Apie Žemę ir Lietuvį
Žemės tema ištisus šimtmečius lietuviams buvo viena svarbiausių ir, atrodo, jau seniai jos
nesvarstėme su tokiu dideliu nerimu. Jį sukėlė konkreti politinė realija – nuo 2014 metų gegužės 1
dienos įsigaliojanti teisė Lietuvos žemę parduoti ir pirkti užsieniečiams. Primename, jog 2002 m.
gegužės 1 dieną stodami į Europos Sąjungą prisiėmėme įsipareigojimą „užtikrinti laisvo kapitalo
judėjimą“ ES erdvėje. Tai reiškia, kad kiekvienas Lietuvos žemės savininkas turi teisę ją parduoti
bet kurios Europos Sąjungos šalies piliečiui. Žinoma, gali ir neparduoti, vis dėlto kyla reali grėsmė
ilgainiui likti bežemiais savo Tėvynėje. Nors ši nuostata įteisinta visoje Europos Sąjungoje, šalyse
senbuvėse žemė keletą kartų brangesnė nei lietuviška, latviška, estiška...
Šiai ES direktyvai iki šiol pasipriešino tik Vengrija, prieš metus priėmusi Konstitucijos pataisą,
draudžiančią žemę pirkti užsieniečiams: „Konstitucija sergės Vengrijos žemę kaip nacionalinę
vertybę, mūsų bendrą paveldą ir gyvenimo pagrindą, taip pat saugos ją nuo vidaus ir užsienio
spekuliantų“. Siekdami, kad ir į Lietuvos Respublikos Konstituciją būtų įrašyta, jog „Žemė, vidaus
vandenys, miškai, parkai nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir
valstybei“, visuomenininkai pasiūlė surengti referendumą. Jei iki 2013 lapkričio 29 d. bus surinkta
300 000 referendumo idėją remiančių piliečių parašų, kiekvienas galėsime išreikšti savo valią,
pritarti arba nepritarti šiai ES direktyvai.
Pasidalyti mintimis apie šias aktualijas, pasikalbėti apie žemę ir lietuvius pakvietėme tris
humanitarinių mokslų daktarus – kultūrologą Vytautą RUBAVIČIŲ, etnologą Dainių RAZAUSKĄ ir
literatūrologą Regimantą TAMOŠAITĮ. Kalbino Saulė MATULEVIČIENĖ

Vytautas RUBAVIČIUS. Lietuvių tautai dabar iš
tiesų yra lemtingas metas, susijęs su labai konkrečiu
dalyku – įsipareigojimu parduoti žemę užsieniečiams.
Jis tampa įstatymine norma ir esmiškai keičia požiūrį
į žemę, į gimtąją vietą ir gimtinę. Žemė tampa tiktai
juridinių prekinių santykių dalyku. Tauta nebetenka
egzistencinio pagrindo, savos žemės, unikalios pasaulio vietos. Nebetenka šaknų ir žmogus. Atsisako savo
noru, jokių okupantų neverčiamas. Vejamas begalinio
godulio, sumišusio su kvailumu, kuo daugiau pasaulio
paversti prekiniais žemės sklypais. Ne visi tokie, tačiau
ir nesutinkantieji neatsilaikys. Išsaugoję ryšį su žeme,
gimtinės pajautą, įvairiais žemės apmokestinimais,
įkeitimais ir kitokiomis operacijomis bus nušaknyti...
Jaunimas po kartos kitos suvoks žemę jau tik kaip tam
tikrą prekinių mainų, pirkimo – pardavimo objektą.
Tauta be likimo jai dovanotos vietovės, be jos egzistenciją kildinančios vietos. Kokią valstybę tokia tauta
kuria? Kokią ji pajėgi kurti, jei jau nebejaučiamas net
egzistencinės savisaugos instinktas?

Dainius RAZAUSKAS. Šis teisinis reikalavimas įkūnija vienintelį santykį su žeme – kaip su naudmena.
Iš tikrųjų yra įmanomi ir kitokie santykiai su žeme,
tarkim, estetinis santykis, asmeniškas jausminis santykis, simbolinis santykis, kai galime mąstyti: dangus
– tėvas, žemė – motina… Ypač pabrėžčiau asmeninį
jausminį prisirišimo santykį ir gal truputį aukštesnį
estetinį santykį: žemė kaip tam tikra rojaus projekcija,
žemė kaip grožio erdvė, žemė kaip vieta, kurioje širdis
atsiveria.
Regimantas TAMOŠAITIS. Gimtinė man – intuityvi
sąvoka, tarsi kylanti iš vidaus ir nereikalaujanti verifikacijos. Tai kaip prigimties dalis, kaip savasties periferija.
Tėvynė – labiau konstrukcija, sąmoningai pasirenkama
idėja, kuriai angažuojuosi kaip mąstantis ir laisvas
žmogus. Bet tėvynės idėja, kad ir antrinė, vis dėlto
kyla iš tos esminės mano, o ne tavo, gimtinės potyrio.
Taip, gimtinė yra vieta, kurioje atsiveria mano širdis,
nes joje atsiradau aš pats. Atsiradimo vieta visada yra
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šventa. Bet keista – joje gimdamas aš jos neįsigijau, ji
netapo mano privačia nuosavybe. Realiai gimtinės aš
jau nebeturiu. Bet turiu kaip dvasinę savastį, kuri jau
yra nepakeičiamai mano. Nors kokie žvėrys dabar ten
gyvena – bala žino, aš jų nepažįstu.
V. R. Aš pradedu nuo labai konkrečių dalykų, nes
manau, kad piniginių santykių įsiviešpatavimas panaikins ir su mūsų žeme saistančius žmonių jausmus.
Piniginiai santykiai nepripažįsta jokios kitos valdžios
ir vertybės, kaip tik savo valdžią ir savo vertę. Ne tik
nepripažįsta, bet ir nepakenčia. Kokia apimtim piniginiai santykiai įsismelkia į socialinį tautos kūną, tokia
nušaknyjami visi kiti jausmai. Kitaip tariant, į visus jausmus bei potyrius pradedama žiūrėti per piniginių santykių plotmę. Bet grįžkime prie žemės ir su ja susijusių
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dalykų. Ne su abstrakčia žeme, o su konkrečia vietove,
konkrečia tautos, genties gyvenama teritorija.
Valstybės teritorija randasi iš įvairių bendruomenių, kurias vienija kalba, papročiai, istorija, gyvenamų
vietovių. Jeigu tos susisiejusios bendruomenės įgauna
pakankamai galios ir savimonės siekti valstybingumo,
tai jų gyvenamos vietos, gyvenvietės paverčiamos
valstybine teritorija. Tos etnokultūrinės bendruomenės įgauna ir išlaiko tautinę apibrėžtį, nes tik sąmoningos tautos gali pretenduoti į valstybingumą. Tiesa,
jos dar turi pareikšti pretenzijas ir įrodyti savo istorinį
pašaukimą tapti valstybiniais subjektais. Tie sudėtingi
procesai vyko XIX ir XX amžiais. Mūsų laikais Sąjūdis
taip pat turėjo įrodyti, kad tautos siekis atkurti savo
valstybę yra pagrįstas.
Esama ir daugiau dalykų, kurie suima, atrodytų,

Kriokšlio kaimo laukai. Dubičių ekspedicija, 1971 m. Danieliaus Šemetulskio nuotrauka. Iš G. Šemetulskienės asmeninio archyvo.

nelabai apibrėžiamus, bet kiekvienam žmogui labai
gerai suprantamus dalykus, pavyzdžiui, gimtinę. Turi
žmogus gimtinę ar jos neturi? Jei įdėmiau pasižiūrėsime į šiuolaikinę lietuvių tautą, pamatysime, kad
viena iš probleminių tautos egzistencijai ašių, arba
tautos skilimo linijų, bus labai paprasta – šeimoje susidurs kelios gimtinės. Jau šiuo metu kertasi, gali kirstis
net trys gimtinės – senelių, tėvų ir vaikų. Ir tos gimtinės nesusikalbės, net jei seneliai, tėvai ir vaikai vieni
su kitais kažkokia kalba ir bendraus. Gimtinės nesusikalbės, nes jos yra susijusios su ta gimties vieta, kilmės vieta, kuri fomuoja pradinį žmogaus asmenybinį
tapatumą ir socialinį ryšį – bendruomenės tapatumą.
Pasižiūrėkime, kaip susiklosto patys artimiausi,
ir, sakyčiau, dvasiškai vibruojantys žodžiai: Gimtinė,
Tėviškė ir Tėvynė – susijusi su tėvu, bet žodis mote-

riškos giminės. Tėvynė – pats aukščiausias, abstraktus
ir susijęs su valstybės kūrimu lygmuo. Su juo siejantis
jausmas – jau išugdytas, išlavintas, kupinas savimonės.
D. R. Beje, vokiečių Vaterland „tėvynė“ – ir pagal
tėvą (Vater), ir vyriškosios giminės žodis, rusų мать
родина „motina tėvynė“ – ir gimdytoja (родить
„pagimdyti“), ir moteriškosios giminės. O štai mūsų
– pusiausvyra: žodžio tėvynė giminė moteriška, bet
padarytas jis pagal tėvą.
V. R. Vietovės svarba yra nusėdusi kultūroje kaip
tam tikra kultūrinė atmintis ir pagrindinė kultūros
funkcija. Kultūra kaip sugyvenimo būdų visuma,
sugyvenimo su vieta, su kaimynais ir sugyvenimo su
transcendencija būdų visuma visada yra įšaknyta
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tam tikroje konkrečioje vietoje, kuri ir vadinama gimtine. Pačiai kultūrai, kaip kultūriniam mechanizmui,
būdinga įvairūs lygmenys. Dalis jų gali atsisieti nuo
vietos, skleistis įvairiose vietose. Ypač šiuo visokeriopo saistymosi ir persisaistymo metu. Tai, ką vadiname kultūrine produkcija, pasklinda įvairiuose kraštuose. Kultūrinė kūryba vyksta ir diasporose. Tačiau
jokia nacionalinė kultūra negali būti kuriama ir nėra
kuriama jokioje kitoje vietoje, o tik ten, iš kur ji ir kyla.
Visos nacionalinės kultūros yra vietinės ir vietoviškos.
Kultūros atmintyje yra išsaugomas jos vietoviškumas,
tačiau ją galima pajungti ir kitokiam – ideologinės
nušaknijimo mašinos veikimui. Tuomet ji tarsi ima
veikti pati prieš save – skleisdama ideologines „naujumo“, „šiuolaikiškumo“, „globalizuotumo“, „gero
gyvenimo paieškų“ pamėkles, ima naikinti šaknines
tėviškės, gimtinės pajautas ir jausenas. Juk, pasitelkus
šiuo metu labai populiarias ideologijas, teigiama: būk
šiuolaikinis, kokios čia šaknys, kokia lietuvybė... Ir tada
nebegalvojama apie esminį dalyką – kad lietuvybė,
lenkybė ar žydybė visada yra kažkur įsišaknyję egzistenciniai dalykai. Jie veria labai aiškią vietovišką prošvaistę, kurioje mes įgauname savo lemtingą istorinę
žmogišką apibrėžtį. Šitai mums primena pati kalba,
kai kalbėdami apibūdiname žmones – „vietiniai“. Tos
vietos, tai vietovei priklausantys ir iš jos kilę.
D. R. Šventoji žemė. Viskas prasideda nuo Šventosios žemės sąvokos. Galima į ją žiūrėti dviem būdais
– istoriškai: kažkur buvo ar tebėra tam tikra išskirtinė
Šventoji žemė; arba iš esmės: visa žemė yra šventa,
Žemė Šventoji (kaip senovės Irano Spenta Armait,
vėliau Spandarmad)… Tai tarsi perėjimas nuo ST prie
NT, nuo judajizmo prie krikščionybės. Prancūzas iranistas Henris Korbenas (Corbin) pabrėžė požiūrį, kad
mes išvis gyvename ne materialioje, o sielos žemėje.
Tai „vieta“ tarp visiško dangaus, visiškos Dievo šviesos, ir tarp materialiosios žemės. Tai sielos erdvė,
sielos žemė – vaizdinių ir vaizduotės pasaulis. Ir kokį
žemės vaizdinį širdy turime, tokia ji mums ir yra.
Tą savo sielos žemę atpažįstame ir aplink – štai
Kernavėje užsilipi ant piliakalnio ir pamatai rojaus
atspindį… Bet galima ten piliakalnius nukasti, pastatyti kokį fabriką ar daugiabučių kvartalą ir taip viską
sunaikinti. Žemė – kaip ekranas, kuriame galime žiūrėti filmą apie rojų, bet galime jį suraižyti, apspjaudyti,
ir jis to rojaus nebeatspindės. Jei norime, kad materiali
žemė atspindėtų rojų – turime ja rūpintis pagal sielos,
o ne pilvo poreikius, ją prižiūrėti…
V. R. Taip, Šventoji žemė. Visos žemės, visos gimtinės yra šventos – vienaip ar kitaip.Tik arba mes tuos
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dalykus patys primirštame, arba esame verčiami į juos
nebekreipti dėmesio. Bet žmonių sąmonėje tas šventumo aspektas yra gana gyvas – kaip ir duonos, tėvų
rankų šventumas.
D. R. Įdomu, ar Izraelyje žemė gali būti laisvai parduodama?
V. R. Supraskime, kad daugelis dalykų gali būti
įstatymiškai leidžiami, bet niekada neįgyvendinami.
Pavyzdžiui, Vokietijos žemė taip pat gali būti parduodama, bet kažin ar užsieniečiai gali ten išpirkti tiek
žemės, kad tai grėstų Vokietijai ir vokietybei. Jeigu
mes iškeltume paprastą klausimą – ar lietuviai gali
išsipirkti Lietuvą Lenkijoje? Atsakymas būtų paprastas – niekaip. O ar lenkai gali nupirkti Lietuvą? Laisvai.
Tas pats klausimas: ar gali vokiečiai supirkti Lietuvą?
Laisvai. O lietuviai Lietuvą išpirkti Vokietijoje – niekaip,
jokių šansų.
Kokioje padėtyje atsiduriame nemąstydami apie
tuos paprastus dalykus? Paversdami žemę tiktai prekinių mainų objektu, mes, akivaizdu, atsiduodame
tam tikrai nušaknyjimo politikai, kuri žmones paverčia
beviečiais. Atsiranda grėsmė tautą paversti gyvenančia svetimos nuosavybės Lietuvoje.
D. R. Pasakyčiau paradoksalų pavyzdį: parduoti
žemę struktūriškai yra tas pat, kaip parduoti kūną…
Kiekviena siela gyvena kažkokiame kūne, bet kūnas
irgi iš esmės tėra daiktas, galimas paversti preke…
V. R. Galbūt dar radikaliau. Kodėl žmonės gina
savo teritoriją, savo vietas? Dėl daugelio dalykų, bet
esminis dalykas yra tas, kad jų tapatumas, kuris formuojasi iš įšaknytos kultūros, yra su ta vieta suaugęs
ir bet koks įsiveržimas yra įsiveržimas į jo tapatumą.
Žmogus ir ypač bendruomenė yra linkusi atstatyti
tą tapatumą. Iš čia kyla net individualūs dalykai, kai
psichologai pradeda aiškinti, kiek žmogus turi turėti
kvadratinių metrų, kad jaustų savo privatumą ir t.t. Tai
su jo tapatumu susijusi vieta ir jo apsaugos zona.
D. R. Viena išlyga: dar Juozas Girnius sakė, kad mūsų
kilmė nėra vien kūniška, bet ir dvasinė, kultūrinė. Gimtinė – ne vien ta vieta, kur kūniškai gimiau, ji turi būti
suvokiama plačiau. Tai tos žemės vietos, kur aš pirmą
kartą pamačiau saulėlydį, kur pirmąsyk suvokiau, kad
mane supa kažkas daugiau, tai tas kalnas, nuo kurio
aš pirmą kartą išvydau erdvę, dangų, žvaigždes, nė
nekalbant apie piliakalnius, spinduliuojančius istorinės
savimonės poreikį...

V. R. ...ji susijusi ir su pasakojimais, ir su motinos
širdies plakimu, kurį išgirsti, ir su garsinėmis vibracijomis, kurių iš karto net nesuvoki. Daugelis dalykų. Tai
tapatumo formavimas, kuris yra ir bendruomeninio
pobūdžio, nes žmogus ir vieta susiję su bendruomene.
Nėra vieno žmogaus vietos, tik vėliau atsiranda tie
kvadratiniai metrai, kuriuos laikome savo privačia
erdve. Gimtinė yra bendra, tačiau sykiu ir kiekvieno
savastyje.
D. R. Žmogus atsiranda motinos ir tėvo erdvėje, ne
„savo“.
V. R. Žinoma, ir tas atsirandantis žmogus yra misterija, tam tikras sakralumo apsireiškimas. Vaikas,
naujoji gimtis, stebuklinga gimtis pakeičia du žmones
– vyrą ir moterį – ir neatšaukiamai paverčia juos visai
kitais žmonėmis, tėvais. Gimtinė, Tėviškė, Tėvynė... Ir
tai padaro ne juridiniai dalykai – juridiniai dalykai yra
antriniai, išvestiniai. Bėda ta, kad mes stengiamės
savo gyvenimą taip juridifikuoti, kad pagal juridiką
pradėtume kurti ir ontologinius santykius. O paskui,
ta juridika naudodamasis, kažkas ir valdo visus mūsų
santykius. Paprastai kalbant, tie, kurie valdo teisę ir
pinigus, valdo viską...
R. T. Man toks žemės pardavinėjimas atrodo
keistas ir nelemtas. Lyg parduotum savo gimtuosius
namus ir liktum juose gyventi nuomininko teisėmis.
Mokėtum už teisę juose gyventi ir galėtum būti bet
kada išvytas. Tai visiškai kitoks santykis su aplinka:
kai nesi šeimininkas, tai nesi ir atsakingas, negali
autentiškai rūpintis šia erdve – ji netenka priežiūros.
Tas, kuris nusiperka žemę kaip komercinį objektą,
žiūri į ją savanaudiškai ir savavališkai. Bet man
klausantis atrodo, kad jūs tarsi kaime nebuvote ir
kalbate apie jį tik teoriškai. Aš pats kaime praleidžiu
kiekvieną vasarą, daug dirbu nuo atvykimo iki išvykimo ir stengiuosi reflektuoti, ką ten jaučiu. Šiaip
man žemė visai nėra šventa. Ypač kai esu gimęs ne
toje vietoje, kur vasarą dirbu. Aišku, per literatūros
paskaitas daug postringauju apie žemės ir gamtos
šventumą, bet kaip apie vaizdinį, kaip apie idėją,
kuri realizuojama beletristikoje. Ta proga prisimenu
Marcelijų Martinaitį, kuris eilėraščiuose savo gimtinę mitologizuoja, o eseistikoje bei prisiminimuose
parodo visą to gimtojo kaimo purvą, vargą, juodą
gyvenimą. Stengiuosi to kontrasto nepamiršti, kad
per daug nenusišnekėčiau.
V. R. Tai vienas kito nepaneigia.

R. T. Taip, vienas kito nepaneigia, ta juoda žemė
vis tiek lieka stipria asmens savastimi. Aš grįžtu į
dvi gimtąsias erdves, kur esu atsiradęs. Pirmiausia
bandau grįžti ten, kur užaugau, Žemaitijoje. Bet jinai
manęs lyg nebepriima, esu tarsi išdavęs šią vietą.
Pats sau ten atrodau keistas, svetimas, apsimetęs.
Tas mano buvęs pasaulis yra realiai, bet aš jame jau
nebesu. Lyg jausčiau kažkokią skolą, lyg bandyčiau
sau kažką sentimentaliai įsiteigti (štai čia mano vieta),
bet nepavyksta. Kažkoks vidinis ištuštėjimas. Grįžtu
iš ten į Vilnių kiek sutrikęs, nors ir Vilnius man tarsi
svetimas. Puikus miestas, bet ne mano. Daug laiko,
jau gal aštuonias vasaras, praleidžiu žmonos tėviškėje, Ignalinos krašte netoli Visagino, kuris man buvo
visai svetimas. Ir toje vietoje kažkas lyg prabudo – gal
žemės žmogaus genai: nuo ryto iki vakaro ten randu
ką veikti. Ne pats susigalvoju, neieškau, ką veikti,
bet išeinu ryte su kavos puodeliu ir matau: ten žolė
ataugo, reikia nupjauti, čia reikia apgenėti medžius,
išpurenti serbentams žemę, aprišti agrastų krūmą,
išrauti senų vaismedžių kelmus – žemėje yra daugybė
darbų, ir jie nesibaigiantys, jie sunkūs. Bet ten tik tuo
ir gyvenu, ir man atrodo, kad taip gaunu daug jėgos.
Ten išgaruoja mintys apie tai, kad čia esanti kažkokia
šventa žemė, nes čia dingsta ir mano paties reikšmė.
Apie žemę kaip apie šventenybę galvoju tik tada,
kai pats esu susireikšminęs ir mąstau kultūriškai. O
dirbdamas nejaučiu nei savęs, nei tos žemės ypatingumo, tiesiog dirbu, rūpinuosi. Džiaugiuosi visu tuo,
ką matau ir ką darau, bet ramiai ir tyliai. Praeitą vasarą
nustebęs savęs paklausiau, ar aš Lietuvoje gyvenu,
kas ta Lietuva yra? Aš jos nežinau, aš tiesiog esu čia.
Esu kažkoks laisvas, nes nežiūriu televizijos, neskaitau
spaudos. Prisimenu, kažkur yra mūsų sostinė, ten yra
politikai, kultūros veikėjai, ten sukasi kalbos apie Lietuvą, bet čia tą Lietuvos jausmą prarandu. Tiesiog esu
čia ir dabar, savo vietoje, su mūsų žeme, ir darau tai,
ką tokioje vietoje turėčiau daryti. Rami sąžinė, šviesi
galva, tik, gaila, su vasara viskas pasibaigia.
Kita mūsų pokalbio tema – apie kai kurias prekybos žeme tendencijas. Mūsų oponentai sakytų: patys
lietuviai kalti, kad praranda savo žemę – tiek daug
apleistų dirvų, nešienaujamų pievų. Pervažiavus per
Lietuvą, specialisto akimis pažiūrėjus, – piktžolynai,
pavasarį visi laukai geltonuoja nuo kiaulpienių. Man
gražu, bet kaimo žmogui – baisu. Tame kaime, kur
leidžiame vasaras, seniau kiekviename ūkyje būdavo
laikoma karvė, o dabar – viena karvė visam kaimui,
niekam jų nebereikia. Kaimas nyksta kaip tradicinė
papročių sistema, kaip pasaulėjauta ir gyvenimo
būdas. Kaime žemdirbį keičia fermeris su savo komerciniais interesais ir turtingas poilsiautojas, įsikuriantis
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sau prieglobstį vasaros atostogoms. Dažnai su šeima
važinėju po Lietuvą – tuštėjantys kaimai, mirę namai
juodomis langų akimis, – baisu žiūrėti. Žmonės išmirę
ar kažkur išvykę. Kitas sakytų: tegul perka tas dykvietes užsieniečiai, tegul sutvarko, visiems bus gerai. Bet
ar negalime to padaryti mes, lietuviai? Gal mes geriau
žinotume, kaip čia reikia tvarkytis?
Pastebiu ir kitą tendenciją – daug lietuvių, net ir
gimusių bei augusių mieste, juda į kaimus: įsigyja sodybas, vienkiemius, įdeda labai daug darbo ir labai džiaugiasi. Šią vasarą buvome vienoje sodyboje prie Dysnos
ežero, ten vasaromis gyvena mano buvusi studentė
su vyru ir penkiais vaikais. Tas jos senelio ar prosenelio namas prasidėjo nuo baudžiauninko pirkios, ir ta
baudžiauninko pirkia ten yra likusi – be langų, su skyle
dūmams išeiti. Jos senelis ją apstatė kitais kambariais,
namas išaugo kaip koks korys ir dabar yra labai didelis.
Bet jo šerdis yra viduje likusi ta baudžiauninko pirkia.
Unikalus dalykas: praeini koridoriais ir kambariais pro
visokius kompiuterius, buitinę techniką ir randi tą
dūminę baudžiauninko pirkią.
Antai kitas pažįstamas nusipirko sodybą su šimtu
obelų. Nežino, ką su jomis daryti, sodas reikalauja
daug darbo ir daug pinigų. Tas žmogus labai vargsta
ir vis tiek džiaugiasi. Taigi yra tendencija, kad lietuviai
ne vien išvyksta ir išsipardavinėja, bet siekia įsigyti
Lietuvoje gyvybinės erdvės, tokios reikalingos jiems ir
jų vaikams.
Dar viena šių dienų ypatybė. Kuo kaimas, tos
sodybos, kurios dabar atsigauna, skiriasi nuo mano
vaikystės kaimo? Vaikystės kaimo sodybos funkcija
buvo ūkinė: joje buvo auginamos kiaulės, vištos, visur
jų būdavo pridergta, karvės aplinkui baubdavo, šalia
didelių daržų būdavo vienas kitas gėlių darželis...
Dabar kaimo sodybų funkcija darosi visai kita: estetinė, simbolinė ir dvasinė. Tai visiškai kitoks žmogaus
santykis su kaimu ir gamta. Dabar daugelyje sodybų
neberasi vištų, neišgirsi ir kiaulių žviegimo, gyvulių
apskritai nėra – tik koks šuo ar katė kaip būtinas
sodybos atributas. Nėra tų didelių daržų, paliekami tik
vaismedžiai. Nuo ryto iki vakaro kaime dūzgia žoliapjovės, visi be galo susirūpinę savo vejomis. Nebereikia pjauti žolės kiaulėms ar šėko šunims (juokauju).
Ūkinė sodybų paskirtis keičiasi į estetinę, ir nežinia,
kaip tą reiškinį vertinti. Gal tai tiesiog gražu? Bet ar
gyvybinga?
D. R. Norėčiau parafrazuoti šį netikusį apleistumo
pavyzdį: galbūt mane apėmė depresija, maža ką. Prastai jaučiuosi, nedirbu, drybsau lovoje: barzda užžėlė,
plaukai nešukuoti, nagai užaugo, visas užleistas, seniai
besiprausęs… Bet ar tai reiškia, kad dėl to turiu savo
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kūną parduoti kitam? Kad jis jį apkarpytų, apiplautų ir
juo naudotųsi? Gal jau geriau aš paskui pats atsikelsiu,
nusiskusiu, apsikirpsiu – ir vėl būsiu aš...
R. T. Girdėjau, dabar yra įstatymas, pagal kurį baudžiama ir už neprižiūrėtas dirvas – iš malūnsparnio
pasižiūri, kur pušelės užaugę, ir, jeigu jos auga ne tos
paskirties žemėje, – baudžia.
V. R. Tai yra gilesnio vyksmo dalis. Tas vyksmas kyla
iš bendros politinės ES denacionalizavimo nuostatos.
Yra surastas karų, konfliktų pagrindinis veiksnys –
nacionalizmas, kuris kyla iš įsišaknyjimo tam tikroje
vietoje. Didžiausias šios politikos pasekmes pajus
mažos tautos ir mažos valstybės, kurios tai politikai
atsiduos. O laimės iš tos politikos didžiosios valstybės,
kurių teritorijoms nekyla grėsmė, kurios vykdo ir kitokią politiką – labiau yra įgudusios viena kalbėti, o kita
daryti. Tarkim, Lenkija savo lietuviams leidžia dokumentus tvarkytis lietuviškai, bet, jei jie susigundytų,
patys labai nukentėtų, todėl niekas to nedarys savo
noru. Esama daug stipriau veikiančių gyvenimo taisyklių, kurių neatspindės jokie įstatymai. Visi juk žinome,
ką, pavyzdžiui, reiškia lietuviška „kova su korupcija“
ar lietuviškas „politinis skaidrumas“.
Mes atsiduodame savasties išpardavimo dalykams
ne be gobšumo. Mūsų verslininkai padeda užsieniečiams supirkinėti žemes. Jie patys lobsta visai negalvodami apie pasekmes, kurios kils didesnei bendruomenei – tautai, valstybei.
Mes nesuvokiame daugelio dalykų, kurie kyla iš
tam tikrų ES politinio elito nuostatų, net ir tų nuostatų
nesistengiame pasiaiškinti. Tarkim, žmogaus teisės,
laisvas darbo jėgos, finansų judėjimas. Atrodo, viskas
gerai, bet atkreipčiau dėmesį štai į ką: visi tie dalykai
yra susiję su žmogaus išvietinimu. Kodėl? Galiu išsakyti tik savo spėliones – nes išvietintas žmogus yra
lengviau valdomas, jis greičiau tampa grynąja darbo
jėga, o prekiniai piniginiai santykiai tuomet tampa
svarbesni už bet kokius kitus.
D. R. Jis tampa vergu…
V. R. Taip, bet jis vergu nesijaučia. Tai yra paradoksas. Jam įdiegiama, kad keliaudamas jis yra laisvas
– jis gali pasirinkti bet kokią šalį. Tačiau tą pasirinkimą nulemia ne tiek jo paties norai ar įgeidžiai, kiek
galimybės įsidarbinti. Juk didžiuma žmonių keliauja
kaip darbo jėga. Be to, jis gali pasirinkti tik tokią
šalį, kurioje veikia kapitalas ir kur kapitalas gauna
didesnį prieaugį, kur kapitalas yra įsivietinęs. Darbo
jėga traukia paskui kapitalą. Bet kapitalui nesvarbi

konkreti vieta, jam svarbios tam tikros teritorijos,
kur gali uždirbti.
D. R. Grįžtu prie savo: kapitalui žemė svarbi tik
kaip naudmena. Pridurkime ir antrą lazdos galą: juk
tie, kurie įgijo kapitalą, pinigų, tie kaip tik supirkinėja
žemę, ne ką kita, net negyvenamas salas vandenyne…
V. R. Turėkime omeny, kad pasaulyje vietos yra
tiek, kiek buvo pasaulio sutvėrimo metu, o žmonių

Nebejaučia įsipareigojimo tai dovanai. Lietuvos tarpukario rašytojams – žemininkams ir visiems kitiems,
kuriant valstybę, tai buvo savaime aiškus ir natūralus
dalykas. Žemininkai nebuvo vien žemės artojai, jie ta
žeme tvirtino visą valstybinį šventumą ir savo šaknis
toje žemėje. O tos šaknys, mūsų atveju, istoriškai
ganėtinai trumpos. Mes visą laiką turime kūrybiškai
tvirtinti savo šaknis šioje žemėje, turime sau kelti tokį
civilizacinį uždavinį. Jei mes netvirtinsime, to darbo
imsis ir jau imasi kiti.

Kriokšlio kaimo laukai. Dubičių ekspedicija, 1971 m. Danieliaus Šemetulskio nuotrauka. Iš G. Šemetulskienės asmeninio archyvo.

daugėja. Tad santykinai kiekvienam žmogui tos vietos
vis mažėja, bet mes į tai nekreipiame dėmesio. Kas
vyksta pasaulyje – daugėja žmonių ir daugėja įtampos,
konfliktų dėl teritorijų. Bet apie tai kalbėti nekorektiška – konfliktai juk vyksta dėl demokratinių vertybių,
ne dėl teritorijų.
D. R. Dabar jau lyg ir nebegalima sakyti, kad lenkai
buvo okupavę Vilniaus kraštą, girdėjau per LRT sakant,
kad Vilnius Lenkijai „buvo atitekęs“…
V. R. Tai tas pat. Tai vėl savimonės aspektas – kiek
pati tauta per savo politinį, kultūrinį ir akademinį elitą
supranta savo vietos svarbą ir reikšmę jos pačios egzistencijai. Ar suvokia, kad be vietos ji jau nebe tauta?
Jeigu ji pradeda taip gyventi, ji imasi delegitimizuoti
savo pretenzijas į valstybę, nes nebesuvokia savo
istorinės misijos ir tos istorinės dovanos, kuri jai teko.

Mes kažkodėl bent jau šiuo metu manome, kad
turime kuo greičiau tapti šiuolaikiški ir nebekalbėti nei
apie lietuvybę, nei apie su ja susijusius dalykus, nes tai
esanti praeities atgyvena, o mums reikia žiūrėti į ateitį.
D. R. Neseniai per radiją girdėjau, ką veikia mūsų
Konstitucinis teismas, – pasirodo, jis derina mūsų
Konstituciją prie europinių normų. O juk tai visiškas
nesusipratimas, nes Konstitucija yra aukščiausias
įstatymas. Niekas prie nieko Konstitucijos negali
„derinti“!
V. R. Turėtų būti atvirkštinis vyksmas. Konstitucijoje nėra fomuluotės, kad žemė yra lietuvių tautos
nuosavybė. Konstituciją rašiusiems žmonėms daugelis dalykų buvo tarsi savaime aiškūs, jie nebeaiškūs, kai
smegenys pradeda plūduriuoti ir kai godumas ar ideologijos, ypač – godumą palaikančios ir skatinančios
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ideologijos, išstumia iš savimonės kai kuriuos tarsi
savaime aiškius dalykus – kas yra tėvas, motina… Taip
labai greitai gali tapti nepaprastai šiuolaikiškas.
D. R. Kol leisimės įtikinėjami, kad vienintelė žmogaus laisvė – pirkti ir parduoti, nieko nesuprasime. Nes
laisvė nėra tik pirkti ir parduoti – dar yra laisvė svajoti,
mylėti, laisvė išgyventi esminius būties patyrimus, ir
visa tai visuomet nutinka tam tikroje vietoje. Ar žmogus gali turėti laisvę ir teisę į tą vietą sugrįžti, pabūti
joje, šitaip prisiminti ir atgauti save?.. Dabar Lietuvoje
daugybė giraičių, parkų, skverų, kuriuose staiga kažkas pradedama statyti, kuriuos, pasirodo, kažkas iš
kažko nusipirko, vadinasi, kažkas kažkam pardavė.
Bet jeigu dar neseniai tai buvo mūsų, mūsų visų
žemė, tai kaip kažkas ją galėjo parduoti?.. Eini vieta,
kuria gal vaikščiojo kartų kartos, kur ir dabar žmonės
laisvadieniais išeina pasivaikščioti, susitinka, pradeda
sveikintis, patiria tylų bendrumo jausmą… Ir staiga
kažkas viską aptveria, užtveria kelius, praėjimus. Taip
iš žmogaus atimamas erdvės jausmas, žemės kaip
vietos gyventi jausmas, buldozeriu pervažiuojama per
esminius žmogaus būtiškus poreikius.
Santykis su daiktu, su aplinka kaip su naudmena yra
ne kas kita kaip išniekinimas. Išniekinti – tai paversti
nieku. Paversti tuo, kame nebėra sielos, ką galima įvertinti „objektyviai“ ir parduoti–pirkti, pirkti–parduoti…
Kai daiktas arba aplinka dar neišniekinta, ji pilna žmogiškų jausmų ir prasmių, įkrauta kaip magnetas. Todėl
ją pirkti ir parduoti galų gale reiškia išniekinti ir pačią
žmogaus sielą, patį žmogų. Galima prisiminti, jog viduramžių riteriui kaltinimas prekiavimu grėsė prarasti
garbę ar net būti pašalintam iš luomo…
Prilyginę savo tėvynės žemę motinos kūnui, apie
žemės pardavimą galėtume kalbėti maždaug taip:
išlupsiu mamai auksinį dantį ir parduosiu, arba apsvaiginsiu ją trumpam ir parduosiu vieną jos inkstą… Kai tik
man prireiks pinigų, parduosiu dalį mamos, parduosiu
mamą po gabalėlį. Ką reiškia „reikia pinigų“ – jau kitas
klausimas. Santykio su žeme vien kaip su pirkimo ir
pardavimo objektu įteisinimas išniekina ją ir išniekina
mus visus kaip tautą su savita būties vizija, su savita
pasaulėjauta ir jos „kūnu“ – mūsų tėvynės žeme.
V. R. Visiškai pritariu. Dar pasuksiu tokia linkme – ta
atvertis, žemės, dangaus, mirtingųjų ir dievų santykiai
yra labai gražiai išskleisti Martino Heideggerio.
Jo pamatinis dalykas yra tas, kad toje vietovėje, kur
žmogus įsigyvena, kuri jam yra skirta, toje vietovėje
visada iškyla šventykla. Šventykla yra to žmogaus ir
tos bendruomenės gyvenimo likiminis pavidalas, kuris
visų labai aiškiai regimas. O prašalaičiui jis niekada
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negali būti prieinamas, nes prašalaitis gali regėti tik
tos prošvaistės tam tikrą formą – kažkas švyti, bet jis
negali įeiti į to švytėjimo vidų, nes švytėjimo viduje yra
konkretus konkrečios bendruomenės susigyvenimas
su vietove ir su dangumi, visada su transcendencija ir
dievais, vietos pašventinimo ir sušventinimo kasdieniais ir šventiniais ritualais.
Pasižiūrėkime, kokias vietas lietuviai, priėmę krikščionybę, o ir anksčiau, pasirinkdavo, kaip jausdavo vietos šventumą ir mokėdavo jį palaikyti, kaip dėkodavo
už tą vietą dangui.
D. R. Galima pasakyti, kad žemės pardavimas – tai
tiesiog sekantis žingsnis po šventų giraičių iškirtimo…
V. R. Taip. Vėlgi nereikia užmiršti, kad žemės virtimas preke yra nesenas reiškinys – tai yra kapitalistinių santykių reiškinys. Anksčiau būdavo ir vienaip,
ir kitaip, bet kad žemė būtų tik prekė – to niekada
nebuvo. Tas santykis kyla iš žmogaus valios – žmonės
savo įstatymais paverčia žemę preke. Tai, kad žemė
gali būti prekė, nekyla iš pačios žemės ir iš jokio gyvenimo būdo. Žmogus įsivaizduoja esąs visagalis žemės
valdytojas. Tada į žemę imama žiūrėti kaip į išteklius.
Šituos naujus prekinius santykius žmogus taip pat linkęs (šėtoniškas paradoksas) sušventinti: juk sakoma –
nuosavybė yra šventa. Tai įdiegiama į žmonių sąmonę,
ir pažiūrėkime, kaip nuožmiai giminės draskosi dėl
sklypelio nuosavybės.
D. R. Žemės išniekinimas – tai ištiso pasaulėvaizdžio, būties vizijos, gyvenimo prasmės deformacija.
Įsivaizduokime, jog kažkas ima ir nusiperka Jeruzalės
šventyklą „Šventojoje žemėje“. Nusiperka ir suaria,
arba teniso kortus įrengia, kaip švenčiausioje Vilniaus
pilių papėdėje, ar fabriką kokį pastato. Sovietiniais
laikais juk bažnyčiose ir garažų būdavo – kam stovi
be reikalo, geriau naudą išgausim! Išniekinimo esmė
kaip tik ir yra šventos vietos pavertimas naudmena,
įvertinimas pagal „naudą“.
Pabandykime įsivaizduoti, kad kiaulių ferma
paverčiama Jeruzalės šventykla. Lygiai taip pat
sunaikinama galimybė į Lietuvą žiūrėti kaip į šventą
žemę, šventą vietą, jeigu kiekvieną jos kvadratinį
metrą galima parduoti.
Okupacijos sąlygomis šventų dalykų išniekinimas
ir sunaikinimas yra sąmoningas veiksmas, vykdomas
svetimųjų, o žemės pardavimas vyksta laisva valia…
V. R. Tai didelis paradoksas – didžiausias išniekinimas visada atliekamas artimųjų arba savomis rankomis.

Kai tarsi nesuvoki, ką darai išduodamas savo tėvą ir
motiną. Sek savo tėvą, motiną, brolį ir seserį – pagrindinis saugumiečių, NKVD gundymas ir išbandymas. Po
tokių žingsnių tampi kitu žmogumi – nebe tos bendruomenės, nebe tų vertybių. Su okupantu aiškiai nusistatai
savo santykį. Atsiranda skirtis – mes ir kiti. Okupacijos
sąlygomis dar labiau sutvirtinami „mes“ ryšiai... O kaip
tie „mes“ ryšiai gali plėtotis? Tiktai kultūrinės kūrybos
būdu. Būna, kad okupacijos sąlygomis kultūros net
suklesti, nes tai priebėga, kurioje gali priešintis, išrasdamas įvairius būdus, kai negali fiziškai pasipriešinti. Mes
turime tokios patirties. Ką daro okupantas? Okupantas
pirmiausia nušaknyja. O ką jis pirmiausia naikina? Įsišaknyjusius žmones.
D. R. Sovietmečiu, ypač jo pabaigoje buvo paplitęs
mankurto terminas – tai visi tie, kurie, pamiršę tėvynę ir
kilmę, blaškėsi po stepes, po visokių BAM’ų statybas…
V. R. Pasižiūrėkime, ką darė okupantai Karaliaučiaus krašte. Jie ne tik sunaikino, išvarė tuos šakninius
žmones, jie viską pervardijo, kad ir žemė nebetektų
atminties, nes jos atmintis išlieka kitų atmintyje –
senieji pavadinimai išlieka kitų tautų žemėlapiuose.
Tad reikia juos pakeisti, kad ir kitų tautų atmintyje jų
nebeliktų.
D. R. Noriu pasakyti, kad šia prasme Lietuvą jau
okupavo kapitalas. Buvo saldainių parduotuvė „Svajonė“, o tapo „McDonaldu“… Karaliaučiaus žemės
atmintį sunaikino karinė okupacija, o kapitalo okupacija lygiai taip pat dabar naikina mūsų žemės atmintį…
V. R. Kapitalas visada veikia labai konkrečių žmonių
rankomis, gundymais, ideologijomis – laisve prekiauti,
laisve daryti ką nori.
D. R. Iš tiesų laisvės daryti ką nori visiškai ir nėra –
tėra laisvė prekiauti...

pasekmė buvo ir Sąjūdis… Jie išsaugojo tą atmintį per
švietimo sistemą…
D. R. Sakyčiau, visą dvasinę tradiciją.
V. R. Taip, yra įvairūs dvasiniai institutai. Dvasios
neturime įsivaizduoti kaip tik žmogaus, individo smegenyse vykstančių dalykų. Buvau kurį laiką įnikęs į
vadinamąją valstybės pažangos strategiją „Lietuva
2030“, ją lyginau su panašiais latvių ir estų dokumentais. Aiškinausi, negi ir visi kiti taip pat beviltiškai
nesupranta, kas vyksta šiuolaikiniame pasaulyje, kam
apskritai reikalinga valstybė. Pasirodo, estai labai
aiškiai formuluoja savo strateginį tikslą, kuris nusakomas dviem trim sakiniais – ta strategija reikalinga
estiškumui tvirtinti ir skleisti europinėje erdvėje. Jie
nebijo žodžio estiškumas, ir tada susistyguoja visa
valstybė. Valstybė yra aukščiausias mechanizmas,
kuris sukurtas tam, kad tauta, lietuvybė stiprėtų, ji
apima ir mūsų santykius su tautinėmis, kultūrinėmis
bendruomenėmis, su visais tais, su kuriais mes šimtmečius sugyvenom. Stiprina ir mūsų pačių kūrybines
galias – tam buvo sukurta valstybė, tam mums buvo
duotas istorinis šansas. Lietuvybę tvirtina ne ekonomika, nes ekonomika yra globali, jai nesvarbūs jokie
nacionaliniai interesai. Ir užsienio bankams mūsų interesai nei lietuvybė nesvarbūs. Turi aiškiai suprasti, kad
atsverti tuos galingus veiksnius, kuriems svarbus tik
kapitalo prieaugis, gali tik kultūra…
D. R. Sveika kultūra tik naudojasi ekonomika…
V. R. Jeigu turi gyvybingą kultūrą ir valstybę, kurios
tikslas – tvirtinti ir skleisti lietuvybę, tai akivaizdu, kad
ir ekonomika, kad ir kokia globali ji būtų, pajungiama
tam tikslui įgyvendinti. Bet dabar Lietuvos strategijoje
skelbiamas kitas tikslas – šiuolaikinio modernaus lietuvio kūrimas…
D. R. Lietuvos piliečio...

Turėjome poetinę „Žemės“ antologiją, poetus
žemininkus, vėliau, išeivijoje – skaudžiai savo išsišaknyjimą išgyvenusią „bežemių“ kartą, bet, atrodo, –
neturime savo žemės ontologijos… Dvasinė tradicija
tarsi nutrūkusi...
V. R. Tai didelė bėda. Neturime ir aiškaus tikslo
supratimo – kam yra valstybė, kam yra kultūra… Sakyčiau, kad dvasinę tradiciją turėjome kurdami valstybę
iki karo. Ji buvo juntama. Valstybės kūrėjams šventi
buvo valstybiniai interesai. Tai liudija sukurta švietimo
sistema. Jos išugdyti žmonės ėjo po karo į mišką, jos

V. R. Patikslinsiu: yra tauta ir nacija, nacijos kuria
valstybę ir turi valstybinės patirties. Priklausomybė
nacijai lemia pilietiškumo sandą. Tarkim, visi Lietuvos
totoriai, nors jie nėra lietuvių tautybės, priklauso mūsų
nacijos arealui. Lietuvos totoriai, žydai ar ukrainiečiai
yra Lietuvos piliečiai, jiems Lietuva yra sava valstybė.
Tačiau tos valstybės, sakytume, egzistencinis kūrėjas
yra lietuvių tauta.
D. R. Čia dar patikslinčiau, kad Lietuvoje nėra vietinių „Lietuvos lenkų“, o „lenkakalbiai lietuviai“… Jokie
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lenkai, išskyrus pavienius atvejus, čia niekuomet iš niekur neatsikraustė, ir čia niekuomet nebuvo Lenkija…
V. R. Net ir taip nevadinčiau. Pagal 1923 metų
gyventojų surašymo, kuris buvo nepaprastai aukšto
mokslinio lygio, moksliškumu, metodologija lenkiantis ir neseniai Lietuvoje vykusį surašymą, nuostatas,
– tautybę žmogus galėjo pasirinkti, kas kuo save
laiko. Todėl ir mums nereikia įrodinėti žmonėms,
kas jie yra, tikri jie ar netikri. Lietuvos lenkas yra
žmogus, laikantis save lenku ir gyvenantis Lietuvoje,
jam Lietuva yra gimtinė. Juk vienoje vietovėje gali
persikloti ne viena gimtinė. O tos tautos, kuri kuria
valstybę, tos nacijos esmė ir vienas iš uždavinių yra
suimti visus tuos ryšius ir visas tas gimtines, plečiant
savo lietuvybės suvokimą. Apimti ir kitataučius,
nieko jiems neprimetant. Teisinga Antano Smetonos
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mintis: visos tautinės bendruomenės plėtoja savo
kultūrą ir kalbą, o valstybė tai laiduoja.
Didžioji dalis uždavinių išsprendžiama tik tada, kai
valstybę kurianti tauta pati supranta, kas jai istorijos
yra skirta, kai jos savimonė atitinka istorinę užduotį.
Valstybė kuriama ne vieną dieną, ją reikia kurti ir tvirtinti visą laiką kaip ir tautos gyvastį. Tautos gyvastis
turi būti palaikoma, jeigu mes paleidžiame vėjais tiek
savo gyvybinių syvų, tai ar mes mąstome istoriškai? Ar
suvokiame savo istorinę atsakomybę šitai mus kildinančiai ir palaikančiai vietovei?
Dėl išeivių. Gal jie nepraranda ryšio su savo žeme,
žino, kad ta žemė yra jų ir laukia sugrįžtančių…
V. R. Mums nebesvarbu, ar išlieka tų žmonių ryšys
su žeme, ką jie jaučia ir kaip kenčia. Mes mąstome apie

Kriokšlio apylinkių vaizdai. Dubičių ekspedicija, 1971 m. Danieliaus Šemetulskio nuotrauka. Iš G. Šemetulskienės asmeninio archyvo.

vienintelę unikalią vietą, mūsų valstybės teritoriją, ir
kas su ja vyksta – ir su žmonėmis, ir su mūsų kultūrine
kūryba. Nes jeigu išvyksta tiek daug gyvybingų žmonių, tai ir kultūrinė kūryba slopsta. Senkant gyvybinei
tautos galiai, menkėja ir kūrybinė jos galia.
D. R. Kultūrai reikalinga ir terpė…
V. R. Grįžkime prie žemės. Mažos tautos galia yra
daug menkesnė, ji negali prilygti globalaus kapitalo
galiai. Todėl svarbu išsiugdyti aiškią savimonę ir vis
dėlto neleisti, kad prekiniai santykiai pakeistų egzistencinius santykius su žeme ir dangumi, su šventais
dalykais ir su artimaisiais.
D. R. Pridursiu vieną žinomą dalyką: visi reiškiniai
pasaulyje turi savo ribas ir už ribų virsta savo priešy-

bėmis. Taip pat ir demokratija. Ji yra laisvės išraiška,
kol laisvai renkame savo atstovus ir įgaliojame juos
spręsti mūsų bendrus reikalus. Bet įsivaizduokite,
kad atsiranda lyg ir demokratiškai išrinktas į valdžią
žmogus, kuris ima ir parduoda visą tautą į vergiją…
Vieną rytą prabundu ir sužinau, kad esu parduotas
kaip darbo jėga, ir manęs ateina išsivaryti… Ar aš turiu
paklusti tokiam sprendimui? Manau, kad tada „demokratijos“ teisės ir baigiasi, kad tada laisvė ir demokratija nebesutampa, ir laisvė lieka pirminė, savo laisvę
turiu ginti nagais ir ragais. Jeigu tik tebesu ori, Dievo
sukurta būtybė.
Leisdami parduoti savo žemę mes priartėjame prie
tos ribos, kai demokratija liaujasi atstovavusi tautos
valiai. Demokratija peržengia savo įgaliojimų ribas ir
todėl nebeįpareigoja, o lietuvis pilietis įgauna aukštesnę teisę nepaklusti valdžios sprendimams.
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V. R. Šiuo žemės išpardavimu mes išduodame
mūsų valstybės kūrėjų įdėtą darbą. Buvo padėta labai
daug pastangų, kad mūsų tauta išlaikytų šitą vietą ir
čia įkurtų savo valstybę. Tai nebuvo paprasta. Nereikia
būti labai išsilavinusiam, kad suvoktum, kokios buvo to
meto istorinės aplinkybės. Bet kažkokiu stebuklingu
būdu mes gavome galimybę sukurti savo valstybę, o
dabar neatsakingai ją „parceliuojame“.
Nors ir turėjome, turime tą valstybės dovaną, bet
kultūra tarsi nesukūrė pakankamų saugiklių, kad, tarkim, žemės pardavimo grėsmė pažadintų tautą…
V. R. Tai mūsų kultūrinių gebėjimų dalykas. Nes
mūsų kultūrinės gebos, jų amžius yra labai trumpas.
Mes neturėjome urbanizuotų bendruomenių, miesto
bendruomenių, kurios būtų natūraliai, kartu su visais,
kūrusios valstybę. Tai įvairių istorinių dalykų pasekmė.
Kodėl miesto bendruomenės yra svarbios? Nes jos ir
kuria valstybingumo kultūrą – politines institucijas
ir pan. Ne kaimo bendruomenės. Prisiminkime, mes
savo valstybę kūrėme be Vilniaus ir Klaipėdos krašto.
Stebuklas, kad valstybiškai mąstė Kaune gyvenantys žmonės. Iš tų pačių 1923 m. surašymo duomenų
matyti, kad Kaune tuo metu gyveno apie 55 tūkst.
lietuvių ir 25 tūkst. žydų. Dvi bendruomenės, tik
žydų bendruomenės istorinė, kultūrinė ir urbanistinė
patirtis daug didesnė negu lietuvių. Lietuviai į miestą
plaukė iš kaimų. Turime tokią civilizacinę stoką, kurią
derėtų suvokti ir įveikti.
D. R. Kultūra yra silpnoji lietuvių vieta ne nuo XX, o
nuo XV a. Jeigu lietuviai būtų turėję bent pusę tiek kultūros pajėgų kiek turėjo karinių, nebūtų ir lenkėję…
Kultūra yra organizamas, kurio stuburas – religija.
Iš tikrųjų Lietuva tegalėjo kurti savo kultūrą, o iš jos ir
valstybę bei politinį gyvenimą arba ant senosios religijos pamatų, arba krikščionybę padaryti lietuvišką ir ją
paversti savo dvasiniu stuburu, bet senoji religija buvo
užgniaužta, o krikščionybė tapo lenkinimo priemone…
R. T. Amorfiška dvasingumo būklė, dramatiška,
tiesiog keista ir mūsų istorija. Jau pirmieji mūsų mitai
pradedami rūpesčiu – o kur ir kaip mums reikėtų pasilaidoti (įsikurti ne šiapus, o anapus), taip pat ir tautos
užkeikimu – virsti medžiais. Man tas Eglės mitas kelia
šiurpą.
V. R. Bet įsivaizduokime, kokia stebuklinga buvo
pastanga, kurios dėka vis dėlto šioje teritorijoje įsteigėme savo valstybę, tapome lietuvių tauta ir galime
didžiuotis lietuvybe…
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D. R. Atsiminkime, kas užaugino tą XX a. lietuvybę: Simonas Daukantas, Jonas Basanavičius,
„Aušra“… Tiesą sakant, užaugino ant senosios religijos metūgių…
V. R. Ir Vincas Kudirka. Neužmirškime, kad jis ir J.
Basanavičius – jau kapitalistinio pasaulio žmonės, o
valstybių formavimasis, kuriuo pasinaudojo ir Lietuva,
yra kapitalizmo raidos pasekmė. XIX a. kapitalizmo
raida – jau kita tema. Ji ir nuvietina, ir kuria valstybes:
įmiestina, urbanizuoja ir įvalstybina teritorinius darinius, nes tautos tampa svarbios tame darbo pasidalijimo veiksme kaip savivaldžios institucijos…
Sakote, kad stiprūs miestai galėjo suteikti mums
stiprią valstybinę savimonę. Bet miestas tuoj pat ironizuoja valstietiškąją kultūrą, žemės sakralumą…
V. R. Ne visiškai, miestas juk tuoj pat stato bažnyčias – miestas tarsi ironizuoja valstiečių atsilikimą, bet
sugyvena…
D. R. Svarbiausia kitas dalykas: miestas ironizuoja
būtent santykį su žeme kaip su naudmena. Būtent
miestietis nearia, bet išeina į apylinkes ir žeme grožisi.
Valstietis ironizuojamas kaip tik todėl ir tiek, kiek jis
tik kapstosi žemėje galvos nepakeldamas ir augina tik
bulves. Pasakyčiau kitaip: ne miestas čia svarbiausia,
o išsilavinimas. Štai XIX a. Vilniaus romantikai – visi
vaikšto po Vilniaus apylinkes, apie jas rašo, jas piešia…
V. R. Atsiminkime ir tai, kad XIX a. pr., po Prancūzų
revoliucijos, buvo panaikintas valdžios legitimizavimo
pagrindas – monarchija ir kilmingieji. Tuo metu liaudis,
paprasti žmonės buvo beveik beteisiai, nebuvo jie ir
piliečiai. LDK kilmingieji lietuviai, vadinamoji antroji
lenkų tauta, jau nebesiskyrė nuo lenkų, nes tai buvo
tos pačios kultūros žmonės ir tos pačios politinės
tautos nariai. Lenkai buvo politinė tauta, kuri ir valdė.
Kai kilmingųjų teisė buvo panaikinta, teko ieškoti, iš
kur kyla valdžia? Tame demokratizavimo vyksme atsiranda nauji svarbūs luomai ir iš liaudies kylanti valdžia.
Iš čia ir romantikų liaudies dvasios ideologija: iš kur
kyla tautos dvasia? Iš liaudies kūrybos. Tad liaudis ir
žemę kapsto, ir išreiškia tautos dvasią. Viskas pradėjo
styguotis.
D. R. Žmogus gerbiamas kaip kuriantis, dainuojantis, bet ironizuojamas kaip vien kapstantis žemę.
Ironija nukreipta būtent į pasaulį kaip naudmeną…
Žmogus, kuris pasaulį temato kaip naudmeną, ir yra
ironizuojamas. Žemė, kuri vien dirbama, kuri tėra vien

kūniškojo maisto šaltinis ir pasipelnymo priemonė,
gali būti ironizuojama, o žemė, kuri yra graži, kuri įkvepia ir pakyli sielą – savaime gerbiama…
V. R. Kas yra miesto žmonės? Miestelėnams buvo
pripažįstamos teisės, jie LDK buvo priskiriami prie
kilmingųjų luomo, kaip, beje, ir žydai, kurie buvo
priskiriami kilmingųjų luomui pagal tautybę. Jų ir
išsilavinimas kitoks, kitokie santykiai – tarptautiniai,
prekybiniai. Iš miesto veriasi kitoks pasaulis negu iš
kaimo. Pasitelkus M. Heideggerį, iš miesto atsiveria
tokia kelių visuma, kurios tikrai nepalyginsi su kaimu.
Bet valstybės stiprybė – kaip tie dalykai ima suderėti,
kuriant valstybinį darinį.
Tokio miesto mes labai stokojame.
R. T. Kiek stokojame, tiek ir valstybingumas silpnas.
V. R. Pati kalba atveria visokių gražių dalykų, apie
kuriuos mes nebeturime jėgų pamąstyti. Iš kur kilęs
žodis miestas? Iš lenkų miasto „vieta“.
D. R. Na taip, bet tai tik vienas iš galimų aiškinimų,
kad ir įprastas. Bėda ta, kad pats slaviškas žodis sunkiai paaiškinamas be sąsajų su baltiškomis šaknimis,
vieną iš kurių, pavyzdžiui, turi lietuvių žodis mietas,
latvių miets „kuolas, baslys“. Latvių kalboje yra išlikęs ir tos pat šaknies veiksmažodis miet „kalti kuolą,
stačiatvorę“. O sukalta mietų stačiatvorė, aptvaras
kaip tik ir yra pirmykščio miesto esminis požymis.
Taigi miestas – tai iš mietų „sumiestas“ aptvaras.
Toks pat aptvaras, pavyzdžiui, yra gardas, rusų город,
град „miestas“, anglų town ir daugybė kitų. „Vietos“
sąvoka irgi gali būti aiškinama kaip aptverta, atitverta
ir taip iš aplinkos išskirta erdvės dalis.
V. R. Žmogus įsikuria, įsitveria savo vietos. Tai susiję
ir su kūryba, ugnimi, židinio kūrimu, ir su tvėrimu – su
aptvaru, gardu…
Turime miestų pavadinimų, kurie tai puikiai atspindi:
Tverai ir Gardinas… Kalba nurodo esminius dalykus.
D. R. Kultūra ir civilizacija išsirutuliojo miestuose,
kurie visada buvo aptverti, paskui tas aptvaras atsidūrė viduje ir juosė jau tik pilį bei šventyklą. Dabar
įsiklausykime, kaip prie to dera pasiūlymas: būkime
„atvira visuomene“. Kas gi siūloma? Išgriauti gardą,
kad vilkai galėtų išsinešti visas avis?
Bet atviros visuomenės terminas, tarkim, 1988,
1992 m. Švietimo koncepcijose buvo vartojamas visai
kita prasme, būtent kaip raginimas visuomenei pakelti

akis nuo žemės ir apsidairyti, pažinti ir kitas kultūrines
tradicijas, o savąją auginti būtent įsišaknyjus tautos istorijoje ir kultūroje, puoselėjant ryšius su praeitimi, bet joje
nepasiliekant, o kūrybingai skleidžiantis dabartyje.
V. R. Visos sąvokos turi savo ribas, vėliau atsiranda
kitokios jų konotacijos.
Labai nutolome nuo žemę dirbančiųjų. Man vis dėlto
atrodo, kad autentiškiausias santykis su žeme yra tų,
kurie arčiausiai jos. Dabar sakome, kad valstiečio santykis su žeme pragmatinis, o išsilavinimas padeda ją
suvokti kitaip, teisingiau…
D. R. Ką reiškia „artimesnis žemei“? Klausimas,
kokio pobūdžio tas artumas. Juk buvome užsiminę
apie šventąsias giraites. Žmonės gyveno, dirbo žemę,
bet turėjo ir šventas vietas – šventąsias giraites,
kuriose dirbti buvo draudžiama, draudžiama užsiimti
bet kokia ūkine veikla, net rinkti žabus pakuroms. Beje,
kapinėse ši tradicija išliko iki šiol – kapinėse surinktas
šakas tradicija liepia sudeginti čia pat vietoje, išsinešti
jų kaip malkų nevalia. Nes tai šventa vieta. Žmogus,
tvirtai abiem kojomis stovėjęs ant žemės, nebūtinai
matė ją tik kaip naudmeną…
Ant žemės, iš žemės gyvenantis žmogus žinojo, kur
ji yra šilta, kur šalta, kur juoda, kur balta, kad ji yra kaip
motina, ir kaip kūnas…
R. T. Noriu įterpti vieną psichologinę introspekciją. Vasarą tikrai daug dirbu žemę, net stebindamas
kaimynus. Bet kartą pagalvojau: o jeigu reikėtų
tuos pačius darbus dirbti už pinigus, jeigu mane kas
nors pasamdytų, kad ir už labai gerą atlygį? Rankos
nusvirtų, jokiu būdu nedirbčiau, tiesiog neprisiversčiau. Net sutrikau suvokęs tokią tiesą. Kas čia yra?
Matyt tai, kad žemė man nėra naudmena, ir aš nenoriu žemėje vergauti, kad ir dėl pinigų… Aš noriu joje
tiesiog būti. O kai būni su žeme, tai reikia suktis – su
visa gamta, su jos kosmosu.
D. R. Aš motiną myliu, bet motina mane ir maitina.
Dirbdamas motiną žemę, taip tik dar labiau ją myliu.
Tai, ką ji duoda man, mano vaikams, mano artimiesiems, kaip tik ir įgalina mane atsistoti ant kojų. Sodybos, ūkiai juk buvo ne darbininkų barakai, bet dainose
apdainuoti „dvareliai“ – dažnai ant kalno, būtinai su
sodu, aptverti tvora. Sekmadieniais ūkininkai pasipuošdavo, keliaudavo į bažnyčią, namuose laikraščius
skaitė – tai buvo šviesiausi žmonės. Nors jie tą žemę
dirbo, bet ir mylėjo ją, prižiūrėjo, puošė…
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Bet ką tik sakėme, kad dabar valstiečiai laukia, kol
atvažiuos koks vokietis ir sukurs darbo vietų…
V. R. Ką tai rodo? Juk dvidešimt metų buvo
vykdoma ta išvalstybinimo, išvietinimo politika,
mokamos išmokos, kad nebūtų dirbama žemė…Visi
kaimo, miestelių bendruomenėse įsivyravę socialiniai
santykiai skatino ne sutelktį, o socialinę atskirtį. Mes
matome dvidešimties metų gana intensyvaus išvietinimo vyksmo rezultatus. Iš kur dabar daugiausia
žmonių išvažiuoja? Politinio sluoksnio giminės neišvažiuoja dirbti į Vakarus, važiuoja žmonės iš kaimo,
iš miestelių, nes žemė jau nebe jų nuosavybė, ir tarsi
nebėra ką ten veikti.

funkciją. Ir kultūra nebejaučia tų dalykų svarbos –
pradedame kurti tik modernią, taikomąją, projektinę
kultūrą. Esi viskas, ir darai, ką nori…
Prigimtinė kultūra yra aiškiai susijusi su žeme, įsišaknyjimu…
V. R. Prigimtinė kultūra nėra tik įgimta kultūra. Tai
daug platesnis, labai gražus žodis – tai kylanti iš tam
tikros vietovės, turinti šaknis ir besiskleidžianti kultūra. Tai, ką mes dabar suprantame kaip kultūrą, yra
vėlesnis, modernizmo laikotarpio gaminys.
Dėkoju už pokalbį.

Tai kas tie žemės pardavėjai?
D. R. Tai ne lietuvių tauta, o šutvė parazitų, kurie,
pasinaudodami krizinėmis situacijomis, supirkinėja
žemę, turėdami tikslą ją parduoti ir iš to gerokai
pasipelnyti. Jie tik naudojasi mūsų Tėvyne, kartu ją
išniekindami ir išparduodami. Iš esmės tai Tėvynės
išdavikai.
V. R. Pinigai – ne priešas, pinigai – geidžiamiausias
dalykas... Ir viskas, baigta… Daug svarbių dalykų mūsų
kultūroje, net ir švietimo sistemoje, neaktualizuojami,
jie nėra pagrindiniai. Ar lietuvybė yra pagrindinis dalykas mūsų kultūroje? Kaltę turi prisiimti ir akademinis,
ir politinis elitas – kad nebuvo aiškinama, nebuvo
iškeliama ir viešai aptarinėjama žemės svarba. Akademinis pasaulis neiškėlė šito klausimo, tik aptarnavo
politikus.
Šiuo metu ideologija teigia žmogų esantį visagalį,
visos ideologijos kelia žmogų tarsi į Dievo vietą, nors,
kita vertus, – iš karto žiūri į jį ir kaip į žmogiškuosius
išteklius. Ir visi su tuo sutinka. Net patys kuria „Žmogiškųjų išteklių gerinimo projektus“. ES direktyvose
ir politiniuose dokumentuose tokių formuluočių
gausu. Ištekliai, paslaugos – viskas yra prekiniai dalykai, ir tuo pat metu esi laisvas pasirinkti, laisvas būti
tarsi kur nori…
Ne, nėra tų laisvių, ištekliai apskritai neturi jokių
laisvių. Bet žmogus kažkaip suderina nesuderinamus
dalykus – jis mąsto apie save tuo pat metu ir kaip apie
išteklius, ir tarsi kaip apie laisvą žmogų.
Manote, kad kapitalizmo 20–metis paveikė mus
labiau nei 50 sovietmečio metų?
V. R. Manau, kad taip. Išvietinimo požiūriu, – taip.
Nes nebeatsirado kito, priešo, kuris atliktų telkiančiąją
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About land and the Lithuanian
On 1 May 2002, in joining the European Union,
Lithuania assumed the obligation to “ensure the free
movement of capital” within the EU space; so after
12 years of postponement on 1 May 2014 the right for
foreigners to sell and purchase land should come into
effect. In a conversation with culturologist Vytautas
RUBAVIČIUS, ethnologist Dainius RAZAUSKAS and
literary researcher Regimantas TAMOŠAITIS what
land, homeland is to Lithuanians is taken into consideration. It is argued that the legal requirement to
sell land to foreigners embodies only one relationship
with the land — as with an item. This requirement becaming a legislative rule fundamentally changed the
approach to land, to native place and homeland. Land
becomes only an object in a legal-market relationship.
The nation loses its existential basis, its land, unique
place in the world; people who leave that land also
lose their roots.
Culture is always rooted in a particular place;
therefore national culture can be built only in one’s
own land, from where someone comes. Place of origin forms an individuals first personal identity and
social connection — a community’s identity, protects
cultural memory.
The legalization of a relationship with land as only
an item for buying and selling is its desecration and
desecrates all of us as a nation with its own vision of
existence, with a distinctive worldview and a “body”
— our homeland. Businesspeople are already helping foreigners buy up land; they grow richer without
thinking of the consequences which will arise for the
community as a whole, for the nation and the state.
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Tarpdalykiniai tyrimai: 4-asis prigimtinės
kultūros seminaras – juoda žemė
Vykintas VAITKEVIČIUS
2013 m. kovo 16–17 d. Užutrakio dvaro sodyboje
įvyko 4-asis prigimtinės kultūros tyrinėtojų seminaras,
skirtas žemei. Žemei, kuri laikoma šventa, maitina, vienų paveldima, branginama, kitų perkama, parduodama.
Kelias dešimtis seminaro dalyvių subūrė Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto folklorininkai, talkinami
Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos.
Seminaro metu buvo klausoma pranešimų, jie gyvai
aptarinėti, prie apskritojo stalo buvo skaitomi senolių
pasakojimai, ekskursijos metu lankomas virš Galvės
ežero iškilęs Kęstučio kalnas, o užšalusio ežero ledu
pasiektos Alkos, Raudinė ir Deimantinė salos.
Šiame žurnalo numeryje skelbiami trys Užutrakio
seminaro pranešimų pagrindu parengti straipsniai, kuriuos tarpusavyje sieja tema, archeologinis ir istorinis
požiūris į žemę ir jos gyventojus, į namus ir dirbamus
laukus, teritorinę organizaciją, žemės ribas ir jų ženklinimą. Straipsniai originalūs, jie pirmą kartą prigimtinės
kultūros tyrinėjimams suteikia gilų, tvirtą istorinį pagrindą, išplečia tiriamų dalykų lauką, ženklina naujus
tyrėjų kelius.
Archeologų ir istorikų indėlis į prigimtinės kultūros
tyrinėjimus svarus. R. Laužikas ieško būdo, kaip, remiantis kultūrinių erdvių teorija, apibrėžti vieną XIV–
XVI a. Lietuvos kraštų, išmatuoti jo dydį ir nustatyti
ribas, kaip apčiuopti ryšį tarp žemės ir jos gyventojų,
tarp ponų ir pavaldinių. Šie tyrimų rezultatai svarbūs
ne vien Dubingių kraštui, kaip teoriniu pagrindu, analogija, jais gali remtis ir kitų vietovių tyrėjai. T. Čelkis
formuluoja privačių XIV–XV a. žemės valdų sampratą,
plačiai parodo, kaip ji formavosi ir kito, kaip, stiprėjant
nuosavybės teisėms, buvo nustatomos, matuojamos ir
ženklinamos valdų ribos. V. Vaitkevičius atskleidžia
prigimtinei kultūrai būdingą juodos žemės sampratą,
parodo jos ryšį su priešistorinių senovės gyvenviečių ir
piliakalnių, istorinio laikotarpio sodybviečių ir kaimaviečių kultūriniais sluoksniais. Ypač daug dėmesio skiriama apidėmėms – sunykusių, iškeltų arba sudegintų
sodybų vietoms. Ryšys su jomis sąmoningai saugomas
ir iki šiol įvairiais būdais stiprinamas. Apidėmės veda

iš seno branginamos, puoselėjamos ir ženklinamos
gimtos vietos, tėvų ir senelių namų link, verčia atsigręžti į Valakų reformos eigą, ne vien ekonominius ir
socialinius, bet ir XVI a. antrojoje pusėje vykusius kultūrinius pokyčius.
Nauja ir tai, jog po minėtų straipsnių spausdinamos
pranešimus pratęsusios diskusijos, tad „Liaudies kultūros“ žurnalo skaitytojai turi galimybę susipažinti su
seminaro dalyviams kilusiais klausimais ir pranešimų
autorių atsakymais. Šios diskusijos žadina susidomėjimą, kelia naujų minčių ir skatina pradėtus tyrimus
tęsti. Tarpdalykinių tyrinėjimų svarba nekelia nė menkiausios abejonės, jungtys tarp geologijos, geografijos,
archeologijos, istorijos, kalbos, tautosakos, kultūrinės
antropologijos ir religijos akivaizdžios, plėtotinos; lietuvių prigimtinės kultūros laukas tarpdalykiniams tyrimams ypač palankus ir parankus. Sujungdama žmones, šeimą, giminę, bendruomenę, sutelkdama tautą,
gyvuosius ir mirusiuosius, apimdama visą mus supantį
pasaulį, žemę, vandenį ir ugnį, augmeniją ir gyvūniją,
prigimtinė kultūra skleidžiasi, šaknijasi, nė akimirkai
nenustoja augti, krauti žiedus ir derėti.

Interdisciplinary Research: 4th Indigenous
Culture Seminar — Black Earth
Folklorists from the Institute of Lithuanian Literature
and Folklore on 16–17 March 2013 at Užutrakis Manor
hosted the 4th Indigenous Culture Seminar, on the topic of
earth, which in Lithuanian traditional culture is considered
sacred. During the seminar, interdisciplinary research,
linking together and with the help of data from research
in various disciplines — geology, geography, archaeology, history, language, folklore, cultural anthropology and
religious studies — was presented. In this edition of the
journal, articles and the discussions following, from three
historians (participants of the seminar) are published. The
organisers of the seminar claim that indigenous culture,
in bringing together people, family, tribe, community, in
bringing together the nation, the living and the dead, covering the entire world around us — earth, water, fire, flora
and fauna, is not only firmly rooted in our culture, but
continues to fruitfully unfold even today...

15

MOKSLO DARBAI: 4-asis prigimtinės kultūros seminaras	

ISSN 0236–0551 Liaudies kultŪra. 2013/4 (151)

Žemių ribų ženklinimas Lietuvos Didžiojoje
Kunigaikštystėje XV–XVI amžiuje*
Tomas ČELKIS

Straipsnio objektas – privačių žemių valdų ribų
žymėjimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
(toliau – LDK) XV–XVI a. Tyrimas grindžiamas istorinių šaltinių duomenimis ir jų analize. Nagrinėjamos
žemių ribų atsiradimo priežastys, jų žymėjimo ištakos
ir tolesnė raida. Aptariamas valdų atribojimuose
detalizuotas riboženklių naudojimas, ribų žymėjimo
sampratos ir tradicijos pastovumas bei kaita.
Prasminiai žodžiai: LDK, žemėvalda, riba, ženklas, ribonė.

ĮVADAS
Straipsnio objektas – XV–XVI a. privačių žemių
valdų ribų žymėjimo samprata LDK. Aiškinamasi,
kokios buvo valdų atribojimo priežastys, kas skatino
kurti žemių ir vandens telkinių ribas. Siekiama atskleisti,
koks buvo ankstyviausių žemės valdų ribų žymėjimas
ir kaip jis kito. Remiamasi XV–XVI a. medžiaga, nes
būtent šiuo laikotarpiu LDK vyko dideli socialiniai ir
administraciniai pokyčiai. Ilgą laiką žemės valdymas
buvo grindžiamas tradiciškai susiklosčiusiomis „taisyklėmis“, tačiau valstybės stiprėjimo ir brandos amžiais
daugelis jų keitėsi kartu su valstybės vidinės organizacijos ir teisės struktūros kaita. To meto žemėvaldos
procesus geriausiai atskleidžia XV–XVI a. dokumentai: žemių suteikčių aktai – Vytauto laikų donacijos1
arba Lietuvos Metrikos2 teismų bylų duomenys. Iš jų
matyti žemėvaldos nuosavybės atribojimo priežastys
ir tikslai, ribų žymėjimo būdai. Teisinį ribų pobūdį ir
statusą fiksuoja Lietuvos Statutai3. Šie šaltiniai padeda
suvokti normatyvinę ribų prasmę. Tyrimui praverčia ir
retrospektyviai naudojama kiek vėlesnė XVII–XVIII
a. ikonografinė medžiaga – trys žemių ribų planai4.
Nors tai vėlesni šaltiniai, bet kiti tyrimai rodo, kad XVI
a. susiformavusi ribų ženklinimo sistema mažai kito,
išskyrus išimtinius atvejus5. Todėl galime remtis ir jais.
Šia tema domėtasi ir anksčiau. Dar 1899 m. Ivanas
Lappo paskelbė studiją apie XVI a. pabaigos – XVII a.
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pakamario teismo, daugiausia nagrinėjusio žemių ribų
pažeidimų bylas, susiformavimą ir veiklą LDK6. Joje
autorius aptarė ir kai kurias ribų ženklinimo ypatybes,
išskyrė teismų pareigūnus – ženklintojus ir matininkus.
Vėliau istorikas Witoldas Kamienieckis, nagrinėdamas
LDK privačios žemėvaldos raidos klausimus, palietė
ir žemių ribų žymėjimo temą7. XVI a. viduryje kilusį
ginčą tarp Lenkijos karalienės Bonos ir Jono Radvilos
dėl Bielsko dykrų ribų yra aptaręs Janas Jakubowskis8.
Tačiau šis straipsnis tėra atidesnė vieno iš epizodų
analizė. Kur kas vėliau Edvardas Gudavičius, tirdamas
žymenis ir ženklus Lietuvoje, bendrais bruožais aptarė
ir žemių ribų ženklinimą9. Šia tema yra rašęs ir šio
straipsnio autorius10, sistemiškai tyręs privačių valdų
ribų žymėjimą, teisinius – procedūrinius ribų žymėjimo akcentus. Šį kartą dėmesio centre – žemėvaldos
ribų atsiradimas, ženklinimo sistemos susiklostymas ir
jos transformacijos detalės. Siekiama dviejų tikslų: a)
išaiškinti XV–XVI a. žemių ribų atsiradimo priežastis;
b) aptarti valdų ribų ženklinimo sistemos raidą, teritorijų skaidymo sampratos formavimąsi.

Valdų ribų atsiradimo priežastys
Žemėvaldoje teritorijų skaidymą į erdvinius vienetus labiausiai skatino nuosavybės samprata. Deja,
neturint išsamių LDK žemės nuosavybės teisės tyrimų,
sunku detaliau aptarti individualios žemėvaldos formas. Todėl tenka apibendrintai išskirti privačios žemės
nuosavybės kategoriją, kuriai priskirtinos laisvųjų ir
nelaisvųjų valstiečių, bajorijos ir diduomenės žemės
valdos11.
*

Tyrimas atliktas podoktorantūros stažuotės metais. Podoktorantūros stažuotė finansuojama pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos,
Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių
darbų skatinimo priemonės (VP1-3.1-ŠMM-01) įgyvendinamą projektą „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“.
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Valdų ribos liudijo, jog žemė yra privati nuosavybė,
dėl kurios yra susitarę „kaimyninių“ žemių savininkai.
Tokios individualios valdos sudarė lokalias gyvenvietes. Be privačių žemių, XV–XVI a. gyvenvietėms
priklausydavo ir aplink jas buvusios bendro naudojimo
žemės – almendos, t. y. miškai, ežerai, pelkės, medžioklės plotai ir kitos bendrosios naudmenos. Jos buvo
bendra kaimo, lauko ar valsčiaus gyventojų nuosavybė12. Todėl ribomis buvo apibrėžtos ne tik privačios
nuosavybės, bet ir bendro naudojimo žemės. Tai liudija
XVI a. teismų bylų medžiaga, kai kaimo gyventojai
rinkdavosi į kuopos (bendruomenės) teismus nustatyti
tokių bendro naudojimo žemių ribas13. Juos siejo bendras interesas, nes šios ribos saugojo vietos bendruomenės žemes nuo kitų bendruomenių pretenzijų arba
bajorų ketinimų jas užimti.
Ribos skyrė ne tik privačias valdas, bet ir privačią
žemėvaldą nuo tiesiogiai valstybės valdovui priklausančių žemių. Viduramžiais valdovai valstybes laikydavo savo nuosavybe14. E. Gudavičius išskiria LDK
aukščiausios žemės nuosavybės – didžiojo alodo –
sampratos atsiradimą, kai valdovas tampa aukščiausiu
žemės savininku15. Monarcho teisė į valstybės teritoriją
buvo išreikšta jau kunigaikščio Gedimino laikais. Laiškuose Europos miestams valdovas kvietė atvykėlius ir
žadėjo juos aprūpinti žeme: kiekvienam pagal jo rangą
– norime žemę padalyti [...] kurie norėtų atvykti kaip
žemdirbiai, dešimt metų tedirba mūsų žemę be mokesčio16. Vadinasi, jis disponavo tam tikru žemės fondu.
Ši valdovo žemės teisė pirmiausia skleidėsi „niekieno
žemėse“ – negyvenamose dykrose. Jose įtvirtinti
valdžią buvo lengviausia, nes kolonizuotas teritorijas
valdė ne tik valstiečiai, bet ir didikai, su kuriais reikėjo
derintis. Neatsitiktinai XVI a. dokumentuose įvairios
LDK girios vadinamos „karališkomis“ arba „valdovo
miškais“17. Ilgainiui ši monarcho žemės regalija apėmė
gyvenamas ir negyvenamas teritorijas18. Pasak Artūro
Dubonio, dėl šios aplinkybės klostėsi normos, kaip
disponuoti žemėvalda ne tik giminėje, bet ir valstybės
lygmeniu19. Gyventojams buvo draudžiama savavališkai skverbtis į dykras ir jas kolonizuoti be valdovo
leidimo. Todėl žemių ribos, kurios juridiškai saugojo
monarcho žemėvaldos teisę, buvo ypač svarbios.
Šis teritorijų skaidymo reguliavimas prisidėjo ir prie
vėlesnės LDK administracinės sistemos susiklostymo
(1564–1566 m.).
Žemių ribų atsiradimas buvo nulemtas poreikio
įtvirtinti žemėvaldos apsaugą. Žemės valdų savininkai nebuvo tolygiai jas įsisavinę, dalis žemių būdavo

intensyviai dirbamos, o dalis – apaugusi mišku, buvo
ir pelkėtų medžioklių plotų (pvz., bebrynai). Todėl ribų
žymėjimo detalumas priklausė nuo to, ar žemė ribojosi
su kito savininko valdomis ir kaip intensyviai naudotasi jos paribiais.

RIBŲ ŽENKLINIMAS IR ŽENKLAI
Įvairiakalbiuose istorijos šaltiniuose sutinkama
„ribos“ sąvoka (lotynų k. granicea, finis; rusėnų k.
граница, рубеж, межа; lenkų k. granica, miedza)20.
Ji gretintina su šiandienine Lietuvių kalbos žodyno
teikiama žodžio reikšme: riba – tai žemes skirianti
„linija“ arba valdas atribojanti įsispraudusi teritorija21.
Tačiau XV–XVI a. LDK šaltiniuose ši „linijinių“ ribų
samprata nebuvo savaime suvokiamas reiškinys.

Pirmos ribos – geografiniai objektai
Valdų ženklinimo detalumas priklausė nuo gyventojų
tankumo ir gyvenviečių plėtros. Henryko Łowmiańskio
duomenimis, XIII–XIV a. Lietuvoje gyventojų tankumas buvo apie 3 žmonės 1 km², o genčių gyventojai
palaikė minimalius ryšius22. XVI a. keliautojų akimis,
LDK teritorija tebeatrodė retai apgyvendinta ir itin
miškinga23. Todėl plačios girios, pelkės, ežerai, upės ir
buvo pirmosios gamtinės ribos, kurios supo negausias
gyvenvietes, pasklidusias tarsi salos24. Gyvenviečių
arimų ir pievų pakraščius žymėdavo pamiškės arba
neįžengiamos pelkės. XVI a. šaltiniuose sutinkamas
specialus terminas „sala“ – остров25. Taip vadinta
nedidelė šienaujama pievelė ar laukas be gyventojų,
apsuptas miško ir pelkių, kurį savo reikmėms naudojo
netolimos gyvenvietės žmonės. Metai iš metų kertant
miškus, plėtėsi dirbami laukai, keitėsi ir įsisavintų
žemių ribos. Rašytiniuose šaltiniuose minimi ir su
senąją baltų pasaulėžiūra susiję šventi miškai, laukai ar
ežerai, kurie buvo neliečiami ir stūksodavo kaip natūrali žemių riba26. Istorikas Reinhardas Wenskus teigia,
kad Prūsijoje šventais laikytų miškų ir laukų išskyrimą
iš dalies lėmė poreikis ženklinti genčių ribas27. Vis
dėlto šios masyvios gamtinės ribos tiko tik retai gyvenamoms žemėms, jos tik iš dalies ženklino žemėvaldos
ribas. Vytauto laikais žemę pradėta dalyti pavaldiniams
už karo tarnybą. Dokumentuose liudijama, kad padovanojus valdą dykroje, būdavo nurodomi ir geografiniai
objektai, prie kurių ji yra. Pavyzdžiui, didikui Kęsgailai
buvo suteikta valda: na puszczą w Gorzdach nad rzeką
Namin na granicy Nemeckiej28 (Gargždų dykroje, prie
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Minijos upės, šalia vokiečių sienos – versta autoriaus)
arba Elenai Kęsgailienei valda Kražiuose: пуща подле
реки Опусы29(dykra prie Opusos upės). Menkai apgyvendintose teritorijose stambaus geografinio objekto,
prie kurio plytėjo valda, nurodymas buvo pakankamas
orientyras, leidęs nusakyti jos lokalizaciją. Kitokio ribų
žymėjimo nereikėjo.

Tikslingai sukurti ribų ženklai
Detaliausiai ribos žymėtos intensyviai naudotose
kaimyninėse valdose, nes įdirbtos ir pajamas teikiančios žemės buvo itin vertingos. Joms žymėti naudoti
dirbtiniai ir gamtiniai riboženkliai, kuriuos būtų sunku
pakeisti, sunaikinti ar perkelti. Vienas ženklinimo būdų
buvo susijęs su gyvenimo praktika. Archeologai kadaise
buvusių dirbamų laukų ar pievų pakraščiuose atranda
sukrautas akmenų krūsnis, kurios susidarydavo tiesiog
renkant akmenis iš dirbamų žemių30. Tikslingai sukurtos
ribos buvo vadinamos „ežiomis“ – tai išilgai suartos ar
sukastos vagos. Tokie ribų ženklai naudoti „smulkiojoje“ žemėvaldoje, pvz., atskiriant arimus ar pievas.
Reikia pritarti E. Gudavičiaus nuomonei, jog ežios buvo
vieni seniausių riboženklių31. Jos dažnai minimos XVI
a. LDK teismų bylų medžiagoje, kur skundžiamasi dėl
jų perarimo arba teisėjai liepia ežias suarti iš naujo32.
Didžiausių „stambiosios“ žemėvaldos plotų, aprėpusių
pievas, miškus, pelkes, riboženkliai daugeliu atveju
tebebuvo stambūs geografiniai objektai – upių vagos
ar pelkių pakraščiai, dirbtiniai ženklai plačiau taikyti
intensyviau naudojamose žemėse, ypač prie kaimyninių
valdų. Antai 1384 m. Vytauto suteiktyje Trakuose minimos ribos, kurias žymėjo akmenys: až do velikoje dorogi,
gdež i kamen na gore kazali esmo pered soboju položyt
a drugi kamen za ozerom protiv togo kamenja položon
maet igumen po tuju granicu33 (iki didžiojo kelio, kur
ir akmuo ant kalno turi būti padėtas, o kitą akmenį už
ežero priešais [ankstesnį] akmenį turi igumenas padėti
pagal tą ribą). Vėlesniame 1416 m. dokumente kalbama apie valdovo suteiktį Drohičine, nurodant, jog
valda turi būti tose ribose, kurios nustatytos ankščiau
ir pažymėtos dirbtiniais riboženkliais (lot. gadubus)34.
Panaši ribų samprata atsispindi ir valdovo Švitrigailos privilegijoje, kuria jis Jonui Mušatai davė valdyti
kaimą Lucko paviete. Jo ribos nusakytos taip: земля
одышла от Склиня къ Блудову у десетину, и на то
есмо опять привернули Склиня по Высокую могилу,
едучы к Пустомыту, а дуброва вся с нашыми ловы
по Горуховскую дорогу, а старое ставище велели
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были есмо зоставити пану Данку Мукосеевичу – ir
t.t.35 (žemės dešimtinė atiteko nuo Sklinjos iki Bludovo, o
nuo ten vėl iki Sklinjos ir pagal Aukštąjį kapą, važiuojant
link Pustomytų, o ąžuolynas su mūsų medžioklės plotais
prie Goruchovo kelio ir senoji užtvanka turi likti ponui
Dankui Mukosevičiui). Dalis šių ribų yra abstrakčios,
išvardyti pagrindiniai geografiniai objektai, bet minimas
kelias ir kaimyninės valdos liudija, jog dovanota valda
buvo sąlygiškai tankiai apgyvendintoje teritorijoje.
Žemių ribų sampratą ir ženklinimo kaitą veikė
XVI a. LDK įsibėgėjusi vidinė kolonizacija. Naujai
apgyvendintose teritorijose ribos tapo būtina žemės
nuosavybės apsaugos priemone. Vis dėlto dalis žemių
buvo miškai, todėl ribas žymėdavo tiek geografiniai
objektai, tiek ir specialiai sukuriami ženklai. 1518 m.
valdovo privilegija Fedkai Bagdonavičiui Chrebtavičiui užrašyto Leipalingio dvaro ribos buvo tokios:
уверхъ Перстуни речъки и от речъки по середине
того болота, с которого болота встала Медведица
речъка, и по тому болоту до Гринка Ходкевича гра
ницы и до дороги великое, што идет отъ Городна к
реце Кмите, а с тое дороги просто в Сторожину
болотечъко, мимо Раневъ колодез, а отъ Сторожина
болотечъка в Перстуну жъ речъку, а по тои речъце
Перстуни до того же дворца36. (aukštyn pagal Perstunės upelį ir nuo upelio per pelkės vidurį, iš kurios
išteka upelis Medvedica (Meškutė?), ir per tą pelkę
iki Grinkos Chodkevičiaus [žemių] ribų ir iki didžiojo
kelio, kuris eina iš Gardino iki Kmitos upės, o nuo to
kelio tiesiai link Storožino balos, pro Ranevo šulinį, o
nuo Storožino balos link Perstunės upelio, ir palei tą
Perstunės upelį iki to paties dvaro). Riboms žymėti vis
dar dažnai pasitelkiami geografiniai objektai. 1529 m.
Pirmajame Lietuvos Statute yra net straipsnis, kuriame
teigiama, kad, jei ribą žyminti upė pakeistų savo vagą ir
tokiu būdu žemės savininkas patirtų žalą, riba turi būti
atstatyta pagal senąjį upės krantą37.
Tankiau kolonizuotose teritorijose, kur nebuvo
daug laisvos žemės, klostėsi besiribojančių „kaimyninių“ žemių ribų samprata. Pavyzdžiui, 1538
m. dokumente įterptas 1513 m. Vladimiro seniūno
raštas, kuriame minimos Svinuchų dvaro ribos: отъ
Кримеша з долины, где граница вышла дорогою
Володимерскою по старые поля Вяловицъкие, а
по Цевелицкие поля, а потомъ по Заечицъкие и
Волковицъкие поля, далеи тамъ пошел в Овъские
старые поля38. (nuo Krimešo per slėnį, kur riba
driekiasi per Volodimersko kelią pagal senuosius
Vialovickio laukus, ir pagal Cevelisko laukus, o toliau
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1 iliustracija. (VUB, RS. F.23-9) 1768 m. Kuršo ir LDK pasienyje, netoli Skuodo atribotų bajorų Liubomirskių valdų
ribų plano fragmentas41. Vaizduojami riboženkliai prie upės – kopiec ir akmeninis žymuo.

pagal Zaečickio ir Volkovickio laukus, toliau ten
driekiasi link senųjų Ovskio laukų). Minėtas dvaras
apsuptas individualių žemių valdų. Atsiradus „trinčiai“ tarp nuosavybių, rūpintasi kuo aiškiau atriboti ir
dokumentuoti ribas.
Teismų bylų medžiaga rodo, jog, kylant žemės vertei, bylinėtasi dėl menkiausio žemės plotelio ar nediduko bebrynėlio39. Todėl vis plačiau naudoti dirbtiniai
ženklai. 1523 m. Legutų dvaro ribos ženklintos ženklais
medžiuose, sukastais žemių kauburiais – kapčiais: от
того копца – гран в дубе (nuo to kapčiaus – ženklas
ąžuole). (žr. 1 iliustraciją)40.

Kartais valdų atribojimuose pasitaikydavo tokių
didelių kapčių, kad ant jų sulipę bylininkai spręsdavo
ginčus (1599 m.)42. 1525 m. atribojant Nerevo dykrą
Bielsko giriose išpjaunamais ženklais žymėti ąžuolai ir
kiti medžiai, pilti žemių kauburiai43. 1542 m. nustatant
ribas Zelvės žemėse minimos ežios, kapčiai, didelis
akmuo (Камень Великий по Мокред – Didysis akmuo
prie pelkyno), keliai, net pakeliui pasitaikę kapeliai44.
Galima pastebėti, jog to meto individui suprasti ir
atpažinti erdvę padėdavo jos riboženkliais pasirenkami
medžiai: ąžuolai, alksniai, pušys arba medžiai, dažniausiai turintys išskirtinių bruožų (dreviniai – su bičių

2 iliustracija. (VUB, RS, F. 23–103) XVII a. atribotos girios, netoli Mogiliovo, plano fragmentas, vaizduojama
riba ir jos riboženkliai: pušis, kapčiai (apkritimai su „K“ raidėmis), pelkė, per kurią driekėsi riba.
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3 iliustracija. (VUB. RS, F.23-9) 1768 m. Kuršo ir LDK pasienyje, netoli Skuodo pažymėtų bajorų Liubomirskių valdų
ribų plano fragmentas, vaizduojamas akmeninis riboženklis su iškalta heraldine simbolika.

drevėmis, šimtamečiai ąžuolai, nudžiuvę, žaibo trenkti
medžiai ir kt.), juose iškapojami ženklai, dažniausiai
kryžiai45. Jie labai tiko miškų ir dykrų atribojimui, kur
kitoks ženklinimas buvo sunkiai įmanomas. Tačiau
šaltiniuose kartais specialiai pabrėžiama, jog medis
žymėjęs būtent lauko ribą, pvz., Sosna Rubeżnica –
Riboženklis-pušis (žr. 2 iliustraciją)46. Galima prielaida,
jog kartais valdų savininkai ir tikslingai galulaukėse
pasodindavo medelį.
Rečiau pasitaiko akmenys – riboženkliai su iškaltais žymenimis: а иные границы вказали въ камни
выбитые (1497 m.)47 (o kitas ribas rodė akmenyse iškapoti [ženklai]). Tokie ženklai tiko šlapiose vietose: pel-
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kėse arba upėse. Ribų ženklinimui naudotos ir akmenų
krūsnys: оказали намъ гурбу каменья заметаного
въ речце (1542 m.)48. (parodė mums upėje sumestą
akmenų krūsnį). 1585 m. Sudilovo žemės Polocko
paviete ribas žymėjo копецъ каменый49 (akmeninis
kapčius). 1594 m. Sudervės dvaro žemių ribų aprašyme
minima: до каменя, на болоте лежачого (iki akmens,
gulinčio pelkėje). (žr. 3 iliustraciją)50. Kartais šlapiose
vietose būdavo supilami ir žemių kauburiai51, kitais
atvejai ribas žymėdavo specialiai sukalti stulpai52.
Kalbant apie žemių valdų ribų žymėjimą dera pridurti, kad ribomis būdavo įskliaudžiamos ne tik žemė,
bet ir vandens telkiniai. Nors šaltiniuose tokių pavyz-
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džių nedaug, kai kurių duomenų yra. 1586 m. Bresto
pakamario teisme spręsta LDK pasienio Orechovo
kaimo ir Lenkijos Šacko kaimo (Palenkė) atribojimo
byla. Kaimų ribos sutapo su valstybių siena, dėl to šis
procesas sulaukė išskirtinio dėmesio. Žymėdami ribą
sausumoje, derybininkai priėjo Orechovo ežerą, ir
vietos gyventojai liudydami rodė teisėjams ribą, kuri
driekėsi per ežerą, teigdami, kad kadaise, žymint šias
ribas, vandenyje jie negalėjo padaryti specialių riboženklių, dėl to ir dabar teisėjams negali jų parodyti, tik
žodžiais šią ribonę paliudyti53. Galima numanyti, kad
ežerų plotai paprastai būdavo „matuojami iš akies“ –
nuo ženklo viename krante iki kito kranto, tačiau jei
ežere pasitaikydavo sala, riboženklį pastatydavo joje54.

Ribų žymėjimo pokyčiai
Didelė naujovė buvo XVI a. pirmojoje pusėje
pradėti naudoti matai, skirti plotui ir atstumams tarp
ženklų matuoti. Dažniausiai atstumai būdavo matuojami myliomis55. 1523 m. Legutų dvaro žemių ribos
buvo išmatuotos varstais56. Naudoti ir kiti, kaip antai
„strėlės šūvio“ matas57. Tuo tarpu 1542 m. nurodant
ribas Zelvės žemėse, jų plotas išmatuotas „lunkais“
(лыкъ)58. Sąvoka „lunkas“ galėjo reikšti ir iš medžių
plaušų nuvytą virvę, naudotą žemėms matuoti59. Bene
labiausiai paplitę ploto vienetai buvo statinė, žagrė,
margas ir valakas60. Žemių matavimai formavo valdų
kaip geometrinės erdvės sampratos atsiradimą. Erdvės

4 iliustracija. (VUB. RS, F.23-67) XVIII a. padaryta 1559 m. Zababies dvaro pievų plano kopija,
jo fragmentas vaizduoja geometrines žemių valdų ribas ir jų žymėjimą.
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suvokimas itin smarkiai keitėsi po Valakų reformos,
kai žemę imta dalyti teritoriniais ploto vienetais61.
Antai 1557 m. Valakų reformos nuostatose išskirti
matininkai, kurie ir turėjo tai padaryti62. Matavimas
palaipsniui keitė ir ribų sampratą. Tai jau buvo planinis
teritorijų skaidymas, grindžiamas racionalizuota žemės
administravimo samprata. Apibūdinant valdų plotą,
šaltiniuose atsiranda „kampo“ sąvoka (до уголника)63.
1584 m. valdovas suteikė dvidešimt valakų žemės
Jokūbui Gromackiui Novodvorsko apylinkėse, šios
valdos plotas buvo daugiau mažiau apibrėžtas išmatuotų atkarpų ribomis64. Ankstesniam žemių ribojimui
buvo būdingos numanomos, kaip dažnai nurodoma,
„nuo seno“ susiklosčiusios ribos, kurios būdavo itin
vingiuotos ir „iškarpytos“65, o pradėjus naudoti matus,
jos buvo „tiesinamos“. Plintant rašto kultūrai, didėjo
rašytinių dokumentų vertė, teismuose jie turėjo juridinę
valdų apsaugos galią. Tad žemių savininkai siekdavo
turėti ne tik valdų aprašus, bet ir jų brėžinius66. Rengiant tokius aprašus, reikėjo kuo tiksliau apibūdinti jų
riboženklius. Nebepakako pasakyti, kad žemių ribos
driekiasi iki upelio ar miško, nes kertant miškus natūriniai riboženkliai keisdavosi, o sukurti dirbtiniai ženklai
neretai būdavo klastojami. Todėl dokumentuose aprašytų ribų nusakymas skaičiais ir matais leido lengviau
atstatyti „tiesą“, kontroliuoti žemėvaldos procesus, o
svarbiausia – apsaugoti nuosavybę (žr. 4 iliustraciją).
Rūpintasi kuo aiškiau išskirti savo valdą iš kitų. Tai
rodo gana tvirtą gyventojų ryšį su valdoma žeme.
Istoriografijoje išsakyta nuomonė, jog naują žemės
įsisavinimo ir panaudojimo lygį atskleidžia ribų aprašuose minimi keliai, kai kolonizuotose teritorijose kelių
tinklas pasiekia tokį tankumą, kad jie pradeda atitikti
valdų ribas67. Antai 1571 m. Asanovo dvaro Ašmenos
pavieto ribų aprašas pasižymi tuo, jog jame minima
itin daug kelių68, kaip ir 1594 m. Sudervės dvaro ribų
apraše69. Keliai tapdavo valdas atribojančiomis „linijomis“, kuriomis iki tol galėdavo būti tik upių vagos.
Esminis skirtumas yra tas, kad keliai buvo akivaizdūs
žmogaus kūriniai.
Tikslesnis ir sudėtingesnis ribų ženklinimas liudija
augančią žemės vertę, to meto visuomenei ji buvo
didžiulis turtas. Šią sampratą gyvai iliustruoja ribų
nustatymo procedūros, kurių metu kildavo didžiausi
ginčai dėl menkiausių plotelių. 1523 m. nustatant valdovo suteiktų žemių ribas Perlamo dykroje, ribonėje
dalyvavę liudytojai buvo taip įsikarščiavę, jog kiekvienas jų dėstė savo argumentus, o kai jų pritrūkdavo –
mėtydavo kepures70. Pasitaikydavo, jog ribonėse šalys

22

pateikdavo melagingus parodymus, kad ribą nustatytų
savo naudai71. Su valstiečiais besibylinėjantys bajorai
mėgindavo savo autoritetu paveikti teismų sprendimus. Išskirtinis atvejis nagrinėtas 1596 m. Naugarduko
pilies teisme. Vilniaus seminarijos vadovai – Vilniaus
vyskupijos administratorius Benediktas Vaina ir kunigas Tomašas Kozlovskis – kaltino Aleksandro Chodkevičiaus tarnus, o labiausiai Joną Gatiskį, kad šie,
grasindami šaunamaisiais ginklais ir durklais, sutrukdė
valdovo komisarams žymėti ribas Kolpenicos dvare72.
Ribų žymėjimo procedūros atskleidžia, jog to meto
žmogui žemės nuosavybė buvo didžiulis turtas, kurį
siekta kuo geriau apsaugoti.

„Senos“ ribos – „teisingos“ ribos
Minėti ginčai ribonės metu įsiplieksdavo ieškant
„teisingų ribų“. Ši „teisingumo“ samprata siejosi su
to meto žemės įsisavinimo procesu. Žemvaldžiai,
pirmiausia žemdirbiai, gyveno gana sėslų gyvenimą.
Todėl neretai žemės valdos plotas būdavo susiformavęs per ilgą laiką, dirbant žemę, kertant miškus ir
įsisavinant dykrų plotus, žemę paveldint ir panašiai.
Todėl žemėvaldoje buvo pabrėžiama užimtos žemės
savininko pirmumo teisė – kas pirmas užimdavo ir
pradėdavo valdyti tam tikrą žemės plotą, tas ir likdavo
„tikruoju“ jos savininku. Šį reiškinį Artūras Dubonis
vadina „pirmos rankos teise“73. Pasitaikydavo atvejų,
kai XVI a. viduryje žymint ribas atsirasdavo liudininkų, kurie teigdavo, kad riba nustatyta dar Vytauto
laikais, ir jie visa tai patys matė ir atsimena74. Apie šią
taisyklę užsimenama Lietuvos Statutuose, čia sakoma,
jog žemių valdų riba atsiranda tada, kai „kirviai susiduria“75. Vadinasi, kolonistai, įsisavindami dykrų
žemes, plečia savo valdas iki pasiekia kitų gyventojų
jau užimtas žemes. Todėl, nustatant ribas, ypač daug
dėmesio skirta „senų ribų“ paieškai, kurios asocijavosi
su žemės užėmimu „pirmos rankos teise“. Kiekviena
pusė siekdavo įrodyti savo pirmumą ir pabrėžti, kaip
„seniai“ valdo tą žemę, o jos plotą liudija „senosios
ribos“. Todėl ypač svarbūs buvo į ribones kviečiami
„seni dori žmonės“ – paprotinės teisės atstovai, kurie
turėdavo nurodyti kuo senesnių laikų ribas – kokias
tik pajėgė atminti. Todėl „senovė“ buvo argumentas,
įtvirtinantis „teisingumą“. 1529 m. Bielsko paviete
atribojant Topčikalų, Košelių ir Vervečkų dvarus, plačiai naudoti dirbtiniai ženklai bei įtvirtintos „senosios“
ribos (по старым гранем)76. Žymint vieną atkarpą,
buvo patvirtinti 47 „seni“ ženklai medžiuose, padaryti
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42 nauji ženklai bei sukasta 13 žemių kauburių77. Tas
pats padaryta ženklinant ir kitą ruožą78. Tokiais atvejais
veikė ir „senoji“, ir „naujoji“ teritorijų padalijimo samprata. „Senųjų“ ribų ženklinimas papildomais riboženkliais rodė ir gyvenamos teritorijos struktūros kaitą, ir
erdvinį jos tolydumą. 1522 m. nustatant ribas Markove,
minimas „Vytauto kelias“ (дорогою Витовътовою),
nuo kurio ji ir pradėta žymėti79. 1523 m. žymint dykrų
ribas Merkinės valsčiuje prie Leipalingio dvaro, minimas jotvingių kunigaikščio „Skomanto kelias“ (по
Скумонтову дорогу)80. O 1557 m. valdovas suteikė
Radvilai keturis kaimus Šiaulių paviete prie Šiaulių –
Joniškio kelio. Minimos ir jų ribos. Įdomu, jog vieno
kaimo pavadinimas buvo „Vytautava“ (Витолтево,
Витолтово)81, vadinasi, dalis gyvenamų teritorijų
ribų buvo gana pastovios, išskyrus dykrų kolonizavimo
kryptis. Todėl atnaujinant arba nustatant naujas žemių
ribas buvo atsižvelgiama ir į egzistavusią teritorinę
tradiciją – „senovę“.

IŠVADOS
1. XV–XVI a. LDK žemėvaldoje teritorijų
skaidymą į erdvinius vienetus skatino nuosavybės
samprata. Nustatytos ribos liudijo nuosavybės teisę į
žemes, dėl kurių susitardavo kaimynai. Individualios
valdos sudarė gyvenvietės teritorinę visumą, į kurią
pateko ir gyventojų bendro naudojimo žemės – almendos (miškai, ežerai, pelkės), kurios taip pat žymėtos
ribomis, kad į jas nesikėsintų kitų gyvenviečių žmonės.
Ribos atribodavo ne tik individualias valdas, jos skyrė
ir privačią žemėvaldą nuo tiesioginėje valdovo galioje
buvusių „niekieno žemių“ – dykrų, o ilgainiui ir nuo
monarchui priklausiusių kolonizuotų žemių.
2. Pirmas ribas atitiko miškų masyvai, pelkės, ežerai, upės ir kiti geografiniai objektai, supę gyvenvietes
ir žmonių naudojamas valdas. Tuo tarpu intensyviai
gyventojų naudotos žemės, buvusios glaudžioje kaimynystėje, ženklintos specialiai dirbtiniais ženklais.
Seniausios buvo „ežios“ – suartos vagos, sukastos
žemių ežios. Kitais atvejais ribas žymėdavo iš laukų ir
pievų surinkti ir galulaukėse sukrauti akmenys arba jų
krūsnys.
3. Apie pirmas valdų ribas sužinoma iš Vytauto
laikų žemių donacijų. Dokumentuose minimų žemių
valdų lokalizaciją nurodo tam tikri geografiniai
objektai – upė ar giria, prie kurių plyti valda. Menkai apgyvendintose teritorijose neįsisavintos žemės
buvo pakankamai, todėl specialiai ženklinti žemių

ribas nebuvo poreikio. Stambus geografinis objektas,
prie kurio plytėjo valda, buvo kaip orientyras, leidęs
nusakyti jos lokalizaciją. Tikslesnis atribojimas buvo
aktualus tankiai gyvenamose teritorijose, atskiriant
„vertingesnes“ žemių nuosavybes.
4. Didžiausi buvo „stambiosios“ žemėvaldos plotai,
aprėpę pievas, miškus, pelkes, ypač XVI a. , LDK įsibėgėjus vidinei kolonizacijai. Jų riboženkliais dažniausiai
taip pat buvo stambūs geografiniai objektai (upių vagos,
pelkių pakraščiai, miškai). Intensyviau naudotų žemių
riboms žymėti pasitelkti dirbtiniai ženklai: medžiai su
iškapotais ženklais (kryžiais), dreviniai medžiai – su
bičių drevėmis, šimtamečiai ąžuolai, nudžiuvę, žaibo
trenkti ir kt.; kapčiai – sukasti žemių kauburiai; iškaltais ženklais ženklinti akmenys, akmenų krūsnys, kurie
labiau tiko ribas žymint šlapiose vietose.
5. Didelė ribų žymėjimo naujovė buvo XVI a. pirmojoje pusėje pradėti naudoti matai, skirti atstumams
tarp ženklų ir plotui matuoti. Dažniausiai atstumai
matuoti myliomis, rečiau – varstais ar „strėlės šūvio“
matu. Plotas matuotas statinėmis, žagrėmis, margais,
valakais, „lunkais“. Matavimai formavo geometrinę
valdų ploto sampratą. Erdvės suvokimas smarkiai
keitėsi 1557 m., įgyvendinant Valakų reformą, kai
žemę pradėta dalyti teritoriniais ploto vienetais. Matavimai keitė ir ribų tipą – jos darėsi tiesesnės. Žemės
įsisavinimo lygį liudijo ribų aprašuose minimi keliai,
nes kolonizuotose teritorijose tankėjantis kelių tinklas
pradėjo atitikti valdų ribas.
6. XVI a. žemių ribų aprašai liudija, kad dalis jų
išliko „senos“ ir ilgalaikės, kitos keitėsi, veikiamos
vidinės kolonizacijos. Skirtos „senos“ ir „naujai“ pažymėtos ribos. „Senųjų“ ribų ženklinimas papildomais
riboženkliais liudija ir gyvenamos teritorijos struktūros
kaitą, ir ištikimybę ilgametei teritorinei tradicijai.
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s. 267–271; GOŁASKI, J. Technika inwentaryzacji i podziału
gruntów w XVI i XVII wieku w świetle poznańskich ksiąg
grodzkich i ziemskich (część II) (toliau–GOŁASKI, J. Technika
inwentaryzacji, II). Iš: Przegląd geodezyjny, Warzawa, 1962, nr.
9 (R. 34), s. 389–393.
6. ЛАППО, И. Подкоморский суд в Великом Княжестве
Литовском в конце XVI и начале XVII в. Iš: Журнал
Министерства Народного Просвещения, Москва, 1899, p.
341–403.
7. KAMIENIECKI, W. Rozwój własności na Litwie w dobie przed
I. Statutem (Studia historyczno–gospodarcze) (toliau– KAMIENIECKI, W. Rozwój własności). Kraków, 1914.
8. JAKUBOWSKI, J. Przykład znieności granic administracyjnych
na Litwie w w. XVI. Iš: Ateneum Wileńskie, t. 10, Wilno, 1935,
p. 161–164.
9. GUDAVIČIUS, E. Žymenys ir ženklai Lietuvoje XII–XX a.
(toliau–GUDAVIČIUS, E. Žymenys ir ženklai). Vilnius, 1980,
p. 91–98.
10. ČELKIS, T. Privačios žemėvaldos ribų nustatymas ir žymėjimas
XV–XVI a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (toliau–ČELKIS, T. Privačios žemėvaldos ribų nustatymas). Iš: Istorijos šaltinių
tyrimai. Sud. ANTANAVIČIUS, D. Vilnius, 2011, t. 3, p. 31–58.
11. Žr. GUDAVIČIUS, E. Lietuvos valstiečių įbaudžiavinimo procesas ir jo atsispindėjimas I Lietuvos Statute (1529 m.). Daktaro
disertacija. VUB, RS, f. 76–1437. Vilnius, 1971; DUBONIS,
A. Žemėvalda. Iš: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra.
Tyrinėjimai ir vaizdai (toliau–DUBONIS, A. Žemėvalda). Vilnius,
2001, p. 785–795; DUBONIS, A. Nuosavybė. Iš: BARONAS, D.;
DUBONIS, A.; PETRAUSKAS, R. Lietuvos istorija XIII a. –1385
m. Valstybės iškilimas tarp Rytų ir Vakarų. T. 3. Vilnius, 2011, p.
273–286; PETRAUSKAS, R. Valstiečiai feodalinėje žemėvaldoje.
Iš: KIAUPIENĖ, J., PETRAUSKAS, R. Lietuvos istorija. Nauji
horizontai: dinastija, visuomenė, valstybė. Lietuvos Didžioji
Kunigaikštystė 1386–1529 m. T. 4. Vilnius, 2009, p. 286–298.
12. Žemės nuosavybės problema istoriografijos mažai tyrinėta,
dėl to sunku detaliai pristatyti egzistavusias jos formas. Tačiau
plačiau apie tai galima pasiskaityti kai kurių tyrėjų darbuose.
Žr. ŁOWMIAŃSKI, H. Studia nad początkami społeczeństwa
i państwa Litewskiego, t. 1. Wilno, 1931, p. 96–120; GUDAVIČIUS, E. Baltų alodo raida. Iš: GUDAVIČIUS, E. Lietuvos
europėjimo keliais (toliau–GUDAVIČIUS, E. Baltų alodo raida).
Sudarė BUMBLAUSKAS, A.; PETRAUSKAS, R. Vilnius,
2002, p. 87–99; GUDAVIČIUS, E. Baltų alodo paveldėjimas ir
disponavimas juo. Iš: ten pat, p. 100–111.
13. Būtina pažymėti, jog bendruomenės teismas – kuopos teismas
buvo labiausiai paplitęs LDK rusėniškose teritorijose, o lietuviškose žemėse ne taip plačiai (žr. ČELKIS, T. Privačios žemėvaldos
ribų nustatymas, p. 31–58). Kuopos teismo pavyzdžiai, kai
sprendžiami bendro naudojimo žemių ribų klausimai: Lietuvos
Metrika (1522–1530). 4-oji Teismų bylų knyga. Toliau: Lietuvos
metrika. Knyga Nr. 4. Parengė LAZUTKA, S.; VALIKONYTĖ,
I. ir kt. Vilnius, 1997, nr. 41, p. 69 (1522 m.); Акты Литовской
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27.

Метрики (1413–1498 гг.). Т. 1. Вып. 1, Варшава, 1896, nr. 62,
p. 28–29 (1489 m.).
ČELKIS, T. Valdžia ir erdvė: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
teritorializacijos procesas XIV–XVI a. (toliau– ČELKIS, T.
Valdžia ir erdvė). Daktaro disertacija (05 H). Vilniaus universiteto
biblioteka, Rankraščių skyrius F76–5308. Vilnius, 2011, p. 68–75.
Žr. GUDAVIČIUS, E. Aukščiausia žemės nuosavybė „barbarinėje“ Lietuvoje. Iš: GUDAVIČIUS, E. Lietuvos europėjimo
keliais. Sudarė BUMBLAUSKAS, A.; PETRAUSKAS, R.
Vilnius, 2002, p. 112–123.
Chartularium Lithuaniae res gestas magni ducis Gedeminne
illustrans. Gedimino laiškai. Parengė ROWELL, S. C. Vilnius,
2003, p. 46–49 (1323 m.); taip pat žr. PETRAUSKAS, R. Ankstyvosios valstybinės struktūros Lietuvoje XIII amžiuje–XV amžiaus
pradžioje. Iš: Lietuvos istorijos studijos, 2005, t. 16, p. 19–30.
1554 m. Žemaitijos žemės aprašyme yra tokie pasakymai: до
лесу его королевской милости (Археографический сборникъ
документовъ относящися к истории Сeверо-запaдной
Руси, т. 8. Вильна, 1870, nr. 1, p. 109). Išsamesnių žinių
apie dykras ir jų ribas galimas rasti 1559 m. atliktos plataus
masto LDK girių revizijos apraše (Ревизия пущ и переходов
звериных в бывшем Великом Княжестве Литовском,
с присовокуплением грамот и привилегий на входы в
пущи и на земли, составленная Григорием Богдановичем
Воловичем в 1559 году, с прибавлением другой актовой
книги, содержащей в себе привилегий, данныя дворянам и
священникам Пинскаго повета, составленной в 1554 году.
Виленская археографическая коммиссия. Вильна, 1867, p.
1–62); taip pat aktualūs duomenys fiksuoti 1636 m. ir 1640 m.
LDK karališkų girių ordinacijose (Нацыянальны гiстарычны
архiў Беларусi. Фонд 1, оп. 2, л. 1–91).
Žr. GUDAVIČIUS, E. Baltų alodo raida, p. 112–123.
Apie žemėvaldą žr. DUBONIS, A. Žemėvalda, p. 785–794.
Apie sąvokas žr. ČELKIS, T. Valdžia ir erdvė, p. 78–80.
Lietuvių kalbos žodynas, t. 11. Vilnius, 1978, p. 526.
Žr. plačiau: ŁOWMIAŃSKI, H. Studia nad początkami społeczeństwa i państwa Litewskiego, t. 2. Wilno, 1932, p. 99–104, 106.
KAMUNTAVIČIUS, R. Lietuvos įvaizdžio stereotipai italų ir
prancūzų XVI–XVII a. literatūroje. Vytauto Didžiojo Universitetas. Daktaro disertacija. Humanitariniai mokslai. Istorija
(05H). Kaunas, 2002. Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo
biblioteka, Rankraščių skyrius f. 132-2133, p. 31–41.
Apie dykras žr. KAMIENIECKI, W. Rozwój własności, p. 45–54.
Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 37 (1552–1561). Užrašymų knyga 37.
Parengė BARONAS, D. Vilnius, 2011, nr. 578, p. 462 (1506 m.).
1426 m. LDK ir Livonijos sienų aprašyme minima šventa giraitė:
der hillige bushe stahn (Liv,-Est–und Curländisches Urkundenbuch. Hrsg. BUNGE, G. F. Bd. 7, Riga–Moskau, 1881, nr. 472,
p. 326), kaip ir 1541 m. atnaujinant šalių sieną: procedendo
deorsum similiter a luco, granicies directe procedunt (Limites
Regni Poloniae et Magni Ducatus Litvaniae. Ed. DOGIEL, M.
Vilnae, 1758, p. 216).
WENSKUS, R. Beobachtungen zur Verhältnis von Burgwall,
Heiligtum und Siedlung im Gebiet der Prussen. Iš: Studien zur
europäischen Vor–und Frühgeschichte. Neumünster, 1968, S.
322–323. Vladas Žulkus nurodo, jog baltai tarpgentines dykras
laikydavo šventa mirusiųjų pasaulio erdve ir jų pakraščiuose
statyti šventi akmenys ir stabai, kurie būdavo suprantami ir kaip
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riboženkliai. Žr. ŽULKUS, V. Tarpgentinės dykros ir mirusiųjų
pasaulis baltų pasaulėžiūroje. Iš: Vakarų baltų archeologija ir
istorija. Klaipėda, 1989, p. 107–114. XVI a. Zigmuntas Herberšteinas kelionės per LDK atsiminimuose nurodo, jog žemaičiai
turėjo daug šventų giraičių ir bijo sutikti jose vaiduoklių. Žr.
Сигизмунд Герберштейн. Записки о Московии. Перевод
МАЛЕИНА, И. А.; НАЗАРЕНКО, В. А. Москва, 1988, p. 195.
Vitoldiana, nr. 79, p. 78. 1511 m. Žygimanto Senojo ankstesnės
privilegijos Mykolo Kęsgailos žmonai patvirtinimas; JABLONSKIS, J. Nauji Vytauto laikotarpio aktai (toliau–JABLONSKIS,
J. Nauji Vytauto). Iš: Praeitis, t. 2, Kaunas, 1932, nr. 19, p. 23.
JABLONSKIS, J. Nauji Vytauto, nr. 17, p. 22. Vitoldiana, nr. 80,
p. 79: Vytauto suteiktis – pušča podle reki Opusy.
MERKEVIČIUS, A., NEMICKIENĖ, R. Senųjų žemdirbystės
laukų tyrinėjimai šiaurės vakarų Lietuvoje. Iš: Archeologia
Lituana, t. 4. 2003, p. 186–189.
GUDAVIČIUS, E. Žymenys ir ženklai, p. 91. Panašios nuomonės
laikosi ir W. Kamienieckis, žr. KAMIENIECKI, W. Rozwój
własności, p. 14–15.
Литoвская Метрика (Русская историческая библиотека, т.
20), C.-Петербург, 1903, nr. 79, p. 104 (be datos, 1510–1517
m.): и межи поорати казалъ; nr. 380, p. 1102: и межи показилъ
и пооралъ. Pirmajame Lietuvos Statute nurodoma, jog už ežios
perarimą skiriama trijų rublių bauda (PLS, p. 224 (8 sk., 8 str.):
естли бы межу переорал, тогды три рубли а вины толькко ж).
Vitoldiana, nr. 212, p. 191.
Vitoldiana, nr. 90, p. 86: villas nostras Korczzin et Sthczzelaczin
in terra Drohiczinensi in fluwio Kamanka sitas et iacentes, cum
omnibus utilitatibus [...] in graniciis suis et gadubus longe late
et circumferecialiter sunt limitate et distincte.
Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 12 (1540–1543). 12-oji Teismų bylų
knyga (toliau–Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 12). Parengė VALIKONYTĖ, I.; ŠLIMIENĖ, N.; VISKANTAITĖ–SAVIŠČEVIENĖ,
S.; STEPONAVIČIENĖ L. Vilnius, 2007, nr. 163, p. 151.
Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 25 (1387–1546). Užrašymų knyga
25 (toliau–Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 25). Parengė ANTANAVIČIUS, D.; BALIULIS, A. Vilnius, 1998, nr. 35, p. 100.
PLS, p. 226 (8 sk., 10 str.). Pavyzdžiui, 1522 m. Gardino girioje
vieną Stobinkų dvaro ribos atkarpą atitiko tik geografiniai
objektai (upės, ežerai, pelkės, kalvos). Iš: Lietuvos Metrika.
Knyga Nr. 25, nr. 72, p. 130.
Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 25, nr. 234, p. 285.
ČELKIS, T. Privačios žemėvaldos ribų nustatymas, p. 42–54.
Lietuvos Metrika (1522–1530). 4-oji Teismų bylų knyga, nr. 55,
p. 79.
Tikėtina, jog dokumentą reikia datuoti 1768 m., nes kiti šaltiniai
liudija apie vykusią ribonę. Tačiau kai kurie kiti duomenys verčia
samprotauti, jog galimai jis galėjo būti parengtas XVIII a. 5 deš.,
žr. BUES, A. Ein stück wald tritt in die geschichte odre vier
quadratkilometer bei Shcoden. Iš: Latvijas archivi, Riga, 2011,
3/4, p. 194–209.
Акты, издаваемые Виленскою археографическою комиссиею
(toliau–АВАК). II. Акты Брестского подкоморского суда. Т. 6,
Вильна, 1872, nr. 8, p. 203: А при томъ тежъ часе, кгды панъ
лесничій тотъ лесъ Саловъ – Грудъ обводилъ, ставши на копцу
при той дорозе помененой [...] пріятель княгини Вишневецкое
панъ Флоріяанъ Зеленскій съ поддаными ее милости.
Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 12, nr. 456, p. 365–366: до речки
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Заболотянъки, сорокъ без дву, у стоячом дереве, а мижы
тыми гранми чотыры копъцы закопати; тых границъ
которыи в дерева кладены.
Lietuvos Metrika (1528–1547). 6-oji Teismų bylų knyga
(toliau–Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 6). Parengė LAZUTKA, S.,
VALIKONYTĖ, I. Vilnius, 1995, nr. 299, p. 214–215.
АВАК. II. Акты Брестского подкоморского суда. Т. 6, nr. 2,
p. 142–147; taip pat žr. GUDAVIČIUS, E. Žymenys ir ženklai,
p. 91–92.
VUB, RS. F. 23–103.
Литовская Метрика: Книги записей (Русская историческая
библиотека т. 27). C.-Петербургъ, 1910, p. 676.
АВАК, Акты о копных судах. Т. 18, Акты о копных судах.
Вильна, 1891, nr. 774, p. 304.
Метрыка Вялікага княства Літоўскага. Кніга запісаў № 70
(1582–1585) (toliau–Метрыка Вялікага княства Літоўскага.
Кніга запісаў № 70). Падрыхт. МЯЦЕЛЬСКІ, A. A., Мінск,
2008, nr. 176, p. 243.
АВАК. Акты Виленского гродского суда. Т. 8, Вильна, 1875,
nr. 5, p. 13.
АВАК. II. Акты Брестского подкоморского суда. Т. 6, nr. 2,
p. 146.
Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 21, mikrofilmas: Lietuvos valstybės
istorijos archyvas (toliau–LVIA), F. 389, l. 77 v (1536 m.): И на
поведанє деи их властного кгрунту их немало Ощовъскому
заехали, и уверхъ ставу Козинскоє рекою столпьє побили,
границу еи з нимъ делаючи, и то в моц Ощовскому подали; l.
111v: А к тому они обедве стороне о некоторыи кгрунт свои
спор межи собою перед нами мели, которыи жо Козинская
своимъ ставомъ менила, и жаловала на Ощовского, якобы
он тот ставъ ее покосил и посред реки, уверхъ оного ставу
столпъє побил. А Ощовскии перед нами поведил, иж он з
дєлу сеножать свою тамъ держыть и подле листу делчого
ее косить и вживаеть, а ставу деи ее николи не косил. Už
nuorodą dėkoju doc. dr. A. Duboniui.
АVAK. II. Акты Брестского подкоморского суда. Т. 6, nr. 2,
p. 144 (1586 m.): Ореховцы поведили: ижъ дей Шатчане не
зъ кгрунту, яко есть звычай, доводу границъ чинити, але зъ
озера властного Ореховского, въ старостве Берестейскомъ
лежачого, стоечи на воде нету границы зачали, а знаку
никоторого, пали, ани копца – на озере не оказали, и вели
середъ кгрунтовъ Ореховскихъ ку великой шкоде ихъ, не
менуючи знаковъ граничныхъ въ дереве, ани копцовъ на
землехъ, только словне, своимъ кгрунтомъ быти меновали.
Omenyje turima 1545 m. LDK ir Livonijos sienos patikrinimo
akcija, kai jos apraše buvo nurodytas sienos ženklas, pastatytas
saloje Drūkšių ežere (Latvijas valsts vēstures archīvs (toliau–
LVVA), F. 554, 3 aprašas, byla 20, l. 3). Galima prielaida, kad
ši ženklinimo metodika naudota ir žemėvaldoje.
Lietuvos Metrika (1528–1547). 6-oji Teismų bylų knyga, nr. 207,
p. 153.
Lietuvos Metrika (1522–1530). 4-oji Teismų bylų knyga, nr.
55, p. 79: пятдесятъ верцэй вдолжъ, каждая вервца по
шестидесят сажон.
Lietuvos Metrika (1540–1541). 10-oji Teismų bylų knyga.
Parengė LAZUTKA, S.; VALIKONYTĖ, I.; VISKANTAITĖ–
SAVIŠČEVIENĖ, S. Vilnius, 2003, nr. 91, p. 64 (1540 m.):
граница земли нашой зъ землею дворца Грыньковъского
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по Мелеховъ логъ, который естъ в двух стрелбищах отъ
Глубокого лога.
Lietuvos Metrika (1528–1547). 6-oji Teismų bylų knyga, nr.
299, p. 215 (1542 m.). границы вси врочыща объехали,
вымерыли трыдцать и 6 лыкъ. Jolanta Karpavičienė žodį
лыкъ verčia „lunkas“, kaip atitinkamą žemės ploto vienetą
(KARPAVIČIENĖ, J. Lietuvos Metrikos 6-oji teismų bylų knyga
kaip istorinės metrologijos šaltinis. Iš: Lietuvos Metrikos studijos.
Sudarė VALIKONYTĖ, I. Vilnius, 1998, p. 62.).
Žr. MULEVIČIUS, L. Žemės ploto matai: valakas, margas. Iš:
Lietuvos istorijos metraštis 1982 metai, Vilnius, 1983, p. 78 (apie
žemės plotų matus apskritai žr. p. 73–87).
Apie metrologiją plačiau žr.: SZYMAŃSKI, J. Nauki pomocnicze
historii. Warszawa, 2004 (6 wyd.), p. 154–199; MARTINKĖNAS, V. Matai senovės Lietuvoje. Iš: Kraštotyra, Vilnius, 1966,
p. 124–127.
Plačiau žr. ПИЧЕТА, И. В. Аграрная реформа Сигизмунда
Августа в Литовско Русском государстве. Москва, 1958,
p. 183–248.
Литовская Метрика. Отделы первый-второй. Часть
третья: Книги публичных дел, t. 1, подг. ЛАППО, И. (Русская
историческая библиотека, t. 30), Юревъ, 1914, p. 569: где бы
мерникъ того невъчынилъ, тогъды самъ ревизоръ маеть.
LVVA, F. 5561, 4 aprašas, byla nr. 397, l. 1 (1557 m.): пошла
граница в право стеною аж до уголника тогож села
Шледнастевого, valda prie Šiaulių.
Метрыка Вялікага княства Літоўскага. Кніга запісаў 70, nr.
165, p. 231–232.
VUB. RS, F. 23-67, XVIII a. padaryta 1559 m. valdų plano kopija.
Žr. apie tai plačiau: ČELKIS, T.; KARPOVA, V. Lietuvos Didžiajai
Kunigaikštystei priklausiusių žemių „veidrodžiai“: du neskelbti
XVII a. pirmosios pusės žemėvaldos žemėlapiai. Iš: Istorija. 2012,
t. 86, p. 55; GOŁASKI, J. Technika inwentaryzacji, I, II.
Žr. KIERSNOWSKI, R. Znaki graniczne w Polsce średniowiecznej. Iš: Archeologia Polski, t. 5, sąs. 2. Warszawa, 1960,
p. 268–269.
VUB, RS. F.4-(A717)27473, l. 1 (1571 m.): a doroze kotoroia
doroha lezyt z Krewa do Bijutiszek (kaimas netoli Krėvos) [...]
doroha leżyt Zahorya do siela Barunsko (Barunų kaimas) [...]
doroha leżyt z Zaherya do sieła Borunskoho. Už nuorodą dėkoju
istorikui Andrej Ryčkov.
АВАК, Акты Виленского гродского суда. Т.8, nr. 5, p. 13.
Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 25, nr. 78, p. 138: много о томъ
спор чинили и шапъками метали. 1542 m. atribojant Vladimiro
valsčiaus Smedinio kaimo žmonių žemes nuo kunigaikščio
Kovelskio valdų daug ginčytasi dėl kiekvienos ribos dalies: И
поведили нам поданые короля, его милости, ижъ то было
ставище Конъдратовъское, на которомъ ставищи князь
Ковельский греблю новую подлугъ прывилья своего засыпал.
И тут на томъ межы ними спору было много (Lietuvos
Metrika. Knyga Nr. 12, nr. 256, p. 220).
Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 12, nr. 256, p. 222.
VUB. RS, F.72, byla nr. 1721, l. 1: и границы вести недопустили
именеи его милости пана Ходкевичовым боронечы, якобы
тот кгрунт належати мел до именя его милости Мышкого,
и доставшы деи на нас шабли, один с тое громады и иншие
з бронями и з рушницами поготовю яко до бою ставили и
до нас се поривати были почали, а особливе деи тот пан Ян
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Marking of Land Boundaries
in the Grand Duchy of Lithuania
in the 15th–16th centuries
Tomas ČELKIS
This paper analyses the marking of private land boundaries in the Grand Duchy of Lithuania in the 15th–16th c. One
of the goals is to explain what led to the emergence of the
earliest boundary markers and how the concept of boundary
marking changed. During the period under review the GDL
was going through considerable social and administrative
changes. With the strengthening of the state, the concept
of property and the principles of land division into spatial
units changed as well. Eventually the traditionally prevailing land-ownership rules were no longer sufficient; the
right of land-ownership was marked by set boundaries that
were agreed upon by neighbours. The first land boundaries
were forests, swamps, lakes, rivers, and other geographic
features that surrounded settlements and the land holdings
used by people. The borders of more intensively used lands
were marked with artificial signs: trees marked with carved
symbols (crosses), as well as trees with bee hives, centuries-old oak trees, withered trees, or trees struck by lightning. Also specially-built earth mounds (kapčiai), stacked
stone cairns and stones engraved with signs were used. In
the first half of the 16th c. the distance between signs was
measured variously: miles, versts, “arrow shot” distance;
area was measured in barrels, ploughshares, morgens, valakai, lunkai. With the appearance of more precise measurements, borders evolved as well — they were straightened,
adjusted. This was the beginning of territorial division and
rational land management
After the article a discussion is published, during which
this topic was expanded on, questions asked by the seminar’s participants were answered.
Lietuvos istorijos institutas, Kražių g. 5, LT-01108 Vilnius.
Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas,
Universiteto g. 7, LT-01513 Vilnius.
El. p.: pastas.tc@gmail.com
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Žemių ribų ženklinimas Lietuvos
Didžiojoje Kunigaikštystėje XV–XVI a.
Diskusija
2013 m. kovo 16 d. Užutrakyje diskusiją vedė doc.
Rimvydas LAUŽIKAS.
Jos dalyvių klausimai, pastabos ir svarstymai žurnalo
skaitytojų dėmesiui pateikiami redaguoti, sutrumpinti ten,
kur nutolo nuo dr. T. Čelkio pranešimo ir 4-ojo prigimtinės kultūros seminaro tematikos.
Aistė ANDRIUŠYTĖ. Gal riboženkliais buvo ir pastatai?
Tomas ČELKIS. Viename XVI a. šaltinyje buvo minima dvaro klėtis. Priklauso nuo to, iki kur ribos siekė.
Jeigu kapinės būdavo aptvertos, riba būdavo ir ta tvora.
Rimvydas LAUŽIKAS. Pastatai neilgaamžiai, ypač
mediniai. Pajuokausiu, sovietmečiu daugelis archeologinių tyrimų vietų buvo „pririštos“ prie fermų, nes galvota,
kad ferma yra „amžina“.
Rūta LIOGIENĖ. Paminėjote tvoras kaip ribas. Dideliems plotams jos nepritaikomos, bet kada jos apskritai
buvo pradėtos naudoti?
T. Č. Tvora kaip riba yra labai senas dalykas. Netgi
vadinamuosiuose kryžiuočių kelių aprašymuose yra minimos įvairios užtvaros, tam tikros ribos, turėjusios labai
konkrečią paskirtį – ne tik apriboti, bet ir apsaugoti. Taigi
1360 m. ar 1343 m., dabar tiksliai nepasakysiu, Mazovijos ir Vokiečių ordino sienas žymėjo tarp dviejų pelkių
iškastas griovys su kažkokiu įtvirtinimu. Vienos pelkės
pavadinimas – Tolumpelkė (vokiškame dokumente!), antros pavadinimo neprisimenu, atleiskit. Tai rodo, kad tai
baltiškos kilmės atribojimo tipas, kurį ir vėliau valstybių
reikmėms naudojo tiek Ordinas, tiek Mazovijos kunigaikštis.
R. L. Esama teorijos, kad Romos pylimai, siena su
barbarų žemėmis, atliko ne tiek gynybinę funkciją, jų
paskirtis buvo kontroliuoti gyventojų judėjimą. Minėjote įtvirtinimą, užtvarą tarp pelkių. Jeigu praėjimo vieta
užtveriama, keliaujantys žmonės yra nukreipiami į kitus
kelius ar miestus, kur galima rinkti mokesčius, parduoti
prekes, maistą ar nakvynę. Kiek mes lietuviškoje medžiagoje turime užuominų ar požymių, kad panašios tvoros ar
užtvaros galėjo būti naudojamos kaip gyventojų judėjimo

kontrolės priemonė, siekiant nukreipti jų srautus į vieną
ar kitą pusę?
T. Č. Turime vieną konkretų pavyzdį. Kai 1473 m.
buvo delimituojama LDK ir Livonijos riba prie dabartinės Bauskos pilies, ši siena, atrodo, tebėra ir šiandien, kad
žmonių judėjimas būtų mažesnis, ten buvo iškastas griovys ir pastatytas tiltelis. Tikriausiai ten buvo renkamas
muitas ar kažkas kontroliuojama, nes rašoma: „Mes iškasėme griovį, kad žmonės mažiau čionai vienas pas kitą
vaikščiotų“, ir viskas. Taip 2 mylios iki Bauskos pilies gal
buvo stengiamasi išvengti pasienio gyventojų konfliktų,
nes nuo jų viskas ir prasidėdavo... Visos lietuviškų teritorijų pasienio bėdos gal ir neatsispindi šaltiniuose, bet yra
geras rusėniškų teritorijų pavyzdys – iš LDK kanceliarijos siunčiami laiškai Maskvos valdovui: kažkaip išspręskim pasienyje kylančius gyventojų vaidus ir ginčus. Nes
įsiverždavo, tarkim, iš LDK pas rusėnus, išsivarydavo
žmones, gyvulius, sudegindavo sodybas. Arba atvirkščiai.
Toks gyvenimas buvo. Gera siena buvo taikos garantas.
Audronė ŽITKUTĖ. Gal teko šaltiniuose aptikti Dūkštų apylinkėse esančio akmens-riboženklio paminėjimą?
T. Č. Konkrečiai Dūkštų akmens – neteko. Bet akmenys su visokiais riboženkliais šaltiniuose minimi. Žinau
Drūkšių pavyzdį. 1545 m. buvo atliktas Livonijos ordino ir LDK sienos patikrinimas, ir įdomu, kad Drūkšių
ežero saloje buvo pastatytas dvigubą kryžių primenantis
riboženklis, akmeninis, milžiniškas. Su užrašu, kad tai
yra „Finis Magnus Ducatus Lituanis“. Aišku, tokį kūrinį
pastatyti galėjo tik valstybės admininstracija kuri turėjo
pinigų ir galėjo pasamdyti meistrus.
R. L. Tęsiant akmenų temą – Lietuvoje turime nemažai mitologinių akmenų, nebūtinai su ženklais. Ar galime
pagal juos atsekti senąsias teritorinių vienetų ribas, jei šie
akmenys nepajudinti iš vietos?
T. Č. Sunku pasakyti, pajudinti jie, ar ne. Bet viduramžių žmogus pasaulį dažniausiai suvokdavo per tam
tikrus artefaktus, kurie jam geriausiai įstrigdavo atminty.
O kad įstrigtų atmintyje, reikėdavo kažkokios ceremonijos, netgi tam tikro ritualo, nes daugelis viduramžių žmogaus mąstymo kategorijų rėmėsi būtent įspūdžiu. Todėl
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manau, kad šie plačiai paplitę akmenys buvo naudojami
kaip riboženkliai. Pavyzdžiui, 1398 m. Salyno sutartyje
nusakant LDK ir jau Vokiečių ordinui atitekusios Žemaitijos dalies teritoriją, Mūšos upėje minimas Rodės akmuo.
Jeigu tokie ženklai minimi valstybiniu lygmeniu, jie tikrai
buvo puikiai žinomi. Tokie akmenys būdavo dideli ir juos
ištempti iš upės nebuvo paprasta. Tarkim, Dauguvoje,
kuri rusėnų teritorijoje vadinama Dvina, yra į upę sumesti
Borisovo akmenys. Tai milžiniški akmenys su iškapotais
ženklais, simboliais, ant kai kurių net maldos užrašytos.
Manoma, kad taip buvo pažymėtos vietos kunigaikščių
žemių valdos, jų kompetencijų ribos. Taigi akmenys –
gana tikslūs riboženkliai.
Vykintas VAITKEVIČIUS. Aš pratęsčiau ribų ir kapčių temą, klausdamas, kaip, iš kur ta riba atsirasdavo, ar
tik ne akmenys, ąžuolai, drevėtos pušys ir diktavo ribas?
Juk, tarkime, didikas, gavęs iš Radvilų kokį dviejų ar trijų
mylių plotą ir nieko daugiau, žinodamas, jog ta jo valda
yra stačiakampė, turėjo ją kažkaip apeiti, apžiūrėti. Ar nebus taip, kad jie ir ėjo pro tuos objektus – pro kapelius,
pro kalną, pro akmenį. Taip ta riba, truputį pavingiuodama, ir atsiranda.
Tomas ČELKIS. Taip. Žmonės pritaikydavo riboms
žymėti tai, kas patogu. Bet yra ir ženklai. Iškapoti ženklus, susirasti specialistą, kad tie ženklai būtų ir perskaitomi, buvo labai brangu. Pavyzdžiui, Pirmajame, Antrajame
ir net Trečiajame Lietuvos Statute minimos milžiniškos
sumos už kiekvieno kapčiaus sukasimą, pažymėjimą: du
grašiai, du rubliai. Valstietis pinigų neturėjo, o bajoras jau
galėjo sau leisti tokius žemės ribų antspaudus.
V. V. Gal tas mokestis labiau žyminis? Kokia čia problema iškalti ženklą? Gal tai išimtinė teisė?
T. Č. Taip. Nuėję pas notarą prašome, kad mums už
tam tikrą mokestį patvirtintų nuorašą. Tuomet atvažiuodavo matininkas, ženklakalys, iškaldavo ženklus – ir viskas legalu. O pačiam ženklus žymėti buvo nelegalu.
V. V. Ne kartą esu radęs, jog net patys paprasčiausi
riboženkliai, žemių kaupai arba kapčiai, buvo ne numeruojami, bet vadinami tikriniais pavadinimais! Turiu ilgą
jų sąrašą, bet prisimenu tik du labai gražius pavadinimus:
Platuolis ir Aukštuolis. Bet visi vardai ta pačia dvasia sukurti, tai buvo posūkių taškai, ir man šis principas atrodo
labai svarbus, įsimintinas.
T. Č. Taip. Aš manau, kad ir šiandien kaimo žmonės
turi tam tikrus pavadinimus kokiam upės kampui ar medis
turi specialų vardą. Juk ir įspūdingi, dideli akmenys turi
vardus – ar Velnio akmuo, ar susiejamas su žemės, kurioje
guli, savininku... Pasikartosiu: to meto žmogui objektas
turėjo daryti įspūdį, kad jį atpažintų ir pagal jį orientuotųsi. Žmonių buvo nedaug, o dykros gana plačios... Mūsų
mąstymas šiandien labai abstraktus, tarsi planinis. To
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meto žmogus nebuvo išsilavinęs, neturėjo tokio abstraktaus mąstymo, jam svarbiausia buvo tai, ką matė ir galėjo
įsidėmėti. Svarbu buvo ir pavadinti, kad vėliau atpažintų.
R. L. Ar vietovardis galėtų nurodyti ribas, riboženk
lius? Gal kokia jo priesaga ar žodžio šaknis?
T. Č. Kažkada apie tai galvojau, manau, kad gali, bet
dabar nepasakysiu, kaip. Pavyzdžiui, valstybių pasienyje
yra Latveliai, Palatviai arba Lietuvėliai – jie vieni kitus
kažkaip skyrė, tai tarsi riboženkliai. Bet tai tik mano interpretacija, reikėtų detaliau patyrinėti.
Rasa BERTAŠIŪTĖ. Kai vyko Valakų reforma, labai
greitai buvo keičiama visa žemėvalda. Kaip su riboženkliais? Jie irgi turėjo iš esmės keistis, jų formos, vietos. Ar
dėl to nebuvo teisminių ginčų?
T. Č. Būdavo. Visos reformos žmonėms kelia didžiulę
baimę ir pridaro nuostolių. Kai vyko Valakų reforma, visi
bijojo kažko netekti. Ir kai valstybės sienas žymėdavo, susirinkdavo ištisi kaimai, bijodami, kad neatkirstų kokio jų
žemės gabalėlio. Valakų reforma ir yra planinis teritorijos
išmatavimas, suvokimas, tai labai gerai pastebima planuose. Atsiranda kitas mąstymas, kitas erdvės suvokimas,
kitaip ji išskaidoma. Jeigu anksčiau reikėjo žemės ribas
kažkaip įvardyti – iki upelio, iki medžio, žmonės nežinojo
jos formos, per Valakų reformą ji jau išmatuojama, ir jie
žino, koks yra jos vienetas...
R. L. Galima pratęsti mintį, jog Valakų reforma vyko
dvaro žemėvaldos viduje. Ji ne tiek susijusi su dviejų savininkų tarpusavio santykiais, kiek su dvaro vidaus plano struktūra: ankstesnė valdų aibė, pakampėmis išsimėtę
pievos ir pievelės, laukai ir laukeliai buvo konsoliduojami
į vieną masyvą, sukeliant gyventojus į gatvinį kaimą ir
apibrėžiant ribas, išmatuojant žemės sklypą rėžiais.
T. Č. Valakų reformai buvo labai svarbi apskaita. Nes
jie pradėjo suvokti, kiek ir kokių pajamų galima gauti iš
skirtingos žemės, jau buvo ir dvarų inventoriai, o vėliau
net girių inventoriai – miškai aprašomi. Jie jau mąstė
ūkiškai: kiek turim, ko turim, ko tai verta.
R. L. Bona Sforca, atvažiavusi iš Italijos, mąstė
ūkiškai.
T. Č. Išties taip. Pagal Stanislovo Aleksandrovičius
versiją, su ja susijęs vienas ankstyviausių LDK žinomų
žemėlapių, kurį jis datuoja 1521 metais. Nemanyčiau,
kad jis toks ankstyvas, bet ten yra Palenkės teritorija, dėl
kurios žemės valdų konfliktavo Bona Sforca su Radvila.
Palenkėje buvo didžiulės Bielsko girios, o Radvilos jas
kolonizavo, įkurdino žmones ir t.t. Kilo didžiulis konfliktas dėl šitų valdų, ir vienas iš jo sprendimo būdų, be
teismo, – pirmas žinomas žemėlapis, planas nubraižytas...
R. L. Šiuo požiūriu Bonos atėjimas į LDK šiek tiek
asocijuotųsi su Jekaterinos II atėjimu į Rusiją, nes pasakojama tokia legenda – ne legenda, kad kai jinai perėmė
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2013 m. Užutrakio seminaro dalyviai. Arūno Baltėno nuotrauka.

valdžią, visus susisodino ir paklausė: „Tai kurioj vietoj
Rusija baigiasi?“ Ir niekas negalėjo atsakyti į šį klausimą,
nes visi tik maždaug žinojo, kur kokie žmonės gyvena.
T. Č. Žinomas su Rusija susijęs dar įdomesnis dalykas. Ten buvo žemėlapių tradicija, ir Rusijoje caras mėgo
turėt žemėlapį, į kurį pasižiūrėjęs matydavo, kokia didelė
jo šalis. Į žemėlapį buvo įtraukiamos ir teritorijos, kurių
jie niekada nevaldė, bet buvo mąstoma strategiškai: aš dar
nevaldau, bet žemėlapyje jau yra, tad ateityje taip ir bus.
Taip plėtėsi į Sibirą.
R. L. Tąkart Jekaterina pavaldiniui davė penkis rublius
ir nusiuntė į Mokslų akademiją: „Tai jūs nupirkit bent vieną žemėlapį, kad mes matytume, ką realiai valdome“.
Dar norėčiau pasiteirauti dėl žemės ribų. LDK turėjome kelias skirtingas teritorines erdves, viena jų – tai senoji rusėniška erdvė, kur jau seniai, vos ne Kijevo Rusios

laikais, buvo sukurtos parapijos su aiškia teritorine struktūra, ir pagoniškosios Lietuvos teritorija, be jokių dirbtinių struktūrų. Ar galime kalbėt apie išryškėjusius kažkokius žemės ribų ženklinimo, apskritai žemės ribų suvokimo skirtumus tarp nuo seno krikščioniškos LDK dalies ir
LDK dalies, kuri iki XIV a. pabaigos liko pagoniška?
T. Č. Mano asmenine nuomone, šiuo atveju nebūtina
minėti religiją. Nes rusėniškose teritorijose egzistavo kitokia valdžios tradicija. Norint valdyti teritoriją, reikėjo
žinoti, kas tau pavaldus – ten jau egzistavo tam tikros kunigaikštysčių valdomos teritorijos ir jų ribos, jie jau turėjo
pasižymėję tas ribas ar bent jau žinojo, kur jos baigiasi. Tai
įvyko daug anksčiau. Pavyzdžiui, žymint LDK ir Livonijos naujai nustatomas sienas, sakoma: „nuo to akmens iki
to kalno“, o toliau: „štai priėjom Polocko ribas“. Ir viskas,
ten jau viskas žinoma ir konkretu.
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V. V. Aš dar trumpam sugrįšiu prie klausimo apie Valakų reformą. Manau, jog ji pakeitė mąstymą, formavo
teritorijos, jos mato supratimą, bet juk XVII a. pabaigoje,
ypač XVIII a. vėl buvo pradėti skaičiuoti žmonės. Kurį
laiką vyravo teritorijos, žemės pabrėžimas ir apskaičiavimas, savo pajamų prognozavimas, o po kažkurio laiko vis
dėlto buvo sugrįžta prie žmonių.
R. L. Turite galvoje dūmus?
V. V. Dūmus, revizijas. Ką pirmiausia daro Rusija,
1795 m. užėmusi Lietuvą? Skaičiuoja žmones, ne plotą.
T. Č. Prieš paskutinį Abiejų Tautų Respublikos padalijimą buvo įvykdytas milžiniškas žemių surašymas: nubraižyti planai...
V. V. Nubraižyta Lietuvoje ar Rusijoje?
T. Č. Ir Lietuvoje, Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, pagal Lenkijos modelį. Vadinasi, radosi kažkoks
naujas admininstravimo supratimas, suvokimas, kaip geriau vesti apskaitą – taip interpretuočiau. Tai buvo nauja,
technologijos sklido.
V. V. Bet ar gali būti, kad XVIII a. vėl buvo sugrįžta prie žmonių? Ir XIX a. parapijų sąrašai – vėl daugybė
žmonių sąrašų.
R. L. Aš truputį kitaip įsivaizduočiau. Grįšiu prie sistemų teorijos. Ši teorija sako, kad bet kuri sistema, nors
tu ją sutvarkai, pamažu grįžta į natūralią chaoso būseną.
Taigi Valakų reforma įveda tvarką: vienas dūmas lygus
vienam valakui, labai aiški ekonominė struktūra. Bet kas
įvyksta vėliau? Dalis žmonių miršta, lieka laisvų valakų.
Kažkas valdo pusantro, kažkas du valakus. Šeimos didelės, reikia išgyventi, tad valakai yra dalijami sūnums, taip
atsiranda pusvalakininkai. Akivaizdu, kad laikui bėgant ta
aiški Valakų reformos struktūra yra, ir reforma, jos idėja
nebeveikia. Ekonominiu požiūriu ji nebeteikia tos pridėtinės naudos, kuri iš pradžų buvo. Kyla klausimas, kaip tą
naudą vėl išgauti? Ir tada turbūt pereinama prie mokestinio vieneto – dūmo, kaip pagrindinio, pamatinio. Taip
pasakoma, kad pirmiausia sodyba yra mokestinis vienetas
ir tik po to žiūrima, kas kiek žemės turi.
T. Č. Man atrodo, kad čia reikėtų paminėti ir gyvenviečių tinklo kaitą, miestelių revoliuciją. Atsiranda privatūs
miesteliai, jų daugėja, ir gyvenvietės keičiasi. Aš pritariu,
jog ir tai reikėjo suregistruoti...
V. V. Gal čia svarbus ir mokesčių pasikeitimas, kai viskas verčiama pinigais...
R. L. Vietoj natūrinių duoklių įsigali činčas. Niekada neveikėme uždaroje erdvėje. Jau minėjome Boną
Sforcą. Kalbant apie teritorializaciją ar Valakų reformą
svarbu prisiminti, jog tuo metu ribų žymėjimas vyko visoje Europoje, mes nebuvome išskirtiniai. Viduramžių
Europoje, turbūt ir Tomas tai patvirtins, linijinės ribos
nebuvo plačiai žymimos. O renesansas suteikia visai
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kitą erdvės sampratą, ir pasidaro labai svarbu nusibrėžti
ribas. Kai kalbame apie vėlesnius laikus, apie XVII a.
pabaigą – XVIII a. pradžią, turime prisiminti, jog ir vėl
Europa keičiasi – ateina šviečiamoji ideologija, idėja,
kad visi žmonės iš prigimties yra lygūs. Tas idėjinis fonas keitė ir administravimo sampratą, ir mokesčių surinkimo tvarką.
T. Č. Dar pridurčiau, jog literatūroje rašoma: kuo toliau į rytus, tuo svarbesnis žmogus, ne žemė. Mokestis
nuo žmogaus. Pavyzdžiui, totoriai taip rinkdavo mokesčius. Į vakarus žmonės pradėjo gyvent sėsliau, įsitvirtino
vienoje vietoje. Vis tiek Valakų reforma – tai milžiniškas
sąmyšis. Kitas dalykas – XVI a. vykstantis valdų stambėjimas. Juozas Jurginis yra atskleidęs, kaip žemvaldžiai, kurie turėjo išbarstytas teritorijas – vieną lopinėlį
Žemaitijoj, kitą kažkur kitur, pradėjo jas koncentruoti į
vieną vietą – apsikeisdavo žemėmis, persiveždavo žmones. Čia svarbūs buvo asmeniniai ryšiai: jei geras valstietis – persivežame, jei blogas – nereikia, parduodu. Aš
nežinau, tiesiog samprotauju, kad gal per kokius 50–60
metų, per vieną kartą, žmonės prisirišdavo prie žemės?
Pradėdavo tvarkytis, kirsti mišką, arti, sėti, vaikai, šeima
didėja, gausėja, gal tada ir prireikė apskaitos?
R. L. Ir žemių konsolidavimo. Kad ir Dubingių Radvilos. Dubingių kunigaikštystėje vyko labai įdomių dalykų.
Ji buvo iš visų pusių apsupta valstybinių žemių, ir čia ima
ryškėti jų užvaldymo strategija, kai, tarkim, Radvilos turi
žemės sklypą kaip salą, kurią iš visų pusių supa valstybinės žemės. Jie neįsigyja sklypo greta, bet įsigyja sklypą
toliau, tokį, kurį valstybinė žemė vėl skiria nuo jų teritorijos, tarsi dar vieną salą. O paskui juos abu sujungia,
pasisavindami valstybines žemes. Ar tokių atvejų LDK
buvo ir daugiau?
T. Č. Taip, daugelis taip darė. Paskui valdovo prašai:
va čia man būtų patogiau...
Rasa BERTAŠIŪTĖ. Manau, kad valakas nėra vien
žemės matavimo, ploto vienetas – jis buvo labai susietas
su žmogumi. Nes valakai skyrėsi savo dydžiu – nuo 150
iki mažiau negu 20 hektarų. Vadinasi, tai buvo teritorinis
vienetas, kurį galėjo apdirbti šeima su dviem žagrėm. Mes
dabar jį suprantame kaip žemės plotą, bet to meto žmogus
gal tą valaką suprato kitaip?
R. L. Aš truputį kitaip pasakyčiau. Valakas – tai teritorinis vienetas, iš kurio viena šeima galėjo išgyventi.
T. Č. Ir duot pelno.
R. B. Bet jis labai skiriasi! Pavyzdžiui, pagal Kazimierą Šešelgį, Aukštaitijoje, kuri jau nuo seno buvo tankiai
apgyvendinta, valakai buvo gerokai mažesni. Žemės buvo
įdirbtos, derlingos, ir reikėjo mažiau ploto, kad šeima išgyventų. Tuo tarpu kitur, kur išdegindavo miškus, tie valakai buvo labai dideli.
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R. L. Jie turėtų tiesiogiai sietis su žemės derlingumu.
Nes iš tikrųjų, ką reiškia „plotas, reikalingas išgyventi
vienai šeimai“? Jeigu žemė duoda iš hektaro, sakykim,
trečią grūdą, tai viena, jeigu duoda dešimtą grūdą – visiškai kas kita.
T. Č. Galima ir taip pasamprotauti: tiesiog kažkoks bajoras turi daug žmonių, bet mažai žemės, ir valakas nori
nenori mažėja.
Elona ILGIUVIENĖ. O kaip buvo suvokiama tėviškė,
ir apskritai, kada ši sąvoka atsirado? Kokios yra tėviškės
ribos? Ar tas valakas?
T. Č. Ji susijusi su tėvoninėmis valdomis. Man visų
pirma su tėviške siejasi giminės trečdalio teisė į žemę.
Tarkim, bajoras turi žemės, jis ją gavo už karo tarnybą,
visiems žinoma, jog jis gali du trečdalius žemės parduot,
bet vienas jos trečdalis neliečiamas – dėl jo sprendžia
giminė. Tai toks pririšimas, visų bendras interesas. Tu
priklausai giminei, tad giminei svarbu, ką su ta žeme darysi, nuskursi ar ne. Gal taip ir formavosi mentalitetas.
Nes tėviškė vis dėlto yra gana vėlyvas dalykas. Sunku
pasakyti, kaip XIII–XIV a. buvo lietuviškose teritorijose, bet, kaip nustatė Artūras Dubonis, Livonijoje dar
XII a. kas dvidešimt metų būdavo vis perdalijamos žemės – valdai geresnes ar prastesnes žemes ir lauki visos bendruomenės susirinkimo po dvidešimties metų,
žemių perdalijimo. Dar įdomus dykros dalijimas ir jos
ribų žymėjimas. Važiavimas į tą ribonę vadinamas burtu. Tarkim, susirenka dykroj Leipalingio dvaro gyventojai, kurie kolektyviai sprendžia, kas bus su ta valda.
Slaviškam, rusėniškam tekste tai pavadinama: Na burt
ujechali. Lietuviškas žodis įterpiamas, reiškia, metami
burtai. Jie išvažiuoja į burtus, dalytis žemių.
R. L. Aš visiškai pritarčiau kolegai. Žemės perdalijimas LDK buvo išnykęs. Turbūt tėvonijos idėja vis dėlto
atsiranda valdovo aplinkoje. Tai yra valdovo žemės nuosavybė, jo didysis alodas, ir jis tai aiškiai pasako. Tarkime,
Vytauto diskusijose su Vokiečių ordinu dažnai matome šią
idėją išsakytą labai kietai: „Tai yra mano tėvoninė valda“.
Na, ta tėviškė buvo labai didelė, bet iš principo valdovas
formuluoja suvokimą, kad mano yra tai, kas ateina per
mano giminę. Šiuo atveju kalbame apie „savininko” savimonę. Diduomenė turėjo tokią, pavadinkime, tėvoninę
savimonę bene nuo Gedimino laikų, o kada valstietis ją
įgijo, net nežinau.
T. Č. Vis dėlto aš manau, kad tėvoniją reikia sieti su
gimine, nes tuo metu be giminės esi kone niekas. O jei
giminė yra, turi užnugarį.
V. V. Manau, kad Elona klausia apie kitką. Taip, tėvonijos paveldimos, bet juk valstiečiai palaipsniui netenka
laisvės, netenka jos palaipsniui...
R. L. Laisvės kaip teisės į žemę?

T. Č. Bet yra tėvoniniai valstiečiai.
V. V. Bet aš noriu paminėti, kad yra žinomas nepaprastas žodis apidėmė. Savo pranešime plačiau apie jį papasakosiu. Dokumentuose jis atsiranda iki Valakų reformos.
Ta apidėmė yra sodybvietė. Įvykdžius reformą ir reformos metu jau paminėta daugybė apidėmių – tai nukeltos
sodybos, viensėdžiai, kurie buvo atkelti į kaimus. Faktiškai tai pirmoji žinoma tokio masto kolektyvizacija.
Kęstutis NAVICKAS. Melioracija.
V. V. Gal. Ir štai šiame lygmenyje gali būti, kad tos giminės, šeimos, tie valstiečiai, kurie šiuo atveju mums rūpi
gal net labiau nei didikai, suvokia ryšį su buvusia vieta,
kur jie gyveno. Vienas iš svarbiausių apidėmės bruožų –
jai rodoma religinė pagarba.
R. L. Mes kalbame apie gimtąją žemę: aš, mano protėviai, visi mano giminės žmonės įdėjo darbo, kad ją tokią sukurtų. Kai mane perkelia į kitą vietą – tai jau nebe
mano žemė, nes aš į ją nieko neįdėjau, tiesiog sėdžiu
kaime su tais trimis rėžiais, kuriuos savo darbu vėl reikia
„prisijaukinti“.
V. V. Bet tai formuoja ir sustiprina senovės jausmą,
kad taip buvo „nuo senų laikų“, kad mes ten valdėme ir
mūsų tėvai. Ir tie žodiniai liudijimai visada apeliuoja į
vieną tiesą – „tai buvo seniai, tai buvo visados“.
T. Č. Dar dėl apidėmės. Man kilo mintis. Pagal nuosavybės sampratą, valda yra namai. Pirmajame Lietuvos
Statute yra skirtingos bausmės už namų ir valdų užpuolimą. Taip ir vadinama: „namus užpuolė“. Valdų užpuolimas yra nagrinėjamas teisme, ieškoma atsakovų, bet
namų užpuolimas – visai kas kita! Milžiniškos baudos!
Namai yra kažkas daugiau negu žemė.
A. A. Man pasirodė įdomu, jog Livonijoje kas dvidešimt metų keisdavo žemės ribas, bet kaip su pastatais, ar
keitėsi tiktai dirbamos žemės ribos?
T. Č. Labai sunku pasakyt, gal archeologai galėtų tuos
dalykus geriau išmanyti... Aš žinau tik iš kai kurių XVII a.
aprašymų, Simono Grunau ir kitų, kaip Prūsijoje būdavo
suvokiama gyvenvietė: ten buvo kažkokie maži namukai,
kur gyveno atskiros šeimelės. Jos lyg ir kartu, lyg turi po
atskirą kambarį...
A. A. Atskiras klėtis turėjo. Gyveno didelės šeimynos,
nes negalėjo ūkio dalyti, bet sutuoktinių poros kiekviena
turėjo po atskirą klėtį.
Diskusiją spaudai parengė Inga BUTRIMAITĖ
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Žemė ir asmuo: erdvės užvaldymas
Dubingių mikroregione XIV–XVI amžiais1
Rimvydas Laužikas
Straipsnyje tiriamas istoriškai kintantis geografinės
erdvės suvokimas, asmens ir erdvės santykis. Pasitelkus G. J. Hosperso teoriją apie kūrybines erdves, aptariami erdvės teritorializacijos bruožai Rytų Lietuvoje ir Dubingių mikroregione. Tyrimo tikslas – detaliai
tiriant vieno – Dubingių – mikroregiono raidą, išryškinti skirtingus istorinės erdvės diskursus. Tai tam tikri
žinių, idėjų ir patirties organizavimo būdai, susiję su
konkrečiais istoriniais kontekstais ir įgalinantys skirtingas tikrovės interpretacijas.
Prasminiai žodžiai: istorinė erdvė, erdvės personalizacija, Dubingių mikroregionas, teritorializacija,
socialinė raida.

Įvadas
Erdvė ir laikas šiuolaikiniame moksle, ypač fizikos
ir astronomijos tyrimuose, yra skiriami prie svarbiausių
tikrovės dimensijų. Šios dimensijos ne mažiau svarbios
istorijos ir archeologijos mokslui bei paveldo suvokimui. Paveldas, t.y. iš praeities atkeliaujantys artefaktai bei ekofaktai, yra pagrindinis praeities visuomenių
pažinimo, taip pat istorijos ir archeologijos mokslinių
tyrimų šaltinis. Istorinė erdvė ir laikas yra svarbi paveldo objektų gyvavimo ciklo dalis, padedanti juos identifikuoti ir aiškinti, o šaltinių datavimas ir priskyrimas
konkrečiai geografinei erdvei įgalina tolesnes jų mokslines interpretacijas. Jau yra susiformavę pagalbinės istorijos mokslo disciplinos – istorinė geografija, istorinė
kartografija, istorinė chronologija. Vis dėlto interpretuojant kurio nors laikotarpio erdvę dažnai tarsi nepastebimas „žmogiškasis faktorius“ – šioje erdvėje vienu
ar kitu laikotarpiu gyvenę asmenys. Laiką ir erdvę atskyrus nuo to meto žmogaus ir mėginant juos suvokti pasitelkus mūsų pačių, XX–XXI amžiaus žmonių,
mentalines kategorijas, mokslinės interpretacijos gali
tapti nekorektiškos. Pavyzdžiui, įprasta manyti, jog viduramžiais buvo naiviai įsivaizduojama, esą pasaulis
yra blyno formos ir laikosi ant trijų banginių. Žymus
italų medievistas Umberto Eco gražiai atskleidžia to-
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kio vertinimo nepagrįstumą. Kad žemė yra apvali, įtarė
Aristotelis, o moksliškai tai nustatė graikų matematikas
ir geografas Eratostenas III a. pr. Kr., tai žinojo Dantė
Aligjeris, Origenas, Ambrozijus, Albertas Didysis, Tomas Akvinietis, Rogeris Baconas ir, be abejonės, Kristupas Kolumbas. Toliau U. Eco klausia: „...kodėl paplito mintis, kad viduramžiais žemė laikyta plokščiu skrituliu? VII amžiuje Izidorius Sevilietis apskaičiavo, kad
pusiaujo ilgis yra aštuoniasdešimt tūkstančių stadijų.
Taigi, jis galvojo, kad Žemė yra rutulys. Tačiau būtent
Izidoriaus rankraščiuose pasirodo diagrama, vadinamasis T formos žemėlapis, įkvėpęs daugelį mūsų planetos atvaizdų <...> kaip atsitiko, kad asmenys, laikę
Žemę apvalia, piešė žemėlapius, kuriuose matyti plokščia Žemė? Pirmasis paaiškinimas: mes irgi taip darome. Kritikuoti tų žemėlapių plokštumą būtų tas pats,
kas kritikuoti mūsų šiuolaikinio atlaso plokštumą...“2
Konkrečios kultūros žmogaus proto konstruktas yra ir
vadinamoji mitinė (kosmologinė) erdvė. Jos samprata
darė poveikį realios, geografinės erdvės pažinimui ir
suvokimui, empirinių duomenų kaupimui ir išsaugojimui. Todėl tarpdisciplininiuose praeities visuomenių,
jų raidos tyrimuose vis dažniau gręžiamasi ir į to meto
žmonių pasaulėžiūrą, pasaulio bei savęs pasaulyje suvokimą. Tokių tyrimų rezultatai paprastai būna nauji ir
netikėti.3
Šios straipsnio tikslas – aptarti praeities geografinės
erdvės suvokimą, asmens ir erdvės santykį Lietuvoje,
pasitelkus vieno mikroregiono raidos modelį. Siekiama
išryškinti bei aptarti kai kuriuos istorinės erdvės diskursus, kurie suvokiami kaip tam tikri žinių, idėjų ir
patirties organizavimo būdai.
Tyrėjai pripažįsta, kad erdvė yra kultūrinis reiškinys, daugiaaspektis socialinis konstruktas.4 Šiuolaikinis geografijos suvokimas yra grindžiamas empiriniu
ir eksperimentiniu tikrovės tyrimu – gamtamoksliniu
diskursu, o atliekant istorinį tyrimą pasitelkiami kitokie
erdvės suvokimo būdai arba diskursai. Šiame straipsnyje ir bus siekiama juos išryškinti, parodyti, jog jie
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padeda kitaip suprasti, interpretuoti ir fiksuoti praeities
geografinius ir kartografinius duomenis.
Istorinė erdvė Lietuvoje yra tyrinėta įvairiuose –
archeologiniame, kalbotyriniame, istoriniame, geografiniame – kontekstuose. Vienas ankstyviausių šio
pobūdžio darbų yra 1892 m. M. Liubavskio studija,
skirta Lietuvos valstybės teritoriniam suskirstymui
ir administravimui.5 XX a. istorinės teritorializacijos
tyrimus atliko J. Jakubowskis6, H. Lovmianskis7 ir I.
A. Golubcovas bei V. T. Pašuta.8 Pokario laikotarpio
istorinės kartografijos ir geografijos tyrimai apibendrinti Onos Maksimaitienės monografijoje „Lietuvos
istorinės geografijos ir kartografijos bruožai“. Šioje
knygoje pateikiama išsami istoriografinė Lietuvos istorinės geografijos ir kartografijos apžvalga iki XX a.
paskutiniojo dešimtmečio.9 Naujausius ir išsamiausius
šios krypties tyrimus yra atlikęs lenkų mokslininkas S.
Wojtkowiakas, jo tyrimai pristatomi apibendrinamojoje monografijoje apie Užnerio Lietuvą XIV–XVI a.10
Taip pat reikšmingi Lietuvos istorikų T. Baranausko11,
R. Petrausko12 ir T. Čelkio13 tyrimai. Rūpimos krypties
tyrimai buvo atliekami ir įgyvendinant tarpdisciplininį
mokslinį projektą „Lietuvos valstybės ištakos Dubingių mikroregiono tyrimų duomenimis“.14 Reikšmingas
šio projekto mokslininko Renaldo Augustinavičiaus
2013 metais apgintas magistro darbas „Dubingių istorinės žemės teritorinė raida I–XV a. (archeologijos
duomenimis)“.15
Senieji žemėlapiai įdomiai interpretuojami lenkų
mokslininkų darbuose16, lietuvių mokslininkų R. Ragauskienės ir D. Karvelio studijoje, skirtoje Biržų kunigaikštystės žemėlapiui17, L. Briedžio Vilniaus miesto
raidos kultūrologinėje studijoje.18 Tačiau „grynuosiuose“ istoriniuose tyrimuose dažniausiai remiamasi vien
rašytiniais šaltiniais, menkai naudojama kartografinė ir
archeologinė medžiaga, retai taikomos kompiuterinės
GIS priemonės. Kiek kitokio pobūdžio – archeologų
ir kalbininkų studijos, skirtos priešistorės ir istorinių
laikų sandūros regionų rekonstrukcijoms.19 Analizuodami regionų istorinę geografiją, autoriai nesistengia
tiksliai atkartoti visų įmanomų rašytinių šaltinių faktografinių duomenų, bet, pasirinkę kelis esminius rašytinius šaltinius, mėgina jų informaciją susieti su archeologijos šaltiniais (piliakalnių, pilkapynų duomenimis).
Kalbiniai tyrimai svarbūs siekiant rekonstruoti istoriniuose šaltiniuose minimus vietovardžius, jų sąsajas su
asmenvardžiais. Ankstyviausieji šaltiniai buvo sukurti
ne lietuvių kalba, jų autoriai nemokėjo lietuviškai, todėl dauguma vietovardžių formų užrašyta netiksliai ir

gali būti rekonstruojamos (susiejamos su dabartinėmis
formomis) tik atlikus lingvistinius tyrimus.20 Panašus
tarpdisciplininis požiūris taikomas ir Lietuvos geografų tyrimuose. Pastaraisiais metais apgintos net dvi
geografijos mokslo disertacijos istorinės geografijos
tema21, kuriose labai kokybiškai operuojama geografiniais duomenimis, tačiau literatūroje ir kituose šaltiniuose aptinkami istoriniai, archeologiniai duomenys
giliau neanalizuojami ir nekvestionuojami.

Kultūriniai erdvės diskursai
Praeities erdvės suvokimui svarbios dvi kultūrinės
erdvės dimensijos – makroerdvė ir mikroerdvė. Didžioji erdvė yra ne tiek geografinė sąvoka, kiek kosmologinė kategorija22, atsiskleidžianti religijoje, mituose ar
ritualuose. Sėslių žemdirbių bendruomenėse ikikrikščioniškosios kosmologinės erdvės atskaitos tašku buvo
asmens, bendruomenės, genties gyvenamoji vieta. Tai
vieta, kurioje žmogus gimė, gyveno (savo darbu ją sukultūrino, sukaupė empirinę patirtį) ir buvo (ar tikėjosi
būti) palaidotas. Visa bendruomenei pažįstama, apgyvendinta, sukultūrinta erdvė aplink šį tašką buvo laikoma sava, o visa, kas už šios erdvės ribų, – svetima. Iš
pradžių riba tarp kultūros ir gamtos, savos ir svetimos
erdvės, galėjo būti gyvenvietės tvora, miško pakraštys.23 Vėliau ribos funkcijas perėmė pilies ar miesto
gynybinė siena, valstybės siena, bažnyčios šventoriaus
tvora. Didžioji erdvė buvo struktūruojama pasitelkus
binarines priešpriešas: arti – toli, viršus – apačia, dešinė – kairė ir t.t.24 Istoriniam erdvės suvokimui svarbu tai, kad šis binarinis diskursas, atskiriantis tai, kas
priklauso kultūrai, ir tai, kas „nesukultūrinta“, yra ne
vien geografinis, bet ir kultūrinis, atskiriantis „savas“ ir
„svetimas“ kultūras, tautas, asmenis. Dar senovės Graikijoje kitataučiai vadinti barbarais, t.y. panašesniais į
gyvūnus nei į žmones.25 Krikščionybė istorinę erdvę
padalijo į žmogišką (žemišką, laikiną, mirtingą, velnio
valdomą) ir dievišką (dangišką, amžiną, nemirtingą,
Dievo globojamą). Pagal krikščioniškąją sampratą, istorija – tai gėrio ir blogio kova, kur žmogus, apsispręsdamas, kieno pusėn stoti, pasirenka amžinąjį gyvenimą
arba mirtį. Tuo tarpu ne krikščionys, esantys už Dieviškosios saugios erdvės ir joje vykstančios kosmogoninės kovos ribų26, panašesni į gyvūnus, kurie neturi
sielos, ir jiems negalioja „žmogiškosios“ (krikščioniškosios) teisės normos. Gėris ir blogis, kuris paprastai
siejamas su „kitais“, bei jų kova istorijoje gali būti įsivaizduojami ir suvokiami labai įvairiai.27 Tai gali būti
viduramžių krikščionių kryžiaus karas prieš pagonis ar
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eretikus; gerojo valdovo kova prieš blogąjį valdovą;
išrinktosios tautos kova prieš kitas tautas, kurios nevertos išlikimo; komunistų partijos įkvėptos, gerosios
darbininkų klasės kova prieš bloguosius išnaudotojus;
taip pat ir civilizacijų konfliktai (krikščioniškosios ir
islamiškosios ar judėjiškosios ir islamiškosios) mūsų
laikais. Šiuo atveju erdvė tampa segregacijos šaltiniu,28 „didžioji“ kosmologinė erdvė niekada nebuvo
vien religinė sąvoka. Priešistorinėse ir vidurinių amžių
bendruomenėse, kuriose religija vaidino neabejotinai
svarbiausią vaidmenį, kosmologinis erdvės suvokimas,
suformavęs kultūros/gamtos, miesto/miško ar krikščioniškojo/nekrikščioniškojo pasaulio priešstatas, darė
didelę įtaką tiek žmonių tarpusavio santykiams, tiek
natūraliai erdvės teritorializacijai, kartografijai.29 Europos sekuliarizacija, renesanso ir naujųjų laikų mokslo
„revoliucijos“, racionalizmas ir pozityvizmas susilpnino mitinį geografinės erdvės suvokimą, mitinę erdvę
transformavo į kultūrinę kategoriją, ją glaudžiai susiejo
su istorijos naratyvais ir tokiu būdu užtikrino aktyvų
jos funkcionavimą dabartyje. Paradoksalu, tačiau istoriniais naratyvais grįstas erdvės suvokimas pakankamai ryškus net skaitmeninių technologijų pasaulyje,
nes skaitmenindami kultūros paveldą siejame jį ne tiek
su šiuolaikinėmis geografinės erdvės realijomis, kiek
su XIX a. nacionalizmo mitų paženklinta istorine erdve. Didžiausiame Europos Sąjungos skaitmeninio paveldo portale „Europeana“ 2013 metų vasarą buvo tik
188 objektai, susieti su vietovardžiu Klaipėda, bet net
1162 objektai, priklausantys Memel miestui; atitinkamai Gdanske rasti 5777 skaitmeninto paveldo objektai,
bet Danzige net 10507.
Mažoji erdvė – tai sukultūrinta, pažįstama erdvė,
kurioje asmuo kaupia empirinę patirtį. Iš esmės tai
yra ekologinė niša, apgyvendinta konkrečios bendruomenės, kuriai užtenka tos ekologinės nišos resursų.30
Nors tai jau geografinė sąvoka, susijusi su bendruomenės praktikuojamais verslais bei asmenų socialiniu
statusu, tačiau ir mažosios erdvės struktūravimą lemia
keli labai svarbūs kosmologiniai, religiniai aspektai. Ir
mažosios erdvės struktūravimui buvo pritaikytos kosmogoninės binarinės „savo“ ir „svetimo“ priešpriešos,
ypač įdomiai atsiskleidžiančios per gamtinės aplinkos
suvokimą. Remiantis šiomis opozicijomis ir empirine bendruomenių patirtimi, augalų ir gyvūnų pasaulis
buvo klasifikuojamas į „gerus“ (naudingus) ir „blogus“
(nenaudingus, priešiškus), kuriant mitologizuotus pasakojimus, kuriuose empirinė patirtis pateikiama ir
interpretuojama mitologizuotais naratyvais. Tokie na-
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ratyvai atspindėjo bendruomenės priešiškumą vienoms
gyvūnų rūšims ir draugiškumą kitoms, priskyrė gyvūnus ir augalus „valgomų/nevalgomų“ kategorijoms ar
kūrė „valgomų“ gyvūnų klasifikacijas, kurios buvo siejamos net su socialiniu statusu (aukšto socialinio statuso žmonės kai kurių gyvūnų mėsos valgyti negalėjo).
Mitologizuotos mažosios erdvės struktūros galėjo būti
grindžiamos antropologinėmis (pagal žmogaus kūną) ir
paleoastronominėmis (pagal dangaus šviesulius) žiniomis. Pavyzdžiui, buvo mitologizuojamos pasaulio šalys
(rytai, vakarai, šiaurė, pietūs, pietryčiai, pietvakariai,
šiaurės rytai ir šiaurės vakarai), joms priskiriamos tam
tikros savybės ir net spalvos.31 Dar vienas mažosios
erdvės dalijimas buvo pagrįstas šventosios (sacrum) ir
kasdieninės (profanum) erdvės atskyrimu.32 Šventajai
erdvei neabejotinai skirtinos įvairiausios šventvietės33,
matyt, ir laidojimo vietos, kasdieninei – sodybos, keliai, dirbami laukai, medžioklei skirti miškai, žūklės
ežerai, upės ir t.t. Toks mažosios erdvės dalijimas sąlygojo daugiasluoksnį praeities erdvės suvokimą – kasdienė erdvė suvokta ir ženklinta pagal vienokią logiką, o šventoji erdvė – pagal kitokią. Kasdienės erdvės
sampratą veikė ir ekonominė bendruomenės išlikimo
logika, tačiau pasikeitus bendruomenės gyvenimo sąlygoms, tarkim, sukrėtimų laikotarpiais, išryškėdavo
jos „mitologiškumas“. Nagrinėjant praeities žmonių
maitinimosi įpročius, tarkim, galimus valgyti produktus, fiksuojama ekonominių ir mitologinių argumentų
kaita, kultūriškai sąlygota konkrečios bendruomenės
„dieta“. Saugioje bendruomenėje maitinimosi draudimų (pavyzdžiui, nevalgyti žiurkių, arklių ar plėšriųjų
žinduolių mėsos) buvo laikomasi kur kas griežčiau nei
badmečiu. Ir šventoji erdvė arba šventos ir profaniškos
erdvės ribos buvo sąlygotos religinio mąstymo, mentalinių tabu34, nors mums jos gali atrodyti visiškai nelogiškos bei neracionalios. Todėl interpretuodami kasdienybės erdvę negalime vadovautis vien ekonominiais ar
„sveiko proto“ kriterijais. Nemažai daliai kasdienybės
erdvių (pavyzdžiui, keliams) suvokti būtina pasitelkti ir
mitologinius kriterijus.35
Išskirti skirtingi kultūriniai erdvės diskursai leidžia
teigti, kad, norint suprasti LDK egzistavusį erdvės suvokimą, būtina pakankamai giliai analizuoti ikikrikščioniškosios Lietuvos visuomenės religines pažiūras
bei mitologinius kontekstus. Vėlyvųjų viduramžių ir
ankstyvųjų naujųjų laikų krikščioniškos visuomenės
pasaulėžiūrą mums suvokti paprasčiau, nes LDK dvasinis gyvenimas su kai kuriomis išlygomis gali būti interpretuojamas europinių tyrimų kontekste. O tyrinėdami
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LDK erdvę turime akcentuoti, kad pagoniškoji mažoji
kasdieninė ir sakralinė erdvė buvo labiau pliuralistinė,
mažiau hierarchizuota bei susisteminta nei krikščioniškoji36 su dominuojančia parapijos bažnyčia, aiškia
kulto pastatų hierarchija (katedra-bažnyčia-filija-koplyčia). Kita vertus, tolerantiškas LDK valdantysis elitas XIII–XVI a. sukūrė sąlygas kultūrinėms sąveikoms
tarp pagonybės (įskaitant liaudiškąjį prietaringumą),
įvairių krikščionybės krypčių, judaizmo ir net islamo
mitologinių erdvės diskursų.
Erdvės suvokimo daugiasluoksniškumą bei skirtingus lituanistinius jos diskursus pakankamai gerai atspindi ir dabartinėje lietuvių kalboje išlikę skirtingi žodžio
„žemė“ semantiniai laukai. Žemę galime suvokti kaip:
a) „Saulės sistemos planetą... <...> ...pasaulį ...“;
b) „...medžiagą, sudarančią mūsų planetos paviršių...<...> ...viršutinį birų (dirbamą ar kitaip naudojamą) mūsų planetos paviršiaus sluoksnį... <...>
...tinkamą augalams augti ar auginti sluoksnį, dirvožemį...“;
c) „...sausumą...“;
d) „...sklypą, plotą, lauką, skirtą kokioms reikmėms...
<...> ...ariamą, dirbamą lauką, dirvą...“;
e) „...tautos arba tautų gyvenamą teritoriją, kraštą,
šalį...“.37
Asmens ir erdvės santykio požiūriu įdomiausios paskutinės dvi reikšmės, atkreipiančios dėmesį į kultūros
ir gamtos, savo ir svetimo skirtį, kuri bus analizuojama
ir plačiau.

Asmuo ir žemė kūrybinėse erdvėse
Erdvės ir asmens ryšių, teritorijos sampratų kaitos
analizei paranku pasitelkti Gerto Jano Hosperso kūrybinių erdvių (miestų) atsiradimo teoriją, pagal kurią
vienos erdvės įgyja pranašumų prieš kitas jose gyvenančių žmonių kūrybiškumo dėka38. Kūrybiškumas
lemia natūralių kultūrinių-geografinių erdvių (mikroregionų) susiformavimą bei galios centrų iškilimą.
Šioje teorijoje išryškinama ir šiam tyrimui svarbi idėja apie svetimos, laukinės erdvės sukultūrinimą būtent pasitelkus žmogaus kuriamąją veiklą, kuri svarbi
ir kultūrinės erdvės išsaugojimui. Tik jos dėka erdvė
„sutramdoma“, neleidžiama jai vėl „sulaukėti“. G. J.
Hosperso teorijos požiūriu, kūrybinei erdvei atsirasti
būtini trys antropologiniai veiksniai: koncentracija,
įvairovė ir nestabilumas. Koncentracija šiame kontekste siejama ne su žmonių skaičiumi, o su jų sąveikų intensyvumu ir tikimybe. Įvairovė siejama su
galimybe skirtingų kultūrų, amžiaus, tautų, profesijų

žmonėms bendrauti, mokytis vieniems iš kitų, perimti
informaciją, idėjas. Nestabilumas reiškia krizių, neapibrėžtumo, konfrontacijos ir chaoso momentus.39
G. J. Hosperso nestabilumo veiksnys glaudžiai siejasi
su I. Prigogino aprašomomis sistemų mutacijomis. I.
Prigogino sistemų teorijos požiūriu, kiekviena sistema išgyvena tolygios plėtros (negrįžtamos evoliucijos) ir staigaus sukrėtimo (mutacijos) laikotarpius.
Kiekvienu laikotarpiu sistema kinta skirtingu greičiu,
tačiau tik evoliuciniai pokyčiai yra prognozuojami.40
Geografinę erdvę su joje gyvenančiais žmonėmis, jų
ūkine veikla, valdymu ir t.t. galime traktuoti kaip sociogamtinę sistemą, tad G. J. Hosperso ir I. Prigogino
teorijos gali padėti paaiškinti jos raidą.
Šis teorinis požiūris glaudžiai susijęs su komunikacinės paradigmos taikymu: pagal žmonių komunikavimo galimybes galime išskirti bei apibrėžti įvairaus
dydžio teritorines erdves. Šiuo požiūriu, mažiausia istorinė teritorinė erdvė, istorinis mikroregionas – tai natūraliai istoriškai susiklosčiusi kultūrinė ir gamtinė erdvė, kurios gyventojai palaiko glaudžius ryšius, artimai
bendrauja.41 Mikroregionas yra natūraliai susiformavęs
kultūrinis-teritorinis vienetas, kurio nereikėtų painioti
su dirbtinai sukurtais valstybės ar religiniais administraciniais-teritoriniais vienetais. Natūralus mikroregionas, skirtingai nuo valstybės administracinių-teritorinių
vienetų, nuo pat pradžių buvo topografiškai vientisas,
jo minimalų dydį lėmė konkrečios bendruomenės galimybės išgyventi lokalioje ekologinėje nišoje, naudojant
vietinius resursus, turimas technologines priemones,
ūkininkavimo sistemas. Natūraliai susiformavusio mikroregiono dydis buvo nulemtas komunikacijos priemonių (pvz., keliavimo greičio). Pagal šį kriterijų galėtume skirti dvejopo dydžio natūralius mikroregionus:
mažuosius ir didžiuosius. Mažasis mikroregionas – tai
bendruomenės išgyvenimo, empirinės patirties kaupimo erdvė, kurią galima „apeiti“ per vieną dieną. Didysis
mikroregionas buvęs sudarytas iš keleto mažesnių. Tai
buvusi erdvė, turinti centrą, o jos pakraščiai nutolę nuo
centro atstumu, kurį galima įveikti du kartus per dieną,
t.y. nukeliauti iki mikroregiono centro ir atgal, pasiliekant laiko būtiniems darbams mikroregiono centre atlikti. Įvertinę priešistorės bendruomenių komunikavimo
galimybes, galime išskirti joms svarbius technologinius
ir gamtinius veiksnius, kurie Lietuvoje iki pat XIX a.
esmingai nesikeitė. Svarbiausias komunikavimo būdas
visą laikotarpį liko tiesioginis (net tuo atveju, kai informacija buvo perduodama per tarpininką žodžiu ar raštu). O svarbiausios technologinės priemonės, lėmusios
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komunikaciją, buvo kelių infrastruktūra ir transportas.
Gamtinės sąlygos (metų laikas, vietovės reljefas, vandens telkiniai) gali būti suvokiamos kaip „koridoriai“ ir
„barjerai“, apsunkinantys ar palengvinantys komunikaciją. Pavyzdžiui, keliavimas žiemą buvo greitesnis nei
vasarą, nes važiavimas ledu rogėmis yra greitesnis nei
vežimu, o užšalus pelkėms ir vandens telkiniams, atsiranda galimybės trumpinti kelią „nukertant kampus“.
Bandydami nustatyti mažojo ir didžiojo mikroregionų
teorinius dydžius, galime pasinaudoti keliavimo greičio tyrimais42, kurie leidžia teigti, kad optimalus vienos dienos atstumas (jei keliaujama ieškant maisto ar
reikia pasilikti laiko reikalų tvarkymui mikroregiono
centre) siekė apie 20 km. Įdomūs tyrimai apie atstumo
suvokimą teisiniuose dokumentuose buvo atlikti jau
minėtame Renaldo Augustinavičiaus magistro darbe.43
Anot autoriaus: „...atstumus galime sudėlioti į tam tikrą
to meto nuotolio sampratos geografinį modelį: 1 mylia – betarpiškų kontaktų erdvė (laikoma, kad subjektas
yra vietoje), 2–3 mylios – artimiausių ūkinių kontaktų
zona, 4–6 mylios – vidutinis nuotolis, kuriame palaikomi kontaktai (epizodinių kontaktų erdvė), 10 ir daugiau
mylių – tolimas nuotolis, svetima erdvė... <...> ... mūsų
išskirtame nuotolių sampratos modelyje 1 mylios atstumą atitiktų – 7,8 km, 2 mylių – apie 15,6 km, 3 mylių
– apie 23,3 km, 4–5 mylių – nuo 31,1 iki 38,9 km ir
dešimt mylių – apie 77,8 km ilgio nuotoliai...“. Remdamiesi kelionės greičio ir nuotolio sampratos tyrimais
teisiniuose dokumentuose, galėtume teigti, kad teorinis
mažojo mikroregiono skersmuo galėjęs būti apie 10 km,
o didžiojo – apie 20 km.
Natūralūs mažieji mikroregionai Rytų Lietuvoje44
turėjo pradėti intensyviau formuotis senajame geležies amžiuje, tačiau jų teritorinis pasiskirstymas, dėl
laikotarpiui būdingos gyvenviečių migracijos, nebuvo
pastovus.45 Viduriniajame geležies amžiuje dėl plintančios ariamosios dvilauke sėjomaina grįstos žemdirbystės sumažėjo gyvenviečių mobilumas, tad mažieji
mikroregionai stabilizuojasi ir pradeda formuotis stabilus kelių tinklas. Mokslinėje literatūroje teigiama, kad
Rytų Lietuvos pilkapių kultūros pilkapynų padėtis susijusi su senaisiais keliais.46 Gyvenvietės mobilumą visiškai prarado tik su trilauke sėjomaina pagrįstos žemdirbystės diegimu. Danijoje stabilios kaimavietės atsirado XI–XII a., Šiaurės Vokietijoje ir Olandijoje – kiek
anksčiau, X a.47 Rytų Lietuvoje šio proceso pabaiga galėtume laikyti XI–XIII a. Dalis viduriniajame geležies
amžiuje natūraliai susiformavusių mažųjų mkroregionų
išliko iki pat naujųjų laikų. Trilaukės žemdirbystės ir
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rugių išplitimas Rytų Lietuvoje XI–XIII a. taip pat sudarė sąlygas savotiškai „duonos revoliucijai“. Rugiai,
derlingiausia nederlingų žemių javų kultūra, paskatino
perėjimą nuo mėsa grįsto maisto prie grūdinėmis kultūromis grįstos dietos, kurioje svarbiausią vaidmenį atliko duona. Toks maisto pasikeitimas turėtų būti pastebimas lyginant geležies amžiaus ir ankstyvojo valstybinio laikotarpio gyventojų antropologinę medžiagą. Šis
pasikeitimas sudarė sąlygas įtvirtinti sėslų gyvenimo
būdą ir kurtis didelėms bendruomenėms. Gyvenviečių stabilumas turėjo skatinti administracinių struktūrų
stiprėjimą, kurios įgaudavo įvairius pavidalus, pradedant viduriniojo geležies amžiaus vadystėmis, baigiant
Lietuvos valstybe. Rugių atsiradimas turėjęs paskatinti
vėlyvojo geležies amžiaus bendruomenių ideologinius
pokyčius. Rugiai, kaip ir kiti žiemkenčiai, sėjami rudenį, tuo metu, kai žemė paliekama ilsėtis. Dėl to dalis
pavasario sėjos kalendorinių papročių turėjo būti perkelti į rudenį. Gyvenviečių stabilumas galėjo lemti ir
kitas ideologines permainas dėl sustiprėjusio asmeninio žmogaus ir jo žemės – konkrečios vietos, „locus“,
tėvonijos, tėviškės – ryšio, žinomo iš viduramžių ir
naujųjų laikų didikų bei bajorijos dokumentų bei naujausiųjų laikų etnografinės medžiagos. Kai Ignas Končius rašo, kad gerbtinas tik žemę turintis ir dirbantis
žmogus, jis „savas“, skirtingai nei amatininkai, žydai
ar čigonai, kurie yra „...be žemės, namų, akivaizdžios
nuosavybės...“48, žemės ir žmogaus santykis primena
aukščiau minėtą „savos“ ir „svetimos“ erdvės skirtį.
Bandydami modeliuoti Rytų Lietuvos erdvės terito
rializaciją iki Vokiečių ordino ir jo atšakos, Livonijos ordino, puolimų, galime remtis nuostata, kad pagrindinis
gyvenimas XIII–XIV a. vyko neįtvirtintuose kaimuose,
kurių vietos gali būti siejamos su kapinynais ir dirbamais
laukais.49 Vėlyvojo geležies amžiaus ir ankstyvojo valstybingumo laikotarpio kaimai tikriausiai buvę nedideli
(vos keletas sodybų) ir skiriami pakankamai didelių žemės plotų (tai ekologinė niša, galinti „išmaitinti“ kaimą, jos dydis priklauso nuo žemės derlingumo). Intensyvesnė trilaukė žemdirbystė ir jos paskatinta „duonos
revoliucija“ sumažino vieno kaimo išgyvenimui būtinos
žemės plotą ir taip sudarė galimybes rastis didesniems
kaimams. Keletas ar keliolika kaimų turėję priklausyti teritorinei bendruomenei (natūraliai susiklosčiusiam
mažajam mikroregionui), kuris buvęs administruojamas
vietinio valdančiojo elito. Laikydamiesi atviros socialinės organizacijos idėjos (ankstyvojo valstybingumo laikotarpiu žmogaus socialinį statusą bent iš dalies lėmė jo
gebėjimai, o valdžia nebuvo paveldima), galėtume kelti
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prielaidą, kad centras buvo migruojantis: juo tapdavo socialinio ir politinio lyderio sodyba (nebūtinai pilis,
gal kaimas, atvirojo pobūdžio sodyba
ar dvaras), o vadui pasikeitus, centras
galėjęs persikelti į naujojo vado sodybą. Tokių XIV a. pradžios centrinių
vietovių identifikavimui galėtume
panaudoti vietovardžių etimologijos
duomenis. Centrinės vietovės pavadinimas turėtų būti asmenvardinės
kilmės, kur asmenvardis yra priskirtinas seniausiajam dvikamienių lietuviškų asmenvardžių lingvistiniam
sluoksniui50 (1a–c pav.).
Lietuvos valstybės formavimasis
XII–XIII a. sudarė sąlygas kurtis
dirbtinėms „iš viršaus nuleistoms“
administracinėms-teritorinėms struk
tūroms. Dirbtinių administraciniųteritorinių struktūrų kūrimas papildė
teorinę teritorijos ploto sampratą dar
vienu elementu – minimalus admi-

1a pav. Skirtingi gyvenviečių topografijos pavyzdžiai, dirvožemių derlingumas
ir ūkininkavimo būdai: Argirdiškės, kur vyravo gyvulininkystė ir miško
verslai (Baranavos valsčiaus 1804 m. plano fragmentas).

1b pav. Skirtingi gyvenviečių topografijos pavyzdžiai,
dirvožemių derlingumas ir ūkininkavimo būdai: Nošiškių
palivarkas, kur vyravo nereguliari trilaukė ar net dvilaukė
sėjomaina (Dubingių dvaro 1851 m. plano fragmentas).

1c pav. Skirtingi gyvenviečių topografijos pavyzdžiai, dirvožemių
derlingumas ir ūkininkavimo būdai: Ciūniškės, kur vyravo trilaukė,
rėžinė sėjomaina (Dubingių dvaro 1851 m. plano fragmentas).
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nistracinis-teritorinis vienetas, jo gyventojai mokesčiais,
dovanomis, duokle, dešimtine ar kitaip turėjo išlaikyti
formalizuoto teritorinio vieneto administraciją ir pagalbines administravimo struktūras. Taip atsiranda dar
glaudesnis teritorinės struktūros, gyventojų ir vietos
ekonomikos ryšys.
Pasikeitimus teritorinėje struktūroje turėjo sukelti
Vokiečių ordino ekspansija, ypač XIV a. Jos nulemti
pasikeitimai skirtingose Lietuvos vietose buvo skirtingo masto, bet bendrosios tendencijos turėjo būti
panašios. Pirmiausia dėl gyventojų praradimo ir turto
grobimo turėjo stipriai sumažėti teritorijos ekonominis
pajėgumas (kai kurios intensyviai puolamos teritorijos
ištuštėja, virsta dykromis). Užpuolimų grėsmė skatino
mažųjų mikroregionų natūralią konsolidaciją aplink
pilis, naujų didžiųjų mikroregionų su pilimis kūrimąsi
bei jau esamų didžiųjų mikroregionų ploto augimą. Dėl
gyventojų skaičiaus ir ekonominio pajėgumo mažėjimo, natūralių didžiųjų mikroregionų, turinčių išlaikyti
centrinę administraciją, plotas turėjo didėti. Kitą vertus, didesni teritoriniai vienetai kėlė administravimo
problemų, nes atstumai vienos dienos kelionei buvo
per ilgi. Tai skatino gyventojų koncentraciją prie mikroregiono centro, o labai dideliuose regionuose – ir
dalinių teritorinių vienetų atsiradimą arba dalies mikroregiono teritorijos ryšių su centru „nutrūkimą“.
XIV a. pabaigoje su Lietuvos krikštu LDK teritorinėje struktūroje atsirado „naujas žaidėjas“ – dirbtinės
religinės administracinės-teritorinės struktūros. Pažymėtina, kad pasaulietinės ir religinės administracinėsteritorinės struktūros skyrėsi topografiniu vientisumu.
Galime teigti, kad praktiškai iki pat XVI a. Valakų
reformos ir 1564–1565 m. teritorinės reformos LDK
administracinis-teritorinis vienetas pirmiausia buvo
suprantamas kaip teisminis, kariuomenės rinkimo ir/ar
ekonominis vienetas, o ne topografiškai vientisa teritorija. Tai buvo vienam savininkui priklausančių žmonių
su jų valdomis (vėliau – kaimų ir dvarų) aibė, nesudaranti topografiškai vientiso poligono. Valdų konsolidacija ir topografiškai vientisų teritorinių vienetų kūrimas
intensyviai vyko XVI–XVIII a. Tačiau topografiškai
padrikų teritorijų rudimentų turime iki pat XX a. Šiuo
požiūriu įdomus 1554 m. Nemenčinės ir Linkmenų
valsčių inventorius51, pagal kurį, pavyzdžiui, dabar
šiauriau Molėtų esantis Čivylių kaimas buvo Linkmenų valsčiaus paribys, o piečiau esantys Toliejai priklausė Balninkų seniūnijai. Tokio teritorinio požiūrio
reliktų galime pastebėti ir vėlesniuose dokumentuose,
kur, pavyzdžiui, 1634 m. Dubingių kunigaikštystės in-
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ventoriuje visa kunigaikštystė pagal žemės savininkus
skirstoma į du: dvaro ir klebono valsčius.52 Dauguma
dvarų XVII–XIX a. turėjo vadinamąsias eksteritorines valdas, t.y. valdas, kurios topografiškai nesijungia
su pagrindinėmis dvaro žemėmis ir yra iš visų pusių
apsuptos svetimų žemių. Pavyzdžiui, Dubingių kunigaikštystėje tokiomis „eksteritorinėmis“ valdomis
buvo 1686–1795 m. dokumentuose minimi Kaušinių
ir aplinkiniai kaimai, esantys šiauriau Inturkės valstybinio dvaro, prie Urkio ežero, bei piečiau valstybinio
Sužionių dvaro buvę Giedraitėlių, Šarkiškių kaimai.
Inturkės valstybiniame dvare 1853 m. nuo pagrindinio
valdos masyvo buvo atskirti Varlynos, Altarijos, Doviatiškių, Paliepių kaimai.53
Katalikų bažnyčios administraciniai-teritoriniai
vienetai – parapijos – turėjo būti topografiškai vientisi, tad jų kūrimui natūraliai galėjo būti panaudojami
didieji mikroregionai su senaisiais „galios centrais“,
suteikiant jiems papildomą parapijos centro funkciją.
Galime daryti prielaidą, kad XIV–XVI a. įkurtų parapijų teritorijos ir jų ribos atitiko ankstesniųjų XIII–
XIV a. didžiųjų mikroregionų teritorijas, o ankstyvieji
parapiją sudarančių gyvenamųjų vietų sąrašai gali padėti nusakyti ir istorines XIV a. LDK mikroregionų
ribas. Vis dėlto galime kelti hipotezę, kad net topografiškai vientisos ankstyvosios parapijos nebuvo ribojamos linijinio pobūdžio ribomis. Parapijos teritorija,
matyt, buvo apibūdinama remiantis tuo pačiu „kaimų
aibės“ principu, kuris nuo vienalaikių pasaulietinių
administracinių-teritorinių vienetų skyrėsi tik tuo, kad
vienai parapijai priklausę kaimai sudarė topografiškai
vientisą teritoriją. Įdomios medžiagos apie parapijų
plotą suteikia jų kūrimo bei funkcionavimo Lietuvoje dokumentai. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro 1503 m. rašte dėl Panevėžio bažnyčios kūrimo
teigiama, kad dalis Ramygalos parapijos gyventojų dėl
didelio atstumo negali pasiekti bažnyčios ir meldžiasi tarp Lėvens ir Nevėžio upių esančioje saloje, „Ostrow“ vietovėje. Keliaujant dabartiniais keliais atstumas tarp Panevėžio ir Ramygalos yra 25 km. XVI a.
viduryje toks atstumas iki parapijos centro laikytas per
dideliu.54 1622 m. Jarošo Valavičiaus nuostatuose dėl
Šiaulių bažnyčios lankymo yra nurodyta, kad žmonės,
gyvenantys už 1 mylios (7,8 km) nuo bažnyčios, privalo lankyti mišias kiekvieną sekmadienį, gyvenantys
už 2 mylių – kas antrą sekmadienį, o už 3 mylių –
kas trečią sekmadienį.55 Steigiant parapijas, Vilniaus
vyskupija plėtėsi nuo centro periferijos link, kuriant
naują parapiją, senosios parapijos teritorija nebuvo
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apkarpoma, bet įsisavinamas naujas
dar nechristianizuotas plotas. Remiantis šia logika ir teoriniu modeliu atstumai tarp kuriamų parapijų
centrų turėję būti apie 20 kilometrų,
parapijų plotai dideli, o parapijų tinklo tankinimas galėjęs prasidėti tik
po Valakų reformos, kai, pagerėjus
ūkininkavimo kultūrai, mažesnė teritorija galėjo išlaikyti savo kleboną
ir bažnyčią. Be to, tik XVI a. pabaigoje parapijomis buvo „padengta“
visa Lietuvos teritorija į šiaurę nuo
Vilniaus ir buvo galima papildomai
investuoti į tinklo sutankinimą.
Rytų Lietuvoje, Dubingių mikroregiono aplinkoje, atstumai tarp
XIV–XV a. įkurtų parapijų centrų
daugiau ar mažiau atitiko aukščiau
išdėstytą didžiojo mikroregiono erdvinį modelį, kai teorinis atstumas
tarp centrų turi būti apie 20 km: Vilnius – Nemenčinė – apie 22 km., Vilnius – Maišiagala – apie 24 km, Nemenčinė – Dubingiai – apie 23 km.,
o Maišiagala – Dubingiai – apie 31
km. Didokas atstumas tarp Dubingių
ir Maišiagalos parapijų paliko šiame
Vilniui artimame regione nechristianizuotų „baltųjų dėmių“, todėl dar
1484 m. Maišiagalos klebono iniciatyva tinklas šioje vietoje buvo sutankintas ir maždaug 18 km nuo Dubingių pastatyta Paberžės bažnyčia,
o 1503 m. įkurta Paberžės parapija.56
XIV–XVIII a. religinio pobūdžio galios centrai ir jų raida Rytų Lietuvoje
pateikiami 1 lentelėje57.
XIV a. pabaigoje – XV a., Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto
valdymo metais, iš esmės baigėsi
LDK karas su Vokiečių ordinu ir
didžiuliame Rytų Europos regione
prasidėjo beveik 100 metų trukmės
„Pax Lituana“ – stabilios visuomenės evoliucijos laikotarpis, vadinamoji galios, socialinės erdvės
ir fizinės erdvės pusiausvyra58, pagrįsta LDK dominavimu regione.

1 lentelė. Religinė teritorializacija ir religiniai galios centrai
Rytų Lietuvoje XIV–XVI a.
Eil.
Nr.

Vietovė

Statusas

Įkūrimo
data

Parapijos
įkūrimo data

1.

Alanta

parapijos bažnyčia

apie 1504

apie 1504

2.

Balninkai

parapijos bažnyčia

iki 1544

iki 1544

3.

Daugėliškis/
Seniškis

parapijos bažnyčia,
po 1526 m. Seniškio
bažnyčia tapo filija

1511 Seniškyje,
1526 Senajame
Daugėliškyje

1511 Seniškyje,
1526 Senajame
Daugėliškyje

4.

Deltuva

parapijos bažnyčia

iki 1444 (1476)

iki 1444 (1476)

5.

Dubingiai

parapijos bažnyčia

iki 1430

iki 1430

6.

Giedraičiai

parapijos bažnyčia

po 1445

po 1445

7.

Inturkė

parapijos bažnyčia

1555

1555

8.

Karkažiškė

parapijos bažnyčia

1502

1502

9.

Kernavė

parapijos bažnyčia

iki 1430

iki 1430

10.

Labanoras

filijos bažnyčia,
parapijos bažnyčia

1521

po 1744

11.

Linkmenys

parapijos bažnyčia

1517

1517

12.

Maišiagala

parapijos bažnyčia

po 1387

1387

13.

Molėtai

parapijos bažnyčia

iki 1522

iki 1522

14.

Musninkai

parapijos bažnyčia

iki 1522

iki 1522

15.

Nemenčinė

parapijos bažnyčia

po 1387

1387

16.

Pabaiskas

parapijos bažnyčia

1436

1436

17.

Paberžė

parapijos bažnyčia

1484

1503

18.

Salakas

parapijos bažnyčia

apie 1496

apie 1496

19.

Skiemonys

koplyčia, vienuolyno
ir parapijos bažnyčia

apie 1500

apie 1500

20.

Šešuoliai

parapijos bažnyčia

1567 (1572)

1567 (1572)

21.

Širvintos

parapijos bažnyčia

1475

1475

22.

Švenčionys

parapijos bažnyčia

iki 1430

iki 1430

23.

Ukmergė

parapijos bažnyčia

po 1387

1387

24.

Utena

parapijos bažnyčia

iki 1522

iki 1522

25.

Tauragnai

parapijos bažnyčia

po 1435

prieš 1498

26.

Taurapilis

parapijos bažnyčia,
koplyčia

po 1435

apie 1585

27.

Videniškiai

vienuolyno ir
parapijos bažnyčia

1549

1549

28.

Vidiškiai

filijos bažnyčia,
parapijos bažnyčia

1562

XVII a.

29.

Želva

parapijos bažnyčia

1477

1477
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Tai buvo svarbus veiksnys, paveikęs ir teritorializaciją.
Šiuo laikotarpiu vyko dirbtinių administracinių-teritorinių vienetų kūrimas ir natūrali teritorializacija. Kaip
jau minėta, po Lietuvos krikšto pagoniškojoje LDK erdvėje pradedami kurti pirmieji dirbtiniai topografiškai
vientisi administraciniai vienetai – parapijos, kurios teritoriniu požiūriu konceptualizavo senuosius „didžiuosius“ natūraliai susiformavusius mikroregionus. Tačiau
kartu su krikštu LDK žemės rinkoje atsirado ir „naujas
žaidėjas“ – Katalikų bažnyčia, kurios fundacinės valdos kartu su valdovo bei kylančių bajorų tėvonijomis
didino pasaulietinių administracinių vienetų topografinį nevientisumą. Tokią situaciją labai ryškiai matome
1554 m. Nemenčinės ir Linkmenų valsčių inventoriuje,
kur 23 valakų dydžio Troškūnų kaimo žemės ribojasi
su 12 kitų savininkų žemėmis, tarp jų – Žemaitijos ir
Lucko vyskupai, Vitebsko vaivada.59 Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Vytauto valdymo laikotarpiui tenka pirmieji bandymai formalizuoti topografiškai vientisas
LDK administracines-teritorines struktūras – 1413 m.
Horodlės privilegija sukurti pirmieji stambūs aukščiausio hierarchinio lygmens valstybės administraciniai
teritoriniai vienetai dabartinėje Lietuvos teritorijoje –
Vilniaus ir Trakų vaivadijos.60 Tačiau galime manyti,
kad tai buvęs daugiau formalus aktas, demonstravęs
didžiojo kunigaikščio suverenitetą visai valstybės teritorijai, o ne tikslingas žingsnis kuriant topografiškai
vientisus administracinius-teritorinius vienetus ar brėžiant jų ribas. Vytauto – geografinės sampratos novatoriaus – vaidmuo pabrėžiamas ir naujausiuose T. Čelkio
LDK sienų tyrimuose.61
Pasibaigus karams su Vokiečių ordinu galutinai sunyko visos medinės pilys, ir natūralios teritorializacijos
logika pradėta grįsti daugiausia ūkiniais, o ne gynybos
veiksniais. Iš pilių „galios centrų” vaidmenį perėmė
dvarai, kurie tik labai retais atvejais buvo kuriami piliavietėse. Jų funkcijos buvo skirtingos: pilies – daugiau
gynybinė, o dvaro – daugiau ūkinė. Sunkiai prieinamos
piliakalnių vietos menkai tebuvo tinkamos ūkininkavimui, todėl dvarai buvo kuriami labiau ūkininkavimui
pritaikytose vietose. Antrasis svarbus teritorializacijos
faktorius buvo erdvės užvaldymas. XIV a. erdvės kontrolė prilygo kelių, daugiausia ėjusių palei upes, kontrolei. Didžiojo kunigaikščio Vytauto valdymo metais,
pasibaigus karams su Vokiečių ordinu, ši erdvės užvaldymo logika keičiasi, įtvirtinant topografiškai vientisą
teritorijos kontrolę, kai valstybė „padengiama“ valdovo dvarų tinklu, kuriame vienas dvaras nuo kito yra
nutolęs maždaug vienos dienos kelionės atstumu (apie
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40–50 km). Svarbiais teritorializacijos faktoriais liko
keliai ir vandens telkiniai, kurie iš dalies atstojo kelius
ar keliavimo orientyrus. Dėl Rytų Lietuvos geopolitinės orientacijos ypatingo dėmesio verti dideli vandens
telkiniai – upės, ilgi ežerai, pelkės – riboję žmonių
judėjimą šiaurės pietų kryptimi. Ten, kur šie vandens
telkiniai buvo praeinami, koncentravosi žmonių ir
prekių judėjimas, kūrėsi, anot G. J. Hosperso teorijos,
įvairovės „karštieji taškai“, kurie sudarė sąlygas atsirasti naujo pavyzdžio „galios centrams“ – miestams ir
miesteliams.
LDK įvairovės „karštųjų taškų“ kūrimasis turėjo
savo specifiką. Tai lėmė ilgiausiai Europoje, iki pat XIV
a. pabaigos, išlikusi pagonybė, kuri įvairovės „karštiesiems taškams“ galėjo turėti pozityvų ir negatyvų
poveikį. Viena vertus, universaliojo vienatinio Dievo
nepripažįstanti pagonybė skatino LDK valdančiojo elito religinę toleranciją. Pagoniškųjų dievų lokalumas ir
daugiadievystės pripažinimas padėjo lengviau priimti
kitų tikybų žmones. Dėl valdančiųjų tolerancijos „kitokiems“ ir supratimo, jog politinis valdinių lojalumas
yra svarbesnis nei jų religinės pažiūros, LDK sudarė
palankesnes sąlygas nei kiti to meto Europos regionai
įvairovės „karštųjų taškų“ atsiradimui. Tačiau miestų
skaičiumi, urbanizacijos lygiu ir miestietiškos kultūros
plėtra LDK (ypač jos etninė, lietuviškoji dalis) atsiliko
nuo krikščioniškosios Europos. Ir šio reiškinio priežasčių galime ieškoti ilgai užsitęsusioje pagonybėje.
Sėkmingam įvairovės „karštųjų taškų“ kūrimuisi nepakanka tolerantiškos aplinkos, sukurtos valdančiojo elito. Ne mažiau svarbus ir vietos gyventojų, kurie paprastai sudaro miestiečių daugumą, palaikymas. Pagonybė
kaip agrarinė religija stabdė vietos gyventojų migraciją
į miestus. Juk pagoniškos apeigos, skirtos javų derliui
pagausinti ar gyvulių sveikatai užtikrinti, negalėjo būti
atliekamos amatais ar prekyba besiverčiančiame mieste, tad pagoniškosios pasaulėžiūros atstovas tapti miestiečiu galėjo tik pakeitęs tikėjimą arba net ir mieste
neatsisakęs žemdirbiško ūkininkavimo – tokį reiškinį
ir stebime XVI–XVII a. Vilniuje. Pagoniškoji pasaulėžiūra galėjo pristabdyti visuomenės įvairovės augimą
ir dėl kitos priežasties: jei laikysimės prielaidos, jog
politeistinėms religijoms būdingas ciklinis laiko suvokimas, jis tapo papildomu veiksniu, konservavusiu
agrarinę visuomenę. Prekybinėms kelionėms, monetarinei ekonomikai ir valstybės administracinių struktūrų plėtrai yra būtinas linijinis laiko suvokimas, nes
minėti veiksmai neatsiejami nuo ilgesnio ar trumpesnio
praeities laikotarpio įvertinimo bei ateities planavimo,
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kurie cikliškai suvokiant laiką sunkiai įmanomi.62 Galbūt būtent ciklinis laiko suvokimas trukdė tiek LDK
valdančiajam elitui, tiek visuomenei strategiškai mąstyti, lėmė skirtingą nei bizantiškosios Rusios ir Vakarų
Europos politinį kraštovaizdį.
„Pax Lituana“ laikotarpiu turėjo būti vykdoma ir
vidinė kolonizacija, turėjo vėl atsikurti ir stiprėti dalis
karų su Vokiečių ordinu metu sunaikintų senųjų XIV
a. kaimaviečių, kurios išaugo iki pakankamai didelių
kaimų, vėliau, XVI–XVIII a., virtusių miesteliais. Galime spėti, kad dauguma XV–XVI a. šaltiniuose fiksuotų gyvenamųjų vietovių buvo susietos su ankstyvojo
XIII–XIV a. mikroregionų centrais, prekybos keliais,
perkėlomis per upes, ežerus ir kitais jau minėtais socio
gamtiniais veiksniais. Dėl administracinių sumetimų
(mokesčių rinkimas, teisminiai ginčai ir pan.) XIV a.
pabaigos – XVI a. pradžios kaimai greičiausiai skyrėsi nuo XIV a. pradžios tolygios evoliucijos laikotarpio
kaimų gyventojų koncentracija. Gyvenviečių skaičius
teritoriniame vienete turėjęs būti santykinai nedidelis,
o gyventojų skaičius gyvenvietėje – santykinai didelis.
Panaši apgyvendinimo logika ir situacija turėjusi išlikti
iki pat XVII a. vidurio karų.
XV a. pirmojoje pusėje – XVI a. pradžioje turėjusi
formuotis ir topografiškai vientiso, linijinėmis sienomis
apibrėžto pasaulietinio administracinio-teritorinio vieneto samprata. Teigiama, kad šiuolaikinio pavyzdžio
linijinės ribos pirmiausia pradėjo formuotis nedidelėse teritorijose ir vietinėse bendruomenėse kaip kiemų,
kaimų ar parapijų ribos, o didesnių teritorinių vienetų
ribos – „sienos“ buvo grindžiamos smulkiųjų teritorinių vienetų ribų apibendrinimu.63 Teritorinio vieneto
ribos samprata XIV–XV a. pradžioje greičiausiai buvusi kiek kitokia nei šiais laikais. Naujausi Romos imperijos sienų (limes) tyrimai rodo64, kad jos atlikę ne
tiek gynybines, kiek žmonių judėjimo kontrolės funkcijas, panašias į tas, kurias atliko minėtieji vandens telkiniai. Romos pasienio garnizonai nebuvo pajėgūs atremti armijas ir iš esmės buvo skirti kovai su plėšikais,
mokesčių rinkimui ir žmonių judėjimo kontrolei. Panašią ribų sampratą ir funkcijas galėtume identifikuoti
ir viduramžių Lietuvoje, kur pirmosios LDK linijinio
pobūdžio sienų gairės fiksuotos Algirdo ir Kęstučio sutartyse su Vokiečių ordinu. 1398 m. Salyno ir 1422 m.
Melno taikos sutartyse šalių „linijinio“ pobūdžio sienos
pirmą kartą apibūdintos atskirais straipsniais. Po Melno taikos pasirašymo valstybių siena buvo pažymėta
ir išmatuota. 1473 m. LDK ir Livonija sudarė pirmą
delimitacinę sutartį, kurioje siena žymėta dirbtiniais

ženklais ir matuota myliomis.65 Apibrėžiant senųjų teritorinių vienetų (tiek valstybių, tiek vidinių valstybės
teritorijų, tiek asmeninių valdų) ribas paprastai buvo
vadovaujamasi natūraliais gamtiniais orientyrais66, kurių dalis, greičiausiai, atitiko ankstyvųjų XIII–XIV a.
mikroregionų natūralias ribas. Tai buvo upės, ežerai,
kalvos ir pelkės – stabiliausi kraštovaizdžio elementai.
Po to – akmenys, keliai. Jei stabilių gamtinių orientyrų
nebūdavo ar žemės riba darydavo posūkį, riboženkliai
buvo sukuriami dirbtinai – supilami (pylimai, kapčiai)
ar įkertami (kryžiai, metaliniai ženklai) į medžius.67 Jei
tokios galimybės nebuvo, riba buvo vedama tiesia linija nuo vieno orientyro iki kito.
Tačiau iki linijinių ribų įsigalėjimo XVI a. viduryje,
dirbtinai sukurtų pasaulietinių administracinių-teritorinių vienetų plotus bei „galios centrus“ fiksuoti yra kur
kas sudėtingiau. Siekdami šiais laikais atsekti senųjų
natūraliai susiformavusių teritorinių vienetų (mažųjų ir
didžiųjų mikroregionų) ribas, orientyrais galėtume pasirinkti kai kuriuos istorinius akmenis ar akmenis gamtos
paminklus (jei jie nepajudinti iš vietos); taip pat žemių
ar akmenų pylimus, kurie aptinkami miškingose Lietuvos teritorijose (žinomiausias Rėkučių pylimas), ar net
pilkapynus.68 Siekiant nustatyti senųjų teritorijų ribas
taip pat įdomūs yra pastebėjimai apie vietovardžių su
šaknimi „švent-“ koreliacijas su teritorinių vienetų ribomis69, jos siejasi su viduramžiška miško/miesto erdvių
priešpriešos idėja.70 Dirbtiniai pasaulietiniai teritoriniai-administraciniai vienetai, kaip jau minėta, topografiškai nebuvo vientisi. Be to, rašytiniuose šaltiniuose
net valstybinių, t.y. valdovui priklausančių administracinių-teritorinių vienetų pavadinimai įvairuoja. Greta
vaivadijų rašytiniuose šaltiniuose minima daug kitokių
įvairių administracinių-teritorinių vienetų pavadinimų:
žemė, laukas, vėliava, valsčius, pavietas, tijūnystė, vaitija ir kt. Visi administracinį padalijimą tiriantys autoriai
pažymi, kad administracinio darinio sąvoka XIV–XVI
a. pradžios šaltiniuose vartojama nepreciziškai. Neretai
tie patys teritoriniai vienetai apibūdinami ir suvokiami
skirtingai.71 XV a. valdovo žemių topografinį nevientisumą stiprino beneficijų dalybos ir bajorijos siekis beneficijas versti paveldimomis tėvonijų valdomis – feodais.
Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas stiprino naujai
iškilusią bajoriją, skirdamas bajorus teritorinių vienetų vadovais ir priešindamas senajai sritinių kunigaikščių paveldimai administracijai. Tačiau galime manyti,
kad didieji kunigaikščiai stengėsi patys administruoti
senąsias savo tėvonines (valdovo domeno) valdas ir jų
neskirdavo beneficijomis naujai kylančiai bajorijai, bet
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2 lentelė. Pasaulietiniai regioniniai centrai XIV–XVI a. Rytų Lietuvoje.73
Eil.
Nr.

Vietovė

Galimas pasaulietinis statusas

Valdos nuosavybės kaita
(valdovo/privati)

Savininkas

1.

Alanta

Valstybinio valsčiaus centras, dvaras

prieš 1436 m. atiteko Astikams

valdovas, Astikai, Batorai,
Radvilos

2.

Balninkai

Valstybinio valsčiaus centras, dvaras

-

valdovas

3.

Deltuva

Valstybinio valsčiaus centras, dvaras

prieš 1444 m. atiteko
Valimantaičiams

valdovas, Valimantaičiai,
Kęsgailos, Radvilos

4.

Dubingiai

Valstybinio valsčiaus (pavieto) centras,
dvaras, privačios kunigaikštystės centras

XV a. II pusėje-XVI a. pradž.
atiteko Radviloms

valdovas, Radvilos

5.

Gelvonai

Valstybinio valsčiaus centras

-

valdovas

6.

Giedraičiai

Valstybinio valsčiaus centras, vėliavos
ir pavieto centras, dvaras, privačios
kunigaikštystės centras

XIV a. atiteko Giedraičiams

valdovas, Giedraičiai

7.

Kaltanėnai

dvaras

XV a. ketvirtajame dešimtmetyje
atiteko Narbutams

valdovas, Narbutai

8.

Kančioginas

Valstybinio valsčiaus centras

-

valdovas

9.

Kernavė

Privačios kunigaikštystės centras, valstybinio
valsčiaus centras, vėliavos ir pavieto centras,
dvaras

iki 1392 m. – formaliai privati
kunigaikštystė

Kernavės kunigaikščiai,
valdovas

10.

Kurkliai

Valstybinio valsčiaus centras, vėliavos ir
pavieto centras, dvaras

-

valdovas

11.

Labanoras

Valstybinio valsčiaus centras

1387 m. atiteko Vilniaus vyskupui

valdovas, Vilniaus vyskupas

12.

Linkmenys

Valstybinio valsčiaus centras

-

valdovas

13.

Maišiagala

Valstybinio valsčiaus centras, vėliavos ir
pavieto centras, dvaras

-

valdovas

14.

Molėtai

Valsčiaus centras

1387 m. atiteko Vilniaus vyskupui

valdovas, Vilniaus vyskupas

15.

Musninkai

Valsčiaus centras

prieš 1422 atiteko Astikams

valdovas, Astikai, Radvilos,
Kiškos

16.

Nemenčinė

Valstybinio valsčiaus centras, vėliavos ir
pavieto centras, dvaras

-

valdovas

17.

Paberžė

Valstybinio valsčiaus centras

-

valdovas

18.

Rokantiškės

Valsčiaus centras

XVI a. atiteko valdovui, prieš
1528 m. atiteko Radviloms

Alšėniškiai, Goštautai,
valdovas, Radvilos

19.

Sudervė

Valstybinio valsčiaus centras, vėliavos ir
pavieto centras, dvaras

-

valdovas

20.

Šešuoliai

Valstybinio valsčiaus centras, dvaras

prieš 1478 m. atiteko Vilniaus
vyskupui

valdovas, Vilniaus vyskupas

21.

Širvintos

Valstybinio valsčiaus centras, dvaras

prieš 1475 m. atiteko Astikams

valdovas, Astikai,
Jurevičiai, Radvilos,
Valerijonas Protasevičius,
Vilniaus akademija

22.

Švenčionys

Valstybinio valsčiaus centras

-

valdovas

23.

Ukmergė

Valstybinio valsčiaus centras, vėliavos ir
pavieto centras, dvaras

-

valdovas

24.

Utena

Valstybinio valsčiaus centras, pavieto centras,
dvaras

-

valdovas

25.

Tauragnai

Valstybinio valsčiaus centras

1387 m. atiteko Vilniaus vyskupui

valdovas, Vilniaus vyskupas

26.

Troškūnai
(Vilniaus raj.)

Valstybinio valsčiaus, vaitijos centras

-

valdovas

27.

Verkiai

Valstybinio valsčiaus centras, pavieto centras,
dvaras

1387 m. atiteko Vilniaus vyskupui

valdovas, Vilniaus vyskupas

28.

Videniškiai

Valstybinio valsčiaus centras, dvaras

XV a. atiteko Giedraičiams

valdovas, Giedraičiai

29.

Vidiškės

Valstybinio valsčiaus centras

-

valdovas
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nevengė jai dalyti vėliau įgytų teritorijų. Rytų Lietuvoje buvusi Nalšia – Mindaugo laikais prijungta teritorija
– tiko beneficijų dalyboms, ką ir darė Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas bei kiti XV a. LDK valdovai,
skirdami šioje teritorijoje valdas iškylantiems didikams.
Tokiu būdu valdovo domeno pakraščiuose, prie svarbių
prekybos kelių, atsirado ir iškilo didikų giminių Astikų,
Sakų, Giedraičių, Radvilų tėvonijos. Analizuodami XV
a. Lietuvos Metrikos įrašus72 galėtume kalbėti net apie
savotišką beneficijų „užvaldymo mechanizmą“, kuris
savo esme glaudžiai siejasi su šio straipsnio tematika.
Pagal Lietuvos Metrikos įrašus susidaro įspūdis, kad
kylanti bajorija stengėsi anksčiau valdovui priklausiusias ir dykromis (be žmonių) likusias žemes apgyvendinti „savo žmonėmis“. Tokio apgyvendinimo motyvas
buvęs ekonominis – esą žmonių apgyvendinta ir dirbama žemė yra ekonomiškai naudingesnė nei dykra.
Tačiau po kurio laiko vėl iškildavo buvusios valdovo
dykros nuosavybės klausimas, ir šį kartą situacija būdavo sprendžiama remiantis „asmens – žemės“ santykiu,
kai žemė priklauso tam, kieno žmonės ją dirba – taigi,
buvusi beneficinė valda ar valdovo dykra atitekdavusi
bajorui kaip paveldima žemės valda. XV–XVI a. susiformavusių pasaulietinių „galios centrų“ Rytų Lietuvoje
suvestinė ir jų keitimasis į privačias valdas pateikiamas
2 lentelėje.
Teritorinio vieneto sampratos kaitai neabejotinos
įtakos turėjo su renesansu, reformacija ir karaliene
Bona Sforca įtvirtinta europietiška teritorializacijos
samprata, kurios aptarimui turime pasitelkti platesnius
kontekstus. Europos šalių tyrimai atskleidžia glaudų
ryšį tarp reformacijos ir kartografijos plėtros74, o reformacija paženklintas XVI a. net pavadinamas „kartografine revoliucija“.75 Teigiama, kad dėl reformatų kovos
prieš „krikščioniškąją stabmeldystę“ įvyko „ženklo
revoliucija“, dėl kurios viduramžiams būdinga paveikslėlio teofaninė funkcija (plg. menas – tai Evangelija beraščiams) buvo pakeista į iliustratyvinę, tikrovės
vaizdavimo funkciją.76 Mene tai paskatino portretinės
tapybos, natiurmortų, peizažų antplūdį, o erdvės suvokime – šiuolaikinio pobūdžio „tikrovišką“ kartografiją.
Žemėlapiai pradeda tarnauti visuomenei kaip miestų
planavimo, teritorijų ribų nustatymo, navigacijos, karybos, administravimo priemonės. Be to, renesanso
paženklintoje Europoje žemėlapis tampa ir valstybės
kūrimo bei įtvirtinimo priemone. Jis tarsi valdžios ženklas77, o teritorijos topografiškai tikslus išmatavimas,
apskaičiavimas ir ribų nubrėžimas suvokiamas ne tik
kaip karinė, ekonominė ar teisminė, bet ir kaip vadybi-

nė (valdovo žemių apskaitos), o ideologiniame lygmenyje – ir valstybingumo kūrimo priemonė. Naujojo požiūrio išdava buvo 1547–1577 m. Valakų reforma bei
1564–1565 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
administracinė teritorinė reforma, kuri, kitaip nei Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto įkurtos vaivadijos,
bene pirmą kartą Lietuvoje iš tikrųjų įvesdino topografiškai vientisus valstybės administracinius-teritorinius
vienetus ir aiškiai apibrėžė jų linijines ribas. Pavyzdžiui, šiaurinė Vilniaus pavieto riba ėjo nuo Ašmenos
upės žiočių Neries upe iki Žeimenos upės žiočių, Žeimenos upe iki Dubingos upės žiočių, o po to – aukštyn
Dubingos upe iki ištakų, tada beveik tiesia linija iki
Siesarties upės ištakų ir Siesarties upe iki žiočių. Nuo
Siesarties žiočių Šventosios upe žemyn iki jos žiočių,
paskui Neries upe aukštyn iki Vokės upės žiočių. Toks
ribos nustatymas literatūroje yra traktuojamas kaip
vienas iš valstybės kaip teritorinės erdvės konceptualizavimo požymių, rodantis ankstyvosios modernios
valstybės gimimą78, lygiai taip pat parapijos įkūrimas
kažkada konceptualizavo natūraliai susiformavusį didįjį mikroregioną.

Kai kurie erdvės teritorializacijos bruožai
Dubingių mikroregione
Siedami XIV–XVI a. Dubingių mikroregiono erdvės teritorializaciją su G. J. Hosperso teorijai aktualiais nestabilumo laikotarpiais, galėtume skirti keturis
jo raidos chronologinius laikotarpius:
1) tolygios evoliucijos laikotarpis XIV a. pr. (iki Livonijos ordino puldinėjimų);
2) Livonijos ordino puldinėjimų laikotarpis, XIV a. ketvirtasis dešimtmetis – XIV a. antroji pusė (13341375 m.);
3) tolygios evoliucijos laikotarpis XIV a. pab. – XVI a.
pr.;
4) intensyvios erdvės teritorializacijos administracinėmis priemonėmis laikotarpis XVI a. vid. (Valakų ir
administracinės-teritorinės reformos).
Bandydami modeliuoti Dubingių mikroregiono erdvės teritorializaciją iki Vokiečių ordino atšakos, Livonijos ordino puolimų, galime kalbėti apie daugiau ar
mažiau tolygią jo evoliuciją nuo pat viduriniojo geležies
amžiaus. Dubingiai, pakankamai atkampus regionas,
viduriniajame bei vėlyvajame geležies amžiais ir ankstyvosios LDK kūrimosi laikotarpiu buvo atokiai nuo aplinkui vykusių konfliktų. Projekto „Lietuvos valstybės
ištakos Dubingių mikroregiono tyrimų duomenimis“
metu atlikti Dubingių ežero aplinkos istoriniai tyrimai
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2 pav. Natūralūs mažieji mikroregionai Dubingių aplinkoje
viduriniajame geležies amžiuje (V–VIII a.)
(Pagal: AUGUSTINAVIČIUS, R., LAUŽIKAS,
R., KUNCEVIČIUS, A., JANKAUSKAS, R.
Territorial Model of Eastern Lithuania during the 1st–15th
Centuries. Iš: Migracje. Funeralia Lednickie, 2013, 13, p. 68).

ir archeologijos objektų GIS tyrimai leido identifikuoti mažuosius mikroregionus ir jų raidą iš archeologijos
objektų teritorinių spiečių.79 Ankstyviausius natūraliai
susiformavusius mažuosius mikroregionus Dubingių
ežero aplinkoje yra pavykę išskirti senajame geležies
amžiuje.80 Tačiau šie mažieji mikroregionai dėl laikotarpiui būdingo gyvenviečių mobilumo buvę nestabilūs.
Viduriniajame geležies amžiuje, kai dėl gyventojų skaičiaus augimo ir dvilauke sėjomaina grįstos ariamosios
žemdirbystės sumažėjo gyvenviečių mobilumas, pradėjo formuotis stabilūs mažieji mikroregionai ir ilgalaikis kelių tinklas. Šiuo laikotarpiu vienų bendruomenių
apgyvendintos ekologinės nišos pasiekia kitų bendruomenių nišų ribas, sukurdamos konfliktų ir/ar glaudesnio
bendradarbiavimo bei inovacijų sklaidos galimybes.
Tuo metu Dubingių ežero aplinkoje susiformuoja trys
stabilūs archeologinių objektų spiečiai (mažieji mikroregionai, vadystės) – Asvejos (ties dabartiniu Dubingių
miesteliu), Baluošų (ties Baluošų ežeru) ir Lakajos (Lakajos upelio šiaurinėje dalyje), kurie įvairiomis formomis atsekami iki pat naujųjų laikų. Potencialūs senųjų
mažųjų mikroregionų centrai galėtų būti siejami su
dvikamieniais lietuviškos asmenvardinės kilmės vietovardžiais. Dubingių ežero aplinkoje tokie galėtų būti
Hermano Vartbergės kronikoje 1373 m. žygio aprašyme
minimi „curia Girgdemanthen“81 ar iki šių laikų žinomas hidronimas Jagomantas.
Jaučių traukiama žagrė ir trilaukė sėjomaina
XI–XIII a. leido įdirbti sunkiausius ir derlingiausius
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Dubingių ežero aplinkos žemės plotus dabartinių
Voronių – Laumikonių – Ciūniškių kaimų apylinkėse.
Todėl šioje vietoje nuo viduriniojo geležies amžiaus
buvęs natūraliai susiformavęs Asvejos mažasis mikroregionas turėjo įgyti pranašumą prieš kitus mažuosius
mikroregionus ir tapti ekonomiškai vyraujančiu.
Galime manyti, kad Asvejos mažasis mikroregionas savo įtaka XIII–XIV a. nustelbė iki tol vyravusį
Baluošų mažąjį mikroregioną (2 pav.).
Visi trys minėtieji mažieji mikroregionai sulaukė
XIV a. ir yra minimi Livonijos ordino žygių aprašymuose.82 Ypač išsamus 1373 m. žygio aprašymas, Rytų
Lietuvoje minintis aštuonis pastovius ir bene penkiolika
nuniokotų teritorinių vienetų, iš kurių Dubingių ežero
aplinkoje galėtume lokalizuoti Asvejos, Dubingių ir Aždubingės (Uždubingės) žemes, susiedami jas su minėtaisiais Baluošų, Dubingių ir Lakajos teritoriniais spiečiais. Dėl Livonijos ordino puolimų šie mažieji mikroregionai patyrė drastišką gyventojų skaičiaus ir ekonominio potencialo sumažėjimą. 1334 m. Livonijos ordino
žygio į Dubingius ir Šešuolius aprašyme minima 1200
užmuštų abiejų lyčių lietuvių, o 1373 m. žygio aprašyme minima 1000 belaisvių (neskaitant nužudytųjų), 600
belaisvių minimi 1375 m. žygio aprašyme.83 Šie skaičiai
yra neabejotinai padidinti, bet net jei juos sumažintume
kelis kartus, žygių metu nuniokotų teritorijų praradimai
buvo didžiuliai. Toks „mutacinio“ poveikio sukrėtimas
turėjo paskatinti minėtus tris mažuosius mikroregionus
konsoliduotis aplink ekonomiškai stipriausią Asvejos
mikroregioną, suformuojant natūralų didįjį Dubingių
mikroregioną. Kitą vertus, po Livonijos ordino puolimų
dalis žemių ištuštėjo ir XIV a. – XV a. pradžioje galėjo atsirasti vidinės kolonizacijos poreikis. Galime spėti,
kad tokios kolonizacijos ženklai yra persikėlusius iš kitų
vietų gyventojus liudijantys vietovardžiai: Gudeikiai,84
Mozūriškė,85 Žemaitėliai86 ar/galbūt net Dubingių vietovardis su jotvingiams priskiriama -ing- priesaga. Jei
pritartume hipotezei apie kolonizacijos atspindžius toponimikoje, galėtume kalbėti apie kelias kolonizacijos
bangas Dubingių mikroregione. Vietovardis Gudeikiai
gali būti skiriamas prie ankstyviausiųjų mikroregiono
vietovardžių. 1373 m. Livonijos ordino žygio aprašyme minimas „districtus Heidoiathen“ (kaip vietovardžio
forma „Gudaičiai“) kai kurių tyrėjų yra identifikuojamas su dabartiniu Gudeikių kaimu, esančiu minėto ekonomiškai stipriausio Asvejos teritorinio spiečiaus (mažojo mikroregiono) aplinkoje.87 Vietovardis su šaknimi
Gud- Dubingių mikroregiono aplinkoje taip pat minimas 1475 m. Radvilos Astikaičio ginče su Giedraičių
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bajorais (nesutarimas dėl „Giedyszki“ kaimo priklausomybės),88 1478 m. Onos Eirudavičienės fundacijoje Bijutiškio
(iš tikrųjų Dubingių) bažnyčiai
(minimas miškas „Gudnow“)89
bei 1554 m. Nemenčinės valsčiaus inventoriuje, kur „Gudoycze“ kaimas90 minimas dabartinėje vietoje, netoli Voronių.
Jei Gudeikių vietovardį sietume
su 1373 m. paminėjimu, tuomet
galėtume hipotetiškai teigti, kad
pirmą kartą Dubingių mikroregiono gyventojų populiaciją
buvo bandoma atkurti po 1334
m. naikinančio Livonijos ordino žygio. Kitos kolonizacijos
bangos turėję vykti XIV a. pab.
– XV a. Bet kuriuo atveju galime manyti, kad kiekviena tokia
kolonizacija turėjusi padidinti
didžiojo Dubingių mikroregiono konsolidaciją, nes atvykę
gyventojai, tikėtina, neturėję
lokalaus (su mažaisiais mikroregionais sietino) tapatumo.
Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas Dubingiuose XV a.
pradžioje įkūrė pirmąjį dirbtinį
teritorinį-administracinį viene
tą – Dubingių parapiją. Tuo pat
metu aplink Dubingius bandomas konsoliduoti ir dirbtinis
valstybės
administracinis-teritorinis vienetas – Dubingių
valsčius/pavietas su valdovo
dvaru piliavietėje ir administratoriaus tijūno „rezidencija“ Ciūniškių kaime. Su šiuo Vytauto
valdymo laikotarpiu gali būti
sietinas ir senojo mažojo Asvejos mikroregiono svarbiausių
kaimų – Laumikonių, Voronių ir Ciūniškių gyventojams
suteiktas miestiečių statusas,
akcentuojamas visuose vėlesniuose XVII–XVIII a. rašytiniuose šaltiniuose.91 Valdovo

pilies buvimas ir jo vietininko rezidavimas skirtingose (nors ir arti viena kitos
esančiose) vietose – žinomas XV–XVI a. reiškinys. Pavyzdžiui, pagal 1554 m.
Nemenčinės ir Linkmenų valsčiaus inventorių, Nemenčinės dvaro valsčiaus
vaitas Stasys Gailevičius gyveno Strzelniki (dab., tikriausiai, Sklėriškės) kaime,
dvi mylias nutolusiame nuo Nemenčinės dvaro, o Nemenčinės miestelio vaitas
Mackus Jukevičius gyveno ne dvare, o Nemenčinės miestelyje (3 pav.).
Abiejų Dubingių didžiojo mikroregiono dirbtinių administracinių-teritorinių vienetų bendro centro („galios centro“) vietos pasirinkimui įtakos galėjo
turėti keli faktoriai, bene svarbiausi – ekonominiai. Buvusio Asvejos mažojo

3 pav. Didysis Dubingių mikroregionas – parapija (Pagal: KUNCEVIČIUS A., LAUŽIKAS R.,
RUTKAUSKAITĖ I., ŠMIGELSKAS R. Radvilų rūmai Dubingiuose. Vilnius, 2011, p. 16).
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mikroregiono ekonominis pajėgumas, įvykusi trijų
mažųjų mikroregionų konsolidacija ir Dubingių geografinė vieta (patogi perėja per Asvejos ežerą, gynybai
tinkama sala ir aukštas iš toli matomas kalnas) greičiausiai buvo lemiami veiksniai, parenkant Dubingių
parapijos centro ir valdovo pilies vietą ir Dubingiams
(Ciūniškiams) tampant regioniniu dirbtinai kuriamų
valdovo žemių konglomerato (valsčiaus, pavieto, tijūnystės) centru Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto laikais. Vietos „galios centrams“ – dvarams ir
pirmosioms bažnyčioms – buvo parenkamos valdovo
sprendimu. Kitose Europos šalyse atliekami tyrimai
rodo ankstyvųjų valstybių valdančiojo elito siekius panaudoti erdvę kaip kontrolės priemonę, todėl pilys ir
bažnyčios statomos gerai iš toli matomose vietose, jos
turi aiškiai ženklinti, „kieno čia valdžia“, ir formuoti
„jėgos kraštovaizdį“.92 Bažnyčios ir dvaro įkūrimas
Dubingių piliavietėje vertintinas kaip akivaizdus tokio
požiūrio pavyzdys.
Pasibaigus kovoms su Vokiečių ordinu ir prasidėjus
„Pax Lituana“ laikotarpiui, Dubingių gynybinė reikšmė
sumenko. Prie šio proceso galėjusi prisidėti ir Dubingių
„fundatoriaus“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto
mirtis bei prie geresnių prekybos kelių įsikūrusių gretimų
didžiųjų mikroregionų sustiprėjimas. XV a. fiksuojamas
prie Vilniaus – Brėslaujos kelio įsikūrusių Švenčionių su
Vytauto funduota bažnyčia ir prie Vilniaus – Rygos kelio
įsikūrusių privačių kunigaikščių Giedraičių valdų (Giedraičių, Videniškių) augimas, kuris išstūmė Dubingius į
antraeilio statuso vietoves. Nors apibūdinant Dubingius
XV a. dokumentuose ir painiojami tarsi skirtingo administracinio lygmens – valsčiaus bei pavieto – terminai,
atrodo, kad jau nuo XV a. antrosios pusės (1477 metų)
Dubingius valdo tas pats valdovo vietininkas kaip ir
Maišiagalą – Bartošas Mantautaitis.93 Tokiu būdu Dubingiai – Vytauto ambicijos vaisius, būdami atokiau nuo
stambių prekybos kelių, neišlaiko savarankiškumo, tik
santykinę autonomiją, ir susiejami su Maišiagala. Kita
vertus, XV a. viduryje – XV a. antrojoje pusėje didžiajame Dubingių mikroregione per fundacijas, beneficijas, perkant žemes randasi bažnytinės žemės ir pradeda
kurtis įvairios didikų giminės (privačios Sakų, Giedraičių, Radvilų ir kt. valdos). Bažnytinių žemių fundacijos
vyko valdovų ir bajorijos iniciatyva. Žinomos Vytauto
ir Kazimiero Jogailaičio (1449 m.) fundacijos Dubingių
bažnyčiai. Dubingių bažnyčią rėmė ir vietiniai bajorai:
1451 m. Giedraičių dvaro savininkas Povilas Kareiva
įkūrė altariją netoli Molėtų parapijos Svobiškio k., 1478
m. Bijutiškio dvaro savininkė, Nekrašo Eirudavičiaus
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našlė Ona su sūnumis Bagdonu ir Žygimantu įkūrė altariją Bijutiškio k.,94 1542 m. Povilas Šimkovičius (kai kur
minima, kad 1542 m. Barbora ir Kristupas Giedraičiai)
fundavo vadinamąją Grybiškių, arba Bijutiškio, altariją.95 1634 metų Dubingių kunigaikštystės inventoriuje96,
nors katalikų bažnyčia formaliai ir neegzistavo, randame vadinamąjį Klebono valsčių, kuris pagal aukščiau
minėtą vieno savininko žemių principą jungė Dubingių
katalikų klebonui priklausančius Bajoriškių, Dvariškių
kaimus (dabartiniais vietovardžiais neidentifikuotus) bei
iki šių dienų išlikusius Drąsių, Paškonių kaimus, kurių
bendras plotas buvo 20 valakų, juose kartu su užusieniais gyveno 40 šeimų.
Iš didikų giminių Dubingių didžiajame mikrore
gione sėkmingiausiai savo privačių žemių plotus plėtė
Radvilos. Bene ankstyviausia Radvilų giminės valda
mikroregione buvo 1446 m. Radvilos Astikaičio įsigytas Beržų kaimas (greičiausiai dabartinio Beržos ež.
apylinkėse), kaip jau minėta, 1475 m. Radvila Astikaitis ginčijosi su Giedraičiais dėl Gudeikių,97 o 1482
m. Mikalojus Radvila privilegijoje Upninkų bažnyčiai
paskyrė dešimt pūdų medaus iš Dubingių.98 XVI a.
pr. (tarp 1508–1523 metų) Radvilos galutinai užvaldo
Dubingius – piliavietę ir Ciūniškius.99 1508 metais minimas paskutinysis bendras Maišiagalos ir Dubingių
valdovo vietininkas Jonas Soltanas, Andriaus sūnus.
Nors vėliau Maišiagaloje žinomas valdovo vietininkas
Jurgis Petkevičius, Mikalojaus sūnus, tačiau jis nebetituluojamas vietininku Dubingiuose.100 Apie 1510–1523
metus minima nemažai žmonių ir valdų dovanojimų
Jurgiui Radvilai.101 Dubingiai, jau kaip Radvilų valda,
minimi ankstyviausiame 1528 m. šios giminės dvarų
inventoriuje. Kartu su Dubingiais tuo metu Radviloms
priklausė mikroregione buvę Alko, Baranavos, Žaugėdų dvarai.102 Radvilų Dubingių piliavietės užvaldymas
buvo ir simbolinis gestas – siekimas užvaldyti parapijos
centrą ir buvusį valdovo administracijos centrą, ir ūkinis sprendimas – čia geriausios Dubingių mikroregiono
žemės. Po šios Radvilų akcijos Dubingių, kaip valdovo
administracinio-teritorinio vieneto, svarba visiškai sumenksta. XV amžiuje buvę „tvirtu“ valsčiumi ir net pretendavę būti pavietu, XVI a. pirmojoje pusėje jie tampa
tik vaitija, kur realiai valdovui priklauso tik buvusio
didžiojo Dubingių mikroregiono pietrytinė dalis be senojo administracinio centro. Dėl šios priežasties 1554
metais valdovui priklausančios Dubingių valdos neturi stabilaus centro, o vaitas gyvena Troškūnų kaime.
Kitą vertus, Dubingiams tapus Radvilų privačia valda,
valdovui likusi teritorija buvo atskirta nuo pagrindinio
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3 lentelė. Svarbiausi Dubingių mikroregiono dvarai, XVI a. nepriklausę Radviloms103
Eil.
Nr.

Vietovė

Pirmojo
paminėjimo
data

Istoriniai duomenys

1.

Antašventė

1502

1502 m. dvarą valdė Zaremba-Čembkovskis, kuris jį buvo nupirkęs iš Protasevičiaus.

2.

Arnionys

XV a.

Literatūroje minimi 1495 m. ir 1498 m. fundaciniai dokumentai, bet nepateikiamos nuorodos
į originalus. XV a. dvaras priklausė valdovui. XVI a. Žygimantas Senasis dvarą padovanojo
Narbutams. 1567 m. kariuomenės surašyme sunku atskirti, apie kuriuos Arnionis (Orniany,
Worniany) yra rašoma, tačiau su šiuo vietovardžiu siejami Povilas Pacas, Mikalojus
Kristupas Radvila, Mikalojus Aleksandraitis Čižas, Matas Stanislovaitis Čižas, Sebastijonas
Čortelevičius, Elžbieta Ližaitė-Vaitechovskaja, Vaitiekus Stabrovskis, Stanislovas Jonaitis
Čižas, Stanislovas Kosinskis, Ščastnas Andriejaitis Zabiela, Darata Ližaitė-Pavlovaja, Povilas
Čižas, Jonas Mikuličius.

3.

Bijūnai

1514

1514 m. minima kaip valstybinė žemė – „pustka Bigoliszki
„ Maišiagalos paviete. 1517 m. – valstybinis dvaras.

4.

Bijutiškis

1395

Iki 1385 m. buvo valdovo dvaras. 1385 m. padovanotas Vigandui Algirdaičiui. 1478 m.
priklausė Onai Eirudavičienei. 1526 – 1528 m. valdė Eirudavičių palikuonys, vadinami
„Bijatyncami“. 1567 m. kariuomenės surašyme minimas iš Bijutiškio dvaro Melchioras
Žygimantaitis Senoviškis, globojamas pusbrolių Severino Mikalojaičio ir Mato Janavičiaus
Bijutiškiečių. 1572 – 1574 m. Bijutiškis priklausė Daugėloms-Narbutams.

5.

Gejėnai

1554

1554 m. ir vėliau minimas valdovo dvaras.

6.

Inturkė

1554

1554 m. ir vėliau minimas valdovo dvaras.

7.

Joniškis

1554

Joniškio dykynė minima 1554 m. Teigiama, kad dvaras atsiradęs Valakų reformos metais.
1567 m. kariuomenės surašyme minimi iš Joniškio Povilas Sorkovtovičius, Petro sūnus,
ir Valentinas Juraševičius. Dėl Joniškio vietovardžio populiarumo sunku nustatyti, ar šie
asmenys buvo atvykę iš šio Joniškio dvaro. XVI a. pabaigoje Joniškis priklausė Giedraičiams.

8.

Padubingė

1567

1567 m. kariuomenės surašyme minimi iš Padubingės Stanislovas Stulba, Jonas Vainauskas,
Petro sūnus, ir Steponas Steckavičius.

9.

Sužionys

XV a. vid.

Valdovo dvaras XV a. 1516 m. privatus Hromykų dvaras. 1554 m. minimas kaip Onikėjų
valda. 1567 m. kariuomenės surašyme minimas iš Sužionių Jonas Strošinskas.

10.

Žeimeliai

1567

1567 m. minimas valstybinis dvaras, priklausęs Maišiagalos pavietui. 1567 m. kariuomenės
surašyme minimas iš Žeimelių Jonas Krošinskis (ar nebus tas pats Jonas Strošinskas, kuris
paminėtas prie Sužionių).

11.

Troškūnai

1514

1514 m. valstybinis dvaras, valsčiaus centras, 1554 m. kaimas, kuriame gyvena Nemenčinės
valsčiaus Dubingių vaitijos vaitas.

traukos centro XV a. pabaigoje – Maišiagalos. Dėl šios
priežasties XVI a. valdovui likę Dubingių mikroregiono žemės vaitijos teisėmis buvo priskirtos Nemenčinės
valsčiui. Kitų (ne Radvilų) Dubingių mikroregiono ir
artimiausios aplinkos svarbiausiųjų dvarų priklausomybė XIV–XVI a. pateikiama 3 lentelėje.
Įdomu, kad tokios teritorijos dalybos nesunaikino
aukščiau aptartų natūralių mažųjų mikroregionų teritorinių struktūrų. Dar daugiau, galime teigti, kad toks
valdų pasiskirstymas laikinai formalizavo senuosius,
nuo viduriniojo geležies amžiaus žinomus mažuosius
mikroregionus kaip valdovo ir privačių dvarų teritorines struktūras. Ieškodami tikslesnių jų lokalizacijų turime pasitelkti XVI a. pirmosios pusės – XVI a. vidurio
rašytinius šaltinius. 1554 m. Nemenčinės ir Linkmenų
valsčių inventoriuje yra minima valdovui priklausanti

Dubingių vaitija kaip Nemenčinės valsčiaus teritorinis
vienetas Dubingių ežero pietrytinėje dalyje.104 Šiam
teritoriniam vienetui priskiriami dabartiniai Vilniaus
r. sav. esantys Troškūnų, Daukšių, Grybėnų, Tarakonių kaimai bei buvęs Daukšėnų kaimas ir iš XIX a.
kartografijos žinoma Gejėnų dvarvietė; dabartiniame
Švenčionių r. sav. esantis Matakienio kaimas, prie Laumeno ežero buvęs Gelcevičiavos kaimas ir prie Dubingių ežero buvę Staniučių ir Paavilių kaimai. XVI
a. viduryje ši Dubingių vaitija neturi „rimto“ centro.
Nors vaitas gyvena Troškūnų kaime, tačiau pats kaimas neįvardijamas vaitystės centru. Iš vėlesnių, XVII
a. šaltinių galime numanyti, jog galbūt laikinai šio teritorinio vieneto centru tapo Nošiūnų dvaras, buvęs prie
Viranglio ežero, dabartinės Jonėnų dvarvietės vietoje
(vėliau – Dubingių dvaro Nošiūnų palivarkas), kuris

47

MOKSLO DARBAI: 4-asis prigimtinės kultūros seminaras

kai kuriuose XVII a. dokumentuose vadinamas Dubingių (Dubnik) dvaru.105 Galime teigti, kad XVI a. viduryje aprašyta Dubingių vaitijos teritorija koreliuoja su
viduriniajame geležies amžiuje susiformavusiu Baluošų archeologinių vietovių spiečiumi (mažuoju mikroregionu) bei sietina su XIV a. rašytiniuose šaltiniuose
minima Asvejos žeme. Ieškodami senojo Lakajos archeologinių vietovių spiečiaus ir su juo sietinos Aždubingės (Uždubingės) žemės vietos galime pasitelkti
užuominą apie žemes vadinamas Azdubinskiemi 691 m.
Dubingių kunigaikštystės ir Alkūnų dvaro žemės ribų
aprašyme.106 Tokia nuoroda leidžia teigti, kad XIV a.
Aždubingės žemė galėjusi būti dabartinio Išnarų ežero aplinkoje. XVI a. šios teritorijos centrais skirtingais
laikotarpiais galėję būti Žeimelių, Antašventės ar Alkūnų dvarai. Trečioji XIV a. minima Dubingių žemė
turėtų būti lokalizuojama ties XV a. Radvilų vykdytos
žemių konsolidacijos svarbiais objektais – dabartine
Dubingių piliaviete ir Dubingių miesteliu, taigi siejama
su Asvejos archeologijos objektų spiečiumi, kuris taip
pat išryškėja dar viduriniajame geležies amžiuje (V–IX
a.). Remdamiesi 1510–1523 m. datuojamu Dubingių
dvaro gyventojų sąrašu107 bei metodologine nuostata,
jog egzistuoja vietovardžių ir asmenvardžių sąsajos,
XVI a. pradžios Dubingių dvarui hipotetiškai galėtume priskirti šias dabar žinomas vietoves: Babačizną,
Bambėnus, Barūnėlius, Dagiškes, Gačkiškius, Gaižiūnus, Jankūniškę, Jukniškius, Kruopinę, Kuolakasius,
Maciūniškes, Milašiškes, Paškonis, Pikčiūniškius, Purviniškius, Puziriškes, Raklėniškį, Stankus, Sutrėnus,
Verbyliškius ir neidentifikuotas vietoves Netinševčyzna bei Gulbovčyzna.
XV a. pradėta ir XVI a. pradžioje įtvirtinta Radvilų ekspansija Dubingių mikroregione nesiliovė. Ilgainiui Radvilos prisijungė ir likusias valdovo Dubingių
vaitystės žemes bei ženkliai išplėtė teritoriją į rytus,
sukurdami daugiau ar mažiau topografiškai vientisą
latifundinio pobūdžio valdą. Radvilų kuriamai privačiai kunigaikštystei neatiteko tik buvęs Ašdubingės
spiečius, įskaitant Joniškio dvarą, kurį 1669 m. H.
Giedraitytė-Surgaitienė padovanojo Vilniaus universiteto jėzuitams, o jie čia įkūrė prieš Radvilas nukreiptą
kontrreformacijos forpostą.
Radvilų latifundinė Dubingių kunigaikštystė, iš pradžių (1634 metų inventoriaus duomenimis) padalyta į
Dubingių dvaro ir Dubingių klebono valsčius, vėliau
(XVII a. antrosios pusės – XVIII a. inventoriuose) dalijama tik į dvarui priklausiusius Dubingių ir Baranavos valsčius, išskiriant Nošiūnų, Nošiškių, Zaleciškių,
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Dubingių ir kt. palivarkų žemes. Po XVI a. LDK teritorinės administracinės reformos kunigaikštystė teritoriškai priklausiusi Vilniaus pavietui ir XVII–XVIII a.
funkcionavusi kaip pagalbinis Radvilų Vilniaus dvarų
ekonominis vienetas.

Asmuo ir žemė kaip kultūrinės kategorijos
Aptardami viduramžių LDK žemėvaldą ir teritorializaciją negalime išleisti iš akių vieno svarbaus šios
sistemos funkcionavimo bruožo – glaudesnių nei Vakarų Europoje asmens ir žemės sąsajų. Tai buvo sąlygota
specifinės LDK pagoniškosios visuomenės korporacinės struktūros, kuri pakankamai smarkiai skyrėsi nuo to
meto bizantine tradicija grįstos Rusios ar katalikiškosios
Vakarų Europos visuomenės korporacinės struktūros.
Viduramžių valdovas ar bajoras iš esmės valdė žmones, o ne preciziškai apibrėžtą teritoriją, o „laukinė“
žemė virsdavo kultūrine „ŽEME“ ir tokia išlikdavo tik
žmonių darbo dėka, tokiu būdu įgydama personalizuotos žemės (turinčios savininko vardą) bruožų. Vakarų
Europoje tarp kilmingųjų toks asmeninis pavaldumas
buvo apibrėžiamas rašytiniais teisiniais dokumentais
apibrėžus senjoro – vasalo korporacinius santykius, o
nekilmingieji buvo priklausomi dėl miestų privilegijų ir
baudžiavinės sistemos.108 Rašto nenaudojančioje LDK
pagoniškojoje visuomenėje teisinė sistema ir žmonių
tarpusavio santykiai buvo grindžiami žmonių tarpusavio
susitarimu ir paprotine teise, kuri iš esmės funkcionavo kaip žodinė tradicija. Dėl to LDK nevyko asmens ir
įstatymo atskyrimo procesas, dėl kurio Vakarų Europoje
rašytinis teisės aktas tapo savarankišku tikrovės objektu, lygiaverčiu, net didesnės vertės nei jam paklūstantys
asmenys. Dėl pagoniškosios pasaulėžiūros pliuralizmo
LDK nevyko ir paprotinės teisės uzurpavimo procesai
kaip bizantinės kultūros erdvėje, kur rašytinę bei nerašytinę teisėkūrą uzurpuoja vienas asmuo valstybėje (imperatorius, caras), kurio asmeninė nuomonė ir nerašytiniai
įsakymai turi didesnę galią nei bet kuris rašytinės teisės
aktas. Galime manyti, kad nerašytinės ir sutartinės teisės aplinkoje LDK negalėjo formuotis nei Vakarų Europoje įprasti, rašytine teise grįsti korporaciniai vienetai (cechai, ordinai, gildijos), nei bizantinio pavyzdžio
„valdžios piramidė“. Nesant kitų korporacinių vienetų,
svarbiausiu LDK visuomenės junginiu tapo neformalizuotais horizontaliais giminystės ryšiais susaistytų asmenų grupės (šeimos, giminės). Tad žemės nuosavybė
radosi iš vienos šeimos galimybių įdirbti „savo“ sklypą.
Visa žemė, kurią šeima „atkovodavo“ iš gamtos, miško, tapdavo potencialia tos šeimos nuosavybe. Esant
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santykinai nedideliam gyventojų skaičiui ir dideliems
„laisvos“ žemės plotams, Lietuvoje priešistorės laikais
ir ankstyvaisiais viduramžiais bendruomenės nesirūpino resursų paskirstymu ir bendra visų nauda. Tai sudarė
sąlygas nykti bendruomeninei žemėvaldai ir kurtis individualiai, šeimų žemės nuosavybei. Kai kurios šeimos/
giminės ilgainiui įgijo turtinį bei ekonominį pranašumą
– įdirbo ir valdė didesnius žemės plotus, nei kiti. Tokios
giminės galėjo „priimti į šeimą“ kitus, mažiau turtingus
bendruomenės narius, kad padidintų savo potencialą.
Nuo XII a. pab. – XIII a. pr. Lietuvoje įsitvirtinusi individuali vienos šeimos nuosavybė, savarankiško vieneto
privati (ne bendruomeninė) žemėvalda vėlesniais laikais
išskiriama kaip specifinis LDK ekonominės struktūros
bruožas.109 Bajoras galėjo disponuoti valda tik pritarus
giminaičiams, o tėvoninės valdos negalėjo virsti preke.
XV a. pabaigoje atsiradus „trečdalio sampratai“, bajoras galėjo laisvai, be giminaičių pritarimo, disponuoti
tik 1/3 savo valdų.110 Šeimos, kaip korporacinio vieneto,
paveiktoje LDK visuomenėje buvo adaptuota nemažai
patriarchalinių „tėviškų“ ir „broliškų“ santykių, o LDK
visuomenė buvo savotiškas šeimos ir politinės bendruomenės mišinys. Toks santykis ryškus Gedimino 1324 m.
pareiškime popiežiaus legatams, kuriame jis kaip valdovas iš esmės išdėsto lietuviškąją politinės hierarchijos
sistemą: „...paskui jis [Gediminas] tvirtino, kad apaštališkąjį viešpatį jis norįs laikyti tėvu, kaip rašė, nes „jis
yra vyresnis už mane; ir kitus tokius laikysiu tėvais, ir
poną arkivyskupą panašiai laikysiu tėvu, nes jis vyresnis
už mane, o tuos, savo vienmečius, laikysiu broliais; jaunesnius už save – sūnumis...“.111
Įdirbtos (personalizuotos) ir neįdirbtos (laukinės)
žemės požiūriu įdomus XIV–XV a. rašytiniuose šaltiniuose sutinkamo termino „terra“ vertimas bei interpretacija. Istoriografijoje įsigalėjusi nuostata, kad lotyniškųjų XIV a. tekstų terminas „terra“ yra verčiamas
į lietuviškąjį „žemė“ ir interpretuojamas kaip ankstyvasis teritorinis-administracinis vienetas. Pastaruoju
metu atlikti tyrimai leidžia teigti, kad toks požiūris nėra
visiškai teisingas.112 Abejotina, ar XIV–XV a. Lietuvoje galėjo egzistuoti topografiškai vientisi formalūs
administraciniai-teritoriniai vienetai su aiškiai apibrėžtomis ribomis. Kitą vertus, pavyzdžiui, Hermano Vartbergės kronikos „terra“ greičiausiai yra tik lotyniškas
kronikos autoriaus vokiečių kalbos ir prigimtinio mentaliteto atspindys. Taigi tuomet lotyniškasis „terra“
būtų vokiškojo „land“ atitikmuo ir reikštų ne teritorinįadministracinį vienetą, o tik kraštą ar teritoriją – kažkurio didesnio kaimo įdirbtos žemės plotus, skiriant juos

nuo „laukinio“ miško. XIV–XVIII a. bažnyčių fundacijose terminas „terra“ vartojamas panašia prasme113,
pvz., „...donatio terrae Lukiany..“. (1468 m.) arba „...
quator homines cum terra Lelkuski...“.114 Panašiai žodis „terra“ verčiamas ir K. Sirvydo žodyne: lenkiškai
– „kráiná, kray“, lietuviškai – „szalis“. Viduramžių
vakarų Europos raštijoje, viduramžiškoje kartografijoje rasime panašų „terra“ interpretavimą115 kaip „orbis
terrarum“ – visų sukultūrintų žemių visumą.116
Žmogaus ir žemės santykis įdomiai atspindėtas
XVI–XVIII a. toponimikos šaltiniuose. Bažnyčių inventoriuose117 parapijai priklausantys kaimai neretai
surašomi remiantis dvarų inventoriais. Dėl šios priežasties atsirasdavo vietovardžių dubliavimas – kaimai,
kuriuose priklausomų valstiečių turėjo keli dvarininkai,
paprastai būdavo kelis kartus pakartojami parapijos vietovardžių sąraše, tarsi tai būtų atskiri tikrovės objektai.
Personalizuotos žemės kontekste įdomūs ir XV–XVI a.
žemės įsigijimo bei ekonominiai dvarų administravimo
dokumentai, kuriuose matomas personalinės žemės priklausomybės virtimas teritorine nuosavybe. Pavyzdžiui,
vienu atveju, kalbant apie pavaldžius žmones, vartojami
asmenvardžiai (apie 1446 metus, „...tarnybą ir tuščią
žemę, kurią prieš tai laikė Milius..., Dubingiuose gavo
kažkoks Petrašas...“, o kitais atvejais tai yra tik abstraktūs asmenys: „...1482 m. Mikalojus Radvila Žemaitkiemio bažnyčiai dovanojo 8 žmones...“.118 Pirmuoju atveju
galime kalbėti apie dviejų asmenų personalinius ryšius ir
socialines interakcijas, kur vienas dalyvis kitus traktuoja
kaip personalizuotus subjektus, antruoju – personalinių
ryšių ir socialinės interakcijos nebelieka, nes perduodami tik abstraktūs fiziniai (depersonalizuoti) objektai.
Lygiai taip pat su Valakų reforma svarbiausias dvaro
administracinis vienetas – „tarnyba“ (asmuo su žeme)
yra išstumiamas teritorinio ekonominio vieneto valako,
kuris yra visiškai nesuasmenintas. Panašią situaciją matome ir LDK kariuomenės surašymuose, kur 1529 m.
įvardijami tik lojalūs į karą atvykę žmonės, nepažymint
jų teritorinės priklausomybės, o 1567 m. LDK kariuomenės surašyme jau aiškiai fiksuojama bajoro sąsaja su
žeme, nurodant, iš kur atvykęs karys.
Taigi, iš esmės Valakų reforma įtvirtino topografiškai vientisos žemės valdos sampratą, nustatydama ir
žemės valdos prioritetą ją dirbančio (dažniausia depersonalizuoto) baudžiauninko atžvilgiu. Tai turėję sukelti
nemenkus pokyčius socialinio kapitalo požiūriu, nes
dalis personalinių ryšių ir jais grįstų socialinių interakcijų turėjo būti pakeistos teritoriniais ryšiais ir teritorine nuosavybe grįstomis socialinėmis interakcijomis.
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Tačiau tokia situacija buvo įmanoma tik didžiausiose
latifundinio pobūdžio valdose ir tik tarp aukščiausių
ir žemiausių socialinių sluoksnių žmonių. Tiesioginiams personaliniams ryšiams nutrūkus, socialinės
interakcijos buvo užtikrinamos per tarpininkus, kurie
buvo susiję personaliniais ryšiais tiek su vieno, tiek
su kito socialinio sluoksnio žmonėmis. Tokiais socialinių interakcijų tarpininkais galėję būti jau minėtieji
„viduriniojo sluoksnio“ atstovai – žiemionys ar valdą
prižiūrintys pareigūnai (tijūnai, vietininkai ir pan.). Su
LDK krikštu, plečiantis parapijų tinklui, personalinių
ryšių ir socialinių interakcijų erdvėje atsirado dar vienas veikėjas – katalikų bažnyčia (kaip korporacija) ir
dvasininkas kaip asmuo. Kaimo vietovėse dvasininkas
taip pat galėjęs užimti tarpininko poziciją skirtingų
socialinių sluoksnių žmonių socialinėse interakcijose.
Kitose (ne latifundinėse) valdose vienokie ar kitokie
žemės, ekonomikos ir personalinių ryšių „rudimentai“
buvo išlaikyti ir po Valakų reformos. Ypač tarp smulkiųjų bajorų, kurių gyvenimo būdas ir socialinis statusas menkai skyrėsi nuo aplinkinių valstiečių. Nepaisant
visuomenės socialinės diferenciacijos, aukštesniųjų ir
žemesniųjų socialinių sluoksnių bendravimas išlaikė
daugumą tiesioginių personalinių ryšių ir tiesioginių,
net labai individualių, interakcijų. Tokio socialinio tinklo pavyzdžiu galėtų būti labai vėlyvas, žinomas net
iš XVI–XVII a., t. y. visiškai socialiai segmentuotos
LDK visuomenės, bičiulystės reiškinys tarp valstiečių
ir smulkiųjų bajorų119, kas liudytų „rašytinės“ ir „papročių“ tradicijos koegzistavimą LDK socialinėje, politinėje ir ekonominėje erdvėje.

Išvados
1. Istorinės geografijos ir kartografijos tyrimuose
įsigalėjusi scientistinė paradigma neretai atskiria praeities erdvės tyrimus nuo praeities visuomenių socialinių tyrimų. Žmogaus, laiko ir erdvės atskyrimas neretai
tampa nekorektiškų mokslinių interpretacijų priežastimi, kuomet istorinė erdvė suvokiama vadovaujantis
mūsų, XX–XXI amžiaus žmonių, mentalinėmis kategorijomis. Mokslinių tyrimų požiūriu nemažiau svarbu
yra tai, kiek konkrečioje bendruomenėje funkcionavusi
mitinė erdvė darė poveikį realios, geografinės erdvės
pažinimui ir suvokimui.
2. Aptardami istorinės erdvės diskursus pirmiausia
turėtume skirti dvi erdvės dimensijas – makroerdvės
ir mikroerdvės. Didžioji erdvė yra ne tiek geografinė sąvoka, kiek kosmologinė kategorija, išreiškiama
religija, mitais ar ritualais ir geografiškai, ir nuo jų
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priklausoma bei apibrėžiama sukultūrintos („savos“)
ir laukinės („svetimos“) erdvės priešprieša. Mažoji
erdvė yra tai, kas vyksta sukultūrintos, pažįstamos
erdvės viduje, tai erdvė, kurioje asmuo kaupia empiriškai pagrįstą savo patirtį. Iš esmės tai yra ekologinė
niša, apgyvendinta konkrečios bendruomenės, kuriai
užtenka tos ekologinės nišos resursų.
3. Analizuojant erdvės ir asmens ryšius bei teritorijos
sampratų kaitą istoriniais laikais perspektyvu pasitelkti Gerto Jano Hosperso kūrybinių erdvių teoriją, pagal
kurią, vienos erdvės įgyja pranašumų prieš kitas jose
gyvenančių žmonių kūrybiškumo dėka. Kūrybiškumas
lemia natūralių kultūrinių-geografinių erdvių (mikroregionų) susiformavimą bei galios centrų iškilimą. Šioje teorijoje išryškinama idėja apie žmogaus ir erdvės
santykį, kur svetima, laukinė erdvė tampa sukultūrinta,
sava erdve tik dėl žmogaus kuriamosios veiklos. Tos
pačios kuriamosios veiklos lieka svarbios ir kultūrinės
erdvės išlaikymui. Tik jų dėka į gamtą linkstanti erdvė
„sutramdoma“, neleidžiant jai vėl „sulaukėti“.
4. Aptardami viduramžių LDK žemėvaldą ir teritorializaciją negalime išleisti iš akių vieno svarbaus
šios sistemos funkcionavimo bruožo – glaudesnių nei
Vakarų Europoje asmens ir žemės sąsajų. Tai buvo
sąlygota specifinės LDK pagoniškosios visuomenės
korporacinės struktūros, kuri pakankamai ryškiai skyrėsi nuo to meto bizantine tradicija grįstos Rusios ar
katalikiškosios Vakarų Europos visuomenės korporacinės struktūros. Rašto nenaudojančioje LDK pagoniškojoje visuomenėje svarbiausiu korporaciniu vienetu
tapo neformalizuotais horizontaliais giminystės ryšiais
susaistytų asmenų grupės (šeimos, giminės), o žemės
nuosavybė buvo suvokiama kaip personalizuota „mano
ir mano žmonių“ žemė.
5. Valakų reforma įtvirtino topografiškai vientisos
žemės valdos sampratą su linijinio pobūdžio ribomis,
kartu nustatydama ir žemės valdos prioritetą ją dirbančio (dažniausiai depersonalizuoto) baudžiauninko
atžvilgiu. Tai sukėlė nemenkus pokyčius socialinio
kapitalo požiūriu, nes dalis personalinių ryšių ir jais
grįstų socialinių interakcijų buvo pakeistos teritoriniais
ryšiais ir teritorine nuosavybe grįstomis socialinėmis
interakcijomis.
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Land and person: occupying space
in the Dubingiai micro-region
in the 14–16th c. 1
Rimvydas LAUŽIKAS
The object of this article is the perception of a geographical area through a person’s relationship with space.
The aim of this research is, through a single micro-region’s
(Dubingiai micro-region) development, to highlight and
discuss some of the historical discourses on space as a
means of organising knowledge, ideas and experience,
linked to specific historical contexts and which would serve
as a basis for different interpretations of reality.
In discussing historical discourses on space we should
distinguish between two dimensions of space — macro
(large) and micro (small) space. Large space is not so much
a geographical concept as a cosmological category, dependent on and expressed through religion, myths and rituals,
and geographically defined through the contraposition of
cultivated (“personal”) and wild (“foreign”) space. Small
(micro) space is what happens within the cultivated, familiar space; it is the space where a person accumulates their
empirically-based experience. Basically, it is an ecological niche inhabited by a particular community, which can
thrive on that ecological niche’s resources.
In analysing the relationship between space and the individual, as well as the development of the concept of territory in historical times, it is viable for us to use Gert-Jan
Hospers’ creative spaces theory, according to which a space
gains advantage over other spaces through the creativity
of the people who live within it. Creativity results in the
formation of cultural-geographical spaces (micro-regions)
and power centres emerge. This theory highlights the idea
of the relationship between man and space, where foreign,
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wild space becomes domesticated, personal space only
through people’s creative activities. That same creative activity remains important in maintaining the cultural space.
Only thanks to them can space leaning towards nature be
“tamed”, not allowing it to once again “go wild”.
While discussing land ownership and territorialisation
in the medieval Grand Duchy of Lithuania, we cannot let
out of sight one important feature of the functioning of
this system – a greater relationship between the individual
and the land, as compared to Western Europe. This was
caused by the specific pagan public corporate structure of
the Grand Duchy, which rather significantly differed from
the corporate structure of Western Europe and Rus, which
was based on the Byzantine tradition. In the pagan society
of the GDL, which did not have a system of writing, the
major corporate unit was the groups of individuals bound
by non-formalised horizontal ties of kinship, while ownership of the land was seen as a personalised “mine and my
people’s” land.
The Wallach reform consolidated the topographically
homogeneous land ownership concept with linear boundaries, at the same time identifying the priority of land ownership in the eyes of the farmer (often depersonalised) working it. This brought on considerable changes in terms of
social capital, as part of the personal relations and the social
interaction based on them were replaced by territorial relations and social interaction based on territorial property.
After the article a discussion is published, during which
this topic was expanded on, questions asked by the seminar’s participants were answered.
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas,
Saulėtekio al. 9, I rūmai, LT-10222 Vilnius.
El. p.: rimvydas.lauzikas@kf.vu.lt
Gauta 2013-08-01, įteikta spaudai 2013-10-30
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Žemė ir asmuo: erdvės užvaldymas
Dubingių mikroregione XIV–XVI a.
Diskusija
2013 m. kovo 16 d. Užutrakyje diskusiją vedė dr.
Vykintas VAITKEVIČIUS.
Jos dalyvių klausimai, pastabos ir svarstymai žurnalo skaitytojų dėmesiui pateikiami redaguoti, nežymiai sutrumpinti ten, kur nutolo nuo doc. R. Laužiko
pranešimo ir 4-ojo prigimtinės kultūros seminaro
tematikos.
Kęstutis NAVICKAS. Liko neaiškus kūrybinės erdvės
apibrėžimas. Kaip Jūs ją suprantate? Ar ją formuoja ekonominiai dalykai, glaudūs santykiai su administraciniais
centrais, ar tai – tam tikri regionai, susiję su gyvenimo
būdu ir kt.?
Rimvydas LAUŽIKAS. Teritorinės struktūros, ypač
formaliosios, yra kūrybinės erdvės pasekmė. Natūralus
teritorializacijos procesas gali būti pertraukiamas vienų ar
kitų mutacijų. Kūrybinėse erdvėse žmonės aktyviau keičiasi idėjomis ir bendrauja tarpusavyje, pro jas keliauja
svetimtaučiai, tad didesnė įvairovė, todėl didesnė tikimybė, kad būtent ten iškils galios centrai, būtent jos taps
parapijomis, valsčiais ar pavietais su savo centru, o ne
tos erdvės, kuriose žmonių komunikacija, idėjų mainai
mažiau intensyvūs, kur neužklysta svetimtaučiai, tad jos
patiria mažiau mutacijų. Šiuo atveju kalbame apie natūralų teritorijų susidarymo procesą, kuris vėliau formalizuojamas kokiu nors pasaulietiniu teritoriniu vienetu.
K. N. Tai šiek tiek slidu... Labai daug kas lėmė bendravimą – jeigu žmogus gali nebendrauti, jis ir nebendraus.
Natūralu, jog krikščionybė, kaip stipri institucija, kolonistinis veiksnys, turėjo didelę įtaką. Dar minėjote kelius
– taip, sutinku. Bet kalbėjote ir apie kitus dalykus – gamtines sąlygas, intensyvų bendravimą didelėje teritorijoje,
o tai šiek tiek prieštarauja Jūsų teiginiui, jog optimalus
atstumas bendravimui – penki septyni kilometrai.
R. L. Tai tik teorinis matas, praktiškai viskas priklauso
nuo gamtinių sąlygų – užšalę ar atitirpę upės, ežerai, koks
reljefas...
K. N. Dėl gamtinių sąlygų: kai kur, tarkim, šienauti,
buvo keliaujama net už 35 kilometrų. Bendravimas –

visai kas kita. Kaip gali iš toli ateiti į kaimą, kuris, sakykim, yra visiškai izoliuotas, ir ten „vykdyti interakciją“ ?
R. L. Motyvų gali būti daugybė. Bet mūsų tyrimui
svarbiausias klausimas būtų toks: kodėl traukos tašku
tapo konkretus parapijos centras, o kiti kaimai liko periferija? Kūrybinė erdvė yra tik teorinis konstruktas, bet,
atsižvelgdami į šią teoriją, galime sakyti, kad, jei 35 kilometrus buvo važiuojama tik šieno nusipjauti, ten kūrybinė
erdvė ir negalėjo susiformuoti – tos interakcijos buvo per
tolimos, per retos ir per menkos.
K. N. Matyt, esminis dalykas yra saugumas, žmonės
pradeda bendrauti, siekdami apsiginti.
R. L. Manyčiau, kad svarbesnis buvo maistas. Ironiškai kalbant, vienas tauro nenudobsi, o keliese gali ir
nudobti, ir pasisotinti. Socialinėse teorijose kalbant apie
bendrą resursų naudojimą vartojama labai smagi metafora
– „bendruomenių tragedija“. Įsivaizduokime kaimą, kur
visi turi po karvę ir gano jas bendroje ganykloje. Įsitaisęs dvi karves, beveik niekam nepadarau žalos, bet mano
pajamos padvigubėja. Tačiau, jeigu taip pasielgs kiekvienas, – labai greit nualins ganyklą, ir visi badaus. Jeigu
karvės nebelaikysiu, aš nieko neturėsiu, ir iš to niekam
nebus naudos. Bet jei gerokai sumažės karvių skaičius
– vėl visi iš to laimėsime. Bendras resursų valdymas ir
bandymas derinti bendruomenės narių asmeninius interesus tam, kad visi išgyventų, turbūt buvo vienas iš pirmųjų
komunikacijos motyvų. Žinoma, susitelkimo reikalauja
ir bendras saugumas, ir vedybos. Juk, jei kaimas mažas,
labai greitai visi taps giminėmis, prasidės kraujomaiša.
Reikia žvalgytis į kaimynines teritorijas. Motyvų komunikacijai galime rasti labai daug.
Daiva VAITKEVIČIENĖ: Man abejonių sukėlė
mintis, kad miestams formuotis trukdė ne tik ekonominės priežastys (žemdirbystė kaip ūkio pagrindas), bet ir
ideologinės (religinės), ir dėl jų senoji lietuvių religija,
susieta su gamtos ciklu, negalėtų gyvuoti mieste. Gamtinė religija nebūtinai reiškia žemdirbių religiją, juk XIII
amžiuje Mindaugo panteone iš keturių dievų nė vienas
nėra žemdirbystės dievas! Ir Antikos miestų – Romos,
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Atėnų – pavyzdžiai rodo, kad politeistinė religija, atsiremianti į gamtą, turi galimybę gyvuoti ir mieste.
R. L. Taip, religijos funkcionavimas, aišku, nėra statiškas reiškinys. Romėniška religija stipriai evoliucio
navo, įtraukdama užkariautų tautų dievybes ir kultus
iki imperatoriaus kulto susiformavimo imtinai. Kas
lėmė tą evoliuciją? Religiją ir kultą tikriausiai formavo
valdantysis elitas, pagal tai, ko reikėjo. Jie tikriausiai
suvokdavo, kad esama situacija nebeatitinka vienų ar
kitų religinių nuostatų, ir imdavosi religinių nuostatų
transformavimo. Tarkime, socialinės nelygybės atsiradimas – juk reikėjo kažkaip visuomenei paaiškinti,
kodėl vieni turtingi, o kiti – ne. Krikščionybės įvedimas atitiko vienokius ar kitokius Mindaugo interesus.
Tad negalime vienareikšmiai sakyti: „Ne, pagonybėje
miestai neįmanomi, jie įmanomi tiktai krikščionybėje“.
Vis dėlto lokalus, agrarinis lietuviškosios pagonybės
pobūdis nebuvo palanki terpė formuotis miestams,
kitaip nei universaliosios religijos. Arba šioje terpėje
miestai formavosi pagal kitokius principus nei krikščioniškojoje terpėje. Miestietis, siekdamas likti pagonimi,
turėjo būti susijęs su agrarine veikla. Tarkime, Vilniuje
iki krikšto valdantysis elitas buvo lietuviškas, pagoniškas, o didžiąją miestiečių dalį turbūt sudarė krikščionys
– dauguma miestiečių buvo iš erdvės, kuri pripažįsta
universalų tikėjimą, nesusietą nei su verslu, nei su
gyvenimo būdu. Iš XVI–XVII a. dokumentų žinome,
kad nemaža dalis vilniečių laikė gyvulius, ganydavo
juos priemiesčiuose, tad nebuvo visiškai nutraukę ryšių
su agrariniu gyvenimo būdu. Aišku, šios tendencijos
negalime absoliutinti. Gedimino laiškai teikia užuominų, kad ir pagoniškosios religijos evoliucija vyko
link abstraktaus vienatinio Dievo idėjos, kuris buvo vis
labiau atsiejamas nuo konkrečių verslų.
D. V. Arba priešingai, ji buvo netgi labai specializuota,
kadangi skirtingos žmonių specializacijos.
R. L. Panašiai veikia šventieji krikščionybėje – kiekvienas turi turėti savo pagalbininką. Tai ta pati evoliucija.
D. V. Romoje irgi matome atskirus luomus, turinčius
savo dievybes, tai normalu.
Gediminas ŽILYS: Gal verta pasižiūrėti į japonų
tradiciją? Ją miestas puikiai integravo ir išlaiko. Indų
tradicija mutuodama prisitaikydavo prie naujų situacijų,
bet ji tęsiama gyvame šiuolaikiniame pasaulyje. Tokių
pavyzdžių labai daug.
R. L. Taip. Tik lietuviškoji pagonybė iš esmės skiriasi
nuo romėniškosios arba indiškosios, nes ji evoliucionavo
krikščioniškoje aplinkoje. XIII–XIV amžiaus valdantysis
elitas tikrai buvo puikiai susipažinęs su krikščionybe, juk
nuo X amžiaus visur aplink buvo krikščionys: Gardine ir
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Pskove – stačiatikiai, Lenkijoje – katalikai, nuo XIII a.
pradžios – ir katalikiški ordinai. Todėl negalime sakyti,
kad lietuviškosios pagonybės evoliucija buvo identiška
romėnų, graikų, japonų ar indų. Mes buvome kultūrinė
sala krikščioniškosios bizantinės ir katalikiškosios Europos sandūroje.
K. N. Man labai stipriai nuskambėjo Jūsų teiginys, kad
ilgai užsitęsusi pagonybė Lietuvoje lėmė tam tikrą kultūrinį atvirumą. Kodėl jis kelia abejones? Pirmiausia, tokia
kultūrinė sankloda tikrai negalėjo lemti atvirumo. Žinant
kitų Europos miestų pavyzdžius, atvirumą daugiausia
lėmė ekonominiai ryšiai. Tarkim, miestai-uostai, tokie
kaip Amsterdamas, buvo daug atviresni negu Vilnius.
R. L. Aš abejočiau, ar XIII–XIV a. Amsterdamas kultūriškai buvo atviresnis, tolerantiškesnis kitataučiams ir
kitatikiams negu Vilnius.
K. N. Turiu omeny, kad jie įsileido ir turėjo labai daug
slaptų katalikų bažnyčių, tad galime teigti, jog buvo daug
atviresni.
R. L. Ar tikrai slaptų? Juk LDK dar Algirdo laikais
turime valdovą – pagonį, o jo žmona – stačiatikė. Daugiakultūris valdantysis elitas – normali situacija LDK.
K. N. Taip, LDK normali.
R. L. O ar galėjo būti valdovo ir jo žmonos religijos kardinaliai skirtingos to paties laikotarpio Vakarų
Europoje? Tarkim, vyras bedievis ar saracėnas... XVI
a., Radvilų epocha – valdovas katalikas, o antrasis žmogus valstybėje (LDK iš tiesų net pirmasis) Mikalojus
Radvila Juodasis – evangelikas-reformatas. Kurioje dar
Europos valstybėje reformacijos ir kontrreformacijos
epochoje taikiai sugyveno du aukščiausi valstybės politinio elito žmonės ir skirtingų, konfrontuojančių religijų
atstovai? LDK turime situaciją, kai visi krikščionys iš
principo pripažįstami lygūs, o nekrikščionys turi plačią
autonomiją. Ir tai, galime sakyti, yra ilgai užsitęsusios
pagonybės pasekmė.
K. N. Taip, bet tai lėmė LDK struktūra, o ne užsitęsusi
pagonybė.
R. L. Aš vis dėlto laikyčiausi „užsitęsusios pagonybės” idėjos, nes, pagal Europos viduramžių tradiciją,
turbūt nerasime valstybės, kuri būtų monokultūriška.
Pavyzdžiui, ispanai užkariauja arabus: islamas iš karto
išstumiamas iš politinės erdvės, jis uždraudžiamas.
LDK užkariautų stačiatikiškų teritorijų religija nebuvo
keičiama, atvirkščiai – valdovo vietininkai priimdavo
stačiatikybę. Arba panašiai kaip rekonkistos laikotarpiu, LDK turime musulmonus totorius, kurie yra savarankiška bendruomenė, turinti autonomiją. Islamas iš
principo LDK nebuvo uždraustas. Galime spėti, kad taip
vyko dėl to, kad LDK valdantysis elitas buvo atviras
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daugiadievystės idėjai ir labiau domėjosi pavaldinių
politiniu lojalumo, o ne jų tikėjimu.
K. N. Bet tai valstybės stiprumo klausimas. Jeigu
stipri centrinė valdžia, ji gali diktuoti sąlygas, o kai nėra
stiprios centrinės valdžios, turi prisitaikyti. O LDK šiuo
atveju neturi stipraus imperinio centro.
R. L. Aš ir vėl bandyčiau pažvelgti plačiau. Ar taip
nutiko todėl, kad nesukūrėme bizantinio pavyzdžio
imperijos? O gal tai pasekmė? Sakyti, kad, pavyzdžiui,
Vytauto valdžia buvo silpna, nesiverčia liežuvis... Aš
specifinį LDK administravimą laikyčiau pasekme. Turbūt tolerantiškas valdančiojo elito požiūris ir lėmė centralizacijos silpnumą, kitaip nei Prancūzijoje ar Rusijoje.
LDK sukūrė pasauliui dvi šiuolaikines – baltarusių ir
ukrainiečių – tautas, tai šį tą sako. Bet tai atviras klausimas. Sisteminiu požiūriu, centralizuota valstybė turėtų
būti stipresnė. Gal todėl XVIII a. Abiejų Tautų Respub
liką pasidalijo trys labai centralizuoti kaimynai.
G. Ž. Ta tolerancija, manau, kyla iš pagoniškosios
ideologijos. Pavyzdžiui, Indijoje katalikų bažnyčia

statoma šalia senųjų šventovių, ir jie tai toleruoja. Mes
turėjome visai kitą situaciją, buvo kovojama, draudžiama, naikinama.
R. L. LDK kaip valstybė, net ir tapusi krikščioniška,
buvo ženkliai tolerantiškesnė už europinį katalikišką
kontekstą – tai faktas. O ieškant priežasčių, akys krypsta
į ilgai besitęsiančią ideologinę tradiciją. Juk mes šnekame apie valstybių formavimosi modelius. Religija
neišvengiamai tampa valstybės formavimosi ideologiniu
fonu. Mes žinome, kaip formavosi viduramžių katalikiškos, stačiatikiškos, islamo valstybės. Tačiau LDK
modelis yra unikalus tuo, kad viduramžių Europoje iki
pat XIV a. pabaigos turėjome vienintelę valstybę, kuri
buvo formuojama pagoniškosios ideologijos pagrindu.
O tada ir žiūrime, ką ta ideologija paliko valdančiajam
elitui. Ar ne iš čia valdančiojo elito santykis su religija
– juos turbūt domino politika, o idėjos turbūt nebuvo
tokios svarbios... Todėl klausimą, ar nugriausim alką
ir pastatysim bažnyčią, LDK kontekste laikyčiau daugiau politiniu nei religiniu. Čia kaip Kęstučio ir Birutės
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legenda – valdovas parodė, kad dievams duoti įžadai
jam yra nereikšmingi... Aišku, vokiečių ordinai ėjo su
įvairialype prievarta, bet šiuo atveju kalbame apie christianizaciją kaip procesą, kuris vyko valstybės ir visuomenės viduje. Kaip ir vėlesniais laikais. Pavyzdžiui,
ar Radvilų protestantizmas buvo grindžiamas vidiniais
religiniais išgyvenimais, ar tai buvo politinis įrankis siekiant Vytauto negautos Lietuvos karūnos?
Vykintas VAITKEVIČIUS: Norėtųsi sugrįžti prie
Rimvydo pranešimo ir prigimtinės kultūros temos. Be
to, kas jau buvo paminėta, aš dar turiu du komentarus.
Pirmas apie socialinius santykius tarp bajoro ir valstiečio.
Labai aiškiai prisimenu, kaip Konstantinas Jablonskis
stebėjosi ir aprašė nuostabų lietuviškąjį reiškinį – bičiulystę: kaip per bites XVI, netgi XVII a. bičiuliaudavosi
bajoras su savo valstiečiu, ir tie ryšiai buvo jokiu būdu ne
prievartiniai, o bičiulystė nepaprastai stipri. Man atrodo,
tai – išimtys, bet gražios, kaip tik lietuviškos. Antras
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komentaras teiginiui, jog ekstensyvus ūkininkavimas
arba žemdirbystė verčia keisti, plėsti ūkinę erdvę ir galbūt
lemia, kad kinta gyvenamoji erdvė, gyvenamoji vieta. Aš
nematau ir nežinau pavyzdžių, jog ūkinės erdvės plėtimas
būtų lėmęs gyvenamosios vietos kaitą. Man likęs įspūdis,
jog gyvenamoji vieta yra saugoma, branginama arba ten
žmonės yra priversti gyventi. Ūkinė erdvė, priešingai,
daugelį, galbūt dešimtis ir šimtus kartų atnaujinama, plečiama. Kai XX a. pirmojoje pusėje reikėjo vykdyti žemės
reformą, buvo be proto daug rėžių, sklypelių, lydymų
– dalybų, mainų, vedybų keliu gautų, įgytų. Tuose kaimuose, kur senovinė žemėvalda, gyvenamosios vietos
labai tvirtos, per šimtmečius nekintančios, nekeičiamos.
R. L. Apie prisirišimą prie žemės pasamprotausiu
visiškai laisvai. Aš pranešime sąmoningai neminėjau
datų. Mes įpratę manyti, kad istorija vyksta laikotarpiais,
kurie turi labai aiškią pradžią ir pabaigą. Man artimesnė
Žano le Gofo vadinamųjų ilgųjų viduramžių idėja, kuri
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sako, kad procesai kartais labai išsitęsia laike, skirtingose
vietose yra labai įvairūs ir negali turėti tiksliai užbrėžtos
pradžios ar pabaigos. Na, nebent XIX amžiuje baudžiavos panaikinimas turi aiškią datą, bet juk baudžiavos
suformuoti socialiniai santykiai nenutrūko 1861 metais.
Ir baudžiavos suformuota ūkinė sankloda tęsėsi gerokai
ilgiau, gal tik tarpukario Lietuvos žemės ūkio reforma
tikrai užbaigia baudžiavą Lietuvoje. Lygiai taip pat ir
bajoro – valstiečio santykis, bičiulystė ir kiti reiškiniai.
Mes negalime sakyti, kad bajoro ir baudžiauninko ryšiai
XVI–XVII a. buvo visuotiniai arba kad tų ryšių nebuvo.
Visų pirma, nemaža dalis bajorų formaliai tebuvo bajorai,
o socialinio gyvenimo lygiu absoliučiai niekuo nesiskyrė
nuo dalies valstiečių: turėjo savo ūkelį, kuriame dirbdavo, tą pačią duoną valgydavo, o mėsą – tik per šventes. Didikus ir valstiečius skyrė praraja, o skirtumo tarp
Radvilų Dubingių kunigaikštystės žemionio, kuris turėjo
vieną dūmą, ir greta gyvenančio valstiečio, kuris taip
pat turėjo vieną dūmą, galėjo ir nebūti. Bet dvarininkas,
turintis tūkstantį valstiečių, kažin ar su jais bičiuliausis.
Kitas dalykas – mūsų jau aptarta su „ilgąja pagonybe“
siejama tolerancija ir visuomenės atvirumas. Tai lėmė,
kad LDK luomai niekada nebuvo tiek uždari kaip katalikiškosios Europos. Čia visada egzistavo „perėjimo“ ir
tiesioginių santykių galimybės. O dėl žemės mobilumo,
man atrodytų, kad vienas iš lemiamų dalykų buvo trilaukė
sėjomaina ir tręšimas mėšlu. Kai žmonės ėmėsi auginti
žieminius javus ir suprato, kad mėšlas padeda taip greitai nenualinti dirvos, jie apsistojo vienoje vietoje ilgam.
Sunku pasakyti, kada tai įvyko. Tai, kad Valakų reformos
nuostatuose buvo rašoma apie tręšimą mėšlu, tarsi sakytų,
kad vykdant Valakų reformą ši praktika nebuvo visuotinai
priimta: dalis tręšė, dalis netręšė. Kada trilaukis atsirado?
Siedami trilaukį su žieminiais javais, su rugiais, kalbėtume apytiksliai apie IX–X a. sandūrą Vakarų Lietuvoje ir
XII–XIII a. sandūrą Rytų Lietuvoje. Taip galime datuoti
ir stabilaus įsikūrimo s a v o žemėje laikotarpį. Be abejo,
mūsų šiuolaikinėje sąmonėje nėra išlikę reliktinių atsiminimų apie žemės mobilumą, kuris gal buvo pirmaisiais
amžiais po Kristaus ar viduriniajame geležies amžiuje.
Didžiausias mobilumas turėjęs būti lydyminės žemdirbystės laikotarpiu. Dvilaukis turėjo labiau stabilizuoti
gyvenimą. Danai teigia, kad persikeldavo į naują vietą kas
dvi – tris kartas. Visiškai nualindavo teritoriją aplinkui ir
reikėdavo slinktis. Tai nereiškia, kad persikeldavo šimtus
kilometrų, bet jei dirbami laukai yra už trisdešimt penkių
kilometrų, nori nenori pradėsi galvoti, kad gal paprasčiau
persikelti gyventi arčiau, nei ryte su arkliu nuvažiuoti, o
vakare parvažiuoti. Dėl to, ekonominiais sumetimais, ir
Valakų reforma diegė palivarkų sistemą. Trilaukis, o ypač

tręšimas mėšlu, stabilizavo gyvenvietes, valstybės laikotarpiu, tarkime, XIV a. ar XV a., manau, to mobilumo
buvo labai mažai belikę.
V. V. Mini nepaprastai įdomius dalykus, svarbu,
kad yra tam tikros datos, bet atrodo, jog tai ilgai trukęs
reiškinys...
R. L. Tos datos labai netikslios...
V. V. Vis tiek tai yra atskaitos taškai. Mini žemdirbystę, žemės dirbimą, o man iškart į galvą ateina rūpestis
dėl šieno, kuris irgi yra labai senas, turint omenyje, kad
kariuomenė – raita. Dzūkijos vyrai dar visai neseniai
traukdavo šienauti į Čepkelius 15–17 km ir dar toliau,
tai, atrodo, griauna Rimvydo teoriją arba jai prieštarauja,
verčia ją peržiūrėti, patikslinti.
R. L. Turime suvokti, kad gyvuliai praeityje buvo
gerokai mažesni – metro ūgio jautis buvo normalus, o
aukštesnis negu 1,3 m arklys (matuojant iki gogo) laikomas dideliu.
K. N. Tai dar nereiškia, kad jisai mažiau suėda...
R. L. Dar apie gyvulius ir šieną. Vidinė nuojauta sako,
kad grūdinių kultūrų (nebe gyvulinių produktų) vyravimas
maiste siejasi su trilaukio įsigalėjimu. Nes ankstyvesniais
laikais, kad ir kaip žiūrėtum, grūdinio maisto nepakako
išgyventi. Derlingumas, ypač Rytų Lietuvoje, buvo labai
menkas. O dvilaukis naudingas gyvulininkystės plėtrai,
nes pūdymui palikta žemė, ypač jeigu po kelių sėjomainos
ciklų ji turi pūdymuoti apie dešimt metų, tampa potencialia pieva – miškas jau išnaikintas, kelmai supuvę, šaknys
sunykę. Jeigu tokioje pievoje normaliai ganysi, tai kaip šių
dienų Žuvinto rezervate – galvijai neleis „sugrįžti miškui“,
apaugti krūmais. Tad dvilaukio žmonės turi daug geros
pievos gyvuliams, nes pūdymuojanti pieva yra geresnė
ganiava nei miškas, ypač spygliuočių (pavyzdžiui, Dubingių mikroregiono pušynas). Kitas dalykas, tie gyvuliai ne
tik neleidžia pievai apaugti mišku, jie tą žemę ir tręšia, taip
spartina jos atsinaujinimą. Todėl dvilaukis turbūt siejasi su
sparčiu gyvulininkystės augimu. Tai galėtų keisti ir maistą,
ir demografinę situaciją... Jei ūkio struktūra grindžiama
gyvulių auginimu, norint išauginti dideles bandas reikia
labai didelių pievų plotų. Ganoma arčiau namų, nes reikia
karves ir pamelžti. O šieno ruošimas – vienkartinis darbas, tad galima šienauti ir toliau nuo namų. Labai tinka ir
pelkynai – ten labai daug žolės, bet jie netinkami ganyti.
Ekologinė niša išnaudojama maksimaliai.
Parengė Inga Butrimaitė ir Vykintas Vaitkevičius
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Iš prigimtinės kultūros žodyno:
juoda žemė
Vykintas VAITKEVIČIUS

Žinija apie žemę, jos spalvą, sudėtį ir savybes yra
lietuvių prigimtinės kultūros dalis. Šiame straipsnyje pirmą kartą nagrinėjama savita juodos žemės
samprata. Archeologinė jos iliustracija – kultūriniai
sluoksniai. Sekant prigimtinės kultūros tradicija žemės
juodumas visuomet yra susijęs su ugnimi arba iš jos
kyla. Tai gali būti lydiminės žemdirbystės pasekmė,
visų anksčiau gyvenusių kartų įdirbis: įdėto darbo,
išlieto prakaito rezultatas arba kurstytos, aukomis ir
žodžiais maldytos ugnies žymė.
Istorinę ir šiuolaikinę juodos žemės perspektyvą gerai atskleidžia apidėmė, kuriai skirta antroji
straipsnio dalis. Apidėme vadinama nukeltos, sunykusios sodybos vieta, išsiskirianti juoda spalva ir
pasižyminti derlumu. Kaip vietovardis, rašytiniuose
šaltiniuose apidėmė daugelį kartų minima Valakų
reformos metu ir vėliau, jai pasibaigus. XX a. – XXI
a. pradžioje apidėmėms reiškiama religinė pagarba
yra prigimtinei kultūrai būdingas reiškinys.
Prasminiai žodžiai: prigimtinė kultūra, juoda žemė,
kultūrinis sluoksnis, ugnis, apidėmė
Prigimtinės kultūros tyrimai atveria galimybę į
lietuvių prigimtį ir būdą, praeities papročius ir šiuolaikinės kultūros reiškinius žvelgti kitaip, jautriau ir
atidžiau. Tai kitoks požiūris į lituanistinius šaltinius,
siekis pažinti kultūrą iš vidaus, iš pačių gelmių,
remiantis jos pačios patirtimi, žodynu ir gramatika.
Iki šiol nemėginta taip žvelgti į žemę, tirti jos spalvą,
sudėtį ir savybes.
Juodžemis pasižymi dideliu derlingumu. Teigiama, kad jis formuojasi po daugiametėmis žolėmis,
miško paklote, turi storą puveninį horizontą, patvarią
trupininę struktūrą ir daug humuso (organinių liekanų). Nustatyta, kad Lietuvoje juoda žemė susidarė
dirbant, tręšiant, sausinant natūralius velėninius jaurinius miškų dirvožemius. Kultūrinių augalų veikiami
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minėti dirvožemiai pasikeitė: neliko miško paklotės,
jų organine medžiaga tapo kultūrinių augalų liekanos,
šaknys, ražienos. Humusą gausino daugiametės žolės,
kurių šaknys ilgainiui formavo ir naujus storus kultūrinius horizontus.1
Lietuvių prigimtinei kultūrai būdinga savita juodos
dirbamos žemės samprata, kilmės aiškinimas.2 Juodai
žemei nuo seno reiškiama ir puoselėjama religinė
pagarba. Straipsnyje pirmą kartą keliami šie klausimai,
imamasi pradinio jų nagrinėjimo.
Iš pirmo žvilgsnio prigimtinei kultūrai būdinga
žemės samprata paprasta. Žemė – sava vieta, kurioje
gyvename, tai, ką liečia koja, į ką atsispiria pėda.
Dažniausiai tai tas pats plotas, dirva, kurioje sėjama
ir pjaunama, kitaip tariant, tai – maitinanti vieta.
Antai: Ten ne pieva, o ž e m ė (Tverečius),3 arba: Kai
mažesnė ž e m ė, [tai jie] su savo jėga [ją] apsidirba
(Baisogala).4 Jonas Urbonavičius iš Lenartuvos dalijasi
mintimis: Mes papratę prie tos žemės, tą žemę knist, iš
tos žemės maitytis, jo žmona Marijona priduria: Žemė
– g y v e n i m s mūsų.5
Žvelgiant atidžiau, toji žemė tikėjimuose, posakiuose ir pasakojimuose – tai paviršiuje slūgsančios
dirbamos, paprastai juodos arba pilkos žemės sluoksnis, apaugęs velėna, susidaręs daugiausia virš rusvos,
gelsvos ar balkšvos spalvos moreninių nuogulų, fliuvioglacialinių ir aliuvinių sąnašų, limnoglacialinių
nuosėdų. Mitinėje vaizduotėje juodos žemės sluoksnis
primena patiestą paklodę arba išskleistą antklodę: Įsigulei į žemę gerai i gulėk: žeme p a s i k l o j a i, žeme
a p s i k l o j a i (Tryškiai),6 Trys sūnai jau po žeme
(Druskininkai),7 arba Man nebereikia didžių kraitelių,
aš a p s i d e n g u s juoda žemele (Kupiškis).8
Tokiai žemės sampratai nesunku rasti archeologinę
iliustraciją. Dažnai tai tas pats žemės sluoksnis, kuriame
randama kitados naudotų molinių indų šukių, suvalgytos mėsos kaulų, žemėn nukritusių daiktų sankau-
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pos. Buvusių arimų (ypač dažnai
– daržų) vietoje randami kartu su
gyvulių mėšlu iš tvarto arba kiemo
išvežti pavieniai daiktai. Kuo šis
sluoksnis juodesnis, riebesnis, tuo
žemė geresnė, derlingesnė, taigi ir
vertingesnė, plg.: J u o d a žemė
derlingiausia (Liškiava).9
Pabrėžtina, kad ši žemė, dar
vadinama dirva arba armeniu,
dažnai yra tokia pat sena kaip
vienos ar kitos vietos apgyvendinimo istorija. Tai reiškia, kad tame
žemės sluoksnyje, archeologų vadinamame kultūriniu, slūgso daiktai
iš daugelio dažnai nutolusių prieš
istorinių ir istorinių laikotarpių.
Antai ankstyvieji Turlojiškių senovės gyvenvietės (Širvintų r.) radiniai, remiantis bronziniu Antonino
Pijaus (138–161 m.) dupondijumi,
yra datuojami II a. pabaiga – III a.,
o vėlyvieji – I tūkstantmečio viduriu – antrąja puse, XIV a. pabaiga
– XV a., XVII–XIX a. (1 pav.);10
Semeniškių 2-ojoje senovės gyvenvietėje (Širvintų r.), dirvožemyje,
rasta radinių, būdingų laikotarpiui
nuo pirmųjų amžių po Kr. iki XX a.:
lipdytos keramikos šukių brūkšniuotu, grublėtu, gludintu paviršiumi, žiestos keramikos šukių,
stiklinis karolis, žalvarinis raktas,
saga su ąsele, sagtis, geležinis
peilis, pentino žvaigždutė, žalvarinis žiedas su stiklo akute, piniginės
apkalas ir daugelis kitų.11
Daugelis kelių hektarų plote
plytinčių
ilgalaikių
geležies
amžiaus gyvenviečių išnaudoja
gyvenimui ir ūkinei veiklai patogias paežeres, paupius, upių santakas, taip pat piliakalnių papėdes,
pasižymi intensyviu, vidutiniškai
apie 0,25–1,5 m storio kultūriniu
sluoksniu su gausiais keramikos,
molio tinko, gyvulių kaulų, geležies šlako radiniais, perdegusiais
akmenimis. Apie V a. gyvenviečių

1 pav. Turlojiškių senovės gyvenvietės (Širvintų r.) tyrinėjimai: paviršiuje
apie 15 cm armuo – ilgus metus arta kultūrinio sluoksnio dalis; giliau juoduoja
plūgo nepaliestas apie 15 cm kultūrinis sluoksnis; šurfo dugne – stulpavietė
su akmenimis. Vykinto Vaitkevičiaus nuotrauka. 2007 m.

struktūra kito, matyt, jos virto trumpalaikėmis, mažesnėmis. Tam galėjo
turėti įtakos pasikeitusios klimatinės sąlygos, pakilęs upių ir ežerų vandens lygis. Tai gali būti ir pakitusios gyvensenos (nuo sėslios prie judresnės), visuomenės struktūros (nuo didelių bendruomenių prie šeimų)
pasekmė.
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I tūkst. antrosios pusės – II tūkst. pradžios senovės
gyvenvietės mažai tyrinėtos, jas sunku aptikti. Geriau
pažįstamos vienalaikės laidojimo vietos – pilkapių
grupės Rytų ir Pietų Lietuvoje, plokštiniai kapinynai
Vakarų, Vidurio ir Šiaurės Lietuvoje. Ankstyvuoju
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikotarpiu, apie
XIII–XIV a., plinta paprotys sudegintų mirusiųjų palaikus laidoti kolektyviniuose kapuose žemės paviršiuje
(Masteikiai, Kauno r.; Barinė, Panevėžio r. ir kt.) arba
vandenyje (Obeliai, Ukmergės r.; Bajorai, Elektrėnų
sav.). Šiuos kapinynus žymi nuo anglių, pelenų ir suodžių juoduojančios žemės sluoksnis su degintiniais
kaulais, keramikos šukėmis ir įvairiais dirbiniais.
Paminėtina, kad ne visuomet juoduojanti žemė
slūgso paviršiuje. Senieji dirvožemiai, kultūriniai
sluoksniai gali būti giliai po supustytu smėliu Kuršių
Nerijoje, Šventojoje, po žemyninėmis kopomis
kituose Lietuvos kraštuose (iki XIX a. antrosios pusės
– XX a. pradžios buvo pustoma daugelyje Dzūkijos
vietovių, kai kur iškirstų miškų vietose Žemaitijoje
ir Aukštaitijoje) (2 pav.).12 Kartais anglių, suodžių
ir pelenų prisotintą žemę pridengė ir iki mūsų dienų
išsaugojo priešistorinių V–XII a. Rytų Lietuvos –
Vakarų Baltarusijos pilkapių smėlio sampilai; pirminis žemės paviršius galėjo būti nudegintas, ruošiant
pilkapiui vietą, arba gausiai pabarstytas anglimis ir
pelenais iš apeigų laužo.
Prigimtinėje lietuvių kultūroje žemės juodumas
visuomet susijęs su ugnimi arba kyla iš ugnies. Skiriasi
jos kilmė ir degimo padariniai. Antai lydimai, kitaip
skynimai arba degsniai, yra tūkstantmetė kertamų,
deginamų, dirbamais laukais verčiamų miškų tradicija.
Naujaisiais ir naujausiais laikais lydimai vis dar buvo
plačiai paplitę tarp Lietuvos miškų ir pamiškių gyventojų naujakurių. Žmonės dėjo daug sunkaus, kitaip
tariant, juodo darbo13 ruošdami lydimus, liejo prakaitą
arba kaitulį,14 raudami kelmus:
[Jums girdėta, ar jaunystėje matyta, kad dar žmonės
kirstų mišką ir toje vietoje darytų lauką?] Taip! Gi
ašai gerai prisimenu. Čia Šilų toks vienkiemis netoli
yra, ir tas savininks parvažiava iš Amerikos, užsidirbęs
pinigų, ir iš Pašiušvio dvaro nupirka 60 hektarų miška.
Tai jisai rovė mišką (aš jį pažinojau, tą senuką), rovė
mišką ir dirba, dirbdava žemę, o tuos rąstus... statė trobesius (...). Dabar tai mišką nurauti nieko nėra. Atvarytų Stalinas su ragais [vikšrinis traktorius. – Aut.],
i tuoj nurautų tą mišką. O pirma tai ko – pakirsdavo
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šaknis ir versdavo tą medį, daugiau nupjaudavo, ojetus
tu mano, kaip žmonės sunkiai dirbdavo!
[Jie taip darydavo?] Taip, taip, taip. Ir daugiau
rąstai, reiškia, iš tų rąstų... Pirma gi nebuvo lentpjūvių, ir skeldavo tuos rąstus per pusę, ir, vat, vieną ant
kito deda, reiškia, ir važiuoja viršum. [Kodėl sako,
kad rovė kelmus? Jeigu verčia medį, tai nereikia raut
kelmų?] Bet ašai tai mačiau, kaip jis rovė, ne tik. Aš
vaiks buvau, bet mačiau, kaip jisai rovė. [O kaip?] Nu
ką, kartis ilga, atsineša nupjautą tokį rąsta gabalą,
pakert šaknis to kelma ir... an to galo ten kokie du
vyrai užsigul, an tos ilgos karties, ir tas kelms kyl.
Kyl kelmas, kiš pagalius, reiškia, nukapoj šaknis, nu
ir išraun.15
Nuo kultūrinio sluoksnio juoduojančios piliakalnių aikštelės16 žmonių dažnai buvo laikomos šventvietėmis, aukojimo vietomis, o ten randami dirbiniai,
pavyzdžiui, akmeniniai kirveliai – apeigų reikmenimis. Veikiami prigimtinės kultūros, tačiau su deramu
moksliniu stiliumi tokį įsitikinimą dar reiškė XIX a.
vidurio-antrosios pusės archeologai, žymiausi Vilniaus Archeologinės komisijos nariai, plg.: „Daugelyje piliakalnių smėlingame, skurdžiame dirvožemyje
yra derlingos žemės intarpai, kurie apsėti be papildomų pastangų duoda derlių. Galima teigti, kad tai
buvo kruvinų aukų vietos. Ten per amžius aukojant,
prisotinta žemė galėjusi virsti derlingu juodžemiu“ (W
wielu okopach znajdujących się wśród piasków i pól
jałowych, środek jest źyźny, przez rolników uprawiany
i bez sztucznych pomocy zawsze obsity plon wydaie.
Wnosić więc moźna, źe to było miejsce krwawych ofiar,
które przez długi przeciąg czasu sprawiane, ziemię
ladajaką, w źyźny czarnoziem obrócić mogły).17
Prisiminimai apie senąją religiją, pasakojimų apie
deginamas aukas, aukojamus gyvulius, kremuojamus
mirusiųjų kūnus nuotrupos su piliakalniais ir alkakalniais dar buvo siejamos XX a. pirmojoje pusėje, kai
kuriais atvejais – iki šių dienų. Antai ant Akvieriškių
piliakalnio (Švenčionių r.) buvo deginamos aukos
(apieros) – taip padavimas aiškina ir kaimo pavadinimo kilmę (1939 m.).18 Juoda žemė Lokavos piliakalnio (Akmenės r.) aikštelėje esą susidarė senais laikais, kai tenykščiai žmonės dar buvo pagonys ir kalne
degino aukojamus jaučius (1942 m.).19 Kiekvienas
žemaitis, ateidamas melstis ant Padievaičio piliakalnio (Šilalės r.), laikė savo pareiga atnešti žemės, kuri
čia buvo išpilama – kuo aukštesnis šventasis pylimas,
tuo lengviau malda pasieksianti Dievą (1899 m.)
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2 pav. Istorinės Nidos kaimavietės kultūrinis sluoksnis po supustyta kopa prie Būtingės (Palangos m.).
Vykinto Vaitkevičiaus nuotrauka. 2011 m.
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3 pav. Padievaičio piliakalnis (Šilalės r.), žvelgiant iš rytų. Priekyje – piliakalnio papėdės gyvenvietė, tolumoje – piliakalnio pylimas.
Vykinto Vaitkevičiaus nuotrauka. 2008 m.

(3 pav.).20 Pagonys, eidami melstis ant Skomantų
piliakalnio (Klaipėdos r.), atnešdavo po maišiuką
žemių aukai, degino ąžuolines malkas. Žynys sergėjo
ugnį, o jai užgesus laikė tai pražūtingu ženklu, mat
užgesa tikyba (XX a. pr.).21 Be to, pasakojama, kad
ant Migonių piliakalnio (Kaišiadorių r.) buvo kuriamas laužas ir deginami mirusiųjų kūnai (1888 m.).22
Paminėtina, jog ankstyviausių piliakalnių kultūriniai sluoksniai Rytų ir Vakarų Lietuvoje yra datuojami
II tūkst. pr. Kr. pabaiga – I tūkst. pr. Kr. (Daubariai,
Mažeikių r.; Imbarė, Kretingos r.; Narkūnai, Utenos
r.; Velikuškės, Zarasų r. ir kt.).23 Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės laikotarpiu piliakalniai pavirto medinių (Kernavė, Širvintų r.; Maišiagala ir Nemenčinė
– Vilniaus r.), kai kuriais atvejais – mūrinių pilių vie-
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tomis (Liškiava, Varėnos r.; Veliuona, Jurbarko r.) ir
buvo naudojami iki XV a. pirmosios pusės. Paskutinės
medinės pilys ant Ginučių (Ignalinos r.), Narkūnų ir
Taurapilio (abu – Utenos r.) piliakalnių degė 1433 m.;
medinė Merkinės pilis dar minima 1444 m.24
Tačiau klaidinga būtų manyti, kad nuo ugnies
juoduoja vien tik senovės gyvenviečių ir piliakalnių kultūriniai sluoksniai. Priešistorines gyvenamąsias, gynybines ir laidojimo vietas primena istorinių
sodybų, kaimų, dvarų ir palivarkų vietoje juoduojančioje žemėje aptinkamos gausios statybinės keramikos
(plytų, čerpių, koklių) duženos, tinko trupiniai, vinys ir
daugelis kitų radinių. Šie naujųjų laikų paminklai veda
į tarpdalykinių archeologijos, kalbos, istorijos, baltų
religijos ir mitologijos tyrinėjimų lauką.

Valstybinių ir privačių žemių riba Pakalnių apylinkėse (Utenos r.). Ukmergės apskrities plano dalis
(Карта Виленской губернiи Вилкомирского уезда 1842 Года – LVIA f. 1385 ap. 1 b. 9).
Voverių užusienis (Rukainių seniūn., Vilniaus r.) ir jo ribos (Mappa Dobr Swiran i Szankopola 1738 Roku – LVIA f. 526 ap. 7 b. 461).
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Rėžiniai (valakiniai) Norvaišių ir Vaigailių kaimai XIX a. pirmosios pusės Joniškio gubernijos plane
(Карта Губернiи Яниской... – LVIA f. 1219 ap. 1 b. 954).
1807 m. istorinio Izabelinos dvaro (dabar – Godiškių k., Jauniūnų seniūn., Širvintų r.) ribų plano dalis; pažymėti kapčiai
(Kopiec), ąžuolas su sienos ženklu (Dąb z Kleynem), Meškauodegiu vadinamas akmuo (Kamien MeszkaWodagis)
(LVIA f. 526 ap. 7 b. 99).
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Rusijos imperijos valstybinė siena su Prūsija ties Merkine (Varėnos r.) (raudonai numeruoti pasienio stulpai); po 1795 m.
(Карта ПОГРАНИЧНАЯ ИМПЕРIИ ВСЕРОССIИСКОЙ с ПРУССКИМИ ВЛАДЕНIЯМИ... – LVIA f. 526 ap. 7 b. 4944).
Dubičių miestelis (Varėnos r.) 1837 m. Dubičių seniūnijos plane (Mappa Starostwa Dubickiego... – LVIA f. 526 ap. 8 b. 1388).
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1799 m. rėžinio (valakinio) Šventininkų kaimo (Buivydžių seniūn., Vilniaus r.) plano dalis
(Mappa Dobr Swiątnik ... – LVIA f. 526 ap. 7 b. 468).
Rėžinis (valakinis) Degsnių kaimas (Valkininkų seniūn., Varėnos r.) iš paukščio skrydžio.
Zenono Baubonio nuotrauka. 2007 m.
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Vilniaus Gedimino pilies kalnas iš paukščio skrydžio.
Zenono Baubonio nuotrauka. 2007 m.
Tytuvėnų miestelis (Kelmės r.) iš paukščio skrydžio.
R. Kraujalio nuotrauka. 2006 m.
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Dubingių piliavietė (Molėtų r.) iš paukščio skrydžio.
Platelių Pilies sala (pirmame plane) ir miestelis (tolumoje). Zenono Baubonio nuotraukos. 2007 m.
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Trepų dvaro sodyba (Skaudvilės seniūn., Tauragės r.) iš paukščio skrydžio. R. Kraujalio nuotrauka. 2006 m.
Luponių piliakalnis (Šiaulių r.) iš paukščio skrydžio. A. Strazdo nuotrauka. 2006 m.
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Medžionių piliakalnis (Prienų r.).
Kernavės piliakalniai (Širvintų r.) iš paukščio skrydžio. Zenono Baubonio nuotraukos. 2008 m.
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Istorinė perspektyva:
apidėmės
1557 m. pradėta Valakų reforma
sukėlė didžiausio masto valstiečių
gyvenviečių pertvarką – pavienės
sodybos (viensėdžiai), jų grupės,
laisvo išplanavimo kaimai Lietuvos
Didžiojoje Kunigaikštystėje buvo
paversti taisyklingą stačiakampį
plotą užimančiomis, į valakus
(rėžius) padalytomis gyvenvietėmis.25 Rašytiniuose šaltiniuose:
inventoriuose, žemės pirkimo ir
pardavimo, teisminių ginčų dokumentuose, reformos metu ir jai
pasibaigus, išniro nukeltų, sunykusių sodybų vietos pavadinimas
apidėmė arba apydėmė (paliudyti
abu variantai ir daugelis jų formų).
Antai: „Mano lauką, vadinamą
A p i d ė m e, t.y. buvusią gyvenamąją
vietą (...)“ (Ниву мою, называемую
Апидеме, то ест старое селищо
– 1599 m. (1600 m.), Pavandenės
vls.), „Trečiąjį lauką... vadinamą
A p i d ė m a l e, kur gyveno Mikalojus Gedeikis (...)“ (Третюю
ниву... называемую Апидемали,
где седел Миколаи Кгедеикисъ –
1616 m., Pašilė), „Pirksiu... buvusią gyvenamąją vietą – lauką, pavadintą A p i d ė m e“ (Прыкуплю...
назъваную ниву Апидемю старое
седлиско... – 1627 m. (1629 m.),
Veliuonos vls.)26 (4 pav.).
Istoriko Leono Mulevičiaus
duomenimis, iki Valakų reformos
pradžios Apidėmė paminėta viename 1552 m. dokumente, 1560–
1599 m. – 12, 1601–1650 m. – 11
ir 1652–1689 m. – 5.27 Raseinių
žemės teismo knygose iš įvairių
Žemaitijos vietų vien tik 1581–
1599 m. tokių atvejų – daugiau kaip
penkios dešimtys.28
Žodis apidėmė plito kaip bendrinis sodybvietės pavadinimas,
tuo pat metu – kaip vietovardis.

4 pav. Puodkalių kaimo (Skuodo r.) apidėmė (Abdyma), straipsnio autoriaus paženklinta
rodykle. XIX a. pradžia (Mappa Geometryczna Wsi Putkallow i Mitull Dobr
Dziedzicznych J:O:X:J Franciszka Sapiehy (...) – LVIA f. 1292, ap. 1, b. 153).

Priešdėlis api- (apy-) lietuvių kalboje dažnai reiškia tik dalį kokių nors
savybių turintį daiktą, pavyzdžiui, apymaišis – tai nepilnas maišas, apymolis – dirva prie molio ir pan. Tuo remdamasis L. Mulevičius reiškė nuomonę, jog apydėmė – tai neryški, savo spalva iš aplinkos išsiskirianti vieta
(dėmė).29 Kalbininkas Vojcechas Smočinskis apidėmę, kuri Konstantino
Sirvydo žodyno pirmajame leidime (išspausdintas apie 1620 m.) įrašyta
kaip apidame,30 sieja su vėliau paliudyta apyname „vieta apie namus“ ir
neatmeta galimybės, jog šaknis dam- lietuvių ilgainiui buvo asimiliuota,
pakeista į nam-.31 Beje, K. Sirvydas lenkų śiedlisko vertė į lotynų sedes
„buveinė, gyvenamoji vieta“ ir area „aikštė, erčia, lygi vieta, kiemas“,32
atitinkamai, į lietuvių sodiba ir apidame.
Didžiojo lietuvių kalbos žodyno pavyzdžiai rodo, kad sunykusios sodybos, statinių ir ypač gyvenamojo namo vietoje lieka dėmė – tam tikra žymė,
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plg.: Trobos nė dėmės nebliko (Salantai).33 Dėmesį
prikausto žodžio dėmė atitikmuo padėjimas,34 kurio
reikšmė ir vartojimas labai priartina dėmę prie vietos:
Ar čia šepečiui padėjimas? (Marijampolė), Kai nėra
gero padėjimo, tai viskas ir dingsta (Ignalina), Mano
tėviškės padėjimas vadinasi Vijurkai (Kurtuvėnai).35
Tad šiuo metu apidėmę galime suvokti kaip esančią
v i r š, arba ant (plg. apy-danga „dangtis, viršus“36) ir
a p l i n k, arba prie tos vietos, kurioje buvo namai,
sodyba (plg. apy-gardė „vieta apie gardą (tvartą)“,37
api-daržė „vieta apie daržą“,38 api-kaimė „apylinkė,
akalica, parapija“39).
Remdamasis priešistorinių gyvenviečių tyrinėjimais, archeologas Rokas Vengalis parodė, jog patys
storiausi ir intensyviausi, radinių kupini sluoksniai
susidarė ne pastatų vietoje, o netoli, aplink, galbūt
tarpuose tarp jų.40 Tačiau ugniavietė visuomet pastebima, nes žemė kupina anglių, suodžių, o akmenys
nuo karščio suskeldėję, sutrupėję.41 Juoduojanti sodybos vieta – tai liudijimas, jog ten kurstyta ugnis, prie
jos šildytasi, gamintas maistas. Iki XX a. kas vakarą
apklostoma, kas rytą švelniausiais žodžiais žadinama
namų židinio ugnis – Gabija, Šventa Agota arba
Gabija Agota – buvo apgaubta didžiausia pagarba ir
laikoma šventa.
Namų ugniai skirtų maldų žodžiai – užburiantys,
vedantys į mitines, o šiuolaikinėje kultūroje – į poetines gelmes: Švinta Gabieta, mygok užklota,42 arba
Ugneli, švinta Gabėta, nekelkis, neplatinkis, būk savo
vieto,43 arba Švinta Gabieta, uždingta gulėk, naktį grėšninkų žmonių nejudink, nebudink. Nū smerčio neatstok,
padūk lazdelę, uždek žvakelę, teeiny numučio.44
Ši šventumo nuojauta, jos istoriškumo paieškos
veda prie Wolfenbüttelio Postilės (rankraštis datuojamas 1573 m.), kur įrašyti žodžiai: Tikedami ing szemepaczius, Eitwarius, kaukus, a p p i d e m e s, kalnus,
akmenis, medzius, gaius (kaip ghe wadinna alkus)
Vpes, perkunų... Be to, Postilėje Aitvarui, Žemėpačiui,
Apidėmei parenkamas vis kitoks piktosios dvasios
pavadinimas: Welnas ira etwaras, teip besas ira szemepatis, teipag czertas ira A p i d e m e.45
Janas Lasickis veikale „Apie žemaičių, kitų sarmatų ir netikrų krikščionių dievus“ (parašytas 1580
m., išleistas 1615 m.) rašo, jog Apidėmė (Apidome) –
pakeistos, tai yra paliktos, buvusios gyvenvietės dievas.
Jei tik koks gyvulys atsiveda aklą arba luošą gyvuliuką,
žmonės tuojau keliasi gyventi kitur: Apidome mutati
domicilii deum. nato cuiusuis generis, vel coeco vel
debili pullo, actutum sedes mutantur.46
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Tyrinėdamas iš mitologinių sakmių ir tikėjimų
pažįstamą Aitvarą, Algirdas Julius Greimas atskleidė,
jog J. Lasickio minimo aklo arba luošo gyvuliuko,
greičiausiai kumeliuko, gimimas yra nelaimės ženklas, reiškiantis, jog sodyboje apsigyveno nelaimės
pranašas – Aitvaras. Dėl šios priežasties apleisdamas
sodybą, ūkininkas savo namus sudegina, o žemės sklypelį palieka deivės Apidėmės globai. Dėmesį atkreipia
faktas, jog sudegusių namų vieta ir vėlesniais laikais
buvo apleidžiama, gaisravietės – neliečiamos, plg.: Kur
kartą mušė griausmas, muša ir dažniau, antri namai
toj pačioj vietoj nestatoma.47 Seniau sakė, kad baisus
griekas paimti ką iš gaisro vietos (Molėtai).48
Nukeltos, sunykusios, galbūt sudegintos sodybos
vieta – tai šeimos židinio dievybių, kartu ir protėvių,
kurių negalima palikti be globos, buveinė.49 Sekant
A. J. Greimu, prieraišumas prie apidėmės, nedidelės,
paprastai 2–3 margų (apie 1,5–2 ha) dydžio valdos50 –
namų, sodybos arba kaimo vietos – yra grįstas ryšiu su
ugnimi, ugniaviete.
Vietovardis Apidėmė, Apidemės, Apydėmė, Apydėmai ir daugelis panašių pavadinimų yra paplitę visoje
Lietuvoje,51 jų ypač gausu Žemaitijoje.52 XX a. duomenys Abėcėlinėje vietovardžių iš gyvosios kalbos
kartotekoje rodo, jog Apidėmės – tai dažniausiai
dirvos, pievos, krūmai, vandens telkiniai (balos, upeliai), retkarčiais vietovės (apyrubės), kuriose įkurti
viensėdžiai – kartais po pertraukos apidėmės vėl
buvo apgyvendintos. Iš istorinių šaltinių matyti, kad
Apidėmėmis vadintos s o d y b v i e t ė s (Старое
седлиско, старое селищо, plg. Старое Апидеме53).
XVI a. antrojoje pusėje, t.y. Valakų reformos metu
ir kurį laiką jai pasibaigus, Žemaitijoje jų būta labai
daug. Vietovardžiuose, beveik vien laukų pavadinimuose, bendrinės kalbos žodis apidėmė dažnai buvo
vartojamas junginiuose, nusakant kur, kokia arba
kieno yra viena ar kita sodybvietė, pavyzdžiui: Apidėmė pagluosnis (Aпидеме паклоснисъ – 1595–1653
m., Viduklės vlsč.), Senasis Apidėmis (Aпидемисъ
старе – 1599 m., Raseinių vlsč.), Apidėmė aukštoji (Aпидемя авкштоя – 1596 m., Josvainių vlsč.),
Apidėmė Salių (Aпидеме салю – 1599 m., Raseinių
vlsč.).54 Neatmestina, kad pastarojoje – Salių – apidėmėje, taip pat Rimdeikiškio (Aпидеме римдейкишкя
– 1596 m., Raseinių vlsč.), Valatkiškių (Aпидеме
волоткишки – 1598 m., Vilkijos vls.) ir kitose, dar
neseniai buvo gyventa žmonių, kurių asmenvardžius
minėti pavadinimai įamžino.
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5 pav. Sodybvietė Auksūdžio kaimo (Kretingos r.) laukuose, paženklinta mediniu kryžiumi.
Vykinto Vaitkevičiaus nuotrauka. 2011 m.

Istoriniai ir šiuolaikiniai duomenys apie apidėmes
išryškina kelis skirtingus jų naudojimo būdus. Dažniausiai apidėmės artos, plg.: „Senoji Apidėmė, kurioje pasėjama 1,5 statinės rugių“ (Старое Апидеме, на полторы
бочки жыта ссен‘я – 1624 m., Karšuvos vlsč.),55 ganytos arba šienautos, plg.: Apidėmėn galvijus sugindavo
(Pagiriai).56 Kartais apidėme arba apidėmėmis vadinamos kaimo kapinės, plg.: Prabaščius ažuprašė mus
aptvert apidėmes (Žižmai).57 Deja, šio Dieveniškėms
būdingo reiškinio kilmė iki šiol netyrinėta.

Apidėmių naudojimo pobūdį lėmė ir tebelemia
daugelio aplinkybių suma, žemdirbio ir bendruomenės ryšys su praeitimi, papročiais, išėjusiomis
kartomis. Anot istoriko Juozo Jurginio, jau Valakų
reformos metais valstiečiai, priešindamiesi jų dirbamos žemės perkėlimui iš vietos į vietą, rėmėsi
ne tik ūkine patirtimi, bet ir papročiu, susijusiu
su pagarba tėvams ir namams: „į protėvių ar tėvų
sodybą buvo žiūrima kaip į šventai gerbtiną ir brangintiną vietą“.58 Duomenų teiginiui apie išskirtinį
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kaimo gyventojų požiūrį į apidėmes – sodybvietes
pagrįsti randame XX a. pirmojoje pusėje, per pirmąją
plataus masto žemės valdymo pertvarką Lietuvoje
po Valakų reformos. Antai apidėmės – Voveriškių
kaimo vietos prie Kuršėnų – nenorėta atiduoti vienam
kuriam į viensėdžius išsikeliančio kaimo gyventojui.
Jos kiekvienas būtinai norėjęs turėti po dalį: Išsidalinus į vienkiemes ūkininkai nenorėjo paduoti sodžiaus
vietą vienam, todėl kiekvienas gavo po rėžiuką.59 Apidėmė – Janušavos kaimo vieta prie Kėdainių – bendru
sutarimu buvo paversta ne dirbamos žemės rėžiais, o
išmatuota sklypeliais, kurie kiekvieno naudoti pagal
poreikį:
Biliūnų kelias yra senojo Janušavos kaimo gatvės
liekana. Senais laikais čia yra buvęs Janušavos
kaimas. Užėjęs maras išklojęs visus kaimo gyventojus.
Likę gyvi tiktai du seniai. Tie seniai išvežioję numirėlius ir sulaidoję didžiausiame Janušavos Trakų miško
kalnelyje. Taip pasidarę Maro Kapai. Visas kaimas
likęs tuščias.
Kad niekas nėję gyventi, tai triobos buvusios sudegintos, o žemė perleista iš kitur atėjusiems žmonėms.
Nauji gyventojai įkūrę naują Janušavos kaimą už
pusės kilometro į žiemius lygiagrečiai senajai kaimo
vietai, palikę neliestą seną gatvę keliu a t m i n č i a i.
Tarp naujosios Janušavos ir Biliūnų Kelio žemė
buvo išdalinta rėžiais. Nors senosios Janušavos
sodybomis galėjo eiti tęsiniais tie patys rėžiai (ta pati
žemė padėties ir formos atžvilgiu), tačiau žmonės
rėžių iš sodybų n e d a r ė, o išsidalino mažais sklypais
– pridotkais (przydatki, priedėliai), praminę tą vietą
Pridotkais (Przydatki).
Pridotkai – vieta pakili, pakilesnė ir sausesnė už tą
daiktą, kur stovi naujasis Janušavos kaimas.60
Per šimtmečius sodybviečių, taip pat ir kaimaviečių skaičius Lietuvoje augo, tačiau jas nustota vadinti
apidėmėmis. XX a. apidėmė pirmiausia reiškė bendrai
kaimo gyventojų valdomą žemės sklypą tarp dviejų
sodybų, panamę arba išvarą61 (suprantama, tai nepaneigia galimybės, jog anksčiau ten galėjo būti gyvenama vieta). Istoriniai duomenys neleidžia abejoti,
jog apidėmė reiškė sodybvietę, o J. Lasickio paminėta
deivė Apidėmė liudija, jog šioms vietoms buvo puoselėjama religinė pagarba. Prigimtinė lietuvių kultūra
tradiciją saugo kaip ypatingą ryšį su gimtine, tėvų,
senelių ir prosenelių namais, plg.:
Nueini an tokio kalnelio ir žinai, kad čia t a v o
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namai buvo. [Jūs žinot tą vietą?] Jo, o kaip gi aš nežinosiu. Žinau. [Jūs nueinat tenai?] Nu netankiai, bet
nueinu. Va, čia Čablauskienė, kaimynka, jin iš ten, tai
jin beveik... čiut ne kiekvieną vakarą pavažiuoja tuo
keliu an Bargailių, kur buvo jos tėviškė. Su dviračiu
važiuoja aplankyt. Nu kaip, o kaipgi, ojei! (...).
Man atrodo kiekvienam žmogui, kur tu užgimęs,
kur tu užaugęs, kur tavo vaikystė praėjus, jaunystė, tu
ėjai tais takais, tu viskas... Nu taigi yra labai brangu!
Čia kad mes gyvenam, čia juk tik... tik... čia... čia...
čia jokia ne tėviškė, čia... Aš tai niekada... aš ar sapną
sapnuoju, ar ką nors, aš visą laiką Bargailiuose. O
čia, Giedraičiai, tai kas? Čia mes tik gyvenam. Tik
g y v e n a m. [Tik gyvenam?] Nu, tik gyvenam. [Bet
labai daug!] Cha cha cha. Tai daug, bet... bet ten yra
daug brangiau. Tėviškė (...).
[Prašom pasakykit, prisiminkit kokį nors sapną.
Savo tėviškės vaizdą] O Jėzusmarija! Tų sapnų tai
aš nežinau, kiek tē... ką aš sapnuoju, tai visą laiką,
kad ten, kad eini, kad bulves kasei, kad daržą ravėjai, iš šulnia eini vandens atsisem... pasisemt, tai
skalbies ką nors. Visą laiką Tėviškėj. Aš šituos takelius, Marija Šventa! Mane užrištom akim nuvestų ir
aš kiekvieną kampelį rasčiau | Kiekvieną kampelį |
Kaip šiand... Ojei!62
Šiuolaikinėje visuomenėje švenčiausi jausmai vis
dar siejami su gimtine, nesvarbu, ar ten stovi namai,
ar jų vietoje lygus laukas, pasodintas miškas, tyvuliuoja tvenkiniai. Nuostabą kelia tai, jog šios sodyb
vietės labai artimos apidėmių paveikslui, pažįstamam
iš istorinių dokumentų – dažniausiai tai arimais ir
ganyklomis paverstos vietos, arba nepaliesti maži
žemės plotai jų apsuptyje. Svarbiausia, sodybvietėms
reiškiama religinė pagarba. Sodybos vietos, taip pat
jos gyventojų, mirusiųjų, kitur gyventi išsikėlusiųjų
globa dažniausiai pavedama Kristui, Švenčiausiai
Mergelei Marijai ir šventiesiems. Rengiami giminių
ir kaimynų susitikimai, šventinami kryžiai (5 pav.),
statomos arba į medžius keliamos koplytėlės, akmenys su atminimo lentomis, gyvenusiųjų pavardėmis,
rimuotais žodžiais. Antai Salomėja Lubienė iš Kūlupėnų (Kretingos r.) įsitikinusi, jog jos gimtosios sodybos vietoje į medį įkeltoje koplytėlėje gyvena ir šią
vietą saugo Marija:
[Dėl ko Jums tokia mintis koplytėlių kėlimo į
medžius atėjo?] Nu kad reikieja. Nu kap? A nepaliks
nė tievų, nė tieviškės. Nieks. Nieks nesaugos nė tieviškės. Juk tor sauguot, vistiek tor būt. Marija [tor]
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6 pav. Liepa Baukų kaimo (Radviliškio r.) laukuose mena Juozilaičių sodybą. Vykinto Vaitkevičiaus nuotrauka. 2011 m.
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ropintis momis. Juk ka ten nebebosi, laukā palika. Tik
ta veita, kor palėkt, tor būti (...).
[Kodėl reikia saugoti Tėviškę?] Nu tegul ana būn!
Vistiek Marija rūpinas sugyvenimu, su viskuo. Juk
Marijos visas gyvenimas yr. O kas rūpinsis kitas, ka
ne muotėn? [Reikia rūpintis Tėviške?] Nu rēk rūpintis. Dėl to rūpinamos, ka skaitos ta Marija nepražūtų.
Visai nugedo tas beržas, reik jau kelt į kėt, kad an
gyventų. Kad an gyventų. An tor gyventi.63
Siponių kaimo (Kėdainių r.) laukuose po Nepriklausomybės atkūrimo pastatytas paminklinis akmuo
istoriniuose Bakšiškių, Barsukynės, Mantviliškio II
ir Vytaragių kaimuose gyvenusių Čeidų, Kuprių,
Maniokų, Zaukų ir daugelio kitų giminių atminimui.64 Paukščių sodybos Palmajės kaime (Ignalinos
r.) pakraštyje – mūrinis kryžius su užrašu: Tėvų
žemei atminti.65 1984 m. Blažių giminė ant koplytėlės senelių sodybos gėlių darželyje Pušinavoje
(Radviliškio r.) užrašė: Krauju ir ašarom soti, tėvų
žemele būk dosni.66
Dažnai gimtų sodybų vietose puoselėjami seni ir
sodinami nauji medžiai (6 pav.), ženklinami namų
pamatai, saugomi šuliniai. Sodybvietės vaikų ir vaikaičių, vietos gyventojų – savininkų paprastai nėra
ariamos ir kitaip ardomos.

Apibendrinimas ir išvados
Ilgą laiką gyvenama ir dirbama – ariama, tręšiama, pūdoma žemė virsta juoda. Tai aukščiausia jos
kokybė, ši žemė pati derlingiausia ir vertingiausia.
Lietuvių prigimtinei kultūrai būdinga savita, talpi
juodos žemės samprata; jos tyrimų laukas apima
priešistorinių gyvenviečių, piliakalnių kultūrinius
sluoksnius, lydimus – dirbamus laukus iškirsto miško
vietoje, taip pat istorines sodybvietes, kaimavietes ir
dvarvietes.
Sekant prigimtinės kultūros tradicija, žemės
juodumas visuomet susijęs su ugnimi arba kyla iš
ugnies. Anot padavimų, piliakalnių ir alkakalnių
žemės paviršius juoduoja nuo sudegintų aukų arba
kremuotų mirusiųjų kūnų. Ugnis nudegina lydimo
paviršių, reiškiasi kaip vidinė dirbančio žmogaus
kaitra ir prakaitas, kuriuo laistoma žemė. Juodžiausi
senovės gyvenviečių, sodybviečių ir kaimaviečių
plotai ten, kur buvo kūrenama ugnis, gaminamas
maistas, šildomasi. A. J. Greimas reiškia nuomonę,
kad prieraišumas sodybvietėms taip pat grįstas ryšiu
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su ugnimi – šeimos židinio dievybių ir protėvių
buveine.
Istorinę ir šiuolaikinę juodos žemės perspektyvą
gerai atskleidžia apidėmė – nukeltos, sunykusios,
galbūt sudegintos sodybos vieta, išsiskirianti juoda
spalva ir pasižyminti derlumu. XVI a. antrosios pusės
– XVII a. vietovardžiuose, beveik išimtinai laukų
pavadinimuose, apidėmė dažnai buvo vartojama junginiuose, nusakant kur, kokia arba kieno yra viena ar
kita sodybvietė.
Per šimtmečius sodybviečių ir kaimaviečių skaičius Lietuvoje augo, tačiau jas nustota vadinti apidėmėmis. Istoriniai duomenys neleidžia abejoti, jog
apidėmė reiškė sodybvietę, o senovės žemaičių deivė
Apidėmė patvirtina, jog šioms vietoms buvo puoselėjama religinė pagarba. Paprotį prigimtinė lietuvių
kultūra saugo kaip ypatingą, gyvą ryšį su gimtine,
tėvų, senelių ir prosenelių namais. Kartu su pašventintais kryžiais, koplytėlėmis ir paminkliniais akmenimis išėjusiųjų atmintį saugo seni ir pasodinti nauji
medžiai; šių vietų stengiamasi nearti. Tokiu būdu
daugelis neardomų juodos žemės lopinėlių Lietuvoje
saugo ryšį su deive Apidėme, kuriai pavesta sodybvietėse likusių šeimos židinio dievybių ir protėvių globa.
Straipsnis parengtas 2013 m. kovo 17 d. 4-ajame
prigimtinės kultūros seminare Užutrakyje
perskaityto pranešimo „Žemė Juodoji:
archeologinė ir istorinė perspektyva“ pagrindu.
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LVŽ – Lietuvos vietovardžių žodynas. A–B. Vilnius, 2008, t. 1.
LŽV – Lietuvos žemės vardynas. Anketos saugomos Lietuvių kalbos
instituto Vardyno skyriuje.
NUORODOS:
1. Plačiau žr.: Lietuvos TSR fizinė geografija. Ats. redaktorius
A. BASALYKAS. Vilnius, 1958, t. 1, p. 302–323; plg. VAITEKŪNAS, S. Enciklopedinis geografijos žodynas. Kaunas,
1994, p. 79.
2. Palyginimui, prigimtinė kultūra taip pat turi savitą raudonos
žemės, molio sampratą.
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3. LKŽe: žemė.
4. Ten pat.
5. P. Lenartuvos k., Radviliškio r. – Jonas URBONAVIČIUS, 79
m., kilęs iš Pyplių k., nuo 1958 m. gyvena žmonos namuose
Lenartuvoje ir Marijona Jankauskaitė-URBONAVIČIENĖ, 79
m., vietinė. U. A. Čepulytė, A. Kazimieraitytė, Ž. Montvydas,
G. Petrauskas ir V. Vaitkevičius, talkinami A. Buchaitės 2013 m.
sausio 12 d.
6. LKŽe: žemė.
7. Ten pat.
8. LKŽe: apdengti.
9. LKŽe: juodas.
10. VAITKEVIČIUS, V. Turlojiškių neįtvirtinta gyvenviet. Iš:
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius,
2007, p. 488–489; VAITKEVIČIUS, V. Turlojiškių neįtvirtinta
gyvenvietė. Iš: Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais.
Vilnius, 2008, p. 112–113.
11. VENGALIS, R. Semeniškių 2-oji neįtvirtinta gyvenvietė. Iš:
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2005,
p. 58–61.
12. Plg.: KUDABA, Č. Merkinės apylinkių miškų plotų raidos
bruožai. Iš: Kraštotyra, 1971, p. 114–120.
13. Plg.: Žmogus nuo darbo i n j u o d ę s (Tverečius – LKŽe: alksninis), Dirb kaip j u o d a s arklys (= sunkiai) (Kražiai – LKŽe:
arklys).
14. Kaitulys – karštis, kaitimas, raudonavimas, užkaitimas (iš
susijaudinimo), aistra, prakaitas (LKŽe: kaitulys).
15. P. Liepiškių k., Radviliškio r. – Algirdas BAKTYS, 80 m.,
vietinis. U. A. Čepulytė, A. Kazimieraitytė, Ž. Montvydas, G.
Petrauskas ir V. Vaitkevičius 2013 m. sausio 13 d.
16. Plg., Antaniškių piliakalnis, Zarasų r., vadinamas Juoduoju
kalnu; Sokiškių, Ignalinos r. – Juodžeminiu; Bajorų, Ignalinos r.
– Černa gurka.
17. Tyszkiewicz, E. Badania archeologiczne nad zabytkami
przedmiotów sztuk i rzemiosł i t. d. w dawnéj Litwie i Rusi
litewskiej. Wilno, 1850, s. 31.
18. VAITKEVIČIUS, V. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija.
Vilnius, 2006, p. 282.
19. STEPIŅŠ, P. Lietuvos Žiemgalos piliakalniai. Iš: Lietuvos
archeologija. Vilnius, 2003, t. 24, p. 236.
20. ПОКРОВСКИЙ, Ф. В. Археологическая карта Ковенской
губернии. Вильна, 1899, c. 144.
21. BAUBONIS, Z., ZABIELA, G. Klaipėdos rajono piliakalniai.
Vilnius, 2009, p. 61.
22. KURILA, L., VAITKEVIČIUS, V. Mirusiųjų deginimo papročio
refleksijos: padavimas apie Migonių piliakalnį. Iš: Tautosakos
darbai, 2011, t. XLI, p. 114.
23. BAUBONIS, Z., ZABIELA, G. Lietuvos piliakalniai. Atlasas.
Vilnius, 2005, t. 1, p. 15.
24. Ten pat, p. 9.
25. Plačiau žr.: BALČIŪNAS, V. Lietuvos kaimų žemės tvarkymas
istorijos, ūkio ir statistikos šviesoje. Kaunas, 1938; BUČAS, J.
Lietuvos kaimo kraštovaizdžio raida ir istorinės vertybės. Vilnius, 1988; ŠEŠELGIS, K. Pietryčių Lietuvos gatviniai kaimai.
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Vilnius, 1996; PURVINAS, M. Rytų Lietuvos kaimų istorinė
raida. Kaunas, 2011.
JABLONSKIS, K. Lietuviški žodžiai senosios Lietuvos raštinių
kalboje. Kaunas, 1941, d. 1, p. 2.
MULEVIČIUS, L. Apydėmė. Iš: Lietuvos istorijos metraštis
/1989. Vilnius, 1990, p. 93.
Žr.: СПРОГИС, И. Я. Географическiй словарь древней
Жомойтской земли ХVI столетiя. Вильна, 1888, c. 12–13.
MULEVIČIUS, L. Apydėmė... p. 92.
Senasis Konstantino Sirvydo žodynas. Parengė, įvadinį straipsnį
parašė ir žodžių rodyklę sudarė K. PAKALKA. Vilnius, 1997,
p. 353.
Plačiau žr.: SMOCZYŃSKI, W. Słownik etymologiczny języka
litewskiego. Wilno, 2007, s. 19–20.
JOKANTAS, K. Lotyniškai lietuviškas žodynas. Kaunas, 1936,
p. 891, 908.
LKŽe: dėmė.
Čia graži dėmė, t.y. padėjimas (LKŽe: dėmė). Už šį pastebėjimą
dėkoju dr. Daivai VAITKEVIČIENEI.
LKŽe: dėjimas.
LKŽe: apydanga.
LKŽe: apygardė.
LKŽe: apidaržė.
LKŽe: apikaimė.
Plačiau žr.: VENGALIS, R. Rytų Lietuvos gyvenvietės I–XII a.
Humanitarinių mokslų daktaro disertacija, Istorija (05H).
Vilnius, 2009.
Paminėtina, kad istorinio laikotarpio sodybvietės žemės paviršiuje galima pamatyti ir kaupą iš molio, akmenų, plytų griuvenų,
susidariusį viryklės, krosnies arba duonkepės vietoje.
P. Pavarčio k., Tauragės r. – Agota Kleinienė, 76 m., vietinė. U.
K. Lovčikas 1979 m. Past.: Taip melsdavosi ugniai pateikėjos
močiutės Uršulė Balsienė ir Ona Skirienė (LOVČIKAS, K.
Maldelės ugniai Upynos apylinkėje. IŠ: Mūsų kraštas, 1994, Nr.
1, p. 94).
P. Papaukštkalnio k., Šilalės r. – Marijona Mockienė, 80 m.,
vietinė. U. K. Lovčikas 1979 m. (Ten pat).
P. Požerės k., Šilalės r. – Marijona Urbutienė, 78 m., vietinė. U.
K. Lovčikas 1982 m. Past.: Maldą kalbėdavo, kas virdavo valgyti
(Ten pat).
Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai. XVI amžius. Sudarė N.
VĖLIUS. Vilnius, 2001, t. 2, p. 446. (Retinimas – cituojant).
GREIMAS, A. J. Tautos atminties beieškant. Apie dievus ir
žmones. Vilnius-Chicago, 1990, p. 91 (Apidomė – ne buveinės
pakeitimo dievas, kaip verčiama leidiniuose: LASICKIS, J. Apie
žemaičių, kitų sarmatų bei netikrų krikščionių dievus. Paruošė
J. JURGINIS. Vilnius, 1969, p. 20; ALIŠAUSKAS, V. Jono
Lasickio pasakojimas apie žemaičių dievus. Tekstas ir kontekstai.
Vilnius, 2012, p. 113).
BALYS, J. Perkūnas lietuvių liaudies tikėjimuose. Iš: Tautosakos
darbai, 1937, t. 3, p. 194 (nr. 755).
LTR 4673/60.
GREIMAS, A. J. Tautos atminties beieškant. Apie dievus ir
žmones, p. 91–92.
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MULEVIČIUS, L. Apydėmė... p. 93.
LVŽ p. 144–146.
Žr.: MULEVIČIUS, L. Apydėmė... p. 93.
JABLONSKIS, K. Lietuviški žodžiai... p. 2; JURGINIS, J.
Žemdirbių deivė. Iš: Kultūros barai, 1970, nr. 4, p. 59–60.
MULEVIČIUS, L. Apydėmė... p. 93.
СПРОГИС, И. Я. Географическiй словарь... c. 13. Kartais net
neaišku, ar Apidėmė tikrai vietovardis, plg: „Apidėmė – laukas,
vietovė, vadinama Vaičiakalniu“ (Апидеми – нива-урочище,
называемая Войчакальнасъ – 1581 m., Kražių vls.).
JABLONSKIS, K. Lietuviški žodžiai... p. 1.
LKŽe: apidėmė.
Dieveniškių šnektos žodynas. Sudarė D. Mikulėnienė, K.
Morkūnas, A. Vidugiris. Vilnius, 2005, t. 1, p. 16; plg.: LKŽe:
apidėmės; LTR 6447, l. 25.
JURGINIS, J. Žemdirbių deivė, p. 59.
P. Voveriškių k., Šiaulių r. – Juozas DARGUŽAS, apie 70 m.,

RESEARCH PAPERS : 4th Indigenous Culture Seminar

From the dictionary of indigenous
culture: black earth
Vykintas VAITKEVIČIUS
Lithuanian indigenous culture has distinctive concept
of “black earth” farmland, explains its origin. Black earth
has long been the object of religious respect. This paper
for the first time will consider the following issues and an
initial examination is performed.
Earth that for a long time is lived on and worked —
ploughed, fertilized, putrefied — turns black. This is its
highest quality level; this land is most fertile and valuable.
In indigenous culture the research field of black earth includes prehistoric settlements, cultural layers of hill forts
(piliakalniai), clearings (Lith. “lydimas”, cultivated fields
in a deforested area), as well as historic homesteads, village
sites and the manor-houses.
Following in the tradition of the indigenous culture, the
blackness of the land is always associated with fire or it
comes from fire. According to legends, the tops of piliakalniai turn black from burned sacrifices or cremated corpses.
Fire burns out a forest clearing, it manifests as a working
man’s inner heat and sweat, which irrigates the land. The
blackest areas in the ancient settlements, homesteads and
villages were where a fire burned, food was made, and people went to get warm. A. J. Greimas expresses the opinion
that attachment to homesteads is also connected to fire — it
is the home of the family’s hearth’s deities and the dwelling
of their ancestors.
Historical and contemporary black earth perspectives
are revealed through apidėmė — the location of a relocated,
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vietinis. U. M. Galkuvienė 1935 m. (LŽV: Voveriškių k., Šiaulių
vls. ir apskr.).
U. S. Tijūnaitis 1935–1936 m. (LŽV: Janušavos k., Kėdainių m.
ir apskr.; išretinta cituojant).
LKŽe: apidėmė.
P. Giedraičių k., Radviliškio r. – Danutė Godvaišaitė-RAUBICKIENĖ, 75 m., kilusi iš Bargailių k., nuo 1985 m. gyv. Giedraičiuose. U. A. Kavaliauskaitė, A. Kazimieraitytė, V. Stanionis, M.
Šipelytė, V. Vaitkevičius ir J. Venckevičiūtė 2012 m. rugsėjo 13 d.
P. Kūlupėnų k., Kretingos r. – Salomėja Eitavičiūtė-LUBIENĖ,
87 m., kilusi iš Sauserių k., nuo 1977 m. gyvenanti Kūlupėnuose.
U. D. ir V. Vaitkevičiai 2013 m. kovo 29 d.
Straipsnio autorius žvalgė 2013 m. kovo 15 d.
Straipsnio autorius žvalgė 2013 m. rugpjūčio 15 d.
P. Šiaulių m. – Marija Blažytė-RIMKIENĖ, 84 m., kilusi iš
Margių k. U. I. Butrimaitė, A. Čepulytė, M. Lapeika ir V.
Vaitkevičius 2013 m. birželio 13 d.

rundown, or possibly burned down homestead, characterized by its black colour and exceptional fertility. In place
names from the second half of the 16th c. and the 17th c.,
almost exclusively in the names of fields, the word apidėmė
was often used, indicating where, what kind or to whom
belonged a homestead.
Over the centuries the number of farms and homesteads in Lithuania grew, however they are no longer called
apidėmės. Historical data does not doubt that apidėmė
meant homestead, while the ancient Samogitian goddess
Apidėmė confirms that these locations were religiously important and revered. In the indigenous Lithuanian culture
a special, living connection with one’s birthplace and the
home of their parents, grandparents and great-grandparents
was cherished. Along with consecrated crosses, chapels, and
memorial stones, newly planted trees also retained memories of the departed; these sites would not be ploughed. In
this way, many of the undestroyed patches of black land
in Lithuania preserve the bond with the goddess Apidėme,
who was entrusted with caring for the family hearth deities
and the ancestors who stayed behind in the homestead.
After the article a discussion is published, during which
this topic was expanded on, questions asked by the seminar’s participants were answered.
Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos
institutas, Herkaus Manto g. 84, LT-92294, Klaipėda,
el. p. vykintas.vaitkevicius@gmail.com
Gauta 2013-07-15, įteikta spaudai 2013-10-30
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Žemė Juodoji:
archeologinė ir istorinė perspektyva
Diskusija

2013 m. kovo 17 d. Užutrakyje diskusiją vedė dr.
Saulė MATULEVIČIENĖ.
Jos dalyvių klausimai, pastabos ir svarstymai žurnalo
skaitytojų dėmesiui pateikiami redaguoti, nežymiai sutrumpinti ten, kur nutolo nuo dr. V. Vaitkevičiaus pranešimo ir IV Prigimtinės kultūros seminaro tematikos.

Saulė MATULEVIČIENĖ. Vykintas atsakė į daugelį
seminare keltų klausimų. Jis atskleidė, kaip ištuštėjusioje, nebegyvenamoje vietoje gali rastis tarsi nauja šventvietė: tai ir medis vidury laukų, kryžius prie medžio,
tiesiog guotas ar akmenų krūsnis. Paaiškino ir juodos,
todėl brangios žemės semantiką – tai aukščiausią žemės
kokybę ženklinantis apibūdinimas, ją formuoja visų ten
gyvenusiųjų ugnis, įvairiu būdu išgauta. Kokių dar kyla
klausimų? Man įdomu, ar tikrai žmonės visur žino tas
apidėmių vietas?
Vykintas VAITKEVIČIUS. Užeivių santykis su apidėmėmis – sodybvietėmis visiškai kitoks ir dažniausiai
nejautrus.
Kęstutis NAVICKAS. Kolonistinis.
V. V. Teisingai. Kęstutis yra apmąstęs, kas atsitinka, kai nelieka ryšio su vieta. Bendrinės kalbos žodis
ir vietovardis apidėmė šiandien nėra itin paplitęs. Bet,
kadangi mes žinome, kas už jo slypi, tai ir matydami
paminklėlius, kryžius sodybų ir buvusių kaimų vietose,
suprantame, jog apidėmės lig šiol puoselėjamos, tai visoje Lietuvoje žinomas reiškinys.
S. M. Išties sodybvietę dažniausiai atpažįstame iš ten
likusių medžių. Esi minėjęs, jog būtent pagal tam tikrus
medžius, atrodo, liepas, archeologai gali nustatyti, kur
buvę senovės gyvenvietės.
V. V. Taip, tiesa. Daugelis esame užtikę kur pamiškėje sulaukėjusį serbentą. Ten, kur jo neturėtų būti. Tad
yra ženklų, kurie ir visai neįgudusiam žmogui rodo, jog
gyventa, būta sodybos. Ne visada regime šimtamečius
ąžuolus, bet pėdsakai išlieka ilgai.

2009 m. biologas dr. Darius Stončius atrado 17 senovės gyvenviečių Rytų ir Pietryčių Lietuvos ežerų salose, analizuodamas jų augmeniją ir vėliau tikrindamas tų
salų žemės paviršių. Plačialapiai medžiai: mažalapės liepos, kalninės guobos, paprastieji uosiai, klevai ir ąžuolai
– visi yra svarbūs archeologinių vertybių indikatoriai.
Ir atvirkščiai, jeigu salose auga pušys, beržai, drebulės,
alksniai, sunku tikėtis, jog paieškos bus sėkmingos.
Rasa BERTAŠIŪTĖ. Kai Nepriklausomybės metais
daugybė kaimų buvo iškelta į vienkiemius ir senosiose kaimavietėse praktiškai nebeliko sodybų, man atrodo, jau nebebuvo tradicijos kaip nors tas kaimavietes
fiksuoti. Dažnai jos išliko tik atmintyje: „Va čia kaimas
buvęs“. Ar nebuvo poreikio įamžinti tas senąsias gyvenamąsias vietas?
V. V. Reikėtų tyrinėti, šis klausimas labai svarbus. Iš
kaimų žmonės išsikėlė ardydami savo namus. Tai ne tas
pats, kaip J. Lasickio žinutė, kuri sako, jog sodyboje gimus aklam kumeliukui, gyventojai tai laiko pranašišku,
blogu ženklu ir keliasi gyventi kitur. Vis dėlto daugeliu
atvejų tiek Valakų reforma, tiek XX a. pirmosios pusės
reforma reiškė persikėlimą, namo išardymą, mantos pasiėmimą – visa, kas iškeliama, matyt, išskyrus šulinį ir
nejudamus daiktus. Anksčiau keltas klausimas – su kuo
žmogaus ryšys glaudesnis – su namais, pastatu ar su vieta, žemės plotu, lieka neatsakytas. Nuostabus Marcelijaus Martinaičio pavyzdys, kai jis parsiveža savo gimtuosius namus Vilniun ir tęsia gyvenimą juose. Manau,
atsakius į klausimą – vieta ar namai, daug kas paaiškėtų.
Išsikėlimas nebuvo visiškas vietos apleidimas, užmiršimas. Likdavo medžiai, kurie buvo jų tėvų, senelių
pasodinti, ir likdavo, kaip minėjau, keliai, takeliai. Tai
irgi labai svarbu. Cituotas pavyzdys nepaprastai išraiškingas: kaip žmonės stengiasi išsaugoti buvusią gatvę,
paverčia ją keliu ir toliau naudoja. Reikia tyrinėti, deja,
labai trūksta duomenų.
Arūnas BALTĖNAS. Supratau, kad kryžius, aptvertas tvorele, tarsi simbolizuotų žemės, sodybos vietą, bet
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Rimdžiūnų kaimo gatvė (Gervėčių Lietuva). A. Baltėno nuotrauka. 2010 m.
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man atrodytų, kad kryžiaus funkcija yra daugiau apsauginė. Juk koplytėlės stovėdavo prie sodybos ar net būdavo pastatytos sodybos vietoje.
V. V. Tikriausiai ir viena, ir kita. Vėl tiktų Marcelijus
Martinaitis. Anot jo, koplytėlės tarsi nameliai, nedidelės
mažos sodybėlės, kuriose įsikūrę šventieji.
A. B. Ir dar dėl atmintinų ženklų statymo – yra puikių
pavyzdžių, štai pernai viena šeima iš Mažeikių rajono
pastatė savo senolių gyventoje vietoje didžiulį metalinį penkių metrų aukščio kryžių. Ir ant kryžiaus užrašė:
„Tokios ir tokios giminės, tokių šeimų atminimui“.
K. N. O kas lėmė, kad sodybų vietose taip ilgai išlieka kultūrinis sluoksnis? Jeigu ten visą laiką būtų buvę
intensyviai dirbama, tokio kultūrinio sluoksnio nebebūtų. Augalai tą organiką sunaikintų. Matyt, jis vis dėlto
nebuvo ardomas, ariamas, arba buvo saugoma.
V. V. Geras klausimas, ir iš karto ateina mintis, kad
iki XX a. žemės reformos, iki perdalijimo, perskirstymo,
išėjimo į viensėdžius, juoda ir radinių kupina žemė daugelyje vietų nebuvo liečiama. Tai padarė žmonės, kurie
gavo sklypelius, gavo vietas kurti viensėdžius. Kas atsitiko? Trečiojo dešimtmečio pabaigoje ir ypač ketvirtame
dešimtmetyje buvo pradėta arti daugybė, tūkstančiai vietų, kurios niekada iki tol nebuvo ariamos. Ir Jūs neįsivaizduojate, kokio būta rezultato. Į muziejus ėmė plaukti tūkstančiai akmeninių kirvelių su skylėmis kotui. Tai
reiškia, daugelis vietų buvo pirmą kartą pajudintos, ir,
kadangi tai darė žmogus, einantis paskui arklą, jis puikiai matė, kas virsta iš žemės. Akmeninis kirvelis buvo
lengvai pastebimas, matomas, patraukiantis dėmesį,
kaip ir kiti metaliniai radiniai. Tai atsakymas į klausimą.
Iš tiesų labai ilgą laiką tos vietos – senovės gyvenvietės,
sodybvietės – išvengė arimo, suardymo.
S. M. Ar galima teigti, kad ištisos senosios gyvenvietės buvo tarsi milžiniškos apidėmės?
V. V. Matyt, iki Valakų reformos vyravo viensėdžiai.
Mažas gyventojų tankumas lėmė apgyvendinimą tarsi
salomis. Arba kaimai buvo kupetiniai, padriko plano, o
atstumai tarp sodybų nemaži. Valakų reforma – tarsi pirmoji kolektyvizacija, jau pranašaujanti, kas nutiks dar
po 500 metų.
R. B. Norėčiau kiek paprieštarauti. Teigiama, kad
dalyje vidurio Lietuvos vietovių, tarkim, Upytės žemėje, kur buvo labai tankiai gyvenama, Valakų reforma
kaimų nepalietė, jie liko tose pačiose vietose. Tie kaimai buvo labai dideli – iki 50 sodybų. Kaimo žemės ribojosi su dvarininkų žeme, privati žemė su valstybine,
ir nebuvo kaip jos perskirstyti... Matyt, buvo vietų, kur
gyventa pavienėse sodybose, padrikai, o kitur jau būta
ir kaimų.

V. V. Taip.
Aistė ANDRIUŠYTĖ. Vadinasi, rėžininkai apeidavo
tas apidėmes?
V. V. Tas, kurios patekdavo į jų kaimo plotą, matyt,
apeidavo. Arba paversdavo ganyklomis. Be to, Valakų
reforma buvo sumanyta daugiau popieriuje. Jūs pamėginkite nuvažiavę į Žemaitiją išmatuoti tuos taisyklingus
stačiakampius! Kalnas, pakalnė – ir sistema sugriūva, ją
labai sunku išlaikyti. Susidaro daugybė užribių, ir tai,
kas buvo gražiai, taisyklingai suprojektuota, iš karto
turėjo būti koreguojama. Nežinau, reikėtų daugiau pavyzdžių. Bendrinėje kalboje apidėmėmis pavadinami ir
kapai, kaimo kapinės. Galbūt kai kur jos buvo paverstos
kapeliais. Čia net sunku visas galimybes išvardyti.
Julija LADYGIENĖ. Jūs kalbate apie sąmoningą
išsaugojimą ir nesąmoningą sugriovimą užeivių (kolonistų) atveju. O šiais laikais ar nėra atvirkščiai? Turbūt
daug kas jau nebegali paaiškinti, kodėl vidury lauko
auga medis. Ekonominis principas reikalautų, kad jis
būtų nukirstas, bet jis vis dar ten.
Ramūnas KARBAUSKIS. Apidėmė instinktyviai
saugoma... Žinoma, yra išimčių, bet mes tikrai nė vieno
medžio nepjaudavome, jei jis lauke stovi. Nors jie atima
didelius plotus, iš ekonominės pusės žiūrint – didžiuliai
nuostoliai, bet medis yra šventas. Aš kalbu apie pojūtį ir
kažkokias sodybų žymes. Yra ir išimčių, pasitaiko, bet
tai nėra tikri žemdirbiai, tai nėra žmonės, kurie galvoja apie mūsų kultūrą, praeitį. Kas atsitiko? Šiek tiek žinant istoriją, galima paaiškinti. Žemdirbiai, agronomai,
sovietmečio specialistai buvo kilnojami – praktiškai jie
nebuvo siunčiami į gimtąją vietą, bet suvokimas, kad
šita vieta kažkam yra gimtoji, išlieka svarbus ir kitam
žmogui. Todėl užeivis, jeigu jis žemdirbys, jei jį maitina
žemė, su ja negražiai nesielgia. Jeigu žmogus galvoja
apie žemę tik kaip apie turtą – kitas dalykas. Visko būna,
bet net jei specialistas sakytų: „Pjauk šitą medį“, – joks
mechanizatorius nepjaus.
K. N. O Jonas Ramonas [politikas, verslininkas, kuris suarė senuosius kaimo kapelius savo žemėje. – Red.]
nebuvo ūkininkas?
R. K. Tai išimtis. Jis aiškina, kad nebuvo įmanoma
jų pastebėti, bet jeigu pastebėjo ir išarė – tai negraži
išimtis.
Diskusiją spaudai parengė Inga Butrimaitė
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Poetinės kalbos paslaptys
Dainius RAZAUSKAS

VALENTAS, Skirmantas.
Kalbos stigmos poezijoje: (prō)nōmen.
Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2012, 296 p.
[ISSN 1822-7287, ISNB 978-609-430-159-9]

Prieš kurį laiką, bene 2012 m. pabaigoje ar 2013
pradžioje, pasirodė labai įdomų reiškinį tyrinėjančio
Šiaulių universiteto profesoriaus Skírmanto Vale¹to
trečioji knyga. Pirmoji buvo Lingvistinis pasaulis poezijoje (Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas 1997), antroji – Mė(lynojo)nulio lingvistika (Vlado
Braziūno ir Sigito Gedos poezijoje) (Vilnius: Baltos
lankos, 2007). Pastarąją man jau yra tekę LK skaitytojams
pristatyti.1
Tasai S. Valento tyrinėjamas reiškinys buitiniame
lygmenyje gali būti įvardytas labai paprastai – „žaidimas
žodžiais“. T.y. neetimologinis, ne bendra kilme, bet sąskambiu paremtas žodžių gretinimas ir negramatinis, ne
daryba, o vėlgi sąskambiais paremtas jų skaidymas į dalis
ir visoks „savavališkas“ tų dalių rikiavimas, šitaip išgaunant kuo įvairiausias netikėtas ar tyčia menamas sąsajas.
Tačiau buitinis lygmuo, kuriame šis reiškinys pasmagina bendravimą, gimdo anekdotus bei paįvairina laikraščių antraštes, – anaiptol ne vienintelė jo gyvavimo erdvė.
Pirminė jo apsireiškimo vieta – senoji religinė poezija
(pradedant senovės indų „Rigveda“, „Nirukta“ ir baigiant
ankstyvųjų viduramžių airių poetikos traktatais), ir čia
lengvabūdiškas sąvokos „žaidimas“ prieskonis jau visai
nebetinka. Senieji religiniai tekstai smelkte persmelkti
būtent šitokio santykio su kalba, jis sudaro tiesiog būtiną
jų pamatą, be kurio jie liautųsi buvę pakylėti religiniai
tekstai. Šiuo atžvilgiu kalbamasis reiškinys užtat pagrįstai įvardijamas daug pagarbiau – „poetinė lingvistika“,
„mitinė poetinė lingvistika“ ar net „filosofinė lingvistika“ (ypač turint omeny tokio pobūdžio Platono veiklą
Graikijoje ir panašaus laikotarpio upanišadų mąstytojų
Indijoje). O pati šio reiškinio persmelkta kalba, pabrėžiant
skirtumą nuo buitinės, vadinama „poetine kalba“.
Žinoma, anais laikais nė lingvistikos mokslo griežtąja
prasme nebuvo, tad bet koks mąstymas apie kalbą tegalėjo
1. RAZAUSKAS, Dainius. Mė(lynas)nulis ir dangaus kiaulių paslaptis
(recenzija knygai: S. Valentas. Mė(lynojo)nulio lingvistika Vlado
Braziūno ir Sigito Gedos poezijoje. Vilnius: Baltos lankos, 2007).
Iš: Liaudies kultūra, 2008, Nr. 6, p. 58–60.
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būti, mūsų akimis, „poetinis“. Kaip ir pastarųjų šimtmečių
tautosakoje užtinkamas kai kurių žodžių, ypač vietovardžių, aiškinimas, taip pat kai kurių mąstytojų – įvairaus
lygio, bet ne kalbotyros mokslu grįsti – samprotavimai
apie žodžius kalbininkų iš aukšto vadinami „liaudies etimologija“ (suprask, „neišmanėlių, nemokšų“).
Betgi ne vien mokslinių žinių stoka tokį santykį su
kalba lemia. Ir iki šiol jis, be minėto buitinio „žaidimo
žodžiais“, tolydžio atgyja tiek filosofų traktatuose, tiek
ypač gyvas išlieka poezijoje – neginčijamame savo draustinyje, neįveikiamoje savo tvirtovėje.
„Gerai žinoma mintis, kad poezijos kalba galėtų būti
tam tikras nukrypimas nuo kalbos taisyklių ar netgi sąmoningas jų pažeidimas. Į poezijos kalbą palengva imta
žiūrėti kaip į visateisį ir viską apimantį kalbos funkcionavimą, o ne kaip į kalbos funkcionavimo išimtį“ (p. 12).
O juk „poezija fonetiniu požiūriu panašius žodžius gali
paversti sinonimais“ (p. 14), t.y. sugretinti juos ir reikšmės požiūriu, taigi – formos panašumą laikyti turinio
panašumo prielaida ir tuo savaip pateisinti visokiausius,
kalbotyros požiūriu atsitiktinius, sąskambius.
Šiuolaikinėje lietuvių etnologinėje ir ypač „etnosofinėje“ žostyje toks santykis su kalba pernelyg reikšmingas
ir opus, kad nebūtų svarbu rasti jam deramą vietą tarp
pretenzijų į „aukštesnę tiesą“ ir žeminimo „diletantizmu“.

LEIDINIAI
***
Pristatomoji Skirmanto Valento knyga tęsia ir gilina
šio reiškinio tyrimus, visų pirma šiuolaikinėje lietuvių
poezijoje, nors pakeliui primena bei trumpai aptaria ir kai
kuriuos jo istorijos atvejus.
Knygoje būtent šio reiškinio atžvilgiu aptariamos keturių šiuolaikinių lietuvių poetų eilėraščiai: Vlado Braziūno,
Sigito Gedos, Aido Marčėno ir Sigito Parulskio. Nereikia
susidaryti klaidingo įspūdžio, kad čia kritikas literatūrologas eilinįsyk aiškina poeziją! Ji tik pasitelkiama giliam,
archajiškam poetinės lingvistikos reiškiniui išryškinti.
Knygą sudaro keturios stambios dalys, suskirstytos į smulkesnius skyrius bei poskyrius. Pirmojoje
dalyje, „Lingvistinės ir poetinės morfemos link“, nusakoma dalyko esmė: žodžio dalis, morfema, gali būti
ne tik gramatinė, bet ir poetinė. Antrojoje, pavadintoje
„Kristalai“, nagrinėjami du konkretūs poetinės lingvistikos atvejai – fonetinis žodžių Liet-uva ir led-as šaknų, o
podraug ir pačių sąvokų, suartėjimas ir (perėjus „ledo“ ir
„akmens“ semantinių sąsajų tiltu) gelminės daiktavardžių
akmuo, atmintis bei įvardžio aš sąsajos. Trečioji dalis
skirta būtent įvardžių poetinei semantikai ir pavadinta
– „Įvardis“ (lotyniškai prōnōmen; knygos pavadinime,
priešdėlį atskyrus skliaustais, lieka nōmen „vardas“,
plg. lie. į-vardis, esmiškai in-vardis). Galiausiai ketvirtojoje dalyje, „Antroponimas poezijoje: Gediminas ir jo
aplinka“, autorius grįžta prie savo pamėgtos ir vienos
iš „stipriųjų“ temų – senųjų dvikamienių asmenvardžių
kaip mikroteksto (ypač žr. p. 157–161–164, 174–180), tik
šįsyk susitelkdamas ne į to mikroteksto archajinį turinį, o
į jo transformacijas šiuolaikinėje lietuvių poezijoje.
Iš knygoje aptariamų sugretinimų man didžiausią
įspūdį paliko vienas – gal kad pats jau seniai jį slapta gromuluoju, kol kas nerasdamas būdo nei priemonių iškelti
dienos švieson? Sugretinimą sudaro trys dėmenys:
1) įvardis aš, ide. prokalbėje rekonstruojamas lytimi
*eg’h-men- (spėjant antrojo dėmens galimą etimologinį
ryšį su supletyviniais įvardžio linksniais mano, man,
mane ir t.t. ar net su manymą, mąstymą žyminčia šaknimi
*men-);
2) daiktavardis akmuo, sudarytas iš šaknies ak- ir
priesagos -men- (ak-men-s, ak-men-iui… dgs. ak-men-ys
ir t.t.), ir jo sateminis „dvynys“ ašmuo (aš-men-s, aš-meniui… dgs. aš-men-ys ir t.t.), ide. prokalbėje sueinantys į
vieną bendrą prolytę *ak’-men- (plg. įvardį ide. *eg’hmen- „aš“, supletyvines jo lytis aš–man ir daiktavardžius
aš-men-, ak-men-);
3) šaknis men- įvairiais balsių kaitos laipsniais: (at)
mi¹ti, (at)menu, manyti ir t.t., ypač daiktavardyje at-mint-is ar juolab at-men-â „atminimas, prisiminimas; atmintis“, at-men-º „atmintis“ ir pan. (LKŽ I, 401) – greta
ak-men-s (juolab atsižvelgiant į būdingą minkštų t’ ir k’

maišymą pietvakarinėse baltų tarmėse, pradedant senovės
prūsais ir baigiant šiuolaikiniais dzūkais) ir tai, jog būtent
iš ak-men-s nuo seno daromi patvariausi pa-min-klai kam
nors at-min-ti…
Apie visa tai įvairiais atžvilgiais žr. p. 94–98, 103–107,
122, 131, 134.
Dar galima paminėti žodžio ak-muo šaknies dalinį
sąskambį su veiksmažodžio aug-ti šaknimi (p. 111), ypač
turint omeny žinomą tautosakos vaizdinį apie augančius
akmenis.
Kas be ko, nelieka nuošaly ir Gedos per didelį kūną
turintis per-kūnas, ir tuviai (Tuvos Altajuje gyvenojai),
kurie, patekę į lietų, virsta lie-tuviais (p. 37), ir daugybė
kitų poetinės lingvistikos pavyzdžių, kurių čia neįmanoma ir nėra reikalo vardyti.
***
Knyga parašyta profesionalaus kalbininko, aukščiausio lygio filologo, todėl jos vertą skaitytoją ragina veikiau
mokytis nei kabinėtis. Todėl net ir prisidengiant recenzijos žanru, savaime nuteikiančiu pastebėti šapą artimo aky,
tokių šapų man pavyko aptikti vos vieną kitą.
Pirmiausia, kas užkliuvo ir kliuvo per visą knygą, tai
joje cituojamų poezijos leidinių santrumpos. Jos pateiktos
abecėliniu sąrašu p. 9–10, bet sudarytos itin nepatogiai:
vien iš leidinio pavadinimo žodžių pirmųjų raidžių (abreviatūros), neįtraukiant autoriaus pavardės ar bent pirmųjų
jos raidžių, todėl 1) tame santrumpų sąraše itin sunku
supaisyti, kiek kokio poeto kokių knygų aptariama (to pat
poeto knygos išsibarstę po visą sąrašą), o 2) ypač sunku tas
santrumpas įsiminti ir skaitant susieti su konkrečiu poetu.
Pavyzdžiui, ABD = Braziūnas, Vladas. Ant balto dugno.
Vilnius: LRS leidykla, 1999. Betgi daug aiškiau ir skaitytojui patogiau būtų trumpinti BrzABD, bent jau BABD,
ar tiesiog, kaip įprasta mokslo darbuose, Braziūnas 1999.
P. 56 minimas V. Toporovo straipsnis apie šiaurės
Rusijos tautosakoje žinomą kvaziistorinį, esmiškai mitologinį „lietuvos“ įvaizdį. Dėl to gerbiamą Skirmantą Valentą
tik norisi paakinti kartkartėmis perversti Liaudies kultūrą,
kur tasai Toporovo straipsnis jau skelbtas lietuviškai.2 (–:
P. 84–85 kalbama apie spalvinį senosios Rusios dalijimą į Baltąją Rusią, Raudonają Rusią ir Juodają Rusią
ir su juo siejamas, iš jo tiesiog kildinamas šiuolaikinis
Baltarusijos pavadinimas. Iš tikrųjų klausimas daug
keblesnis, mat ne visi minėti spalviniai atitinkamų Rusios
dalių pavadinimai istoriškai buvo siejami su viena ir ta
pačia geografine vieta, antai Baltąja Rusia vadintas ir paribys su Karelija, ir atskiros šiuolaikinės Ukrainos sritys, ir
Pskovo sritis, ir visa istorinė Maskvos valstybė, ir t.t. O su
2. TOPOROVAS, Vladimiras. Rusijos lietuva: mitas ir realybė. Iš:
Liaudies kultūra, 2004, Nr. 5, p. 57–67.
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šiuolaikine Baltarusija šį terminą grynai politiniais tikslais susiejo LDK okupavusi Rusijos imperija, siekdama
pravoslaviškas rusėnakalbes žemes ideologiškai atskirti
nuo Lietuvos ir prisiskirti sau. Apie tai irgi, beje, rašyta
Liaudies kultūroje.3
P. 109 (išnašoje 145) užtinkame tokį štai sakinį: „Plg.
visose germanų kalbose aptinkamą žodį Stein ‘akmuo’, siejamą su gr. σῶμα ‘kūnas’ (Hoops J., Hrsg., Reallexikon der
germanischen Altertumskunde, Bd., 29, Berlin–New York:
Walter de Gruyter, 2005, 554), ir šio žodžio gretinimą su
rus. стонать ‘dejuoti’“. Nurodytojo šaltinio aš, nematęs,
įvertinti negaliu, bet joks man žinomas germanų nei graikų
kalbų etimologijos žodynas tokios sąsajos nemini, juoba
vok. Stein sąsajos su ru. стонать, kurią išvis gal reikia
suprasti kaip poetinę (tuomet sąskambiui labiau tiktų ang.
stone „akmuo“), nors iš sakinio tai ne visai aišku... Čia,
matyt, kažkoks nesusipratimas, kurį autorius, be abejo,
kaip nors paprastai paaiškintų, bet etimologijoms alkaną
nepatyrusį skaitytoją jis gali suvedžioti.
Iš esmės tai ir visos pastabos, o tiek jų beveik 300 p.
knygai – pavydėtinai nedaug! Dar nebent viena kita būtų
skirta nebe autoriui, o redaktoriui ar korektoriui (ar tokia
profesija pas mus išvis bėra?). Pavyzdžiui, p. 60 turi būti
ne „skiemeninis ļ“, bet „skiemeninis Â“; ne „skiemeninis ±“,
bet „skiemeninis °“; ne „skr. v±kah“, o „skr. v°ka£“ ir t.t.
Paskutinė pastaba irgi skirta ne autoriui, o santraukos
vertėjui į anglų kalbą. Jis rašo: „The first part of the book
interprets two crystals in modern Lithuanian poetry. The
first crystal is ice, it creates the world named Lithuania.
Ice as the result of the creation of the world in poetry phonetically is compared with the words of various languages
reflecting the name of Lithuania: lēd- / leit- / liet- / lit-“.
Akivaizdu, jog turi būti: „The first crystal is ledas ‘ice’, it
creates the world named Lietuva ‘Lithuania’. Ledas ‘ice’…
reflecting the name of Lithuania: lēd- / leit- / liet- / lit-“
ir t.t. (p. 204–205). Toliau vėl: „Traditional association of
Lithuania and rain is not as popular as it could seem…“
(p. 205). Akivaizdu, jog turi būti: „Traditional association
of Lietuva ‘Lithuania’ and lietus ‘rain’ is not as popular as it could seem…“. Ir taip toliau ištisai. Kad ir kaip
dorai mokėtų kalbą, vertėjas negali būti geras, jei nesupranta verčiamo teksto. O čia juk kalbama ne apie ledą,
lietų ir Lietuvą, bet apie žodžius ledas, lietus ir Lietuva!
Nesuvokiant šio esminio skirtumo, neišeina nė žingsnio
žengti. O blogiausia, kad šis S. Valento santraukos vertimas
nėra išimtis, ir tekstų, vienaip ar kitaip nagrinėjančių kalbą,
dabartinis tūlas vertėjas yra beveik neįgalus išversti. Dėl
to šis priekaištas nuo vertėjo asmens nejučia nukrypsta į
šiuolaikines filologų rengimo įstaigas…
3. DZERMANTAS, Aliaksejus. Kaip galima būti lietuviu Baltarusijoje?
Iš: Liaudies kultūra, 2011, Nr. 3, p. 46.
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***
Minėtoje recenzijoje ankstesnei, antrajai S. Valento
knygai Mė(lynojo)nulio lingvistika, pavadintoje Mė(lynas)
nulis ir dangaus kiaulių paslaptis, jau turėjau progą (p.
60) atskleisti vieną lietuvių poezijos „paslaptį“ – latviško
žodžio debesscūka „dangaus, dangiškoji kiaulė“ Vlado
Braziūno eilėraštyje „Karvelių paštas“ kilmę. Dabar
atskleisiu dar vieną.
S. Valentas, pateikdamas Aido Marčėno eilėraštį
„Džimui“, rašo (p. 199):
„Vardo aidas Marčėnui toks svarbus, kad poetas jį yra
linkęs matyti ir aprašyti netgi ten, kur aido apskritai negali
būti. Minimų trijų rašytojų pavardės negali aidėti – jos
turi sudėtingus priebalsių junginius, aidą nebent sukelia
pats tos pačios šaknies žodžių kartojimas šiaurėj / šiaurės:
Džimui
arkliai, Lielupę
geriantys, ryški šiaurėj
šiaurės pašvaistė,
miglos, tolimas aidas –
celan, trakl, bobrowski.“
Slaptas „aidas“ čia vis dėlto yra. Mat mūsų bendro
artimo klasės draugo Rimo, kurį tarpusavyje vadinome
Džimu, pavardė yra Babrauskas – lenkiškai tariant, tas
pats Bobrowski.
Šiaip jau aš nemanau, kad visokios tokios asmeniškos
biografinės užuominos, nors jų pasitaiko jau archajiškuose religiniuose tekstuose kaip „Rigveda“, savaime
sudaro poezijos vertę. Nebent „pašvęstiesiems“ suteikia
dingstį šyptelėti. Na, ir man, pristatant knygas apie daug
platesnį ir gilesnį poetinės kalbos reiškinį, – atskleisti dar
vieną kitą jos „paslaptį“.

PUBLICATIONS

The Secrets of Poetic Language
Dainius RAZAUSKAS
The book by Skirmantas Valentas, Kalbos stigmos poezijoje: (prō)nōmen (“The Stigmas of Language in Poetry: (prō)
nōmen”), 2012, is presented in this review. It is the third book
on “poetic language” by the author. This time he concentrates
on the verses of four contemporary Lithuanian poets, revealing the same traits of an unconventional, special attitude to
language, which is well testified in religious texts of archaic
mytho-poetic traditions.

In memoriam

Pranas Kaziūnas
(1947 m. spalio 27 d. – 2013 m. rugsėjo 12 d.)
Šių metų rugsėjo dvyliktąją, nesulaukęs šešiasdešimt šeštojo gimtadienio, staiga mirė garsus kryždirbys, Lietuvos kultūros ministerijos premijos laureatas,
Respublikinio liaudies dailės konkurso „Aukso vainikas“ laureatas, savais kryžiais, koplytstulpiais nusagstęs ne tik gimtąją Aukštaitiją, bet ir platesnes Lietuvos
apylinkes. Ne bet kokiais, o puoštiniais, tirštai ornamentuotais, kurių tradicijas ištobulino garsus šio krašto
kryždirbys Antanas Deveikis.
Meistras gimė 1947 m. spalio 27 dieną Šarkiškio
kaime, Utenos rajone. Gabumų, atrodo, nebuvo iš
ko paveldėti – tarp artimųjų meistrų nebuvo. Ir pats
į meną, regis, nesiveržė, jo nesimokė, gal tik atidžiau
klausėsi savo širdies patraukimo, ėjo, skubėjo, dirbo
genamas karšto neramaus temperamento. Ir dar
– mokėjo žiūrėti į dar tebestovinčius tradicinius kryžius, išgirsti meistrų paraginimus, priimti patarimus ir
pagalbą. Tarp tokių yra minėjęs Stasį Karanauską, Henriką Zakarevičių, dar vieną kitą...
Gal todėl Prano Kaziūno kūrybos kelias kaip reta
nuoseklus. Kaip ir daugelis, drožinėti pradėjo ganydamas. Žinoma, vaikiškus daiktelius – švilpukus, laidynes
(„ragatkes“). Nuo kitų bendraamžių vaikų darbelių
Prano drožiniai skyrėsi kruopštumu, pastangomis kiekvieną darbelį išpuošti, išraižyti ornamentais. Vargu ar
kas galėjo numanyti, jog po kelių dešimtmečių ornamentų girliandos apjuos jo kryžius, koplytstulpius,
stogastulpius.
Tiesa, iki tikrojo pašaukimo – kryždirbystės – dar buvo
toli. Pradėta nuo skulptūrėlių, tuo metu madingų velnių
ir panašių darbelių. Ypač daug jų išdrožė dirbdamas
„Minijos“ meno dirbinių įmonės Utenos ceche. Galbūt
čia pomėgis drožti tapo profesija. Darbas pagal etalonus, jų kopijavimas buvo monotoniškas, varžė jo karštą
prigimtį, tačiau net ir toks tobulino drožybos įgūdžius,
formos, ritmo pajutimą... Neatsitiktinai tuos pustrečių
metų yra pavadinęs sava meno akademija. Į viešumą su
savo darbais išėjo aštuntojo dešimtmečio pabaigoje, o į
Lietuvos tautodailininkų sąjungą įstojo 1987-aisiais.
Pradėjęs dirbti Utenos miškų urėdijoje, pajuto kūrybos laisvės skonį. Tiesa, lauko kompozicijos, kurios
papuošė ne vieną pamiškę, ežero pakrantę, negalėjo
išsemti prasmingesnių, gilesnių darbų troškimo. Didele
dalimi tą troškimą malšino dalyvavimas kūrybinėse stovyklose, ypač kuriant Atminties taką Birštone, Biliūno

Pranas Kaziūnas

kelią Anykščiuose ir kt. Iki Atgimimo tėra pastatęs vos
vieną kitą kryžių – tokie buvo laikai, kada ir dirbant, ir
statant reikėjo slėptis.
Visiems okupacijos pančiams nukritus, prasidėjo
itin intensyvus kūrybinis gyvenimas: vienas po kito kilo
didžiuliai kryžiai, padengti kiaurapjūviais keliasluoksniais ornamentais, tarp kurių įsiterpusios tradicinės
Nukryžiuotojo, Švč. M. Marijos, šventųjų, angelų skulptūrėlės. Kiek jų padaryta ir pastatyta, sunku tiksliai
pasakyti, – tikrai ne mažiau nei 300 (pagal kai kuriuos
duomenis, per 400).
Pranas Kaziūnas skubėjo ne tik pats kurti – jis
daug padarė, prikeldamas aukštaitiškosios kryždirbystės paveldą. Tarp tokių darbų paminėtinas garsusis
Antalgės kryžius, kryžius, pastatytas Liaudies buities
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muziejaus tradicinių aukštaitiškų kryžių
kopijų ansamblyje ir kt. Neatsitiktinai,
kai reikia parodyti Lietuvos kryždirbystės
regioninius skirtumus ir ypatumus, Aukštaitijai atspindėti pirmiausia pasirenkami
Prano Kaziūno darbai. O koplytstulpis
Tauragnuose ant ežero kranto yra tapęs
net savotiška dabartinės Lietuvos kryždirbystės emblema, pristatant ją svečiose
šalyse...
Meistro temperamentas, atrodo, vyte
vijo – nuo kryžiaus prie kryžiaus, nuo stogastulpio prie koplytstulpio. Įsiklausydavo
į kitų, ypač užsakovų, nuomonę, bet visada
likdavo ištikimas savo, kaip kūrėjo, stiliui,
drožybos būdui. Užsakymų nestokojo, nes
žmonės mėgo jo puošniuosius paminklus.
Skubėjo lyg nujausdamas, kad mirtis jį, kaip
tuos ąžuolus, kuriuos jis kalė, pakirs staiga,
kai dar tiek daug laukė ateity... Netgi
santūrieji žemaičiai, pamatę į Telšius, per
Žemaičių krikšto jubilliejaus mugę, dovanoti atgabentą kryžių, apipylė užsakymais,
kurie, deja, jau nebebus įvykdyti.
Kaip žinia, vilką kojos, o meistrą talentas, rankos, kaltai ir pjūklai peni. Ne tik ir
gal ne tiek duona. Ir P. Kaziūnas buvo iš
tų meistrų, kuriems kryžiaus padarymas
buvo ypač svarbus kaip tradicijų ir tikėjimo
išraiška bei liudijimas, nes kurdamas giliai
išgyvendavo jo prasmę. Ir nenuostabu,
kad neatsisakydavo dirbti veltui ar net
padovanoti kuria nors svarbia proga ar
brangiam žmogui.
Šiandien, nuo ką tik supilto kapo apžvelgiant Prano Kaziūno darbų horizontus
akivaizdu, kad ne taip žibėjo ant jo galvos
Aukso vainikas, kaip aukštaitiškų tradicijų
perlais žiba Lietuvos žemėje jo kryžiai. Ačiū
jam už tai.
Alė POČIULPAITĖ
IN MEMORIAM

Pranas Kaziūnas

(27 October 1947 – 12 September 2013)
Alė POČIULPAITĖ

Prano Kaziūno kryžius Tauragnuose.

88

Alė Počiulpaitė’s obituary for the crossmaker Pranas Kaziūnas (1947-10-27 – 201309-12) emphasized that he had been one
of the greatest traditional cross-makers in
Aukštaitija. His crosses adorn numerous
homesteads and public spaces. P. Kaziūnas’
talent only unfolded after Lithuania regained its independence.
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Anastazijos Baužienės
gyvenimo išmintis
2009 m. mes, trys tuomet Skuodo Bartuvos vidurinės mokyklos (nuo 2012 m. – progimnazijos) Xa ir
Xc klasių moksleivės Kristina Dirgėlaitė, Donata Dvarionaitė ir Iveta Brasaitė, konsultuojamos mokytojos
ekspertės Laimutės Ronkaitienės, respublikiniam lituanistų konkursui nutarėme parengti tautosakos darbą su
žemaičių tarmės, istorijos, senųjų papročių medžiaga.
Aplankėme tuomet garbingo devyniasdešimt trečiojo
gimtadienio sulaukusią senolę Anastaziją ŠopagaitęBaužienę, Leono dukterį, gimusią 1915 m. Šekų kaime,
netoli Mosėdžio (dabar – Skuodo r.), tada dar kupiną
jėgų, žavėjusią puikia atmintimi ir šmaikštumu. Ji mums
sakė, kad pastaruoju metu daug galvojusi apie praeitį,
turinti daug atsiminimų, su kuriais mielai pasidalysianti.
Stebino jos sugebėjimas prisiminti gausybę faktų ir
nutikimų net iš tų laikų, kai buvo dar visai maža. Žurnalo skaitytojams pateikiame Anastazijos Baužienės
etnografinių tarminių pasakojimų ir jos mums padainuotų dainų šiaurės vakarų žemaičių dounininkų tarme.
Tarminius tekstus užrašėme pasiremdamos 1998 m.
Žemaičių kultūros draugijos išleista Alekso Girdenio ir
Juozo Pabrėžos knyga „Žemaičių rašyba“.
Tautosaka – mūsų tautos palikimas, kurį turėtume
puoselėti, tačiau šių dienų visuomenė, ypač jaunimas,
labai nuo jos nutolę. Kai kurie iš mūsų netgi nežinome,
kaip linksmai gyveno mūsų senoliai, kaip jie sugebėjo
išsaugoti savitą kultūrą.
Iš susitikimų su A. Baužiene parsivežėme ne tik
pluoštelį jos išminties, bet ir gerų įspūdžių.
Kristina: Senolė Anastazija, pas kurią lankėmės,
paliko neišdildomą įspūdį. Vos ją pamačius užliejo begalinė šiluma ir geranoriškumas, sklindantis iš jos širdies.
Jei moteris, sulaukusi tokio garbingo amžiaus, dar gali
taip uždegančiai šnekėti, atsimena gausybę įdomių istorijų, tai ji tikrai išskirtinė asmenybė. Ši senolė man buvo
tarsi žvilgsnis į praeitį, kuri, tenka pripažinti, labai savotiška ir įdomi. Išvažiuodama iš jos namų, išsivežiau ir
dalelę mūsų tautos praeities. Norėčiau, kad kiekvienas
žmogus pajustų bent truputį tos šilumos, kurią pajutau
aš, būdama ten...

Anastazija Šopagaitė-Baužienė, g.1915 m. Šekų k.,
Mosėdžio s. 1961. Iš šeimos albumo.

Donata: Apsilankius pas senolę mane apėmė įvairios
mintys. Pirmiausia neįtikėtina, kaip tokio garbingo
amžiaus moteris dar gali turėti tokią puikią atmintį,
taip aiškiai viską, net iš savo vaikystės, prisiminti. Šis
apsilankymas privertė į pasaulį pažvelgti kitomis akimis
– ponios Anastazijos nuotaikingi prisiminimai iš dalies
pakeitė požiūrį ir į praeitį, ir į dabartį.
Iveta: Senelės pasakojimas sušildė širdį, privertė
susimąstyti apie savo senelių ir prosenelių gyvenimą,
vargus ir džiaugsmus, palyginti dabartinių žmonių ir
mūsų senolių gyvenimus.

Šeima
Mōn māma iš Šilālės bōv, i Muosiedi važiounynt.
U tievs iš Šekū, tebie ta tieviškė, i tas nōms vėsus
senuovėšks, Šopāgas tėn gyvēna. Aš āugau jau ne
tuo turtynguo šeimuo. Tievā bōv su mažā žēmės, a
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Anastazija Šopagaitė su drauge Janina Riepšaite.

kēturis hektarus turiejė, bet pavālgymou užtēka. Pasisiedavuom, matā, tū būlviu, kārve laikydavuom, kiāule
laikiem, žemdėrbē tievā tebōv, ne amatinynkā kokėi,
bet jāu i apsirėngtė nebōv už kōu. Matā, pu tuo kāra
dėdėlē biednė bōv tėi laikā, nu bet tēp ūkinynkā, katrėi
bōva, dā šēp tēp, no, u kāp jāu užāuguom, ejuom pas
ūkinynk tarnāutė, bet gerā bōv.
Tėviels bōv iš Šekū. Leuons. Mām apsižanėj ka
anā bōva šešiuolėka mētu, o tėviel‘s seniesnis, jāu po
kariuomen‘s bōva. Vākus kavuoj ana i isimiliej. Konėgā
šliūb nenoriej doutė. Jāun bōv. Bet uns plāukus kėrpdav
kunigāms i dāvė. Aš bovāu 26 mētu, ka apsiženijāu, o
vyrs 29 mētu. Bet uns senē mėrė. Muosėdie palāiduots.
Iš keturiū vakū vėsė jāu yr mėrė. Aš vėin mergāt tebovāu i palėkāu. Bōv trys bruolē. (...)

Darbas, buitis
Dā kėt kārt, matā, ka rugius kōldavuom i tus išpōrtėndavuom, ėlgėnē būdav, dėdėlē geri būdav, matā,
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tėi ėlgėnē švari, cieli, iš anū galiej daug kū padarytė. Čia
bōv dydil‘s, mėlžėnėšks dārbs, reikiej kōlt‘. Tokėj bōv
spragėlā. Matā, pu ketur‘s kōldav. Tuoks kuots bōv,
gālva, nu i mušdavuom. Pasikluoji tou klojėm tuoki i
muši, bet kāp bōv gražē, žinuotum. Reikiej sutārt‘, je
nesutārsi – nedēr. Tēp kāp kuokė muzik bōv: „tiku taku,
tiku taku, tiku taku“, iškōls, išpōrtyns. Reikiej, matā,
stuogus kluotē iš tū ėlgėniū šiaudū, kāp gražē stuogā
apkluot y, jau dabā nebie ni vėin, išnyk jau senėjē nōmā.
Kelė i bie, kel‘s koplyčės sēnas.
Vėskū reikiej – lėnus pasietė. Raudavuom, mērgs
išmirkys tus lėnus, leist reikiej anus, surynkt‘, išmynt‘.
Išmynsi – tuokes māšėns spaudamuosės bōv, spāus.
Nu, sūnkus dārbs begāl, bet vis tėik..Vo kėik galiej
padaryt‘ vėskou. Vėskū su ronkuoms. I tus lėnus, matā,
išmyns, paskiau nubrāuks, iššukōusi.
Laikraštie skaitāu, pasakuo api tou tatā senuov‘ –
bōv tokėi, sāk, tuok‘s lėntas padaryts, prismaigstyts
tū tokiū gelžiū, vō pas mōn‘s unt truobā y vėn tuokės
padiet‘s, lėnū tėi darbā. Matā, kažkāp ka pasibiedavuodavuom so tievo vēdo api tas truobs.. Uns iš sāv buočiu
parsėvež vėsus tus invėntuorius: myntōv, šokoučiu, kor
lėnus šukāv. Tōkėi i tebie myntovā tėi, kor būdav.
Kad aiškėn tūs myntov ‘s – tėik keistā, mislijo, aš
vėskū žėnau, unt truoba y tokei... nemuoko ni papasakuot`, kokei anei y. Sak, prismaigsty tuos jiekels, i tam
bov grūstova tokei, i daba tebie tėn, unt truoba. Spergėn` grūsdav, daba ta spėrgėnė y pariedyms. I, šita,
vedvė, padaruom iš siemenū, tik daruom – laba skani.

Kanapės
Dabā draudžiam kanāpė. Vō kas kanāpė juk bōv.
Aš nesuprōnto tuo dalyk, nikāp neišsprēndo, nō kas
tėn bōv pavojyngs tėik? Nežėnau. Nesuprōnto. Nebōv
tumet uždrāust. Kanāpės bōv reikalyngs dalyks. Iš tū
kanāpiū, iš plouštu vėj šniūrus. Kanāpė an y dėdėlē stipri. Dā pri kanāpiū y plaskanē. Kanāpės y muotrėškas,
o tėj plaskanē – vyrā, kōr apsieklėn. I tėj plaskanē bōv
dėdėlē vaistā. Susitaupydav anus unt vaistū – susidžiovyndav tus žėidus plaskāniu i būs dėdėlē gerė vaistā
kokiām uždegėmōu. Pūslies uždegėmōu pirmiej vaistā
bōv. Juk seniāu tū vaistū nebōv iš kōr pėrkt, jeigu i bōv
anū, neigalies nupėrkt. Vėsk‘s bōv, žėnuoj muotrėškas
tas vaistažuols i gydies su anuom. No, žėnuom, je užēs
kuok stėpri lėga, jāu reikiej pagālbs vistėik, kokėj kāršte
bōv a kokėj nuors užēs, jau tū su niekās nepagydisi.
Džiuovas tuos seniau bōv, kažkāp mėrdav žmuon‘s
arba kuok dizenterėj užēs, tuo nepagyd, jāu reikiej tū
daktarū, kažkāp išmėrdav tū žmoniū dāug jaunū. Vo
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tēp. Nu, vo tēp, juk kikvėiname kėime kanāpiu bōv dāržus, agōunu klestiej dāržus i vėsas prisidarys tuos spėrgėns, matā, tym puosnynkām reikiej kēpt tōu spėrgėn,
agōunas māl pėinou. I kuok‘s tas dal‘s tėn dabā išrēnk,
aš nesuprōnto, tas pavojyngs. Juk ni išmiriem, ni pruots
pasimāiš‘ lig pat šiuol. Vo kėik tū kanāpiu, kėik tuo
agōunu pėin sugieriem. Kas tėn bōv, aš nesuprōnto.

Maistas
Mām mōna dėdėlē muokiej iškēptė
tas babkas skanės. Pyrags tas tuoks.
Aš mėgėnau igi kēpt, bet mōn neišēj
kažkāp.
Aš žėnau, ka liuob kažkāp kiluogram svėist dies, dešymt kiaušiniu,
cokrāus neatsymeno, kėik anuo liuob
dietė, razynku pridies. I tešla, matā,
tuokė mynkšta - so svėisto, so cōkrum,
kiaušėnēs, no tuokė skanōm...mėiliū
idies, paskiau i kuoki pōud idies, padarys kuoki nuors ir iškeps. No gražiausi,
vo skanōms nesvietėšks. Dėdlē skanē
padarydav, nežėnau, tėi grūdā gāl
kitokėi bōv. I pyragā bōv kitōkėi.
Kuoks baltōms bōv anū. Nežėnau...
Liuob žydā turies tū mėltu, iš kažkōr
anėi liuob trāuks. Tēp jau tū pyrāgu
bikumet nekēpdav, nebōv tēp jau iš
kōr. Švėntiems vėsumet padarydav.
Velykuoms, Kalieduoms vėsumet prikeps.
Nu vo, dabā tū pyrāgu aš nevalgau – mōn nepatynk.
Kepo sāva. Aš jau, šėtā, dėdlē kepdavau, turiejau vėrtovė i pēčiu – tievs bōv padėrb‘s tuoki gēr dėdlē, ka i
kaimyn‘s liuob atsinēšdav kēptė tus pyragus. Dōun vėn
kēpdav. Aš liuob ēdavau šeimynynkaut vėsōr. Kolkuozou tām liuob tėiktėis vėsumet, i numūs tėikdavāus.
Suēs žmuon‘s, suēs muotrėšk‘s i padies. Tas pariedyms
mōn lėngvā bōv.
Vėrdavuom ougas, kokėms vaistāms botēlka su
cokro. Kėšdavuom į botēlka, diedavuom cokrāus. O
skanybė tū ougu. Pulverį diedavuom, tuok‘ priemuon‘,
kad negēsto. Broknes be cokrāus irgi vėrdavuom, su
griūšās, su vobolās, i be gāl skānės anuos būdav. Seniāu
vėskuo muotrėšks turiedav. I tū grybu būdav dėdlē
dāug, ne tokėi tėi mėškā kāp dabā. Dėdles tērbas prisitaisydavuom grybų, i džiovyntu, i sliegtū. Marėnāvėma
kāp dabā nebūdav. I tėi sliegtė grybā bōv labā skanė.
Burokelius išvėrs i užrāugs, savaime anėi irūgs. Be kuo,
be niek. Drosk‘s idies arba ne... Mama liuob tuok’s sal-

diuškas kēpt iš burokieliu. Iš tu cukrėniu runkeliu liuob
sirup vėrtė. O ta saldiuška iš kvėitėniu mėltu, liuob
suminkys, sutarkavuos, anėj sāldė tokėi yr ir iškeps,
iškočiuos tuok‘s kāp blynus, kāp kleckus. Nu ka griāušem su vakās.

Šventės, pasilinksminimai
Nu, tėikdavuos Kūčiuoms pu dvylėk tū struovu,
vėsus ne mēsėškus ir ne pėinėškus, vėskū su puosnyn-

Anastazija Šopagaitė-Baužienė, g.1915 m. Šekų k., Mosėdžio s.,
su draugėmis (kairėje) 1946. Iš dukters albumo.

kās. Puosninkaudavuom mes daugom penktadienēs,
trečiadienēs i šeštadienēs, vo tep kėts dėins galiedav
valgyt su mēs, mes jau valgiem. Nebibōv disciplinas,
kuokius tėn tus patiekalus valgytė reikiej, tėi puosnynkā
sušvelnyntė bōv. U mūs tievā ka gyvēn, priš Velykas
septyn‘s savait‘s ni mesuos, ni pėinėšk niek nevālgė,
keptovės iššvēisdav, ka ni tāuka nebūtom.
Per Kūč‘s valgiem jau kou galiej padarytė, kū jau kas
sugalvuoj. Žėnau ka māma liuob išvėrs grudū tokiūkvėitiū. Išvėrs tū grudū, ale kėik skanē būdav tėi tatā.
Da kanāpiū idies i tus grūdus, idies cokrāus i vės dėin
vālgiem tėktā tus grūdus. Paskiau vakarė jau kū nuors
išvėrs. Gerdavuom agōunu pėin.
Per Kūč‘s rēkdav ēt‘ pōrtynt uobelis – daug uobuoliū
būs. Ka jau atēs dvylėkta valōnda, ēs pōrtynt uobelis.
Kažkāp da pavėrs ondou i vyn dvylėkt valōnd. Kāp tou
ūndyn tėn... nebžėnau. Nepāmeno, kou liuob darys,
ligu gērdav. Tvuoras vėsas, žiuogrē pavėrs dešruoms
dvylėkt valōnd. Neš šākalius nu ir skaitys vieliau. Suskaitys, jeigu jau poruoms, tai ištekies, o jeigu ne poruoms
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Jaunimo vakaronės
Nu, šuokē bōv muokykluo žėim, u tēp pas kaimynus.
Nu jau pasiprašysi kėinuo nuors. Truobas dėdėlės bōv,
su vėsuokēs alkierēs būdav, i pasidarysi scenas, juk vaidyntė reikiējė. Vaidėnusi eso „Tris mylėmas“. Bōv tuokiū aktyviū tū žmuoniū, mokytuojē padiēdav labā. Bōv
Daukšiūs dėdėlē gabiū mokytuoju. Subōrdav chuora,
dainōudavuom, bōv linksmā. Gerū būdav muzikōntu,
mōn vėnōmžis tuoks Nārkus, senē mėrės yr, gērs bōv
muzikōnts, u tēp savamuoksliu muzikōntu būdav. Su
armuonikuom gruodav, su arkordeuonu, triūbuom.
Bōv lynksmė tėi vakarelē, prasidiedav sekmadėinie
pavakarie. Kas pas ūkinynk dėrbdav, pasiruošdavuom,
ka sekmadėinie gyvulelēms pāšar būtom. Sekmadėinis
bōv tyki, švėnta dėina, nieks nedėrbdav.

Vestuvės
Oi, vesēls bōv triūkšmyngs, švēsdav daug dėinū,
i pu savaitė. Ka bōvau maža, pāmeno, vėinuo veselie
bōvau, aš turiejau kuokius šešius metus musynt... Kad
tėik prisinēšdav žmuon‘s, pyrāgū prisikeps i susikraus
vėskū. Atsineš i susikraus. Pāt‘s susidies. Pyrāg bliekin
tėn, kuokes pečėnkas, kuokes šynkas išsikeps i labā
skanē. I seniau tū tuortū nebōv, kēpė tuokes babkas.
Anastazijos Šopagaitės ir Vinco Baužio vestuvės,
1941, tik prasidėjus karui.

– i palėks. No ymsi i nežėnā, poruoms a neporuoms. Va
tokėi paprotē būdav.
Vo Naujus metus tep pat švėntėnuom, bet pu
Kaliedu jau nebelabā... Švēsdavuom tas patēs pariedymās. Bet Kalieds vis tėik pėrmuo eilie. Bōv i muokykluos
eglut‘s, bet žėnā, ne tuokės, bōv specialē žvakut‘s grāžės padaryts. Žvakuts reikiej prikaišiuot, tū žaislū jau ne
tuokiū dirbtiniu vėsuokiū...
Per Užgaviens dar bōv tuokė mada kokiuo daržinie
soupynes pasidarytė. I tėn ēj‘ jaunėjē soptėis. Eidamė
žydās susirynkdav pinigū, o paskiāu vakarė šuokē
būdav.

Šokiai
„Siūbuots“ bōv tuoks mondrus šuokis, „Padispāns“,
polka „Būkieta“. Anuos žuode bova tuokei:
Vėns viedar bekepous,
Vėns viedar bekepous.
Kepta viedar, kepta viedar,
Kepta viedar douk i mōn.
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Gerbiamiausios profesijos
Kōnėgs, mokytuos, daktārs i teisies bōv dėdėlē gērbiami žmuonės, bōv teisyngė begāl. Teismė esu bōvusi,
žėnāu. Bōv padiets kryžius, dōus tōu kryžiu pabučiōutė,
kad nemelōutumi. Vėskuo bōv, liuob palėktė vaikinā
merginas, apgāudava. Va tokiam teismė i bovāu. Priteisė tām vaikinou pamuokietė tėn pinigās, u kėik ta,
nebeatsymeno. Ka nenuoriej mergātės žanytėis, tai ir
nesižanėj.

Sovietmečio vargai
Parējė rusā i sujāukė vėskōu, i žmuonės sunkē beatsitāisė. Su tōu bažnyčia sunkybė nesvietėšk bōv, anūkus
tuos išpažintėis nuoriejau privēstė, u kėik vargtė reikiej,
slaptā vėskū. Tievā bōv tikynt‘s žmuonės, i mes pātis, i
mūs vakā su tikiejėmu āuguom. Sovietmetė laikās, ka
žydā bōv naikėnami, anėi mōn māms pažystamė bōv.
Tus žydus išvārė, iššāudė, Skōudė bōv šāuduomi. Bōv
Skōudė tuoks daktārs, pavārdė Liāukis, žyds. I prāšė
žmuonės, ka anōu palėktōm, bet nieks nepalėk, yšvežė
i sušāudė. Vėsi gailiejuomies mes tū žydų. Muosiediē
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kėik anū bōv... Vėns yr palėkės Muosiediē žydu pamynklos – truoba. Pri bažnyč‘s kōr yr tas nōms. Tada vėsi
tėi žydu nomā dēgė, u vėns tas i nesūdegė, palėka, tėn
liuobām fotografōutėis eitė Kāp gāil bōv tū žydu, ka
tėik anus iššāudė ni už kōu.

Tabakas

Ar papjōviau bitinielį, ridi ridi, ri di di,
Ar pilkojį avinielį, dra ta ta, dra ta ta.
Nei iš sōdo biteles išvariau, išvariau,
Nei pilkojį bitinielį papjoviau, papjoviau,
Tik papjōviau avinielį, ridi ridi, ri di di,
Ir nuvilkau kailinėlius, dra ta ta, dra ta ta.
Pastaba. Šią dainą ponia Anastazija padainavo Mosėdžio

Rūkė jaunystie tievs begāl dāug. Dėigiem tabuoka,
augėnuom. Paaugyndavuom i sudžiovyndavuom. Ir
paskiāu supjāudavuom tōv tabuoka ir
kėšdav‘ i pypk‘. Rūkydav pypka. Bōv
i cigarietū, bet nebōva pinigū. Būdav
žibalėns lėmpas. Žėbals brōngos
bōva. Būdav sacharin‘s, nes cokros
bōva brōngos. Cokrāus tiktā švėntiem
tebūdav. Aš dabā sausāiniu nēgaliu
vālgytė, nes tas sacharin‘s yr monėi
isijiedės iš jaunystės. Labā uns netėka.

folkloriniam ansambliui ir šis įtraukė ją į koncertinę programą.

Kalvarija
Su arklēs važioudavuom į Kalvarėje. Seniāu bōva mada, kad ūkininkā
prieš Kalvarėje pasipjāus šėina,
pasidžiovyns, pasikrāus, pasižiuries
ratus, ārklius ir išvažious. Prisidies,
prisikrāus pirāgu ir iš vākar išvažious,
per nākti išnakvuos. I kālnus ēidava.

Dainos

Šeimyninis pobūvis Šekų k. Iš kairės – gaspadinės Darutė Leilionaitė, Olė Riepšaitė,
šeimininkė Intienė, gaspadinė Anastazija Šopagaitė.

Aš myliu darželį
Aš myliu darželį, kur rūtos žaliuoja
Ir baltos lelijos sau šypsos gražiai.
Pažvelk, mergužėle, į baltą leliją,
Kad purvas ją teršia ir dulkių ji bijo,
Kiekviena dulkelė suteršia baltumą.
Jų skaistus baltumas ir kvapas skanus
Paragina žmogų gyvent nekaltai.
Pastaba. Tai buvo eilėraštis, kuriam ponia Anastazija sukūrė

Kai aš grėbiau lankoj šienelį
Kai aš grėbiau lankoj šienelį,
Ir atjojo bernužėlis pas mane, pas mane. x2
Padėk, Dieve, mergužėlei žalią šieną grėbti,
Ar neilgu, nenuobodu pas močiutę augti? x2

Auga keime putelys

melodiją ir eilėraštį padainavo kaip dainą.

Kų aš tau,strielčeliau, padariau?

Āuga kėime putelys, x2
Āuga kėime, širdēle, putelys. x2

Kų aš tāu, strielčeliau, pėkta padariāu, padariāu,
Ar iš sōdo biteles išvariau, išvariau,

Pavadynsio kirtiejus, x2
Pavadynsio, širdēle, kirtiejus. x2
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Gražiausiasis miedis,
Mėdis bumas, bums unt kalna, kalns unt tyra lauka,
unt tyriausė lauka.

Nukirtynsio putelį, x2
Nukirtynsio, širdēle, putelį. x2
Pavadynsio druočelius, x2
Pavadynsio, širdēle, druočelius. x2

Kas mon iš to medė,
Kas mon iš to medė,
Gražiausiōsios šakos,
Šākos mėdis, mėdis bumas, bums unt kalna,
kalns unt tyra lauka, unt tyriausė lauka.

Išpjaudynsio lėnteles, x2
Išpjaudynsio, širdēle, lėnteles. x2
Pavadynsio meistrelius, x2
Pavadynsio, širdēle, meistrelius. x2

Kas mon iš tų šakų,
Kas mon iš tų šakų,
Gražiausiasis lizdas,
Lizdas šaka, šaka mėdis, mėdis bumas,
bums unt kalna, kalns unt tyra lauka,
unt tyriausė lauka.

Padirbynsio luovelė, x2
Padirbynsio, širdēle, luovelė. x2
Gōlsiau mōdu abodu, x2
Gōlsiau mōdu, širdēle, abodu. x2
Gōlk to, dōrniau, su šonio, x2
Nei su muni, jaunuojė mergelė. x2
Pastaba. Šią dainą senolė išmoko būdama dar labai maža iš
močiutės, kurios pavardės neprisiminė.

Kas mon iš tos bumos
Kas mon iš tos bumos,
Kas mon iš tos bumos,

Kas mon iš tuo lėzda,
Kas mon iš tuo lėzda,
Gražiausiasis kiaušis,
Kiaušis lėzdas, lėzdas šaka, šaka mėdis, mėdis
bumas, bums unt kalna, kalns unt tyra lauka,
unt tyriausė lauka.
Kas mon iš tuo kiaušė,
Kas mon iš tuo kiaušė,
Gražiausiasis paukštis,
Paukštis kiaušis, kiaušis lėzdas, lėzdas šaka,

Anastazija Šopagaitė-Baužienė su karvute. 1964. Iš šeimos albumo.
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Anastazija Šopagaitė-Baužienė su gimine per 90-metį. 2005-08-17. Iš dukters albumo.

šaka mėdis, mėdis bumas, bums unt kalna,
kalns unt tyra lauka, unt tyriausė lauka.
Kas mon iš tuo paukštė,
Kas mon iš tuo paukštė,
Gražiausiuosės plunksnas,
Plunksnos paukštis, paukštis kiaušis, kiaušis lėzdas,
lėzdas šaka, šaka mėdis, mėdis bumas, bums unt
kalna, kalns unt tyra lauka, unt tyriausė lauka.
Kas mon iš tų plunksnų,
Kas mon iš tų plunksnų,
Gražiausieji patalai,
Patalai plunksnos, plunksnos paukštis, paukštis
kiaušis, kiaušis lėzdas, lėzdas šaka, šaka mėdis,
mėdis bumas, bums unt kalna, kalns unt tyra
lauka, unt tyriausė lauka.
Kas mon iš tų patalų,
Kas mon iš tų patalų,
Gražiausiuoji šėloma,
Šėloma patalai, patalai plunksnos, plunksnos
paukštis, paukštis kiaušis, kiaušis lėzdas, lėzdas
šaka, šaka mėdis, mėdis bumas, bums unt kalna,
kalns unt tyra lauka, unt tyriausė lauka.
Kas mon iš tuos šėlomuos,
Kas mon iš tuos šėlomuos,
Gražiausiuoji pana,

Pana šėloma, šėloma patalai, patalai plunksnos,
plunksnos paukštis, paukštis kiaušis,
kiaušis lėzdas, lėzdas šaka, šaka mėdis,
mėdis bumas, bums unt kalna, kalns unt
tyra lauka, unt tyriausė lauka.
Pastaba. Šią dainą ponia Anastazija išmoko iš savo mamos.

Parengė Kristina DIRGĖLAITĖ,
Donata DVARIONAITĖ, Iveta BRASAITĖ
PEOPLE TELL

Life wisdom of Anastazija Baužienė
Under the heading “People Talk”, given the fact
that 2013 is the Year of Dialects, stories about everyday
life and holidays have been published in the Samogitian
“dounininkai” dialect, as told by 93 years old Anastazija
Baužienė, a wise bus simple old country woman from
Šekai village, not far from Mosėdis (Skuodas region). In
2009 this was written down and submitted to a student
Lithuanian language linguistics contest at Skuodas Bartuva high school, by tenth-graders Kristina Dirgėlaitė, Donata Dvarionaitė and Iveta Brasaite, under consultation
of expert teacher Laimutė Ronkaitienė. With rich expressions and realistic ethnographic images the old woman
talked about traditional chores, livelihood, food (such as
the growing of hemp and tobacco), relationships within
the family, about holidays, wedding customs, youth gettogethers, dances and other entertainment.
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