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PR ATA R M Ë
Lietuvių raštĳos lotynų rašmenimis atgavimo 100 metų sukakties
proga skaitytojams pristatoma garsaus pirmojo lietuvių atgimimo
laikotarpio (XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios) kultūros darbininko Povilo Višinskio antropologinė žemaičių studĳa. Darbas rodo
to meto lietuvių inteligentų interesų platumą, jų atsidavimą savo
tautos reikalams. P. Višinskis reiškėsi ir literatūros, ir literatūros
kritikos, ir publicistikos, ir teisės, ir politikos srityse, bylinėjosi su
Rusĳos caro administracĳa dėl lietuvių kalbos teisių ir raštĳos atgavimo. Jis parašė ir šį rankraščiu likusį mokslo darbą, kurio fragmentai buvo anksčiau skelbti ir kuris visas skelbiamas pirmą kartą.
Leidinys iliustruotas ikonografine medžiaga, saugoma Lietuvos
bibliotekų rankraštynuose. Ypač įdomios dokumentų faksimilės ir
paties P. Višinskio darytos jo tirtųjų žmonių nuotraukos. Versta iš
rankraščio, kuris saugomas Kaune, Maironio literatūros muziejuje,
ir kuris iki šiol laikytas dingusiu.
Sankt Peterburgo universiteto Gamtos mokslų fakulteto, kuriame studĳavo P. Višinskis, Geografijos katedra 1896 m. paskelbė
konkursą kurios nors Rusĳos imperĳos tautos antropologiniam
tyrimui atlikti. Trečiojo kurso studentas P. Višinskis ėmėsi tokio
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darbo, išnaršė visą Žemaitĳą, išmatavo ir nufotografavo 122 asmenis, surinko daug tautosakos, tarmės ir etnografijos pavyzdžių,
rusų kalba parašė studĳą, nusiuntė į Sankt Peterburgo universitetą
ir 1898 m. vasario 8 d. gavo universiteto rektoriaus garbės raštą.
XIX a. pabaigoje antropologĳa buvo suprantama ne tik kaip
mokslas apie fizines žmogaus kūno ypatybes, arba fizinė antropologĳa, bet daug plačiau. Pirmiausia P. Višinskis apžvelgė Žemaitĳos
istorĳą bendrame Lietuvos istorĳos fone: aptarė lietuvių kilmę,
valstybės susikūrimą, kovą su Livonĳos ir kryžiuočių ordinais,
Lietuvos krikštą, unĳą su Lenkĳa, įvykius iki Lietuvos prĳungimo
prie Rusĳos imperĳos 1795 m. Aprašoma Žemaitĳos gamta –
ribos, paviršiaus reljefas, vandenys, apibūdinamas klimatas,
flora ir fauna.
Trečiajame skyriuje nagrinėjamos fizinės žemaičių savybės,
pateikiami individualūs tirtųjų asmenų, daugiausia valstiečių,
matmenys, tyrimų programa apima 9 dokumentinius, 11 aprašomųjų ir 42 metrinius požymius. Šis skyrius liko nebaigtas, trūksta
statistinės analizės, grafikų, kai kurie labiau apdoroti duomenys
lyginami tik su kai kurių kitų lietuvius tyrusių autorių duomenimis, visai nesinaudota kaimynų antropologine medžiaga, nėra
palyginimų ir apibendrinimų. Čia skelbiamos individualių matmenų lentelės yra pertvarkytos: neįtraukti nebrandaus amžiaus
(iki 20 m.) asmenys, visai atsisakyta aprašomųjų požymių, tokių
kaip akių, odos, plaukų spalva ir kt., nes autorius nesinaudojo
vertinimo standartais, atrinkti tik tie metriniai požymiai, kurie
atitinka šiuolaikinę metodiką, naudojami rasinei analizei ir dabar,
kurie neprarado aktualumo ir gali būti pasitelkiami palyginimams.
Tirtųjų pavardės ir gyvenamoji vieta iškeltos į atskiras vyrų ir moterų lenteles. Pasak P. Višinskio, XIX a. pabaigoje žemaičiai buvo
vidutinio tiems laikams ūgio (168,5 cm vyrų ir 155,6 cm moterų),
vyravo šviesios akys, tiesi nosis, kaštoninė plaukų spalva. Galvos
smegeninė dalis buvo apvali, veidas – posiauris, kakta – stati,
dantys – stambūs, kūno sudėjimas – tvirtas. Individualūs matmenys svarbūs tuo, kad juos galima apdoroti šiuolaikiniais statistinės
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analizės metodais ir gauti vertingų duomenų lietuvių biologinei
istorĳai nušviesti, o tai padeda spręsti tokią aktualią problemą
kaip tautos kilmė, arba etnogenezė. Ji gvildenama sutelktinėmis
antropologų, etnografų, archeologų, kalbininkų ir istorikų pastangomis. Skaitytojams pristatomas P. Višinskio darbas, antropologinė jo dalis, naudinga ir sprendžiant kitą žmogaus biologijos klausimą – epochinę augimo ir brendimo tendencĳą, dažnai
apibūdinamą kaip akceleracĳa – augimo ir brendimo pagreitėjimą.
Antai, palyginus P. Višinskio matuotų žemaičių ūgį su vėlesnių
tyrimų duomenimis, galima pasakyti, kad per XX amžių lietuvių
suaugusių vyrų ūgis mūsų krašte vidutiniškai padidėjo 12 cm.
Materialinės kultūros skyriuje apžvelgiami pastatai, pateikiamas įvairios paskirties trobesių išplanavimas, stogų konstrukcija, tvorų ir šulinių įrengimas, aprašomi kasdieniai ir šventiniai
drabužiai, suaugusiųjų ir vaikų maistas, gyventojų užsiėmimas ir
amatai – žemdirbystė, linininkystė, žvejyba, bitininkystė. Atskirai
pažymėtinos medicininės geografijos žinios: gyventojų skaičius,
Telšių apskrities higieninė būklė, gyventojų mirtingumas visoje
Kauno gubernĳoje, dažniausiai pasitaikančios ligos.
Didžiausias paskutinis skyrius, skirtas žemaičių dvasinei kultūrai. Aptariami žemaičių charakterio skiriamieji bruožai, nurodomos jų susiformavimo aplinkybės, kitų Lietuvos etnografinių regionų ir tautų įtaka. Apžvelgiamas žmonių požiūris į dangaus kūnus,
gamtos reiškinius, legendos apie rugio varpą, akmenų atsiradimą
ir kt., apibūdinama sielos samprata. Atskirą dvasinės kultūros
sritį užėmė velnio ir Aitvaro įvaizdžiai. Surinkti tikėjimai, kaip
apsireiškia velniai, kaip galima iššaukti Aitvarą, kaip iš jo išprašyti
turtų ir kitų gėrybių. Skyriuje pateikiami charakteringi žemaičių
prakeikimai, prietarai ir būrimai. Jis užbaigiamas žaidimų, šokių
aprašymu, dainų, folkloro, kalbos pavyzdžiais.
P. Višinskio darbo išliekamąją vertę atskleidžia trys straipsniai,
kurie pagrindžia tai, kodėl ši XIX a. parašyta studĳa skelbiama
XXI a. pradžioje. Juose aptariami antropologiniai tyrinėjimai,
etnografinė medžiaga, P. Višinskio tarmė, kurios pavyzdžių gausu
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rusiškame rankraštyje, nors lietuvių raštĳa lotynų raidynu ir buvo
uždrausta.
Tikimės, kad šią knygą skaitys visi, kurie domisi lietuvių kultūra, ir kad ji taps deramu pagarbos ženklu didžiam kovotojui dėl
mūsų kalbos bei raštĳos.
Sudar y tojas
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Antropologinë
þemaièiø charakteristika
P OV I L A S V I Ð I NS K I S

Devizas
„Juo daugiau turi, juo daugiau nori“ *
(ju daugiau turi, ju daugiau nori).

PR ATA R M Ë
Įsivaizduodami ar norėdami suprasti kokį nors dalyką, pirmiausia turime pažinti panašius rūpimosios rūšies dalykus.
Kad susidarytume aiškų vaizdą ir supratimą apie kokią nors
tautą, būtina pažinti kitą, gretimą, tautą, ir tik tada, lyginama
su ja, norimoji nagrinėti pasidarys aiški ir suprantama, bus
galima pastebėti būdingiausius jos bruožus. Mano nelaimei,
nesu susipažinęs su jokia kita tauta, pažįstu tik savo gimtąją
žemaičių tautą, kiltį. Todėl kas man atrodo labai charakteringas žemaičių bruožas, gali būti paprasčiausias kiekvienos
kitos tiek pat apsišvietusios tautos reiškinys, ir priešingai: kas
man atrodo pats paprasčiausias reiškinys, gali būti būdingas
žemaičių bruožas. Susipažinti iš literatūros šaltinių su kitomis tautomis, taip pat ir su bendrąja tautotyra negalėjau dėl
laiko stokos, ir turiu tenkintis, pateikdamas savo surinktą ir
literatūroje rastą medžiagą beveik be jokio kritiško vertinimo
ir reikiamo nagrinėjimo.
Medžiaga rinkta 1896 ir 1897 metų vasarą. 1896 m. daugiausia dariau antropometrinius matavimus ir fotografavau.
Šiuo tikslu keliavau po Žemaičius, ir mano kelionė truko nuo
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liepos 14 iki rugpjūčio 20. Matavau 106 žmones ir padariau
170 nuotraukų, aplankydamas Užventį (Šiaulių aps.), Pavandenės mstl., Žebenkų (Žebenkavo) dv., Varnius, Karūžiškių
dv. (Raseinių aps.), Padievyčio dv., Tverus, Rešketėnų dv.,
Medingėnų dv., Kantaučių mstl. ir dv., Pakirkšnojo dv., Plungę, Karteną, Kretingą, Palangą, Darbėnus, Salantus, Mosėdį,
Skuodą, Truikinus (caro garbei pavadinta Aleksandrĳa), Ylakius, Židikus, Pikelius, Viekšnius, Papilę, Tryškius, Minupių
sodą1, Žeberius, Augėnus, Ušnėnus.
1897 metų vasarą nedaug tematavau, nedaug ir nuotraukų
padariau, visą laiką buvau Užvenčio apylinkėse, užrašinėjau
liaudies tikėjimus, padavimus, legendas, burtus ir prietarus,
pasakas ir t. t. Šitų pasakojimų didesnė dalis ir sudėta į
paskutinį skyrių.

sodâ, -õs,
sõdą (4) –
neišdalytas
vienkiemiais
kaimas
(vert.
pastaba).
1
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Povilo
Višinskio
darbo
rankraščio
literatūros
sąrašas,
kuriame
nurodomi
48 leidiniai
lietuvių,
lenkų
ir rusų
kalbomis
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Planas
I.

I STOR I JO S BRUOŽ A I

I I.

K R A ŠTO GA M TA

I I I. F I Z I N I A I BRUOŽ A I
I V.

M EDŽ I AGI N Ė K U LT Ū R A

V.

V I SUOM EN I N I S G Y V EN I M A S [matyt, P. Višinskis suklydo,
nes rankraščio tekste tokio skyriaus nėra]

V I. DVA SI N Ė K U LT Ū R A

I S TOR I JOS BRUOÞ A I
Apie lietuvių kilmę. Žemaičių pavadinimo kilmė. Lietuvių atsiradimo prie Baltĳos jūros laikas. Žemaičių kova su
Livonĳos ir teutonų ordinu. Žalgirio mūšis. Lietuvos susĳungimas su Lenkĳa, jo padariniai. Žemaičių krikštas. Žemaičiai,
lenkų karalių valdomi. Jėzuitų atvykimas į Kauną, jų ir kitų
vienuolių ordinų veikla. Žemaičių prĳungimas prie Rusĳos.
1831 ir 1863 metų sukilimai ir jų padariniai Žemaičiuose.
Žemaičiai – lietuvių giminės tautybė. Apie lietuvių kilmę
yra nedaug literatūros. Jie kildinami iš tos ar kitos tautos
pagal istorĳos ir kalbos duomenis. Remiantis pirmaisiais,
lietuviai buvo kildinami iš herulių, budinų ir kt.; kadangi istorĳos duomenų tam reikalui yra nedaug, tai jais ir pasitikėti
negalima, negalima nieko tikro pasakyti. Remiantis kalba,
lietuviai buvo kildinami iš romėnų, graikų, slavų, germanų
ir kt., kai kieno laikyti jie ir mišiniu. Paskutiniu laiku daug
kas suprato, kad visi tie tyrinėtojai arba nebuvo susipažinę
su lietuvių kalba, arba dirbo kieno nors naudai. Mokslininkai
filologai: Raskas, Šleicheris, Kuršaitis, Jaroševičius (istorikas),
Bogušas ir kt., remdamiesi kruopščiais tyrinėjimais, pripažino lietuvių kalbą savita, viena iš senųjų ir artimiausia sanskritui. Išsamiau išsiaiškinti lietuvių kilmės klausimą gali padėti antropometriniai tautų matavimai, bet dabartiniu metu,
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turint mažai lietuvių matavimų, negalima daryti jokių aiškių
išvadų, tuo tarpu dar reikia kaupti medžiagą.
Žemaičių (Žemaitĳa, Žemaičių žemė) vardo, kaip tvirtina
visi istorikai, kilmė yra tokia: lietuviai, matydami, kad jų
didžiausios upės teka į vakarus ir visa šalis yra palinkusi
į Baltĳos jūrą, pradėjo savo giminės žmones, gyvenančius
Baltĳos pajūriais, vadinti žemaitiais2 (žemas, žemaitiai – gyvenantys žemiau, žemumoje). Tokiu būdu lietuviai pradėti
skirstyti į žemaičius ir aukštaičius, į lietuvius, gyvenančius
aukštumose ir žemumose. Kada ir iš kur atkeliavo lietuvių
giminė, klausimas neišspręstas. Įrodyta, kad didžiojo tautų
kraustymosi metu ji jau buvo užėmusi Baltĳos pajūrį pagal
Nemuno ir Ventos baseinus. Čia gyvenančią tautą pirmą
kartą aprašo Tacitas (Daukantas, Būdas lietuvių kalnėnų ir
žemaičių, 5–6 p.). Nestoro metraštyje lietuviai minimi tarp
tautų, mokėjusių duoklę variagams iki 862 metų. Žemaičiai
ten neminimi (Бapcoв, Иcт. гeoгp., 38–39 p.).
Istorĳoje žemaičiai pasirodo XIII a. Jų kaimynai vakaruose – teutonų ordinas, šiaurės rytuose – Livonĳos ordinas. Su
jais žemaičiai buvo priversti kovoti dėl savo tikėjimo ir nepriklausomybės. Kova truko visą ordinų gyvavimo laiką,
iki XV a. pradžios. Riteriai, prisidengę pagonių atvertimu,
nuolat puldinėjo žemaičius, žygiuose plėšė ir naikino viską,
kas pakliuvo po ranka. Atsitikdavo, kad žemaičiai atsilygindavo tuo pačiu. Neretai būdavo taip, kad atvyksta pas ordino
magistrą svečių, ir jis, norėdamas suteikti aniems malonumų,
rengia žygį į Žemaičius. Ne kartą riterių prašymu popiežius
skelbė kryžiaus karą netikintiesiems atversti, tada iš visų
pusių plūdo nuotykių mėgėjai ir kaip vilkai veržėsi į šalį, kartais veikdami neįtikimai žiauriai. Žemaičiai įtempdavo paskutines jėgas, ne kartą išeidavo nugalėtojai nelygioje kovoje,
tačiau dažniau būdavo priversti nusilenkti, bet krikščionybės
nepriėmė. Ne kartą jie kreipėsi pagalbos į Lietuvą, bet toji,
užsiėmusi savo reikalais, dažnai atsisakydavo, ir žemaičiams
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likdavo tik savo jėgos. Tauta kovojo su fanatišku drąsumu.
Daugiausia nelaimių pridarydavo Livonĳos ir teutonų ordinų
puolimai, kurie dažnai būdavo rengiami kartu. Kai Lietuvai
iš visų pusių grėsdavo pavojus, ji dažnai susitaikydavo su riteriais ir užleisdavo jiems dalį arba visus Žemaičius. Žymus
didvyris – žemaičių gynėjas yra Kęstutis, ir, nors jis ir mirė
pagonis, jo vardas lig šiolei gyvena tautoje, jos dainose. Daug
kentėjo žemaičiai ir dėl nesantaikos kunigaikščių rūmuose.
Dažnai dėl vaidų kuris nors iš kunigaikščių pabėgdavo pas
riterius, kviesdavosi į pagalbą ir, įžengęs su jais į Žemaitĳą,
niokodavo kraštą. Garsusis Žalgirio mūšis, kuriame jungtinė
lietuvių ir lenkų kariuomenė nugalėjo riterius 1410 m., pabaigė ordino viešpatavimą. Tačiau dar bent du kartus Žemaičiai
buvo pakliuvę į riterių rankas, o 1422 metais įėjo į jungtinę
Lietuvos–Lenkĳos valstybę.
Pražūtingas įvykis tiek Lietuvai, tiek ir Žemaitĳai buvo
Lietuvos sujungimas su Lenkĳa; susĳungti pradžią davė
1386 metais Jogailos vedybos su karalaite Jadvyga. Lietuvių
tauta ir tada, ir vėliau buvo priešinga jungtis, dėl to ir kildavo
nuolatinių nesusipratimų ir vaidų tarp Lietuvos ir Lenkĳos
valdžios atstovų. Viso veiksmo padariniai apskritai buvo
tokie: Lietuvos sostinė iš Vilniaus buvo perkelta į Krokuvą,
karaliaus rūmai atsidūrė lenkų aplinkoje, o dėl Jogailos silpnadvasiškumo lenkai paėmė viską į savo rankas, ir karalius
buvo jų vadovaujamas. Vėliau ne kartą Lietuvos didikai
protestavo prieš tokią dalykų padėtį, bet buvo vėlu – lenkai
karalių ir valdžią turėjo savo rankose. Karaliai ėmė skirti
lenkams aukštąsias vietas Lietuvoje. Po krikšto 1387 m. pasirodė ir kunigų lenkų, kurie lietuviškai nemokėjo ir mokytis
nenorėjo; lietuviai turėjo net melstis lenkiškai. Tokiu būdu
palaipsniui buvo lenkinama Lietuva ir Žemaičiai. Žemaičiams dabar sąlygos buvo kiek geresnės negu Lietuvai, nes
nuo jų toliau buvo Lenkĳa ir svarbiausieji administraciniai
centrai: Kaunas, Vilnius, Trakai ir kt., todėl lenkėjimo pro-
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cesas vyko lėčiau; prie to prisidėjo dar tai, kad žemaičiai ne
taip greitai priima visa, kas svetima, kaip lietuviai. Žemaičių
krikštas įvyko 1413 metais, plito labai pamažu ir su dideliais sunkumais. 1418 m. žemaičiai išvĳo vyskupą, sugriovė
bažnyčias, užmušė daug bajorų, priėmusių katalikybę. Tuo
laiku karaliai pamažu pradėjo taikyti lenkišką vidaus tvarką,
pavyzdžiui: davė privilegĳų bajorams, įvedė baudžiavą su
visais jos padariniais, sudarė teismus ir valdymą pagal Lietuvos Statutą. Iš dalies skverbėsi ir rusų įtaka: Statutas buvo
parašytas rusų kalba3 ir tam tikrą laiką raštai taip pat buvo
rašomi rusų kalba.
Vėliau Žemaičių kraštas dar ne kartą buvo priešų susidūrimo vieta, ne kartą atėjusi švedų ir rusų kariuomenė jį
nusiaubė.
1642 m. Kaune buvo įkurtas ir pradėjo savo veiklą jėzuitų
ordinas. Ilgainiui jo ir kitų ordinų rankose atsidūrė krašto
švietimas, o dvasininkai pasidarė svarbiausi veikėjai. Per jų
uolumą šalyje buvo pristeigta daugybė bažnyčių ir vienuolynų, pagaliau ir gyventojai persiėmė krikščionybės apeigų
dvasia ir virto fanatikais; be to, reikia pasakyti, kad dvasininkai, atvykę iš Lenkĳos, o taip pat kilę dažniausiai iš sulenkėjusių bajorų, buvo lenkų civilizacĳos gynėjai. 1795 metais
Žemaičiai buvo prĳungti prie Rusĳos, bet vidaus tvarka liko
ta pati. Imperatorius Nikolajus I, norėdamas sulyginti vakarų
gubernĳas su Rusĳos vidaus sritimis, įvedė čia tvarką, panašią kaip kitose gubernĳose, ir tada beveik visi Žemaičiai įėjo
į Kauno gubernĳą.
Šiame šimtmetyje du kartus žemaičiai kentėjo nuo sukilimų, sukeltų lenkų 1831 ir 1863 m. Į tuos sukilimus buvo
įtraukti sulenkėję žemaičių elementai: bajorai ir dvasininkai.
Sukilimams pasibaigus, buvo apribotos vietos žmonių teisės:
uždrausta savo krašte dirbti valdžios įstaigose, taip pat uždrausta spauda lietuvių kalba lotyniškomis raidėmis (tam
tikru variantu) ir pasiūlyta spausdinti rusų raidynu.
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K R A Ð TO G A M TA
1. Žemaitĳos ribos, jos padėtis, istorinės Žemaitĳos ribos,
jų reikšmė. Duomenų trūkumas tikslioms riboms išvesti.
Kalbinės ribos. Ribos neaiškumas iš latvių pusės. Kaip liaudis jaučia ribą tarp Žemaitĳos ir Lietuvos.
Geografinė padėtis. Įvairios rūšies žemės plotas ir paskirstymas.
2. Paviršiaus sandara.
Kalnai. Telšių kalvagūbris, jo atšakos ir jų reikšmė. Piliakalniai. Lygumos. Bendras krašto vaizdas.
3. Vandenys.
Vandenų gausumas. Svarbiausios upės. Ventos kanalas.
Ežerai, jų aprašymas, ežerų pasiskirstymas ir tokio pasiskirstymo priežastys. Pelkės.
4. Geologĳos ir mineralogĳos bruožai. Literatūra. Silūro
formacĳa. Devono formacĳa. Jūros baseinas. Terciaro formacĳa. Sąnašiniai klodai. Uolienos. Iškasenos. Dirva.
5. Klimatas.
Duomenų šaltinis. Bendroji charakteristika. Dažniausiai
pučiantys vėjai. Miglos. Oro temperatūra, temperatūros svyravimų amplitudė. Vidutinė metinė temperatūra. Lietų periodai. Dienų skaičius: lietingų, ūkanotų, giedrų ir t. t. Snigimo
ir sniego tirpimo laikas, kruša.
6. Flora.
Duomenų šaltinis. Vyraujančios augalų šeimos. Miškai, jų
sumažėjimo priežastys. Miškų pasiskirstymas. Spygliuočių
ir lapuočių miško aprašymas. Vyraujančios medžių rūšys.
Vyraujančios krūmų rūšys, mišrieji krūmai. Svarbiausi maistingieji augalai. Pašarinės žolės. Aliejiniai augalai. Daržovės.
Apyniai. Nuodingieji augalai.
7. Fauna.
Žinduoliai ir paukščiai senesniais laikais; bebrai, meškos. Svarbiausios žinduolių ir paukščių veislės. Vieversiai.
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Žuvų veislės. Vėžiai. Ropliai. Ranidae. Buffonidae. Naminiai
gyvuliai.
Žemaitĳos ribos
Prieš pradedant toliau rašyti, manau, kad reikia plačiau
panagrinėti žemaičių tautos paplitimo, Žemaitĳos ribų klausimą. Pažvelkim į istorĳą – ji mums parodys aiškias Žemaitĳos,
kaip atskiros kunigaikštystės, ribas, būtent: vakaruose – Baltĳos jūra, pietuose – Nemunas, rytuose – Nevėžis, Nemuno
intakas, šiaurėje nebuvo gamtinių kliūčių, griežtos ribos nebuvo ir su Kuršu. Ar šitos administracinės ribos sutapo su
etninėmis, nežinia. Aišku tik, kad bendri interesai, bendros
nelaimės, susivienĳusių žmonių kova su teutonų ir Livonĳos
ordinais turėjo padaryti tam tikros įtakos: jei rytų ir pietryčių
minėtos teritorĳos dalyje ir gyveno lietuviai, tai jie turėjo pakisti – nutolti nuo lietuvių tipo ir priartėti prie žemaičių; šiaip
ar taip, šiose vietose turime ieškoti laipsniško perėjimo tarp
žemaičių ir lietuvių, ir griežtos ribos čia nebus. Antra vertus,
tą, kas buvo pasakyta, mums patvirtina ir Katalikų bažnyčios
istorĳa: 1417 m. buvo įkurta Žemaičių vyskupystė ir paskirtas
vyskupas; vyskupystės ribos sutapo su kunigaikštystės ribomis (Wołoncz., 1 p.). Tas taip pat turėjo padėti įvairių genčių
elementams susilieti ir supanašėti.
Tokios istorinės Žemaitĳos ribos ir jų reikšmė. Dabar mes
galime nustatyti Žemaitĳos ribas tiktai pagal gimtąją kalbą.
Nemanau, kad taip nustatytos ribos būtų visiškai teisingos
ir tiksliai rodytų tautos gyvenamąją vietą. Norint nubrėžti
teisingą ribą, reikia nagrinėti abiejų tautų buitį ir atlikti daug
būtinų antropologinių matavimų. Neturėdami tokių duomenų, mes negalime tiksliai nurodyti Žemaitĳos ribų ir kol kas
turime tenkintis tais nurodymais, kuriuos mums pateikia
filologai, nagrinėdami kalbą.
Жив. Pocc. III t., I d. (13 p.) randame tokias ribas: „Nuo Palangos, Kuršo gub., siena ligi Žagarės, paskui per Šakyną,
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Kuršėnus, Kurtuvėnus, Šiluvą, Tauragę, toliau Nemunu ligi
pat jūros. Šitame plote žmonės kalba žemaitiškai, o visa kita
Žemaitĳos dalis ir Lietuva sudaro lietuvių kalbos teritorĳą.“
Iš šių žodžių galime suprasti, kad p. Kirkoras, šito straipsnio
autorius, tos ribos nelaiko etnine riba. Tiksliau, remdamasis
mokslo duomenimis, žemaičių kalbos ribas savo straipsnyje
nustato kun. Jaunius, paskutiniu metu nagrinėjęs lietuvių
kalbos tarmes. Jo straipsnyje, išspausdintame Raseinių apskrities apraše (20 p.), nurodoma, kad dialektologinė riba, skirianti žemaičių tarmę nuo aukštaičių, „yra linĳa, einanti nuo
Kuršo sienos per Vegerių ir Kruopių miestelius, per Bubių
pašto stotį (20 kilometrų į vakarus nuo Šiaulių) ligi Raseinių.
Čia pasisukusi į pietvakarius, ji eina per Tauragę ligi Prūsų
sienos. Į rytus ir į vakarus nuo šios linĳos vyrauja aukštaičių
tarmės, į vakarus ir į šiaurę nuo jos – žemaičių tarmės.“
Šiaurės riba vis dėlto lieka nenurodyta. Kur baigiasi žemaičiai ir kur prasideda latvių gyvenamos vietos, tiksliai nustatyti negalima: kai kur latvių pasitaiko ir Kauno gubernĳos
pusėje, o Kuršo gub. taip pat yra labai daug žemaičių, nes Palangoje ir aplinkinėse sodose gyvena žemaičiai. Vakaruose
paplitimo riba nuvedama į Prūsus, tačiau Prūsų gyventojai į
šią temą neįeina, reikia apsiriboti Rusĳos imperĳa.4
Kai kuriose vietose riba aiškiai nusistovėjusi, ir patys
žmonės ją jaučia. Pvz., Šiaulių apskrityje tokia riba yra Ringuva, dešinysis Ventos intakas: dešiniojo šio upelio kranto
gyventojai laiko save lietuviais, o gyvenančius kitoje upelio
pusėje jie vadina žemaičiais. Reikia pasakyti, kad lietuviai
vadina save pagal tą miestą ar miesčiuką, netoli kurio jie gyvena; pvz., yra šiauliečiai (sziaulecziai), panevėžiečiai (panevežiecziai), joniškiečiai (joniškėcziai) etc. (nuo Šiaulių, Panevėžio,
Joniškio pav.), o žemaičiai vadinami vienu bendru vardu. Jei
žemaitis sutiks lietuvį, išgirs jį kalbant, tai pavadins jį, sakykim, šiaulytis (sziaulytis). Lietuvis visada jį vadins tik žemaitis,
dar ir epitetą pridės – žemaitis kukutis (apibūdina jo tarimą,
sulygindamas su gegutės kukavimu).

Tada dar
nežinota, kad
Klaipėdos
krašte iki
pat Nemuno
ir šiek tiek
Prūsuose
kalbėta
vakarų
žemaičių
(donininkų)
šnekta
(vert. pastaba).
4
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Žemaitĳos padėtis. Paviršiaus sandara
Žemaitĳa užima vakarinę Kauno gub. dalį, pietvakarių
Kuršo gub. dalį, kuri tėra tik siaura juosta tarp Kauno gub. ribos ir Baltĳos jūros. Plotas panašus į netaisyklingą keturkampį, šiaurėje kiek išsiplečiantį. Šiaurėje tolimiausia Žemaitĳos
vieta – Pikelių bažnytkaimis prie pasienio upės Lūšies – yra
56°26' šiaurės platumos; o pietuose – kur Prūsų siena kerta
Jūros upę – 55°10' šiaurės platumos; vakaruose – prie Palangos – 9°15' vakarų platumos (nuo Pulkovo); rytuose – prie
Šiluvos – 7°7' vakarų platumos. Didžiausias plotis iš šiaurės į
pietus yra 1°16' (apie 131 varstą); nuo vakarų į rytus – 2°8' (170
varstų). Pietvakariuose apriboja Prūsai, vakaruose – Baltĳos
jūra, šiaurėje – Kuršas, rytuose ir pietryčiuose – Lietuva.
Negalėdamas tiksliai apskaičiuoti Žemaitĳos ploto, turiu
tenkintis apytikriu skaičiumi, būtent, 13 380 kv. varstų. Šis
skaičius buvo gautas šitaip: paimtas Telšių apskrities plotas –
4666 kv. varstai, pusė Šiaulių apskrities ploto – 3249 kv. varstai ir visas Raseinių apskrities plotas – 5464 kv. varstai, turint
galvoje, kad Žemaitĳos dalis, esanti Kuršo gub., ir kita dalis,
viršĳanti Šiaulių apskrities pusę, yra lygi nežemaitiškai kalbančiai Raseinių apskrities daliai.
Žemiau pateikiama lentelė smulkiau parodo žemės rūšis
pagal duomenis, kuriuos surinko generalinio štabo karininkai 1858 m. Be abejo, šitie duomenys dabar ne visai atitinka
tikrovę, bet leidžia susidaryti apytikrį supratimą.
Pagal šituos duomenis visas Žemaitĳos plotas yra lygus
13 879 kv. varstams, truputį didesnis, kurį aš anksčiau esu
pateikęs iš p. Gukovskio (Kauno gu. St. kom. sekretoriaus)
apskričių aprašų.
Aukščiausia Žemaitĳos vieta – Medvėgalio kalnas Telšių
apskrityje siekia 766,4 angl. pėdų, taigi visuose Žemaičiuose nėra nė vieno kalno tikrąja to žodžio reikšme, bet užtat
didesnė jos dalis sėte nusėta kalvagūbrių ir šiaip aukštumų,
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kurių visur pilna. Didesnioji upių dalis turi didelius aukštus
krantus, kurie taip pat atrodo kaip kalvagūbriai. Labiausiai
kalnuota vieta yra Žemaitĳos vidurys, kuriame kalvos susigrupavusios į virtinę, Afanasjevo vadinamą Telšių grandine.
Ji prasideda į šiaurę nuo Biržulio ežero Telšių apskrityje, eina
nuo Telšių į vakarus, paskui eina pro Platelių ežerą iki Sedos,
iš čia pasisuka į šiaurės vakarus už Ylakių ir nueina į šiaurę, į
Kuršą. Vidutinis kalvagūbrio aukštis 84 sieksniai. Jis yra Minĳos ir Bartuvos baseinų iš vienos pusės ir Ventos baseino iš
kitos takoskyra. Jo atšakos išsisklaido po visą Žemaitĳą ir yra
jos upių takoskyros. Rytuose šio kalvagūbrio atšaka ateina
ligi Luokės, kur yra padavimais garsus 106,5 sieksnių aukščio
Šatrĳos kalnas (antrasis pagal aukštį). Žmonės jį laiko aukščiausiu kalnu galbūt todėl, kad su juo susĳę daug legendų;
ypač daug pasakojama apie laumes, kurios sulekiančios čia
birželio 24 dienos naktį. Kita kalvų šaka nusėja didelį Sedos
apylinkių plotą. Nuo Ylakių atšaka eina į vakarus ir yra Apšės ir Luobos takoskyra. Beveik nuo pagrindinio kalvagūbrio
pradžios driekiasi atšaka į vakarus Minĳos pakrantėmis, nusėdama apylinkes kalvomis, ir pasibaigia prie Baltĳos jūros
į pietus nuo Palangos Birutės kalnu. Šis kalnas pavadintas
Birutės, šauniojo Kęstučio žmonos, vardu; ligi šiol žmonės
gerbia Birutės atminimą ir dainuoja apie ją dainas. Į pietryčius nuo pagrindinio kalvagūbrio eina kalvų virtinė, susĳungianti su kita, ateinančia nuo Šiaulių per Kurtuvėnus. Į pietus
driekiasi dvi kalvagūbrio atšakos, apimančios vakarinę Raseinių apskrities dalį; jos yra Minĳos ir Jūros takoskyra. Be
to, Raseinių apskrityje yra atskira kalvų virtinė: ji prasideda
Girgždūtės kalnu, 10 varstų nuo Varnių į pietryčius, ir eina į
pietvakarius. Šiaurės rytų žemaičių dalyje nedidelės kalvos
išsimėčiusios abipus Ventos. Aukščiausia jų – Papilės kalnas
prie Papilės miestelio, kairėje Ventos pusėje. Tiek jo forma,
tiek ir žemaitiškas pavadinimas rodo, kad tai piliakalnis,
pats aukščiausias turbūt iš didelės daugybės visokiausio
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aukščio ir formos piliakalnių, išsimėčiusių po visą Žemaitĳą.
Ir Papilės piliakalnyje, ir daugelyje kitų (Sprūdėje, Moteraityje, Girgždūtėje) matyti žymės apkasų, kuriuos, sako, iškasę
švedai. Kiekvienas piliakalnis turi dar savo ypatingą istorĳą,
kuri paprastai rodo švedų galybę ir jų bedievystę; panašius
pasakojimus žmonės noriai pasakoja.
Žemumų Žemaičiuose mažai, ir tos pačios nedidelės, dažniausiai iš visų pusių apsuptos kalvų ar miškų, apaugusios
krūmokšniais ar vešlia žole.
Šitokia paviršiaus sandara neturi žiūrovus stulbinančių
didingų gamtovaizdžių, bet užtat turi daug puikių vaizdų,
maloniai glostančių žmonių akis savo gražiu kuklumu. Daugelis vietų vadinamos Kaukazu, Šveicarĳa, Indĳa. Kas ir kada
jas taip pavadino, nežinia, bet jas taip dabar vadina ir patys
žmonės. Kai kurias vietas susižavėjęs aprašo p. Gukovskis
savo Kauno gub. apskričių aprašymuose, pvz., vieną kartą
(Тельш. у., 2 p.) nurodydamas vaizdingą vietą, vadinamą Indĳa, sako: „Teisingiau ją būtų pavadinti Žemaičių Šveicarĳa.“

Apskritys

So- Laudyb- kai
vietės

Raseinių 109 3090
Telšių
90 2549
1⁄2 Šiaulių 60,5 1752,5
Iš viso
259,5 7391,5

Kvadratiniais varstais
Miš- Krū- Pie- Ga- Ba- Dykkai
mai vos nyk- los vietės,
los
smėlynai,
keliai
827 410 756 317 120 148
470 500 616 175 193 129
50,1 215 387 119 160 76,5
1798 1125 1759 611 473 353,5

VanIš
denys viso

73
64
22,5
159,5

5850
4786
3243
13 879
Antropologinë

Vandenys

þemaièiø
charakteristika

Žemaitĳoje gausu vandenų. Nėra tokios vietos, kur netekėtų upė, upelė, nebūtų upokšnio ar kokio nors ežero; ypač
jų daug Telšių apskrityje. Nėra gyvenamos vietos, kur nebūtų
šulinio: sodose jų yra kiekviename kieme; stačiuose krantuo-
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se ir aukštumose pasitaiko šaltinių, iš kurių bėga skaidrus
vanduo.
Svarbiausi upių baseinai ar jų dalys yra šie: Venta arba
Vindava (žemaičiai tokio pavadinimo nežino), Bartava (Bartuva), Minĳa, Nemuno intakai.
Venta išteka iš nedidelio Labūnavos ežero (pagal Afanasjevą, o vietinių gyventojų manymu, iš Vėžio ežero) Šiaulių
apskrityje, pačiame paribyje su Telšių apskritimi. Venta daro
lanką į rytus, teka į šiaurę, į Kuršą; jos ilgis Žemaitĳoje – apie
130 varstų, plotis – ligi 40 sieksnių, gylis – ligi 18 pėdų. Dugnas smėlio, tarpais dumblo; miško plukdoma ja ne kažin kiek,
pradedama plukdyti truputį į šiaurę nuo Kuršėnų; norėta ją
kanalu sujungti su Nemuno intaku – Dubysa, padaryta ir
daug darbų, kurie buvo nutraukti 1831 m. ir nebeatnaujinti.
Iš jos intakų svarbesni: kairysis intakas Virvyčia išteka iš
Biržulio ežero Telšių apskrityje; iš pradžių ji teka pelkėta lyguma po žeme, o paskui išsiveržia į paviršių ir iš karto tampa
vandeninga ir srauni upelė su nuostabiai gražiais krantais.
Prie Virvyčios be ypatingų užtvankų pristatyta daug malūnų, tik nedideliu grioveliu po malūno ratu iš jos nuleistas
vanduo. Vandens srautas labai stiprus: Kairiškių malūne
pajungtas suktis 4 sieksnių skersmens ratas, ten gražiausiai
malama šešiomis girnomis. Kitas didelis intakas iš kairės
pusės – Varduva, paskiau Lūšis, kuria eina gubernĳos riba; iš
dešinės pusės didesnių intakų nėra.
Bartuva prasideda kiek į šiaurę nuo Platelių ežero ir įteka į
Liepojos ežerą. Jos ilgis Žemaičiuose apie 30 varstų, iš dešinės
pusės į ją įteka nemaža Luobos upė ir daug smulkesnių. Minĳa
išteka iš nedidelio Didovo ežero netoli Varnių, Telšių apskrityje, įteka į Kuršių marias. Jos ilgis Žemaičiuose – 130 varstų,
plotis – ligi 40 sieksnių, gylis – ligi 12 pėdų. Iš dešinės pusės
į ją įteka Babrungas, Salantas ir kt., o iš kairės – Veiviržas su
gausybe intakų ir daug kitų. Aukšti ir statūs Minĳos krantai,
vingiuojant vagai, yra nuostabiai gražūs. Pavasarį ir rudenį
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Minĳos vandenys labai aukštai pakyla, ir upė patvinsta, padarydama kai kada daug žalos pakrančių gyventojams; pvz.,
1839 m. ji aptvindė apylinkes per 5 varstus, o vanduo pakilo
14 pėdų aukščiau savo normalaus lygio; kažkas panašaus
atsitiko ir 1840 m. Į Nemuną savo vandenis varo Mituvos ir
Jūros, į kurią įteka Šušvė su savo intakais, baseinų upės (Jūros
ilgis – 120 varstų, plotis – ligi 10 sieksnių, gylis – 7 pėdos).
Be šitų stambių upių, yra dar daug upelių su savo baseinais. Jos įteka į ežerus arba pranyksta pelkėtose lygumose, o
kartais jungia du ežerus.
Žemaitĳoje ežerų priskaičiuojama daugiau kaip 170. Pats
didžiausias iš jų yra Virkšta, arba Platelių ežeras, Telšių apskrityje, 61⁄2 varsto ilgumo, 3 varstų pločio, dėl daugybės įlankų krantų ilgis 18 varstų. Iš vakarinio kranto atsiveria puikus
vaizdas į rytinį pakilesnį krantą, apaugusį pušimis. Jo fone
matyti išmėtytos salos, apaugusios lapuočiais medžiais; vienoje iš tų salų dunkso rūmų liekanos. Padavimas sako, kad čia
buvę karalienės Bonos, Žygimanto I žmonos, rūmai. Ši sala su
krantu kadaise buvo sujungta tiltu, kurio poliai dar ir dabar
stūkso po vandeniu. Apie Virkštą (Platelių ežerą) yra daug
smulkių ežerų, iš kurių išteka upeliai ar į juos pačius įteka.
Antrasis ežeras pagal didumą yra Lūkstas, 6 varstų ilgio,
3⁄4–3 varstų pločio; jame pasitaiko įvairaus dydžio gintaro gabaliukų. Lūkstas yra į pietvakarius nuo Varnių, į šiaurės rytus
nuo jo telkšo Biržulis, 6 varstų ilgio, galuose ligi 4 varstų, o per
vidurį mažiau kaip 1⁄4 varsto pločio. Su nedideliais, netolimais
ežerais jį jungia upeliai. Iš jo išteka Virvyčia, kairysis Ventos
intakas. Iš pietų į ežerą įteka Nakačia, kurios tėkmę ežeru galima matyti per visą jo ilgį: jos vaga yra kaip ir gilus griovys,
vanduo čia užšąla gerokai vėliau negu kitose vietose arba visai
neužšąla, kitame ežero gale ta vaga dingsta pelkėje, o paskui
išsiveržia kaip vandeninga Virvyčia. Manau, kad šį ežerą ir
sudarė upė, kuri užlieja savo kelyje sutiktą plačią lygumą.
Upeliais į šitą ežerą dar įteka vandens iš kitų gretimų ežerų.
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Prie apskrities centro – Telšių – yra Masčio ežeras, 31⁄2
varstų ilgio, nuo 1⁄2 iki 11⁄2 varsto pločio. Į šiaurę nuo Telšių yra
Tausalo ežeras, savo dydžiu lygus Masčiui, ir Plinkšių ežeras,
51⁄2 varsto ilgio, nuo 1⁄4 ligi 2 varstų pločio.
Atidžiai įsižiūrėjus į ežerų padėtį, nesunku bus pastebėti,
kad daugelis iš jų ir didžiausi yra abipus Telšių kalvų grandinės; ypač jų daug yra į rytus nuo tų kalvų. Matydamas tokį
ežerų pasiskirstymą, aš linkęs pripažinti, kad svarbiausios
reikšmės tam turėjo Telšių kalvos: jos sulaiko drėgmę, kurią
atneša pietvakarių vėjai iš Baltĳos jūros. Baltĳos jūra skalauja
30 varstų ilgio Žemaičių žemės krantą.
Esant tokiai gausybei vandens, kai kraštas nuo jūros lygio
apskritai neaukštai pakilęs, yra ir pelkių, o kai kurios iš jų
gana didelės. Pvz., Kamanų pelkė, esanti Telšių apskrityje
netoli Kuršo sienos, užima apie 48 kv. varstų plotą. Ta pelkė apaugusi neaukštais medžiais, į ją galima įkelti koją tik
žiemą. Vietiniai gyventojai tvirtai įsitikinę, kad ten kadaise
buvo didelis ežeras. Tą rodo Kamanų ežeras (plotas apie 1 kv.
varstą), telkšąs tarpe pelkių; be to, ir dabar dar jų akivaizdoje
ežeras pamažu užauga.
Prie jos iš šiaurės vakarų prisišlieja Vadaksties pelkė, apie
21⁄2 varstų ilgio. „Į rytus nuo Užvenčio, – rašo Afanasjevas
121 p., – pelkės tarpais driekiasi apie 40 varstų plotu, daugiausia palei upeles, tekančias į Ventos aukštupį.“ Su tuo aš
negaliu sutikti: apie Užventį kalnuotos vietos, toliau, apie
Šaukėnus, prasideda smėlio kalvos, apaugusios pušynais,
nuotolis tarp tų miestelių tik 15 varstų, jei matuosime Ventos
vaga. Teisybė, 12 varstų Ventos krantai yra nuolaidūs, ir iš dešinės pusės į ją įteka du intakai su tokiais pat krantais – Varmė ir Knituva. Pavasarį šios upės aptvindo pakrantes per 1⁄4
varsto iš abiejų pusių, o vasarą čia auga vešli žolė, aukštumo
sulig juosmeniu, duodanti gyventojams didelio pelno.
Abiejose Telšių kalvų pusėse pasitaiko pelkių: per 25 kv.
varstus ir 1⁄4 varsto į rytus nuo Alsėdžių. Vakaruose pelkės
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išsibarsčiusios nedideliais plotais; pati didžiausia iš tų pelkių – Tetervynė – prasideda prie Telšių apskrities, Varnių
mstl., netoli Lūksto ežero, nueina iki Janapolės ir toliau Luokės link. Keletas nedidelių ežerų yra netoli Prūsų sienos.
Geologĳos ir minerologĳos bruožai
Iš šios srities yra žinomi akademiko Eduardo Eichvaldo
darbai ir nedideli Kutorgos, Helmerseno, Ščiurovskio, fon
Ulmano straipsneliai. Neturėdamas po ranka naujausios
literatūros tuo klausimu, apsiribosiu trumpomis žiniomis,
paimtomis iš Afanasjevo aprašo, kuris buvo parašytas pagal
minėtus šaltinius.
Šiaulių apskrityje į šiaurę ir į šiaurės vakarus nuo Šiaulių
ligi Ventos ir ligi Kuršo sienos nustatyta silūro formacĳa. Kadangi šios formacĳos viršutinis sluoksnis susideda iš klinčių,
tai atmosferos vanduo lengvai suteka į gausius plyšius, todėl
tokiose vietose dirva sausa, joje nėra nei pelkių, nei ežerų.
Didesnė Žemaičių dalis yra devono formacĳos; ji sudaro
beveik visą Telšių apskritį ir Šiaulių bei Raseinių apskričių
dalį. Devono formacĳa, turinti daug purių klinčių, suteikia
kraštui ypatingą hidrografinį charakterį: krašte gausiai yra
pelkių ir ežerų, išteka daugybė upių ir upelių. Šių vietų drėgna
dirva kai kur yra apaugusi spygliuočiais ir lapuočiais miškais.
Ta formacĳa kai kuriose vietose gana dideliame plote išeina
į paviršių; pvz., tarp Endriejavo, Rietavo, Kulių ir Gargždų
visu ruožu matyti senovinis raudonasis smiltainis – devono
formacĳos sudedamoji dalis.
Ventos pakrantėmis, Šiaulių apskrityje, yra nustatytas atskiras Juros baseinas. Jį čia sudaro nedidelės molio kalvos,
kurių sudėtis labai panaši į Oksfordo molį; jis yra daugiau
kaip 20 pėdų storio ir turi daug suakmenėjusių iškasenų.
Dirvos klodai horizontalūs, ir jų nežymus nuolydis, atsiradęs
dėl įvairių priežasčių, vos pastebimas; labiausiai šis baseinas
žymu ties Papile.
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Terciaro periodas užima didelę Raseinių ir Telšių apskričių dalį ir paplitęs Nemuno baseine.
Sąnašiniai klodai sudaro didelę žemės plutos paviršiaus
dalį.
Neturėdama pirmykščių kalnų ir uolų, Žemaičių žemė
nusėta daugybe įvairios kilmės jai nebūdingų uolienų, vadinamaisiais eratiniais rieduliais; spėjama, kad jie čia atnešti iš
Skandinavĳos pusiasalio. Vietomis jie nukloję ištisus laukus,
o artimiausiose gretimose vietose jų visiškai nėra, pvz., apie
Kražius, Raseinių apskrityje, tokių akmenų tėra labai mažai,
bet ne toliau kaip už mylios, apie Kaltinėnus ir Karklėnus,
visas paviršius nusėtas akmenų. Didesnėje Telšių apskrities
dalyje tų akmenų visiškai nepasitaiko, daugiausia jų yra kai
kurių upių lygumose.
Žemaičių žemės paviršius susideda iš nuosėdinių uolienų, todėl ir naudingosios iškasenos čia yra nuosėdinės arba
organinės medžiagos. Riedulinė uoliena, t. y. kai kur pasitaiką eratiniai rieduliai, vartojami mūrinių pastatų statyboje
miestuose, tiesiant grindinius ir plentus. Visur yra labai daug
įvairių įvairiausio molio, iš kurio dirbamos plytos, kokliai,
čerpės, indai, vaikų žaislai ir t. t. Durpių gausiai yra Telšių
ir Raseinių apskrityse; daugelis ūkininkų, kurių žemėje yra
durpių, visai nevartoja kurui malkų, daug kas perkasi durpių
ir parsiveža iš už 5–6 varstų jaujai apkūrenti per kūlę. Durpės
labai pigios, vertinamas tik darbas, įdėtas joms gauti.5
Didžiosios Šiaulių apskrities dalies ir Raseinių apskrities
kai kurių vietų dirva yra juodžemis; jo podirvis – molio
sluoksnis, trĳų, kartais ir daugiau aršinų storio.
Ištisai smiltėtų plotų nėra, bet mažiau ar daugiau smiltynų yra įvairiose vietose: laukuose, kalvose ir lygumose jie yra
sumišę su juodžemiu, moliu ar dirvos akmenimis ir mažina
dirvos derlingumą. Baltĳos pajūrį (7 varstai nuo jūros) sudaro lakusis smėlys ir visiškai nederlingos kopos; vietomis jos
apaugusios pušyniukais ir kadagiais.

Nedideliais
kiekiais
pasitaiko
geležies rūdos;
hematito
randama
prie Žagarės
ir Minijos
pakrantėmis,
lomonito –
Ventos
pakrantėmis
ir pelkėtose
vietose,
chalkopirito
ir pirito –
visur.
Titnagų
pasitaiko retai
(aut. pastaba).
5
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Klimatas
Žemaitĳos klimato charakteristikai naudojausi Afanasjevo Kauno gub. aprašu, 1894 m. Kauno gub. informacine
knygute ir savo paties stebėjimais. Svarbiausias klimato
bruožas – saikingumas. Dėl nuolatinių jūros vėjų čia nebūna
ilgų sausrų, žiemos speigai trumpi. Purvynai ir pelkės savo
garais gerokai blogina orą, o tai labiau matyti pavasarį dirvonams greitai džiūstant. Dažniausiai pučia tokie vėjai: pietų
ir pietvakarių, vakarų ir pietvakarių, vakarų, rečiau rytų,
šiaurės rytų ir šiaurės. Pietų ir vakarų, ypač pietvakarių
vėjai dažniausiai atneša lietų, o pučiant rytų ir šiaurės, ypač
šiaurės rytų, vėjams oras būna sausas ir giedras. Ilgų ūkanų
būna lapkričio, o kartais ir gruodžio mėnesį. Vasarą, prieš
saulės tekėjimą, neretai pakyla rūkas, bet jis greitai išsisklaido. Telšių apskrityje, netoli pelkių ir ežerų, yra vietų, kur nuo
vakaro ligi saulės patekėjimo būna miglota ir žvarbu. Ten ne
tik vakarais ir naktimis, bet ir karštomis dienomis aiškiai jaučiamas temperatūros ir drėgmės skirtumas: pakiliose vietose
sausa ir karšta, o žemumose drėgna ir šalta. Žemose vietose
karštos dienos šiltą vakarą pakyla rūkas. Apskritai ūkanotų
dienų gerokai daugiau nei giedrų.
Pagal Samborskio stebėjimus (1851–1856 m.) oro temperatūra yra maksimali liepos 22 d. ir lygi 26,5° Reomiūro, o
minimali apie sausio 31 (n. st) – 23°, svyravimų amplitudė
vasario mėnesį didžiausia ir siekia 30° (nuo – 23,5° ligi + 6,5°),
tolesnių mėnesių amplitudė palaipsniui 1,5° mažėja. Kovo
mėnesį svyravimų amplitudė 28,5° (nuo – 15,5° ligi + 13°),
balandžio mėnesį 27° (nuo – 6° ligi + 21°), gegužės 25,5° (nuo
– 1,5° ligi + 24°), birželio 24° (nuo + 2 ligi + 26°), liepos 22,5°
(nuo + 4° ligi + 26,5°), rugpjūčio mėnesį mažiausiai 21° (nuo
+ 2,5° ligi + 23,5°); paskui ji didėja 1,5°; rugsėjo mėnesį 22,5°
(nuo – 3° ligi + 19,5°), spalio 24° (nuo – 6° ligi + 18°), lapkričio
25,5° (nuo – 13° ligi + 12,5°); gruodžio, sausio ir vasario mėnesiais svyravimų amplitudė maždaug vienoda ir yra 30°.
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Vidutinė metinė temperatūra + 5,6°.
Lietaus periodai paprastai būna gegužės ir lapkričio, kai
kada ir spalio mėnesiais. Samborskio apskaičiavimais per
metus yra 46 lietingos dienos. Pagal Ivanovskio stebėjimus
(Пaмятнaя кн. Кoвенск. губ., 1894 m.) ūkanotų dienų yra 162,
giedrų – 29, su stipriais vėjais – 15, su krituliais – 213, miglotų – 14, su griaustiniu – 17; vidutinis barometro spaudimas –
756,5.
Snigimo ir sniego tirpimo laikas yra labai nevienodas:
kai kada daug prisninga lapkričio mėnesį ir pasidaro rogių
kelias. Gruodžio mėnesį neretai palyja, kyla rūkų, o sniegas
ištirpsta; kai kuriais metais pasninga gruodžio pabaigoje;
būna žiemų, kai nėra sniego. Samborskio apskaičiavimu,
vidutiniškai per metus yra 23 dienos, kai sninga, o Ivanovskio apskaičiavimu – 78. Šiaulių ir Raseinių apskrityse krušos
retos, kiek dažnesnės Telšių apskrityje.
Flora
Ligi šiol Kauno gubernĳos flora dar neištirta, netgi nėra
augalų sąrašo, todėl apie ją sprendžiama iš gretimų kraštų
floros.
Neturėdamas po ranka patikimesnių ir išsamesnių šaltinių, turiu naudotis žiniomis, kurias pateikė Afanasjevas ir
Gukovskis.
Į Žemaitĳos floros sudėtį, sprendžiant iš krašto geografinės padėties, įeina augalai, būdingi europinės Rusĳos vidurinei juostai nuo Maskvos ligi Kursko. Palyginti su Vakarų
Europos flora, ji bus panašiausia į Rytų Prūsĳos florą.
Labiausiai paplitusios šeimos yra: Gramineae, Rananculaceae, Cruciferae, Labiatae, Umbelliferae, Papilionaceae,
Compositae, Coniferae ir kt. Kadaise žemaičiai buvo garsūs
savo nepereinamais miškais, dabar jie daugiausia iškirsti.
Daugelyje vietų ten, kur kitados buvo miškai, dabar ariamos
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dirvos; ypač daug miškų išnaikinta paskutiniu laiku. Priežastys tokios:
1) Liepojos–Romno geležinkelio nutiesimas sudarė sąlygas juos kirsti; 2) didėjant gyventojų skaičiui, prireikė daug
miško medžiagos vietiniams poreikiams patenkinti; 3) baudžiauninkų išvadavimas ir dėl to vykęs dvarininkų smukimas vertė pastaruosius pardavinėti miškus.
Iš kadaise puikių ąžuolynų dabar kur ne kur likę tik pėdsakai.
Spygliuočių miškai vyrauja Šiaulių ir Raseinių apskrityse,
o lapuočių – Telšių apskrityje. Pušynai, augantys smėlėtose ir
kietose dirvose, yra kaip ir pačios gamtos išvalyti. Ten beveik
neauga krūmų, tiktai yra kiminų ir nedidelių kadagių, pušys
išsišakojusios tik pačioje viršūnėje. Visais metų laikais tų miškų dirva yra sausa; jos paviršių dar labiau stiprina pušų kankorėžiai. Pušynai paprastai yra išraižyti daugelio šunkelių.
Lapuočių miškuose, o ypač eglynuose prižėlę tų medžių ataugų, krūmų, aukštos žolės. Medžių šakos susipynusios, ir tai
daro mišką dar tankesnį. Dažnokai juose pasitaiko klampynių ir pelkėtų vietų. Kelias per tokius miškus yra vargingas.
Dažniausiai auga šitokie medžiai: eglės, pušys, ąžuolai
(Qu. pedinculata ir Qu. rabur), liepos (Tilia parvifolia ir Tilia
grandifolia), beržai, drebulės, keletas alksnių rūšių, klevai,
vinkšnos (Ulmus effusa). Mišrieji: skirpstai (Ulmus campester), uosiai, topoliai, juodosios tuopos (Populus nigra), ievos,
obelys, vyšnios, virbiniai gluosniai (Salix pentandra), baltieji
gluosniai ir t. t.
Dažniausiai pasitaikantys krūmai: lazdynai, totoriniai klevai, laukų klevai, ožekšniai, dygiosios kryklės. Mišrieji: karklai, žilvičiai, putinai, sausmedžiai, raudonieji karklai (Salix
rubra), kadagiai, gudobelės, šunobelės.
Žemaičiuose auginami tokie maistingieji augalai: rugiai,
kviečiai, miežiai, žirniai, pupos, grikiai, lęšiai. Iš pašarinių
žolių labiausiai paplitusios: baltieji ir raudonieji dobilai, ku-
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riuos jau sėja daugelis ūkininkų, vikiai ir motiejukai; iš aliejinių kultūrų: kanapės, linai, saulėgrąžos, aguonos. Daržovės:
bulvės, burokėliai, kopūstai, ridikai, pastarnokai, ropės, svogūnai, česnakai, morkos, agurkai; sodnuose: obelys, kriaušės,
vyšnios, trešnės (žem. greitviešnės), slyvos, šermukšniai, serbentai, agrastai. Be to, reikia paminėti apynius, kurie visur
auginami mėgstamam gėrimui alui daryti. Nuodingų augalų
tėra labai mažai.
Fauna
Gyvūnų pasaulis taip pat mažai ištirtas, kaip ir augalų.
Apskritai čia gyvūnai yra tie patys, kaip ir kitose europinės
Rusĳos dalyse, kurios yra tokioje pačioje platumoje. Žinduolių ir paukščių rūšių seniau buvo daugiau; išnaikinus miškus,
labai sumažėjo jų gyventojų skaičius ir įvairumas. Palyginti
su gyvūnų pasauliu, kurį pateikia kronikos ir net Lietuvos
Statutas, dabartinis atrodys labai menkas ir skurdus.
Kadaise visur buvo bebrų, o dabar jų niekur nebeaptiksi;
bebrų gūžtos davė didelį pelną. Žemaičių miškuose pasitaikydavo meškų, net Žemaitĳos herbe vaizduojama meška,
stovinti ant užpakalinių kojų. Dabar ir vilką sunku pamatyti, kai kur pasitaiko stirnų, briedžių, opšrų, šernų, ūdrų,
kiaunių, šeškų, voverių. Iš paukščių aptinkami paprastieji
plėšrūnai: pelėdos, pesliai, vanagai, apuokai ir kt., sakalai ir
ereliai tik dainose minimi. Iš paukščių turbūt pati gausiausia
yra vieversių šeima: Žemaičiuose nuo ankstyvo pavasario
ligi vėlyvo rudens kiekviename žingsnyje galima girdėti tų
paukščiukų giesmių. Gieda jie nuo aušros ligi vėlaus vakaro,
nuo ryto ligi saulės laidos jie skrajoja ore, o kitu metu gieda
tupėdami žolėje, javuose ir krūmuose. Kai kur yra dar gana
daug kurtinių, tetervinų, jerubių, kurapkų, perkūno oželių,
ančių ir kt., labai daug didžiai gerbiamų gandrų, o garniai,
gervės, gulbės, laukinės žąsys sustoja tik perskrisdamos.
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Paprasčiausios upių ir ežerų žuvų rūšys: lydekos, ešeriai,
lynai, raudės, šapalai, karšiai, karosai, pūgžliai. Kai kuriuose
Telšių apskrities ežeruose yra lašišų (Salmo maraenula). Vėžiai paskutiniu metu visiškai išnyko, išmirė nuo kažin kokios
užkrečiamos ligos kaip tik tuo metu, kai padidėjo paklausa ir
pakilo kainos. Jų užsiliko mažose upelėse ir ne kažin kiek.
Roplių klasės ir rūšys paprastesnės už kitas klases, ir jų
mažiau. Jei ir yra atskirų vietų, kur gausu kokios nors rūšies
roplių, tai kitose vietose jų nepaprastai mažai. Visur paplitę
varlių (Ranidae) šeimos gyvūnai, driežų labai nedaug. Gyvačių pasitaiko tik kai kuriose vietose, kartais labai gausiai,
pavojingų žmonėms ir gyvuliams tėra mažai. Buffonidae
šeimos gyvūnai gausiai paplitę.
Iš naminių gyvulių ypač vertas paminėti arklys, žemaičių pasididžiavimas ir turtas, neišskiriamas jų draugas ir
bičiulis. Žemaičių veislės arkliai, nors ir smulkūs, pasižymi
greita bėga, ištverme, pašaro ir gėralo neišrankumu. Velionis
L. Ivinskis, žymus šio šimtmečio šeštojo dešimtmečio žemaičių rašytojas, teigia, kad žemaitukas padėjo žemaičiams
išsilaikyti ir nepasiduoti galingesniam priešui – riteriams.
Savo arkliuku, lengvai apsiginklavęs, žemaitis lengvai galėjo
pavyti variniais ginklais apsikabinėjusį priešą ir lengvai išsisukti nuo jo persekiojimų (Lietuviški raštai ir raštininkai,
42 p.). Dabar kiekvienais metais Raseiniuose ir Varniuose
rengiamos žemaičių veislės arklių parodos.

F I Z I N I A I BRUOÞ A I
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Čia pateikti matavimai yra mano atlikti pagal prof. Petrio
programą, pridėtą prie Hintervaldnerio kol. rinkimo instrukcĳos. Be to, naudodamasis antropologĳos draugĳų žurnaluose esančiomis lentelėmis ir nurodymais, kai kurias grafas aš
pridėjau. Kai kuriais atvejais turėjau nutolti nuo prof. Petrio
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programos. Aš stebėjau tik galvos, barzdos ir ūsų plaukų
spalvą, o kitų kūno dalių plaukų spalvą stebėti susidarė
sunkumų dėl žemaičių drovumo. Dėl tos pačios priežasties
negalėjau stebėti krūtinės ir krūtų odos spalvos, dubens gaktinės sąvaržos aukščio nuo grindų plokštumos. Neaprašinėjau smulkiai ausų vien dėl to, kad, laiku susipažinęs su šiuo
klausimu, vietoj to išmatavau ausų skersmenį.
Kaip iš pridėtos lentelės matyti, daugumas asmenų yra
valstiečiai. Aš nesiekiau matuoti bajorų, nes dažnai tarp jų
esti svetimų priemaišų. Kad duomenys būtų grynesni, reikėtų neįtraukti bajorų, nes jų matavimo duomenys gerokai
iškraipo individualių matmenų suvestines ir aritmetinius
vidurkius į vieną ar kitą pusę Kadangi nespėjau atlikti skaičiavimų, reikalingų matmenų eilėms išgryninti, pateikiu
visų tirtųjų asmenų individualius matmenis. Gyvenimo tam
tikroje vietoje trukmę ne visada tiksliai nurodžiau (tuos atvejus pažymėjau O ženklu), mat tai laikau nereikalingu, nes
dauguma žmonių nurodytoje vietoje gyveno kelerius metus,
tačiau visą gyvenimą praleido toje pačioje ar gretimoje parapĳose, tarnaudami tai vienur, tai kitur.

* Toliau
tekste –
G. Č.

PAG A L LUO M US T I RT I E J I
PA SI S K I R ST O TA I P

[% skaičiavo Gintautas Česnys*]:
vyrų
moterų
valstiečių
52 (77,6%) 36 (65,5%)
bajorų
13 (19,4%) 18 (32,7%)
Prūsijos
2 (3%)
–
piliečių
miestiečių
–
1 (1,8%)
67 (100%) 55 (100%)
PAG A L PRO F E SI JA S

[% ir moterų duomenis skaičiavo G. Č.]
vyrų
moterų
darbininkų, ber- 33 (49,2%) 2 (3,6%)
nų, trobelninkų**

36
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moksleivių
vežėjų
žemvaldžių
savininkų
kunigų
smuikininkų
bitininkų
elgetų
dvarininkų
varpininkų
liokajų
amatininkų
tarnaičių

4 (6%)
–
6 (9%)
–
10 (14,9%) 19 (34,5%)

1 (1,5%)
–
1 (1,5%)
–
1 (1,5%)
–
1 (1,5%)
–
1 (1,5%)
5 (9,1%)
2 (3%)
–
1 (1,5%)
–
6 (8,9%)
2 (3,6%)
–
27 (49,1%)
67 (100%) 55 (100%)
** trobelninku vadinamas vedęs kumetis, dirbantis dvarininkui
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PAG A L I Š SI L AV I N I M Ą

PLAUKŲ SPALVA

[% ir moterų duomenis skaičiavo G. Č.]
vyrų
moterų
neturi jokio
28 (42,4%) 7 (12,7%)
skaito
13 (19,7%) 38 (69,1%)
žemaitiškai
raštingi
4 (6,1%)
4 (7,3%)
(žem. k.)
raštingi (žem. 9 (13,6%) –
ir rusų k.)
raštingi (žem., 11 (16,7%) 2 (3,6%)
rusų ir lenkų k.)
raštingi (žem. 1 (1,5%)
4 (7,3%)
ir lenkų k.)

[palyginamieji duomenys praleidžiami]
vyrų
moterų
iš viso
šviesia- 6
7
10, 7%
plaukių (8,9%)
(12,7%)
šviesiai 18
7
20,5%
rusva(26,9%) (12,7%)
plaukių
rusva21
22
35,2%
plaukių (31,3%) (40%)
tamsiai 20
14
27,9%
rusva(29,9%) (25,5%)
plaukių
juod2
5
5,7%
bruvių
(2,9%)
(9,1%)

PA G A L K Ū N O SUDĖJIMĄ

[% ir moterų duomenis skaičiavo G. Č.]
vyrų
moterų
stambaus
37 (55,2%) 35 (63,7%)
vidutinio
29 (43,3%) 18 (32,7%)
smulkaus
1 (1,5%)
2 (3,6%)
67 (100%) 55 (100%)

PLAUKŲ PATAMSĖJIMAS

A K I Ų S PA LVA

PLAUKŲ ŽILIMAS

[palyginamieji Olechnovičiaus ir Jančiuko duomenys praleidžiami]
vyrų
moterų
iš viso
mėlynos 33
27
49,2%
(49,3%) (49,1%)
pilkai
19
17
29%
mėlynos (28,4%) (30,9%)
pilkos
9
6
12%
(13,4%) (10,9%)
rudos
6
5
9%
(9%)
(9%)

[lentelė praleidžiama, nes neaiški jos
prasmė]

O D O S S PA LVA

[palyginamieji duomenys praleidžiami]
vyrų
moterų
iš viso
balta
64
52
95,1%
(95, 5%) (94,2%)
šiek tiek 3 (4,5%) 3 (5,8%) 4,9%
patamsėjusi
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vyrų
pastebėtas 58
(86,6%)
nepaste- 9
bėtas
(13,4%)

moterų
51
(92,7%)
4
(7,3%)

iš viso
89,3%
10,7%

KAKTA

[šios ir tolimesnių lentelių % bei moterų
duomenis skaičiavo G.Č.]
vyrų
moterų
stati
41 (61,2%) 33 (60%)
įdubusi*
5 (7,5%)
1 (1,8%)
iškili
9 (13,4%) 20 (36,4%)
nuožulni
12 (17,9%) 1 (1,8%)
67 (100%) 55 (100%)
ryškiais
23 (34,3%) 7 (12,7%)
gumburais
neryškiais
44 (65,7%) 48 (87,3%)
gumburais
67 (100%) 55 (100%)
* neiškus požymio apibrėžimas, verstas
iš rusiško „вогнутый“
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NOSIES BALNAS

tiesus
įlinkęs
išlinkęs

LŪPOS

vyrų
53 (79,1%)
8 (11,9%)
6 (9%)
67 (100%)

moterų
37 (67,3%)
16 (29,1%)
2 (3,6%)
55 (100%)

mažesnės
už vidutines
vidutinės
didesnės
už vidutines

vyrų
moterų
17 (25,4%) 13 (23,7%)
47 (70,1%) 41 (74,5%)
3 (4,5%)
1 (1,8%)
67 (100%) 55 (100%)

NOSIES APAČIOS [ŠNERVIŲ]
PLOKŠTUMA

horizontali
priekis
nusviręs
priekis
pakilęs

vyrų
moterų
46 (68,7%) 39 (70,9%)
20 (29,8%) 7 (12,7%)
1 (1,5%)

9 (16,4%)

67 (100%) 55 (100%)

DANTYS

vyrų
stambūs [tvirti] 27 (40,3%)
vidutiniai
14 (20,9%)
smulkūs
26 (38,8%)
[silpni]
67 (100%)

moterų
25 (45,5%)
12 (21,8%)
18 (32,7%)
55 (100%)

Norėdamas pavaizduoti to ar kito matmens pasiskirstymą
tirtojoje žmonių grupėje, ėmiausi sudarinėti lenteles, bet dėl
laiko stokos to neįvykdžiau. Pavyzdžiu čia pateikiu 4 lenteles,
kurios vaizduoja šių požymių pasiskirstymą: 1) vyrų smegeninės pločio, 2) vyrų smegeninės aukščio, 3) smegeninės
pločio ir ilgio [galvos] rodiklio, 4) smegeninės aukščio ir ilgio
rodiklio.
T I RT I E J I V Y R A I
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Vardas, pavardė
Mykolas Augustauskis
Baltramiejus
Baltrimas
Jurgis Bertašius
Domininkas Budrys
Kazimieras Budrys
Domininkas Bukantas
Kazimieras Bukantas
Antanas Čaikauskis
Pranas Čaikauskis
Marcijonas Česnauskis
Domininkas Dapkus

Nr.
Gimimo vieta
22 Truikinai, Skuodo prp.
43 Vismaldai, Žarėnų prp.

Tyrimo vieta
Truikinai
Rešketėnų dv.

30
37
47
7
14
57
21
58
8

Domininkas Darkintis
Stanislovas Derbutas
Pranas Deringis

12 Užventis
Miestelių medė
Mažuliai, Skuodo prp.

Darbėnai
Kantaučių dv.
Kantaučių dv.
Kegriai
Užventis
Pakiršnovės dv.
Salantai
Salantai
Vaiteliai,
Skuodo prp.
Ušnėnai
Miestalių medė

Sausdravai, Laukžemio prp.
Užpeliai, Kantaučių prp.
Užpeliai, Kantaučių prp.
Kegriai, Viekšnių prp.
Kegriai, Viekšnių prp.
Pikeliai
Varnių prp.
Ylakių prp.

2/2/2004, 11:11 PM

Vardas, pavardė
Leonardas Druktenis
Juozapas Gedrimas
Antanas Gretousas (?)
Tadas Jablonskis
Kazimieras Jakutis
Aleksandras
Juozapatavičius
Anupras
Kasperavičius
Martynas
Kasperavičius
Jonas Kazragis

Nr.
Gimimo vieta
1 Bagdonai, Tverų prp.
16 Razmai, Varnių prp.
Truikiniai, Kaltinėnų prp.
42 Sudėnai, Laukžemio prp.
23 Kulai, Skuodo prp.
32 Užrūdiai, Kaltinėnų prp.

Tyrimo vieta
Karūžiškės dv.
Varniai
Truikiniai
Darbėnai
Truikinai

20 Rapšaičiai, Plungės prp.

Pakiršnovis,
Plungės dv.
Karūžiškių dv.

Tadas Kniušys (?)
Adomas Kontautas

54 Truikinai, Skuodo prp.
11 Palūkstis, Varnių prp.

Leonas Kučinskis
Petras Kuzminskis
Vincas Kuzminskis
Vincas Labokas
Valerijonas

13 Žeberiai, Užvenčio prp.
Mažupiai, Tverų apyl.
50 Tverai
31 Pikaitaliai, Laukuvos prp.
35 Užkalniai, Pavandenės prp.

Lenkevičius
Antanas Liaugaudas
Jonas Mackus
Motiejus Melinauskis
Antanas Mileris
Pranas Minderis

41
36
34
40
3

Jonas Mociūra
Kazimieras Norvilis
Liudvikas Petkevičius
Pranas Petkus
Antanas Petreikis
Jurgis Pilibavičius
Jonas Platakis
Antanas Razmas
Liudvikas Rekašius
Vincas Rupšas
Jurgis Savickis
Leonas Silkinis
Mykolas Stasiulis
Jonas Steponavičius
Jonas Stonys
Stanislovas Stonys
Antanas Strazdauskis
Konstantinas Strumila
Liudvikas Šiaulys
Stanislovas Šilinskis
Feliksas Šimkus
Juozapas Šimkus
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10 Klibaliai, Pašilės prp.
Laukuva, Pavandenės prp.

55
56
39
48
18
29
44
53
2
59
52
28
26
49
6
45
19
17
33
24
4

Padievytis,
Pavandenės prp.
Truikinai
Reketėnų dv.,
Žarėnų prp.
Žeberiai
Tverai, Laukuvos prp.
Tverai
Karūžiškės dv.

Padvarninkai, Sedos prp.
Darbėnai
Simėnai, Skaudvilės prp.
Šatės
Luokė, Užvenčio prp.

Kantaučiai
Darbėnai
Karūžiškių dv.
Darbėnai
Medingėnų dv.,
Kantaučių prp.
Klaipėdos prp.
Pakiršnovės dv.
Budginai, Grūšlaukio prp.
Salantai
Surgailiai, Tverų prp.
Tverai
Pelgiai, Salantų prp.
Darbėnai
Vilkaičiai, Kantaučių prp.
Kantaučių dv.
Šlečkai, Alsėdžių prp.
Kantaučių dv.
Vismaldai, Žarėnų prp.
Kantaučių dv.
Turai, Salantų prp.
Salantai
Plauskiniai, Plungės prp.
Tverai
Salantai
Darbėnai
Darbėnai
Tryškiai
Tryškių dv.
Endriejavas, Medingėnų prp. Medingėnų dv.
Karkliai, Luokės prp.
Kantaučių dv.
Pabiržulis, Viekšnių prp.
Pabiržulis
Stulgėnai, Plungės prp.
Keturėnai, Kantaučių prp.
Kantaučių dv.
Gilvyčiai, Kaltininkų prp.
Karūžiškė
Laukuva
Karūžiškio dv.
Tverai
Tverai
Janapolės Kulų dauba
Ušnėnai
Užvenčio dv.,
Ušnėnai,
Užvenčio prp.
Užvenčio prp.
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* rodiklis
procentais,
jo tikslumas
patikrintas
[G. Česnys]
** kairės
ir dešinės
pusės
matmenų
vidurkis
[G. Česnys]

Vardas, pavardė
Stanislovas Šimkus
Liudvikas Šukšta
Jonas Umelis (?)
Juozapas Urbonas

Nr.

Gimimo vieta
Varniai, Skaudvilės prp.
46 Medingėnai, Kantaučių prp.
60 Razmai
9 Varnių prp., Zdoniškės dv.

Kazimieras
Vaičikauskis
Domininkas Višinskis
Jonas Višinskis
Antanas Žadeikis
Juozapas Žemeckis
Juozapas Žukauskis

25 Tverai

Tyrimo vieta
Varniai, Kaltinėnų prp.
Medingėnų dv.
Karūžiškių dv.
Varnių prp.,
Žebenkų dv.
Tverai

15
5
51
38
27

Užventis
Daugėnai
Daugėnai
Karūžiškių dv.
Pakeršių dv.

Ušnėnai, Užvenčio prp.
Daugėnai, Pavandenės prp.
Daugėnai, Užvenčio prp.
Gaubiai, Gardiškės prp.
Žalšilė, Tryškių prp.

V Y RŲ I N DI V I DUA LŪ S M AT M E N YS ( C M )

Pož.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

40
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Požymio pavadinimas

1
19,8
16,2
81,8

Smegeninės ilgis
Smegeninės plotis
Pločio ir ilgio (galvos)
rodiklis*
Smegeninės aukštis
15,7
Aukščio ir ilgio
79,3
rodiklis*
Galvos apimtis
59,5
Mažiausias kaktos plotis 11,3
11,6
Veido morfologinis
aukštis
Veido plotis
13,0
Veido morfologinis
89,2
rodiklis*
Nosies aukštis
4,7
Nosies plotis
3,6
11,7
Apatinio žandikaulio
plotis (tarp kampų)
Ūgis
172,6
Peties (acromion) aukštis 140,0
(nuo grindų)
140,0
Jungo įlankos aukštis
(nuo grindų)
Žasto ilgis**
31,5
Dilbio ilgis**
25,4
Šlaunies ilgis**
40,6
Blauzdos ilgis**
38,1
Pėdos ilgis**
26,6
Pečių plotis
39,0
Krūtinės apimtis
98,0
Dubens bikristalinis
31,0
plotis

Tirtojo asmens numeris
2
3
4
5
18,5
18,8
19,3
18,3
16,0
15,4
16,1
16,2
86,5
81,9
83,4
88,5

6
17,9
15,8
88,3

15,7
84,9

15,2
80,9

16,6
86,0

15,9
86,9

15,0
83,8

55,0
10,7
11,2

54,8
10,7
11,0

54,0
11,4
12,9

55,0
10,9
11,3

54,0
10,6
12,0

12,0
93,3

11,9
92,4

12,2
105,7

9,5
118,9

12,2
98,4

5,2
3,5
10,7

4,3
3,5
10,5

5,2
3,3
10,5

5,0
3,1
10,1

4,9
3,0
11,7

174,7
142,7

178,0
144,8

180,5
142,7

170,0
137,4

172,0
146,3

142,0

146,0

147,2

137,7

140,5

32,1
25,7
43,3
39,8
25,6
38,5
88,0
27,5

32,0
27,0
46,9
42,6
27,4
42,3
91,0
32,1

33,9
26,5
45,2
40,1
26,9
40,7
94,0
28,2

31,8
23,6
41,8
39,1
25,4
36,3
86,0
26,7

35,0
24,2
44,8
39,4
25,1
37,4
87,0
29,3
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Pož.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

7
18,2
16,3
89,6
14,9
81,9
54,5
10,0
12,0
10,8
111,1
4,8
3,6
10,4
174,6
146,3
147,1
31,2
27,3
43,3
43,8
24,2
38,0
86,0
29,0

8
19,3
16,4
85,0
15,6
80,8
57,0
10,9
12,2
12,5
97,6
4,8
4,0
10,4
176,0
141,0
138,3
31,8
25,7
44,3
41,2
24,5
37,6
94,0
27,1

9
18,7
16,3
87,2
15,5
82,9
56,6
11,0
10,8
12,2
88,5
5,0
3,5
14,5
153,8
131,0
130,0
32,2
22,5
40,5
36,4
23,5
38,4
89,0
26,9

Tirtojo asmens numeris
10
11
12
18,1
18,7
19,1
16,0
16,3
15,6
88,4
87,2
81,7
15,7
15,5
15,6
86,7
82,9
82,1
55,3
54,5
56,8
11,2
10,3
11,0
11,6
10,5
11,0
13,5
12,5
12,3
85,9
84,0
89,4
5,3
5,0
4,4
3,3
3,3
3,7
12,0
10,5
11,3
161,0 162,2 171,7
130,0 136,4 141,2
128,0 135,3 139,8
30,1
30,5
32,6
24,1
25,0
25,3
40,0
41,7
41,2
33,7
39,3
40,4
25,1
25,8
26,9
38,9
37,0
40,9
88,0
88,0 100,0
28,9
25,6
31,3

13
19,1
16,1
84,3
14,7
77,0
56,0
10,4
12,3
11,2
109,8
5,8
3,4
10,6
170,0
139,8
138,0
32,5
26,3
42,0
39,6
25,0
38,6
92,0
27,5

14
19,8
16,5
83,3
16,0
80,8
58,8
10,8
12,0
12,4
96,8
5,1
3,4
11,8
179,5
144,9
147,5
32,2
26,7
43,8
42,5
27,5
39,6
88,0
31,0

15
18,5
15,8
85,4
15,8
85,4
54,7
10,3
11,9
11,0
108,2
5,8
3,4
10,0
158,6
128,7
138,8
31,0
24,3
38,8
38,5
24,6
35,6
86,0
25,6

Pož.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

16
19,5
16,3
83,6
15,4
79,0
56,6
10,5
12,7
12,2
104,1
5,2
3,5
10,6
172,3
141,0
140,5
32,6
25,2
41,8
38,3
25,3
38,6
98,0
30,0

17
18,5
14,0
75,7
14,3
77,3
52,7
10,2
11,7
11,7
100,0
5,3
3,0
9,7
162,8
135,3
133,4
32,2
24,9
39,6
37,0
24,8
38,2
92,0
28,7

18
19,1
15,8
82,7
15,7
82,2
56,0
10,3
12,5
11,6
107,8
5,4
3,7
11,2
169,7
139,4
138,0
38,9
22,9
37,9
34,0
25,5
35,8
88,0
25,8

Tirtojo asmens numeris
19
20
21
18,0
18,7
19,6
15,7
15,5
15,5
87,2
82,9
79,1
15,8
15,2
16,3
87,8
81,3
83,2
54,0
54,2
58,0
10,8
10,5
10,3
11,1
11,8
12,1
12,1
12,0
12,1
91,7
98,3 100,0
5,0
5,0
5,5
3,1
3,2
3,3
11,0
10,8
10,2
165,4 161,8 179,0
137,3 129,1 144,8
135,6 131,6 147,0
30,3
32,3
31,8
24,0
24,7
25,9
40,0
42,7
42,5
35,8
36,2
39,3
23,5
24,7
27,0
34,1
36,8
39,9
88,0
86,0
89,0
29,5
28,6
31,6

22
18,7
15,8
84,5
15,5
82,9
55,7
10,7
12,0
12,0
100,0
5,0
3,2
10,6
164,5
138,2
133,6
32,2
24,5
39,7
39,1
25,8
36,0
91,0
26,9

23
19,3
15,8
81,9
15,8
81,9
56,3
10,5
11,6
11,9
97,5
5,3
3,3
11,0
172,0
142,7
139,6
32,4
25,3
44,2
38,8
25,2
39,6
94,0
33,0

24
18,2
16,2
89,0
15,3
84,1
55,6
11,3
11,3
12,0
94,2
5,4
3,8
10,5
179,6
146,0
146,5
35,8
26,4
46,3
42,3
25,3
36,5
86,0
26,5
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Pož.
Nr.
25
1. 18,4
2. 16,3
3. 88,6
4. 15,4
5. 83,8
6. 55,8
7. 11,5
8. 10,9
9. 13,0
10. 93,8
11.
5,4
12.
3,8
13. 11,1
14. 166,0
15. 137,7
16. 134,2
17. 31,9
18. 24,3
19. 40,6
20. 37,3
21. 26,0
22. 38,7
23. 97,0
24. 27,3

26
19,6
15,5
79,1
15,5
79,1
56,0
11,4
12,3
12,9
95,3
5,2
3,4
11,0
166,3
134,8
135,8
33,5
25,3
42,3
37,7
25,5
37,9
91,0
29,0

27
19,3
15,5
80,3
16,2
83,9
56,2
11,4
11,6
12,6
92,1
5,0
3,4
12,3
176,0
144,2
146,7
32,2
23,6
40,3
38,2
25,1
37,8
90,0
29,3

Tirtojo
28
18,7
16,4
87,7
15,8
84,5
56,5
11,2
12,0
–
–
5,4
3,3
14,3
156,7
137,5
135,4
30,4
23,9
38,4
40,2
24,4
36,0
83,5
27,3

asmens
29
18,7
15,6
83,4
15,5
78,7
54,0
11,2
13,0
11,8
110,2
5,8
–
11,3
177,0
143,7
145,2
32,2
25,6
41,0
40,6
26,0
40,2
97,0
29,7

numeris
30
31
18,3
19,2
15,6
15,5
85,2
80,7
15,1
14,7
82,5
76,6
55,0
56,3
10,7
10,3
11,7
11,3
11,7
12,2
100,0
92,6
4,8
5,0
3,2
3,4
11,2
11,0
167,4 157,0
135,5 137,0
137,7 135,3
30,5
31,6
24,0
26,7
41,9
42,2
34,5
38,3
24,5
26,1
38,7
40,0
86,0
93,0
28,8
29,0

32
19,8
16,0
80,8
14,6
74,7
57,5
10,4
11,7
12,1
96,7
5,0
3,1
11,7
162,6
134,6
136,4
31,9
24,9
40,1
34,1
26,5
36,8
92,0
31,0

33
19,2
14,8
77,1
15,0
77,6
54,0
10,3
11,2
11,7
95,7
4,9
3,6
10,2
162,2
131,5
133,5
32,8
25,2
43,0
37,9
25,9
37,9
88,0
29,0

Pož.
Nr.
34
1. 17,3
2. 15,4
3. 89,0
4. 14,7
5. 85,0
6. 51,7
7. 10,1
8. 11,4
9. 12,0
10. 95,0
11.
5,0
12.
3,3
13.
9,6
14. 156,2
15. 129,2
16. 129,8
17. 31,0
18. 24,6
19. 41,9
20. 36,9
21. 24,3
22. 34,5
23. 86,0
24. 25,4

35
18,3
16,3
89,1
16,0
87,4
55,0
10,8
11,1
12,0
92,5
4,5
3,1
11,4
166,7
139,3
135,5
33,1
24,2
42,4
38,0
26,0
37,1
90,0
28,8

36
19,3
16,2
83,9
15,3
79,3
57,7
11,2
10,7
12,5
85,6
4,8
3,4
11,5
173,2
143,8
142,3
33,0
25,0
43,4
40,1
26,6
36,8
100,0
27,6

Tirtojo
37
18,5
15,1
81,6
15,8
85,4
56,0
11,1
12,2
12,4
98,4
5,0
3,4
11,8
168,5
137,5
138,9
32,5
26,8
42,9
43,0
27,0
36,3
95,0
30,0

asmens
38
19,6
15,4
78,6
14,6
74,5
56,0
11,2
12,1
12,4
97,6
5,5
3,6
11,0
165,7
139,5
140,0
33,3
25,8
42,8
37,3
24,9
35,3
90,0
29,5

numeris
39
19,3
15,4
79,8
15,5
79,3
56,5
11,0
12,7
13,0
97,7
4,7
3,4
12,1
170,5
149,0
138,7
31,7
25,8
42,5
36,2
24,9
38,6
91,0
29,0

41
18,9
15,5
82,0
15,1
79,5
51,3
11,2
11,8
13,3
88,7
4,7
3,5
11,1
168,8
141,0
138,3
33,0
25,5
44,0
36,5
–
37,4
94,0
28,6

42
18,4
15,7
85,3
15,6
84,8
55,0
10,7
12,6
12,1
104,1
4,9
3,9
11,2
161,5
135,0
132,2
30,8
24,1
42,6
34,8
24,0
37,7
93,0
27,6

40
19,7
17,2
87,3
16,4
73,6
59,0
11,0
13,0
11,5
113,0
5,5
3,0
11,1
182,0
152,0
148,0
33,6
26,6
46,6
42,4
26,4
36,9
91,0
30,5
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Pož.
Nr.
43
1. 19,2
2. 16,9
3. 88,0
4. 16,1
5. 83,9
6. 56,0
7. 10,6
8. 12,4
9. 13,0
10. 95,4
11.
5,4
12.
3,2
13. 10,7
14. 168,8
15. 133,8
16. 138,2
17. 30,2
18. 25,1
19. 42,3
20. 38,6
21. 25,6
22. 36,8
23. 90,0
24. 30,8

44
17,8
15,0
84,3
15,2
85,4
53,0
10,6
11,7
12,0
97,5
4,5
3,5
10,5
167,4
136,4
137,8
32,1
26,5
41,7
38,1
26,2
38,6
89,0
28,1

45
19,8
15,7
79,3
15,7
79,3
56,7
10,7
11,5
11,8
97,5
5,1
3,4
11,4
174,0
144,5
141,3
30,8
23,1
43,5
39,7
26,2
36,0
91,0
28,0

Tirtojo asmens numeris
46
47
48
20,1
18,9
19,3
15,1
15,9
16,3
75,1
84,1
84,5
15,0
15,8
16,0
79,6
83,6
82,9
57,2
55,0
58,2
10,4
10,6
10,3
11,5
11,7
12,4
12,0
11,8
12,1
95,8
99,2 102,5
4,9
5,0
5,0
3,6
3,7
3,3
11,0
9,9
10,8
175,3 159,8 172,0
143,2 131,4 144,5
144,7 128,4 141,0
31,6
30,7
31,0
25,2
24,5
25,8
42,7
40,1
44,1
39,4
38,2
39,2
23,6
27,7
25,7
39,0
36,8
40,2
91,0
93,0
93,5
30,5
29,5
28,9

49
19,4
17,4
89,7
16,3
84,0
58,0
11,0
13,2
12,9
102,3
5,2
3,4
11,4
179,0
146,0
145,3
28,7
27,2
40,5
37,4
25,7
37,2
92,0
25,9

50
20,7
16,7
80,7
16,4
79,2
59,0
10,5
12,8
12,1
105,8
5,2
3,6
11,8
168,0
137,0
136,5
32,9
25,9
42,3
37,3
26,6
37,4
101,0
31,0

51
18,8
16,2
86,2
15,8
84,0
57,0
10,9
12,9
11,7
110,3
6,5
3,4
10,3
165,0
135,0
137,3
30,3
25,2
41,4
36,9
25,9
35,9
90,0
28,0

Pož.
Nr.
52
1. 19,0
2. 16,0
3. 84,2
4. 15,4
5. 81,1
6. 56,0
7. 10,5
8. 11,7
9. 12,1
10. 96,7
11.
4,1
12.
4,0
13. 11,0
14. 165,5
15. 135,0
16. 135,6
17. 31,6
18. 22,8
19. 42,0
20. 38,7
21.
–
22. 34,6
23. 88,0
24. 28,0

53
19,4
15,8
81,4
15,9
82,0
58,0
11,3
11,9
11,1
107,2
5,0
3,1
10,9
174,0
142,0
142,5
32,6
26,0
43,9
41,3
25,4
39,9
93,0
31,6

54
19,0
16,6
87,4
15,6
82,1
57,3
11,9
11,5
12,5
92,0
4,8
4,0
10,5
163,4
134,0
132,4
31,9
23,5
–
35,9
23,4
40,8
96,0
29,8

Tirtojo asmens numeris
55
56
57
58
19,8
17,9
18,8
19,6
15,3
16,3
15,2
16,2
77,3
91,1
80,8
82,6
16,3
16,0
15,2
16,2
82,3
89,4
80,9
82,7
56,3
54,0
54,0
57,5
10,4
10,8
10,2
11,2
11,8
11,9
10,9
11,8
12,0
12,0
11,7
13,0
98,3
99,2
93,2
90,8
5,2
5,5
4,6
5,2
3,3
3,2
3,5
3,4
11,4
12,0
10,0
10,7
165,4 162,5 161,8 177,0
135,3 130,2 132,0 143,0
135,0 131,3 132,7 143,4
30,8
32,2
32,0
31,1
24,3
25,0
24,5
24,3
42,9
39,3
40,5
43,5
37,6
34,3
37,8
40,3
25,2
24,5
25,3
25,0
37,9
38,9
37,3
38,8
88,0
90,0
94,0
86,0
31,5
27,5
29,0
27,4

59
18,3
15,2
83,1
15,0
82,0
53,0
9,5
11,0
10,7
102,8
4,5
3,3
11,2
166,6
137,0
136,3
34,0
24,4
41,1
31,3
25,3
36,3
88,0
29,4

60
17,7
15,2
85,9
14,7
83,1
54,0
10,2
11,1
11,5
96,5
4,6
3,2
10,5
151,9
124,0
123,2
27,2
25,1
37,1
33,8
24,3
30,8
84,0
27,8
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T I RT O SIO S M O T E RYS

Vardas, pavardė
Antanina Barzdičate (-ienė?)
Pranciška Barzdičate (-ienė?)
Antanina Bričkatė
Julija Bucevičatė (-ienė?)
Pranciška Bucevičatė (-ienė?)
Barbora BudrienėBaranauskatė
Petronėlė ButkienėKondratavičatė
Barbora Dapkatė (-ienė?)
Pruzina Dauginatė
Marcelė Derbutatė

Kantaučių dv.

34 Žemaičių Kalvarijos prp.

Pakiršnovio dv.

32 Gunaičiai, Šačių prp.
18 Truikinai, Skuodo prp.
1 Miestalio medės,
Pavandenės prp.
Elžbieta Garbinatė
28 Apuolė, Šačių prp.
Monika Gumauskatė (-ienė?) 29 Godeliai, Varnių prp.
Anelė Janavičatė
8 Pagramantis
Morta Janavičatė
16 Ušna, Užvenčio prp.
Karolina Jankauskatė
Naugiriai, Varnių prp.
Elena Jencatė
Slabada, Šaukėnų prp.
Pranciška Juškevičatė (-ienė?) 6 Telšiai
Konstancija Juzumavičatė
Varniai
Barbora Kasparatė
Pakiršnovis, Plungės prp.
Elena Kenstaučatė
15 Varniai
Elžbieta Kodelatė
Geruliai?, Telšių prp.
Safija Kučinskatė
Žeberiai, Užvenčio prp.
Marijona
25 Šliužiai, Kaltinėnų prp.
Kunčauskatė (-ienė?)
Eleonora Kupratė
22 Gedikėnai, Žarėnų prp.
Barbora Kuzminskatė
Tverai
Monika Litvinatė
38 Pakalniškiai, Skuodo prp.
Aleksandra
13 Juodeikiai, Pavandenės
Markevičatė (-ienė?)
prp.
Petronėlė Mockatė
31 Kivyliai, Skuodo prp.
Ona Nalivaikatė (-ienė?)
33
Valerija Narkevičatė (-ienė?)
5 Siraičiai, Telšių prp.
Rozalija Negreckienė40 Indrikiškiai, Plungės prp.
Petreikatė
Barbora Olšauskatė
17 Pašilė
Barbora Pekoratė
2 Gaudkalnis,
Pavandenės prp.
Konstancija Rilatė (-ienė)
19 Montvilai, Kaltinėnų prp.
Anelė Sidaratė
Ušnėnai, Užvenčio prp.
Ona Stanevičatė (-ienė?)
20 Žarėnai
Kunigunda Stankūnienė36 Truikinai
Mockatė
Liudvika Staponkatė
9 Lydymai, Alsėdžių prp.
Elžbieta Stonatė
Pak(l)čiukas?,
Užvenčio prp.
Michalina Stonatė
Drūkteniai, Laukuvos prp.

44
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Nr.
Gimimo vieta
11 Daugvietai, Užvenčio prp.
10 Varmai, Alsėdžių prp.
Telšiai
21 Eigirdžiai, Telšių prp.
30 Varniai
23 Plungė

44

Tyrimo vieta
Užvenčio dv.
Užvenčio dv.
Medingėnų dv.

Truikinai
Miestalio medės
Truikinai
Varniai
Pavandenės dv.
Užvenčio dv.
Varniai
Užvenčio dv.
Varniai
Pakiršnovio dv.
Varniai
Užvenčio dv.
Žebenkų dv.
Tverai

Truikinai
Kantaučių dv.
Medingėnų dv.
Pakiršnovio dv.
Varniai
Karūžiškės dv.
Varniai
Ušnėnai
Medingėnų dv.
Kantaučiai
Ušnėnai
Karūžiškės dv.
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Vardas, pavardė

Nr.

Petronėlė Šlegeratė
Eleonora Šmaižatė
Vincenta Šmaižienė-Selenatė
Anelė Tomkevičatė (-ienė?)
Petronėlė Triukatė
Petronėlė Urbonatė
Petronėlė Vaičiukauskatė
Joana Vaitkatė
Anelė Valauskatė (-ienė?)
Elena Vėlatė
Barbora Višinskatė
Marijona Zdanavičatė
Julija Zimblauskatė
Julija ŽymantienėBeniuševičiūtė

Gimimo vieta

Tyrimo vieta

Pagirgždūtis, Varnių prp.
35 Truikinai, Skuodo prp.
37 Klaišiai, Skuodo prp.
24 Kražių prp.
Šarkiai, Plungės prp.
14 Pabiržulis
12 Daugvietai, Kražių prp.
4 Kalniškiai, Kražių prp.
27 Tverai
7 Balstrūšiai, Pašilės prp.
Daugėnai, Užvenčio prp.
26 Kražių prp.
3 Varniai
39 Bukantė,*
Plungės apyl.

Žebenkų dv.,
Varnių prp.
Truikinai
Užvenčio dv.
Kantaučių dv.
Žebenkų dv.
Karūžiškės dv.
Tverai
Daugėnai
Varniai
Varniai
Ušnėnai

M O T E RŲ I N DI V I DUA LŪ S M AT M E N YS ( C M )

Pož.
Požymio pavadinimas
Nr.
1. Smegeninės ilgis
2. Smegeninės plotis
3. Pločio ir ilgio (galvos)
rodiklis**
4. Smegeninės aukštis
5. Aukščio ir ilgio rodiklis**
6. Galvos apimtis
7. Mažiausias kaktos plotis
8. Veido morfologinis aukštis
9. Veido plotis
10. Veido morfologinis rodiklis**
11. Nosies aukštis
12. Nosies plotis
13. Apatinio žandikaulio plotis
(tarp kampų)
14. Ūgis
15. Peties (acromion) aukštis
(nuo grindų)
16. Jungo įlankos aukštis
(nuo grindų)
17. Žasto ilgis***
18. Dilbio ilgis***
19. Šlaunies ilgis***
20. Blauzdos ilgis***
21. Pėdos ilgis***
22. Pečių plotis
23. Krūtinės apimtis
24. Dubens bikristalinis
plotis

Visinskis.indd
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1
17,0
15,4
90,6

Tirtojo asmens numeris
2
3
4
17,8
18,7
18,7
15,4
16,0
15,3
86,5
85,6
81,8

* rankraštyje
nurodyta
R. Negreckienės gimimo
vieta
** rodiklis
procentais,
jo tikslumas
patikrintas
[G. Česnys]
*** kairės
ir dešinės
pusės
matmenų
vidurkis
[G. Česnys]

5
18,1
15,7
86,7

13,6
80,0
53,0
10,1
11,0
10,9
100,9
4,7
3,4
9,1

14,7
82,6
58,0
10,5
10,1
11,6
87,1
3,9
3,5
10,2

15,7
84,0
56,0
10,8
10,3
12,2
84,4
4,2
3,3
11,0

15,4
82,4
56,0
10,4
10,5
11,5
91,3
4,5
3,1
9,0

15,4
85,1
55,5
11,3
11,0
13,1
84,0
4,6
3,5
9,8

153,4
128,5

144,4
117,8

163,0
134,5

157,0
127,8

167,0
133,0

126,8

117,4

131,2

126,6

132,8

34,7
24,1
43,7
35,5
22,2
35,3
86,0
26,0

27,0
20,7
32,7
32,4
22,5
33,7
86,0
26,8

30,2
24,9
40,5
40,4
24,3
35,0
92,0
29,0

27,8
23,2
36,4
36,2
23,2
34,7
89,0
30,2

29,4
22,7
34,8
36,5
22,2
33,7
85,0
29,2
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Pož.
Nr.
6
1. 19,6
2. 14,7
3. 75,0
4. 14,9
5. 76,0
6. 56,0
7. 10,7
8. 11,6
9. 12,0
10. 96,7
11.
4,9
12.
3,1
13. 10,0
14. 161,2
15. 132,0
16. 132,8
17. 29,5
18. 22,0
19. 41,5
20. 36,5
21. 24,3
22. 34,8
23. 86,0
24. 26,5

7
18,0
14,6
81,1
14,3
79,4
52,0
10,0
9,6
12,0
80,0
4,0
2,8
9,6
152,0
123,5
123,1
29,2
22,6
37,2
32,9
22,5
31,8
78,0
27,3

8
18,4
15,7
85,3
15,3
83,2
55,0
11,2
11,0
11,7
94,0
4,1
3,4
10,5
159,5
131,8
130,5
28,4
22,4
40,2
36,5
23,4
36,2
88,0
29,3

Tirtojo
9
18,4
15,7
85,3
14,7
79,9
55,7
11,3
10,4
12,3
84,5
4,2
3,4
10,8
164,5
135,5
135,9
31,4
24,1
44,8
38,3
24,3
37,6
88,0
32,3

asmens
10
17,2
14,6
84,9
14,6
84,9
52,0
10,0
11,0
11,6
94,8
4,7
3,0
10,6
153,2
128,5
126,0
30,5
22,3
40,0
35,8
23,0
32,1
79,0
26,6

numeris
11
12
18,3
17,7
14,6
14,8
79,8
83,6
14,0
14,5
76,5
81,9
52,0
52,0
10,9
10,5
10,5
10,2
11,5
11,8
91,3
86,4
4,3
4,4
2,8
2,8
9,5
9,5
151,3 156,3
121,0 127,5
122,4 129,0
28,4
29,8
22,0
23,0
36,7
38,5
36,7
39,2
22,8
21,5
34,0
34,5
74,0
86,0
27,5
29,1

13
18,5
15,1
81,6
14,8
80,0
54,1
10,8
12,2
11,7
104,3
5,4
2,9
10,2
151,3
122,5
123,7
31,3
23,5
44,9
38,7
23,7
36,2
85,0
30,4

14
18,2
14,6
80,2
14,1
77,5
53,0
10,4
9,3
11,3
82,3
3,8
3,0
9,0
152,3
125,3
124,6
27,7
22,4
45,2
34,9
22,4
34,0
83,0
25,1

Pož.
Nr.
15
1. 18,0
2. 15,2
3. 84,4
4. 14,2
5. 78,9
6. 53,0
7. 10,9
8. 10,7
9. 12,4
10. 86,3
11.
4,5
12.
3,3
13. 10,8
14. 151,5
15. 124,7
16. 129,4
17. 28,9
18. 22,2
19. 36,2
20. 34,8
21. 21,6
22. 33,7
23. 85,0
24. 30,0

16
17,8
15,3
86,0
15,4
86,5
53,7
10,8
12,1
12,2
99,2
5,1
3,2
10,7
155,5
129,7
126,0
30,9
22,8
41,6
33,1
24,4
36,0
85,0
28,0

17
17,5
15,2
86,9
14,3
81,7
53,0
10,9
9,8
11,5
85,2
3,7
3,4
9,7
153,4
128,2
126,8
29,8
21,6
41,3
36,0
22,1
34,8
82,0
28,3

Tirtojo
18
18,0
14,7
81,7
14,3
79,4
53,0
9,8
10,0
10,7
93,5
4,7
2,9
9,9
157,0
125,0
122,2
28,3
21,4
38,3
32,6
22,6
34,3
79,0
28,0

asmens
19
17,9
15,0
83,8
14,2
79,3
52,0
9,6
9,7
10,6
91,5
4,1
3,2
9,5
151,5
124,6
122,8
29,7
22,7
39,7
33,6
22,6
34,5
85,0
25,5

numeris
20
21
18,2
19,2
15,5
16,5
85,2
85,9
14,8
15,2
81,3
79,2
55,0
56,6
10,7
10,4
10,0
11,1
12,2
12,3
82,0
90,2
3,8
5,0
3,4
3,1
10,0
9,6
152,2 162,0
156,5 134,3
126,4 134,5
28,8
30,8
22,6
23,5
37,8
41,5
35,0
36,0
22,6
23,9
33,8
35,5
88,0
91,0
29,8
31,8

22
17,7
15,5
87,6
15,2
86,9
54,2
10,7
9,7
12,1
80,2
4,3
3,2
10,6
153,5
122,3
125,0
28,4
22,5
39,2
33,3
23,4
34,5
80,0
28,5

23
18,4
14,7
79,9
14,8
80,4
53,7
10,2
10,3
10,9
94,5
4,2
2,9
9,3
160,2
137,0
134,5
29,7
24,0
40,5
37,6
24,0
36,3
85,0
28,6
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Tirtojo asmens numeris
27
28
29
30
18,3
18,3
17,2
17,5
15,7
13,9
15,3
15,2
85,8
76,0
88,9
86,9
14,7
14,3
14,5
14,4
80,3
78,1
84,3
82,4
54,7
53,0
55,0
54,0
11,0
9,6
11,0
10,5
10,1
10,9
10,5
9,8
12,0
10,2
11,0
11,9
84,2 106,9
95,4
82,3
4,5
4,5
4,1
4,2
3,1
3,0
3,5
3,3
9,8
10,0
9,9
11,0
150,3 153,7 164,0 145,2
123,6 126,8 132,8 117,7
123,9 126,8 134,5 120,3
28,8
27,7
30,8
28,3
22,0
22,5
24,2
20,4
34,6
37,7
42,1
37,0
32,6
32,6
37,4
31,5
22,0
22,8
24,7
22,7
34,0
34,1
36,5
33,1
83,0
83,0
82,0
81,0
29,4
27,2
–
28,5

Pož.
Nr.
24
1. 18,8
2. 15,6
3. 83,0
4. 15,5
5. 82,4
6. 56,3
7. 10,8
8. 11,2
9. 11,7
10. 95,7
11.
5,3
12.
3,1
13. 10,4
14. 157,4
15. 126,2
16. 130,0
17. 29,5
18. 24,5
19. 36,6
20. 35,3
21. 25,0
22. 34,5
23. 86,0
24. 27,4

25
18,2
16,0
87,9
14,4
79,3
55,0
10,7
11,2
11,3
99,1
5,7
3,3
10,6
167,8
140,2
138,8
32,1
25,3
51,4
42,6
–
36,0
92,0
28,8

26
17,3
15,0
86,7
15,0
86,7
52,5
10,9
9,9
11,8
83,9
4,3
2,9
10,3
159,5
127,4
129,9
30,9
23,7
43,7
37,3
23,0
37,4
84,0
31,5

Pož.
Nr.
33
1. 18,2
2. 15,5
3. 85,2
4. 14,5
5. 83,7
6. 53,3
7. 10,1
8. 10,6
9. 10,8
10. 98,1
11.
4,6
12.
3,0
13.
9,4
14. 158,6
15. 132,2
16. 132,3
17. 28,6
18. 22,0
19. 38,0
20. 35,6
21. 23,1
22. 34,3
23. 78,0
24. 28,2

34
18,9
15,3
80,9
15,0
79,6
55,0
10,7
10,6
11,0
96,4
4,2
2,9
10,5
149,7
124,3
122,6
29,1
21,9
37,9
36,7
23,5
35,6
99,0
30,8

Tirtojo asmens numeris
35
36
37
38
17,7
18,3
17,3
17,8
15,3
16,2
15,0
15,2
86,4
88,5
86,7
85,4
14,4
14,9
15,0
14,8
79,3
81,4
91,4
92,0
53,3
55,8
57,6
53,8
9,6
10,6
10,6
10,5
11,0
10,9
12,0
10,3
10,8
11,5
11,9
10,6
101,8
94,9 100,8
97,2
4,9
4,9
5,6
4,3
3,1
3,1
3,2
3,2
10,2
10,0
11,0
10,0
159,0 152,0 160,0 153,5
123,0 124,2 131,6 126,3
131,7 124,3 130,1 124,3
31,0
28,4
32,3
29,5
22,2
21,6
21,9
22,4
37,0
36,8
–
41,3
37,8
33,7
–
34,4
22,5
21,4
–
22,7
34,3
34,7
35,5
33,6
83,0 102,0 108,0
88,0
28,7
32,4
31,7
33,3
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39
18,0
15,5
86,1
15,0
83,1
53,0
10,1
10,1
10,7
94,4
5,1
3,2
10,2
157,8
126,5
128,0
30,4
22,0
38,7
38,3
22,3
33,4
84,0
27,0

31
18,2
15,2
83,5
15,0
82,4
54,0
10,0
11,4
11,2
101,8
4,7
2,5
9,7
149,4
121,7
121,8
28,5
21,7
35,4
32,5
23,1
31,3
87,0
28,4
40
17,6
15,0
85,2
14,9
83,3
53,3
9,4
10,8
11,0
98,2
4,2
3,4
10,6
152,0
125,3
124,6
32,5
27,0
45,0
41,2
25,6
39,3
95,5
32,0

32
17,8
14,5
81,5
14,7
82,4
54,0
10,7
11,4
11,2
101,8
5,4
2,9
10,9
151,5
129,7
124,0
27,5
22,9
38,4
37,8
22,5
37,8
92,0
28,0
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V Y RŲ S M E G E N I N Ė S PL O T I S

Matuodamas smegeninės plotį, ėmiau
didžiausią jį jo dydį.
Vyrų smegeninės pločio maksimumas
17,4 cm
Vyrų smegeninės pločio minimumas
14 cm [skirtumas] 3,4
Vyrų smegeninės pločio vidurkis
15,95 cm
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1 *
14 14,5
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*
*
*
15

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
15,5

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
16

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
16,5

V Y RŲ S M E G E N I N Ė S AU K ŠT I S

Matuojant viena skriestuvo kojelė
statoma į išorinę ausies angą.
O kita kojelė – ant aukščiausio
kaukolės skliauto taško. Buvo
matuojamas aukštis iš abiejų pusių
po kelis kartus ir imamas abiejų
pusių vidurkis, nes labai dažnai tie
aukščiai būdavo visiškai skirtingi.
Maksimumas 16,6
Minimumas 14,3
[skirtumas] 2,3
Vidurkis 15,5

*
* *
* *
17 17,4

21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2 *
1 *
iki 14,5

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
15

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
15,5

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
16 16,5
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1 PAV.

Povilo Višinskio gimtasis
namas Ušnėnų
kaime 1931 m.
Kitoje nuotraukos pusėje
Juozas
Rimantas
užrašė
„Sodyba,
kurioje gimė
Povilas
Višinskis.
Du klevai
jojo rankomis
pasodinti…“
( Liet uvos
nacionalinė
Martyno
Ma ž v ydo
biblioteka,
F47-256 , L . 2)

Visinskis.indd
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2 PAV.

Povilas
Višinskis
(Vilniaus
u n iversiteto
bibliotekos
Rankraščių
skyrius,
F 1- D 4 4 3 )
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3 PAV.

Kelionėje
V. Kudirkos
aplankyti:
iš kairės
P. Avižonis,
G. Petkevičaitė-Bitė,
M. Juškytė,
P. Višinskis,
J. Juškytė
(Vilniaus
u n iversiteto
bibliotekos
Rankraščių
skyrius,
F 1- D 4 4 3 )
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4 PAV.

Ariogalos
aikštės
muzikantas;
P. Višinskio
nuotrauka
(Vilniaus
u n iversiteto
bibliotekos
Rankraščių
skyrius,
F 1- D 4 4 3 )
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5 PAV.

Dvaro
darbininkai
ir prižiūrėtojas,
Pašvitinio
parapija;
P. Višinskio
nuotrauka
(Vilniaus
u n iversiteto
bibliotekos
Rankraščių
skyrius,
F 1- D 4 4 3 )

Visinskis.indd
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6 PAV.

Pjovėjai
ir rišėjos
Pernaravo
dvare;
P. Višinskio
nuotrauka
(Vilniaus
u n iversiteto
bibliotekos
Rankraščių
skyrius,
F 1- D 4 4 3 )

Visinskis.indd
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7 PAV.
Kuršėnų
policininkai,
atėję suimti
P. Višinskio
už tai, kad
fotografavo
miestelį;
P. Višinskis,
parodęs
leidimą, liepė
jiems stoti
prie tvoros ir
nufotografavo
(Vilniaus
u n iversiteto
bibliotekos
Rankraščių
skyrius,
F 1- D 4 4 3 )

Visinskis.indd
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8 PAV .
Žemaičių
tipai,
P. Višinskio
nuotrauka;
viršuje –
aversas,
apačioje –
reversas,
rašyta
P. Višinskio
ranka
(Vilniaus
u n iversiteto
bibliotekos
Rankraščių
skyrius,
F 1- D 4 4 3 )
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V Y RŲ S M E G E N I N Ė S PL O Č IO
I R I L G I O [G A LVO S] RO DI K L I S

Maksimumas 91,1
Minimumas 75,1
skirtumas] 16
*
*
*
plotis x 100
*
ilgis
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
79,9
85
doli- mezo- brachi- hipercho- cefalai cefalai brachicefalai
cefalai
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Taigi matyti, kad didžiausias
skaičius (žemaičių) pagal rodiklį
yra brachicefalai, daug taip pat
hiperbrachicefalų, mažiausia
mezocefalų, o dolichocefalų nėra
nė vieno.
V Y RŲ S M E G E N I N Ė S AU K Š Č IO
I R I L G IO RO DI K L I S

Minimumas 74,48
Maksimumas 89,38
[skirtumas]14,9
aukštis x 100
ilgis

iki ←
chamecefalai

70 75
or- hipto- sicece- fafalai lai

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * * *
75 80 85 90
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M E DÞ I AGI N Ë K U LT Û R A
1. Sodybų aprašymas. Pastatai. Žemaičių gyvenamų vietų
tipas. Vaisių sodas. Darželis: rūta, lelĳa. Pastatų išdėstymas.
Iš kur atsirado pasakymas „šventoji Žemaitĳa“. Gyvenamojo
namo aprašymas; klėties (kletes) aprašymas. Pirtis, sklepas.
Literatūros apžvalga. Bragas, žardas.
2. Drabužiai.
Žemaičiai mėgsta naminius drabužius. Miestų ir dvarų įtaka. Kai kurie drabužių charakteringi bruožai: pakaklinė, švarkas, batai, moteriški marškiniai, nosinės. Literatūros apžvalga.
3. Maistas.
Afanasjevo straipsnio ištrauka; apie šio straipsnio autorių ir ten paminėtus valgius. Kaip valgoma Telšių apskrityje.
Kaip valgoma Šiaulių apskrityje. Svarbiausi žemaičių valgiai.
Kastinys (kastinis). Žemaitiškas sūris. Valgiai, valgomi per
tam tikras šventes. Mėsiškų patiekalų, druskos, duonos, arbatos, kavos, cukraus vartojimas. Gėrimai. Vaikų maitinimas.
4. Gyventojų užsiėmimas. Verslai.
Svarbiausias užsiėmimas; prisirišimas prie žemės. Žemaičių užsiėmimų aprašymas pagal Afanasjevo straipsnį. Žvejyba. Medžioklė. Bitininkavimas.
5. Medicininės ir geografinės žinios. Gyventojų skaičius
pagal Rekį, Afanasjevą, pagal Kauno gub. Statistikos komiteto duomenis; kiek šie skaičiai teisingi. Žemaičių skaičius
pagal Gukovskį.
Telšių apskritis higienos atžvilgiu; jame dažniausiai pasitaikančios ligos. Mirtingumas. Dažniausiai pasitaikančios
ligos ir mirtingumas Raseinių apskrityje. Dažniausios ligos
Kauno gub. pagal Afanasjevą. Kaltūnas.
Pastatai
Visoje Žemaitĳoje tai šen, tai ten yra išmėtyta miestelių ir
nedidelių sodų (20 kiemų soda yra laikoma didele). Ypač cha-
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rakteringos, sodomis vadinamos, šitokio tipo gyvenamos vietos: didžiulį, kai kada 6–18 kvadratinių varstų plotą įvairiomis kryptimis raižo tvoros ir pertvaros. Visame plote išmėtyti atskiri kiemai; kiekvienas ūkininkas gyvena visiškai atskirai nuo kitų (aprubėje – aprubie), žemės sklypelis apie jo trobą
iš visų pusių atitvertas nuo gretimų tvoromis, be to, jis pats
dalĳa savo žemės sklypą į laukus ir kiekvieną lauką aptveų tipas laikomas geriausiu, ir visi stengiasi taip
ria. Toks sodũ
tvarkytis. Didžiausias jo pranašumas yra tas, kad kiekvienas
ūkininkas jaučiasi esąs visiškai laisvas ir nepriklausomas,
gali šeimininkauti kaip tinkamas ir tada pradeda šienapjūtę
ar rugiapjūtę, kada jam ateina į galvą. Be to, kiekvienas laukas yra visiškai arti namų, ir nereikia gaišti daug laiko per
darbymetes, važinėjant iš namų ir atgal. Tokių gyvenamųjų
vietų yra labai daug Telšių apskrityje, ypač Tverų parapĳoje,
kurios pats pavadinimas (Tverai – Tvera) kilęs iš veiksmažodžio tverti: apie Tverų miestelį sodos yra aprašyto tipo ir
visur pilna tvorų.
Prie kiekvienos trobos yra vaisių sodas. Dažniausiai jis
pelno neduoda (mažai teprižiūrimas) ir yra laikomas vaikų
ar senukų malonumui ir pramogai. Jame auga obelys, vyšnios, slyvos, šermukšniai, kai kada kriaušės, agrastai, avietės.
Gerai prižiūrimi, tie sodeliai galėtų duoti didoką pelną: kai
kurie ūkininkai pastaruoju metu pradėjo jais prideramai
rūpintis.
Prie kiekvienos trobos būtinai turi būti darželis – tikras
mergaičių turtas ir džiaugsmas. Jei darželio nėra ar jei jis apleistas, vadinasi, mergaitės šituose namuose nėra. Mergaitės
didžiuojasi darželiais: kurios jis puikesnis ir gražesnis, tą visi
laiko vertingesne. Labiausiai gerbiama rūta; šis augalas laikomas šventu. Padavimas sako: kada žydai kankino ir mušė
Išganytoją, toje vietoje, kur nukrisdavo Jėzaus kraujo lašas,
išaugdavo rūta. Per Dievo Kūno šventę rūtomis papuošiami
šventi sakramentai; vestuvėse nuotakos vainikas būtinai pi-
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namas iš rūtų. Kadangi vestuvės būna daugiausia žiemą, tai
rudenį ištisi žaliuojančių rūtų kerai užkasami į žemę, kad,
pasitaikius reikalui, jų būtų šviežių ir žalių. Per vestuves
valgiai, indai, stalai, langai, žodžiu, viskas papuošiama rūtų
šakelėmis. Vaikinai prisisega jų prie kepurių ir švarkų. Jei
kas atsitiktinai neturi rūtų, tam prikaišiojama, kad jis negalįs
savęs laikyti vestuvių puotos dalyviu. Rūta yra mergystės
simbolis, ir dainose ji pirmiausia apdainuojama; ji taip pat
yra vaistai nuo širdies skausmo. Po rūtos labai gerbiama
lelĳa – nekaltybės simbolis. Sakoma, kad senais laikais, kai
dar degino burtininkes raganas (czerauninkes raganas), tai toje
vietoje, kur sudegindavo nekaltą moterį, pavasarį išaugdavo
lelĳos. Be rūtų ir lelĳų, darželiuose auginama nasturtų, mėtų,
kvepiančiųjų žirnikų, jurginų, saulučių, rožių ir daug kitų.
Priešais trobą, kitoje pusėje švarutėlaičio kiemuko, užžėlusio žole ir prieš šventes iššluojamo, yra klėtis.
Kieme stovi kryžius – tikėjimo simbolis ir žemaičių pamaldumo ženklas. Dėl to turbūt žemaičiai ir vadinama šventais
(święta żmudź). Be to, kryžių pristatyta visur prie kelių ir takų,
laukuose ir miškuose. Praeidamas pro kiekvieną kryžių, žemaitis nusiima kepurę, persižegnoja ir sukalba trumputę
maldelę. Be kryžių, prie kelių visur galima pamatyti koplytėlių (kopliczelę) – mažučių pastačiukų (11⁄2–2 aršinų aukščio),
kur pridėta šventųjų atvaizdų, paveikslų ir statulų, pristatyta
žvakių ir veidrodžių, nukabinėtos jos kaspinais ir karoliais.
Viena statula, visur pasitaikanti kryžiuose ir tiktai Žemaičiuose, mane ypač sudomino. Ji vaizduoja Jėzų Kristų, smarkiai susisielojusį: sėdi jis, ranka parėmęs galvą, ir susimąstęs
žiūri į tolį. Taip ir atrodo, kad tuojau pat jis ims linguoti galva
ir pasakys nežinia kieno sugalvotus, bet visur paplitusius žodžius: „Žemaiti, žemaiti, kam aš tave sutvėriau...“
Atokiau nuo trobos, daugiausia kitoje gatvės pusėje, yra
laidarys (łaidaris), su dažniausiai ketvirtainėmis kūtėmis, į
kurias įėjimas yra iš vienos, o kartais ir iš dviejų pusių:

60

Visinskis.indd

60

2/2/2004, 11:12 PM

Vietos prie įėjimų aptveriamos tvoromis. Kai kada į vieną
šio pastato galą sukraunamas šienas ir šiaudai. Toliau už laidario yra daržinė (daržinie), kur sudedamas šienas, kartais ir
šiaudai. Netoli nuo jos – jauja su džiovykla: viename pastato
gale pakura (duba, pakura), o į kitą galą – pravarinę (pravarine) –
sudedamas derlius, viduryje – klojime (kloimas) – ant kietai
suplaktos molio aslos kuliama, vėtoma ir atliekami kiti grūdų
valymo darbai. Ten pat ir linai minami. Klojimą stengiamasi
visada statyti toliau nuo kitų pastatų, nes jame per kūles dažniausiai pasitaiko gaisrų.

1, 2, 3 – lovos;

– girnos
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Visi pastatai mediniai, su lygiais, storais šiaudiniais stogais, be pamatų; tik paskutiniu metu imta statyti trobas su
pamatais, o visi kiti pastatai dažniausiai remiasi į akmenis,
padėtus trobesio kertėse.
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Gyvenamasis namas padalytas į dvi dalis; tarp jų yra
geroji priemenė (priminie geroji – P. g.), kaminas (K) ir prastoji
priemenė (priminie prastoji – P. p.). Kaminas dažniausiai yra
tokio platumo, kad užima visą plotį tarp abiejų namo pusių.
Jame vasarą, retkarčiais ir žiemą, verdama. Jei kamino nėra,
tai virti įsitaisoma tarp gerosios ir prastosios priemenės, tik
ta vieta nuo jų atskiriama neaukšta sienele.
Troba (troba, gerasis galas), gerasis galas, susideda iš trĳų
kambarių: trobos, alkierio, bakavosios (troba – T, alkieris – A,
bakavoji – B). Troba – pats didžiausias kambarys su trimis,
kartais keturiais langais (apytikriai 1 aršino aukščio ir 1⁄2
aršino pločio), su asla. Daug vietos joje užima didelė krosnis,
apie kurią stovi suolai arba yra primūrytas šiltas mūris, kaitinamas iš virtuvės. Pagal sienas – suolai, ties jais – gembės
drabužiams kabinti, o krikštasuolėje (gasas), kur stovi stalas,
iškabinėti šventųjų paveikslai. Prie įeinamųjų durų pritaisytas stiklinis ar skardinis indas visada pilnas švęsto vandens:
išvykdamas į kelionę, guldamas miegoti, taip pat ir atsikėlęs,
kiekvienas pavilgo ten pirštus ir žegnojasi. Trobos viduryje,
palubyje, kabo lempa; priešais stalą, kampe, stovi plati lova.
Alkieris – jį galima turbūt pavadinti svetaine – tai nedidelis su vienu, rečiau su dviem langais kambarys; užlaikomas
jis nepaprastai švariai, išgrįstas.
Bakavoji dažniausiai yra virtuvė, todėl ten įtaisyta viryklė;
iš ten kūrenama krosnis.
Labiau pasiturinčių šita namo pusė yra iš 4 kambarių: du
užima šeimininkai, o kitus du – samdininkai (bet tiktai dieną).
Kita namo pusė (griniczia, priszininki) yra 2 ar 3 dalių; vienoje laikomas pienas ir pieno produktai (Pk.), o kitoje stovi
girnos, sudėtos įvairios daržovės (Gr.) ir pastatyta mergų
(darbininkių) lova. Vaikiams (darbininkams) paprastai skiriama vieta klėtyje (kletes), kurioje yra trys skyriai; viename,
drobužinėje klėtyje (drobużine6 kliete), laikomi šeimininkų
drabužiai ir įvairūs smulkūs daiktai spintose ir didelėse

Povilo
Višinskio
ir gretimose
šnektose buvo ir yra žodis drobužis
s
(t. druobu.ž'is) –
vert. past.
6
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skryniose, mergaičių kraitis. Vasarą čia priimami svečiai,
čia jaunavedžiai praleidžia pirmąją naktį. Seniau čia laikyta
ginklai, o ir dabar laiko, jei kas kokį turi. Antrame skyriuje
(grudine klete) yra miegos su grūdais, palubiais sukabinėta
mėsa. Trečias skyrius, kaip sakyta, skirtas samdininkams.
Kad ir kokie būtų šalčiai, ne tiktai samdininkai, bet ir šeimininkų sūnūs miega klėtyje po patalais. Daugelis verčiau sutinka miegoti klėtyje gryname ore negu šiltoje, bet tvankioje
troboje. Guoliu žemaičiai ypač rūpinasi; jame turi būti dvi
pagalvės, drobulė, patalai, antklodė ir dvilinkių (dvilynkiu).
Tai dvi didelės drobulės, susiūtos panašiai kaip maišas; jomis
užsikloja per vasaros kaitras.

1, 2, 3 – lovos; a, b – krosnys;
– girnos;
T, A – šeimininkų kambariai; T1 , A 1 – darbininkų kambariai

Kiekvienoje sodoje yra pirtis, o kitose ir daugiau. Aš žinau
sodą, kurioje 9 kiemai, o trys pirtys. Statoma pirtis susidėjus,
o paskiau kūrenama paeiliui. Rudenį ir žiemą kūrenama kas
šeštadienį, vasarą rečiau. Pertis mėgsta visi, tuo gydosi nuo
daugybės ligų: jei kas sunegaluoja, visų pirma jam patariama
nueiti į pirtį. Jei nepadeda, ligonis kreipiasi į nusimanančias
bobeles, paskui jau šaukiasi gydytojo: vieni anksčiau, kiti paskiau. Kai kas ir visai neprisiima gydytojo, linkę geriau mirti
be jo kišimosi, nors tokių žmonių mažėja.
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Daržovėms laikyti žemaičiai turi sklepus, bet ne visi. Daugumas laiko bulves rūsiuose (rusis), kurie iškasti aukštesnėse,
daugiausia smėlėtose vietose. Šitie rūsiai, 3–4 aršinų ilgumo,
apskriti, į apačią platėją, pripilami bulvių, apkraunami šiaudais, užverčiami storoku žemių sluoksniu.
Šulinys (szulnis) yra kiekviename kieme.
Afanasjevas pastatus aprašė ne tik neišsamiai, bet ir netiksliai, kai kuriose vietose visiškai neteisingai.
Milerio gyvenamojo namo aprašymas truputį neteisingas,
ypač klaidingi pavadinimai: gyvenamasis namas vadinasi
nums, numā, troba, butas, bet ne „гивентима троба“, priemenė nėra vadinama „бута“7 ir joje jokios krosnies nebūna. Po
dešine ranka nuo įėjimo 2 kambariai nepaprastai retai būna –
tai neturtingesniųjų – kūtninkų, bet ne šeimininkų (gaspadorius) trobose; alkieris nevadinamas „гаcпaдopю cвяҹимa“, po
kaire ranka virtuvės nėra. Teisybė, seniau ten būdavo verdama, bet toje patalpoje, kur miega mergos, o ne kur vaĩkiai:
vaĩkių miegamasis – klėtis; klėtis kartais vadinasi svirnas, bet
ne „cвирня“. Atskiras pastatas nekultiems javams retai pasitaiko; ir jeigu, trūkstant vietos klojime, nekulti javai sukraunami atskirame trobesyje, tai jis vadinasi „daržinė“ (daržinie),
ir ten sukraunamas šienas. Kai kada nekulti javai sukraunami po stogu, pamautu ant 4 stulpų (bragas). Stogą galima pakelti ir nuleisti. Žirniams ir pupoms greičiau išdžiovinti yra
„žardas“ (Milerio – kartys žirniams džiovinti, „шесты для
cушки гopoxa“), pavaizduotas šitame piešinyje:

Vakarų
Žemaitijoje
priemenė yra ir
butas (butà) =
t. bòc
–
. (bòtà)
.
vert. pastaba.
7
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Drabužiai
Žemaičiai mėgsta nešioti drabužius, pasiūtus iš naminio
audeklo. Nors manufaktūros prekės gerokai pigiau atsieina
ir būna daug gražesnės už namines, vis dėlto žemaitis, pamatęs apsirengusį manufaktūros gaminiais žmogų, su panieka
žiūri į jį. Et, pluskis8, – pasakys, numos ranka ir nusisuks nuo
jo. Pamatęs šalia kitą, apsirengusį „namie austais“ (numinis),
pavadins jį gers žmogus. Mergaites, kurios rengiasi pirktais,
apšaukia žydėmis. Vienoje liaudies dainoje mergaitė dainuoja: „Kartūnuota dėvėjau – bajoro norėjau, čerkasuota dėvėjau – gaspadoriaus norėjau“ (Kartunuta devejau – bajora norejau;
čerkasuta devejau – gaspadoriaus norejau).
Didelę įtaką drabužiams daro miestai ir dvarai. Jei tik
kas, ypač mergaitės, pakliūva dirbti į miestą ar dvarą, greitai
keičiasi jų drabužiai: nebedėvi kaimiškų namų darbo drabužių, o siuva juos pagal miesto pavyzdį; bet jei toks žmogus
grįžta pas saviškius, visi kaimynai tuoj pat jį pasmerkia, ir
jis turi rengtis kaip ir pirma. Kai kurių drabužių niekas nebenešioja namų darbo, kaip tat: moterys galvos skepetėlių
(skepetelis, kuskele) ir vyrai pakaklinių. Kai kada nebenešioja ir
prĳuosčių: namines nešioja tik per kūles ir dirbdamos darže
ar lauke.
Mano supratimu, žemaičių drabužiams būdinga štai kas.
Vyrai visais metų laikais vaikšto su pakaklinėmis; dažniausiai jos būna baltos, ypač jaunųjų. Be pakaklinės žemaitis gėdisi rodytis žmonėse. Taip pat visada nešioja švarką, susegtą
po pačiu kaklu; apykaklė stati. Per darganas ir šalčius apie
namus vaikšto su ypatingais mediniais klumpiais (klumpe,
medenkas), kai kuriose vietose su jais eina net į laukus dirbti: pastaruoju metu pradėjo dirbdintis odinius klumpius su
mediniais padais. Moterys nešioja ilgus marškinius, pasiūtus
iš dviejų rūšių drobės – švelnios iki juosmens ir nepaprastai
šiurkščios nuo juosmens iki žemės (pridurkas) – ta marškinių
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dalis vadinasi sterblės, ir visuose Žemaičiuose nėra moteriškų marškinių be sterblių. Kelnių moterys nenešioja, jei kuri
nors ir susigalvoja pasisiūti, tai baisiausiai slepia jas nuo kitų.
Marškinių rankovės susegamos sagutėmis iš siūlų, o apykaklė ypatingu segučiu – spunka. Būdinga žemaitėms languota
skepeta – žičkinis skepetas (raudoni ir balti langai); lietuvės
tokios neturi. Vyrų švarkas ir kelnės, moterų suknia ir stanikas siuvami iš languoto marginio (marginis); dabar labai
mėgstami ir čerkasai (czerkasai) (linų ir vilnų audinys). Kiti
viršutiniai drabužiai siuvami: vasariniai iš čerkaso, žieminiai
iš namie austos gelumbės (miłas). Ir vyrai, ir moterys nosinę
turi tik tada, kai vyksta į bažnyčią ar į svečius. Gana retai ji
atlieka savo teisioginę paskirtį: eidamos į bažnyčią, moterys
apvynioja ja maldaknygę ir gėlių puokštę.
Prieš detaliai aprašant drabužių dalis, manau, reikia pasakyti keletą žodžių apie tai, ką esu radęs literatūroje. Afanasjevas neaprašė žemaičių drabužių, padarė tik bendrą pastabą,
kad „žemaičiai apskritai, o labiausiai apskričių, kurios ribojasi su Prūsĳa ir Kuršu, gyventojai, būdami turtingesni negu
lietuviai, taip pat toli pralenkia juos ir drabužių tvarkingumu“ (578 p.), taip pat kad „žemaičiuose vasarą yra nešiojamos
(apskritos) skrybėlės, suveltos iš juodų vilnų“ (577 p.). Toliau
eina trumpas ir netikslus lietuvių drabužių aprašymas. Sąraše pažymima, kad straipsnį parašė Michnevičius, bet aš
tuo abejoju, nes straipsnis apie maitinimąsi, Afanasjevo priskiriamas Michnevičiui, lyginant parodė, kad tai Jucevičiaus
straipsnio vertimas. Jucevičiaus straipsnio apie lietuvių drabužius dabar neturiu po ranka. Šis straipsnis perspausdintas
„Жив. Народов Poccии“ ir Milerio kataloge. Be jo, Milerio
kataloge yra toks Telšių apskrities valstietės drabužių aprašymas: „Ant pliko kūno drobiniai marškiniai su atlenkta
apykakle ir vilnonė languota suknia, ant kurios užsivelkama
ruda milinė palaidinukė, per krūtinę susegta dviem sagomis;
apsiavusi kojinėmis ir batais, pečius ir galvą apsigobusi di-
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dele languota medvilnės skepeta“ (N 88). „Šiaulių apskrities
Viekšnių valsčiaus žemaitė. Drabužių dalys: marškiniai su
atlenkta apykakle (мapшкиней); vilnonis drūžėtas sĳonas
(юпикас, индарокс), taip pat vilnonė languota liemenė
(шнураука, шнуравоне), galva ir pečiai apsiausti didele
languota medvilnės skepeta (наметис, скеретос), apsiavusi
kojinėmis ir batais (пусбатес)“ (N 89). Kirkoras (Жив. Росс.)
keliais žodžiais aprašė baltarusių, lietuvių ir žemaičių drabužius ir, tarp ko kito, pasistengė nepadaryti jokių skirtumų.
Apie žemaičių moterų drabužius tepasakė, kad jos „rengiasi
turtingiau, dėvėdamos kai kada šilką ir aksomą. Ištekėjusios
galvą apsiriša nuometu (kuris apskritai žinomas lietuvėms),
o kitos – skarelėmis. iš po skarelės mergaitėms krinta dvi
supintos kasos su kaspiniukais galuose. Per dideles šventes,
taip pat vestuvėse ir krikštynose mergaitės retkarčiais pasirodo vienplaukės, be skarelių, pasipuošusios galvas gėlėmis.
Žemaičiuose, Šventosios apylinkėse, tiek vyrai, tiek moterys
ant drabužių užsisiaučia baltą drobinį apsiaustą“ (25 p.).
Maistas
Afanasjevas apie maistą 480 p. rašo štai ką: „Lietuviai ir
žemaičiai valgo 3 kartus per dieną: anksti rytą vieną arba du
nemėsiškus valgius, per pietus ir vakarienę rūgščius ir mėsos
patiekalus.“ Kiek ši pastaba teisinga žemaičiams, pamatysime toliau. „Be įprastų valgių, šita tauta dar turi vien tik jai
žinomų patiekalų, iš kurių dažnas yra vienodai vartojamas
tiek aukštosios klasės, tiek ir žemosios. Pvz.:
Š a l t i b a r š č i a i taisomi iš smulkių supjaustytų raudonųjų burokėlių, grietinės, truputį praskiestos vandeniu,
krapų, šviežių agurkų, kietai virtų kiaušinių, vėžių ir veršienos; prie visko pridedamas trupučiukas ledo. B a t v i n i a i –
rūgšti, užbalinta grietine sriuba iš burokėlių ir kumpio.
S p i r g a i (веpeщаки) – taukuose kepti lašiniai, apipilti pa-
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dažu ir svogūnais. J u k a – rūgštoka sriuba iš žąsies ir paršo
kraujo ir tų gyvūnų žarnų. Čia reikia pasakyti, kad tokia sriuba paprastiems žmonėms yra kaip sutartas ženklas atsakyti
jaunikiui, siekiančiam šeimininko dukters rankos. Š i u p i n y s – kruopų košė su žirniais ir šviežiais lašiniais; šitą valgį
valgo tik paprasti žmonės. Kai jį pietums patiekia jaunikiui,
tai yra lyg ženklas, kad jis – mielas svečias namuose. Paršo
uodega, įkišta į tokios košės vidurį, reiškia, kad tėvai sutinka
išleisti savo dukterį už to, kas jai peršasi. G r u c ė (пенcaк) –
kasdienis valgis, pataisytas iš aprūgusių miežių grūdų ir
žirnių. K a n a p ė č i a i ar k a n a p i ų p y r a g a i kepami iš
miežinių miltų, sumaišytų per pusę su apgrūstais kanapių
grūdais. S k a b a p u t r a taisoma šitaip: imama nuluptų
keptų bulvių, burokėlių, miškinių kriaušių, miežių ar grikių košės, apibarstoma viskas pipirais ir kitais prieskoniais,
paskui verdama ir užpilama rūgščiu pienu. Po to valgis, supiltas į tam tikrą indą, pastovi keletą dienų, kad geriau parūgtų. Vasarą valstiečiai skabaputrą nešasi į laukus pūslėse
arba odiniuose maišeliuose.“ Išnašoje nurodoma: „P. Michnevičiaus str. išspausdintas „Русс. Дневник“ 1859 m.“ Palyginus jį su Jucevičiaus straipsniu „Potrawy, litewskiemu
narodowi wlasciwe“ (Jucew. Litwa, 258, 259, 260 p.), kuris išspausdintas 1846 m., pasirodys, kad Michnevičiaus straipsnis –
netikslus, nerūpestingas vertimas. Paskui tas pats straipsnis
buvo perspausdintas „Жив. Альб. Народов России“, ir pamažu įsibrovė klaidų. Apie minėtus valgius pasakytina, kad
верещаки žemaičiai ir lietuviai visiškai nežino, pats pavadinimas skamba labai nežemaitiškai, rėžia ausį, ir žemaičių
šeimininkės niekada netaiso valgių, kur maišytųsi pienas su
lašiniais. Pavadinimas пенсак negirdėtas, o yra valgis – grucė, taisoma panašiai. Beje, Jucevičius abu pavadinimus duoda
greta; apie skabaputrą jo pasakyta: „Ulubiony przysmak
łotwaków“ (mėgstamas latvių valgis). Vertėjas kažkodėl sumanė praleisti tuos žodžius, ir išėjo, kad lietuviai ir žemaičiai
valgo skabaputrą.
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Pateiksiu čia savo surinktų žinių, apsiribodamas tik svarbiausiais nurodymais.
Įvairiose Žemaičių vietose maistas truputį skiriasi; svarbiausi valgiai visur tie patys, bet jie valgomi skirtingu laiku.
Telšių apskrityje, ypač šiaurės vakarinėje jos dalyje, valgoma
tris kartus per dieną, bet nuo gandrų parlėkimo ligi jų išskridimo – po keturis kartus. Jei kokia nors šeimininkė pradeda valgydinti tris kartus per dieną, dar prieš gandrams
išskrendant, tai visi pasidaro labai nepatenkinti. Rytą apie
6–7 valandą – pusrytys (pusritis) – košė su paspirgintais lašiniais, trečiadienį ir šeštadienį – su pienu arba su sviestu.
12 val. pietūs iš batvinių, kopūstų arba bulvienės (pieniškos
bulvių sriubos) ir mėsos porcĳos. Apie 4–5 val. po vidurdienio – pavakarys (padveczerka) – saldus ar rūgštus pienas su
duona, dažniau rūgštus pienas su bulvėmis arba su žemaičių
mėgstamu tušiniu, šutiene (šutintos bulvės su užkulu). 8 val.
vakarienė iš vieno patiekalo: bulvienės, putros, miltienės,
miltų arba bulvių košės, tušinio (tuszinas) ir kt.
Gandrams išskridus, pradedama nebeduoti pavakario.
Sakoma: „Gandras ant savo uodegos jį išsineša.“ Per darbymečius ir apskritai sunkių darbų metu valgo 6 kartus per
dieną; prie visa to, kas suminėta, dar prisideda priešpusrytis
(prišpusrytis) ir priešpusdienis (prišpusdinis) – duodamas duonos gabalas su sviestu ir sūriu.
Šiaulių apskrityje ir gretimose Telšių apskrities apylinkėse valgo truputį kitaip. Pusrytys yra iš dviejų patiekalų: iš
rūgštaus – batvinių (batvine), rūgščių kopūstų su kiaulienos
gabaliuku ir iš nemėsiško – kruopų (krupai), kai kada bulvienės; per pietus valgo t u o s p a č i u s patiekalus, tik be
mėsos, nes naujo nieko neverda, o pašildo tą, kas buvo išvirta
pusryčiui; kruopos (krupai) kai kada visai nešildomos, paduodamos šaltos.
Žemaičių valgiai – įvairių įvairiausi. Aprašysiu čia tuos,
kurie, mano manymu, būdingiausi žemaičiams. Svarbiausi
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yra šie: 1) putra (putra), 2) tušinys, šutienė (tuszas, tuszinas),
3) batviniai (batvine), 4) kopūstai (kopusta), 5) bulvienė (bulbine), 6) grucė (gruce), 7) žirnienė (žirnine), 8) pupienė (pupine),
9) sėtinienė (sietinine), 10) morkienė (morkine), 11) kankolienė
(kunkoline), 12) košė (kosze), 13) kukuliai (kleckai), 14) kruopos
(krupai), 15) šiupinys (sziupinis), 16) žildinys (žildinis), 17) rasalas
(rasalas), 18) spargintos kanapės (kanapiai sparginti), 19) patarmasa „padažai“ (patarmasas), 20) laistytainiai (łaistitainiai), 21) pampuškos „spurgos“ (pumpuszkos), 22) kugelis (boba), 23) kisielius
(kisielius), 24) lapienė (lapine), 25) dešros (kilbasai), 26) vėdarai
(viedarai), 27) piltinis pienas (piltinis pienas9), 28) kraujiniai
vėdarai (kruvini kleckai), 29) juka (juka), 30) kiaušinienė (kiauszine), 31) balta miltienė (miltine balta), 32) kanapių, aguonų pienas (agunu pienas), 33) sūris (suris), 34) kastinys (kastinis), 35) šaltibarščiai (szaltbarksztiai), 36) džiūvėsiai (sukoriai), 37) žildinėti
kukuliai (žildinieti kleckai), 38) kepti svogūnai su bulvėmis
(cibuline su bulbiems), 39) varškėti, lašinėti pyragai (varszkieti,
łaszinieti piragai), 40) kumpiai (szumpiai, kumpiai) etc.
Pateiktas trumpas sąrašas, man rodos, gana aiškiai rodo
žemaičių valgių turtingumą ir įvairumą.
Būdingiausi šie valgiai: kastinys (kastinis); kiek man žinoma, kitos tautos jo nepažįsta. Kažkas, pamatęs jį pirmą sykį,
pasakė: „Nei sviestas, nei grietinė“ (ne svists, ne smetons). Iš
tikrųjų taip ir yra. Jis taisomas iš grietinės šitaip: į puodynę
įpilami kokie du šaukštai grietinės ir įdedamas nedidelis
sviesto gabaliukas; paskui pradedama sukti šaukštu, ir grietinė tirštėja, bet vos tik atsiranda skysčio ar sviesto kruopelių,
puodas kaitinamas ir sukama šaukštu jame esanti grietinė.
Paskui vis pyliojama po keletą grietinės šaukštų, žiūrint, kad
nesusisuktų sviestas. Pamažu susisuka baltos spalvos masė,
į kurią pridedama druskos, pipirų, svogūnų. Šaldoma masė
tirštėja. Kastinys (kastinis) ilgai neišsilaiko, valgomas jis su
duona, o dar geriau su karštomis, ką tik išvirtomis bulvėmis.
Be to, yra žinomi panašūs į šveicariškus žemaitiški sūriai, ku-

Surauginamas
statinėse
per adventą
ir gavėnią,
kai galima
valgyti
su pienu
ir mėsa
(vert. pastaba).
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riuos pagaminti labai sudėtinga. Iki tam tikros temperatūros
pienas šildomas, įleidžiamas į jį išdžiovintas veršio skrandis
ir juo maišomas pienas. Jis pamažu virsta varške, varškė yra
spaudžiama, kad sūriai būtų visokių formų. Gaminimo smulkmenų tiksliai nežinau.
Valgius, valgomus per tam tikras šventes, pastebėjau šiuos:
sūrmalkis (surmalkis) – vaikų pramoga per Kalėdas; laistytainiai (łaistitainiai) – visų bendras valgis per Užgavėnes;
per Kūčias – virinti kviečiai, pasaldinti medumi; per Velykas – kiaušiniai, lašinėti, varškėti pyragai (łaszinieti, varszkieti
piragai).
Dėl laiko stokos negaliu aprašyti kitų man žinomų valgių.
Apskritai mėgstama valgyti sūriai ir riebiai, nes sakoma: „Priėsk sūrai – būsi stipras“ (prĳesk sura – busi stipras). Sūdyta rūkyta mėsa valgoma, dar užsibarstant druskos.
Kiekvienas patiekalas valgomas su rugine duona.
Arbata ir kava (ji taisoma iš gilių, kviečių, žirnių) vaišinami tik svečiai. Virdulį retai tepamatysi, kai kada jis visoje sodoje tėra vienas, o arbata ir kava dažnai verdama katiliukuose. Arbatžolių retai kas perkas, jų vietoje vartojamos mėtos,
liepžiedžiai, ramunėlės ir daugybė kitų gėlių ar augalų.
Cukraus vartojama mažai, labiau vertinamas medus; su medumi geriama arbata ir su juo degtinė suvirinama.
Mėgstamiausias gėrimas – alus (ałus). Jį visi geria ir daro
pirmai kokiai progai pasitaikius: krikštynoms, laidotuvėms,
vestuvėms, šventėms ir t. t. Alus – gėrimas, padarytas iš miežių ir apynių su mielėmis. Kaip anksčiau buvo sakyta, kiekvienas ūkininkas augina apynių. Pasidaręs alaus, ant salyklo
užpila vandens ir palaiko keletą dienų, kad įrūgtų, o paskui
geria; tai ir yra vadinamoji gira. Pavasarį geria beržų ir klevų
sulą. Kai kas pasitaiso iš jos putojančio gėrimo – lyg ir vyno.
Jokių valgių draudimų nepripažįsta sakydami: Ką tu apsiveži,
gali valgyti; kai kas valgo ežius, opšrus, mažus kovukus ir kt.
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Vaikai žindomi lygiai metus, ilgiau niekuomet, nes „ilgai
žindomas – atmintį pameta“ (ilga žindoms pomieti troti). Šnekama, kad kažkoks kunigas pasakęs: „Jei žinočiau, kad mano
motina žindė mane metus ir vieną dieną, nesakyčiau už ją nė
„amžinatilsio“. Taip pasakė kunigas, ir visos moterys, klusnios kunigo žodžiams, to griežtai laikosi. Šitą taisyklę ypač
griežtai taiko berniukams. Kad atsitiktinai nesuklystų skaičiuodamos, nutraukia nuo savęs prieš mėnesį ar du, metams
nesuėjus. Paskui naujagimius daugiausia maitina pienu, bet
kartu pradeda duoti ir to maisto, kurį suaugę valgo. Jei kas
nors neturi melžiamos karvės, kai vaiką nustoja žindyti, stengiasi tuojau pat ją nusipirkti, blogiausiu atveju – ožką. Naujagimiui duoda ir kamštį (kumsztis) žįsti: sukramto duonos su
cukrumi, suriša į skuduriuką ir įkiša vaikui į burną.
Paskutiniu metu moterys pradėjo pirktis buteliukus su
guminiu žinduku ir iš jų vaikus girdyti pienu.
Vaikus supti lopšyje – tai natūralus ir būtinas dalykas:
„Taip, sako, jau Dievas liepė“, – aiškina, kad vaikas jau motinos įsčiose priprato supamas, tai jis ir užgimęs reikalauja,
kad toliau suptų.
Verslai
Svarbiausias žemaičių užsiėmimas – žemės darbas. Žemaičiai taip prisirišę prie žemės darbo ir taip pripratę prie jo, kad
jiems be galo sunku su juo skirtis ir pradėti verstis kokiu kitu
verslu. Prekyba nesiverčia, laikydami, kad tai netgi smerktina; palieka tai žydams. Toliau iš savo ir artimesnių parapĳų
žemaitis retai išvažiuoja, nebent tiktai toliau išvažiuoti priverstų kokie nors garsūs atlaidai (atpuskas, atlaidai) – Bažnyčios šventė, žadanti jam nuodėmių atleidimą. Yra senukų, per
visą savo gyvenimą nė karto neaplankiusių savo apskrities
miesto, nors jis yra už kokių 40–50 varstų, ne daugiau. Jeigu
žemaičiui pasitaiko išvažiuoti į svečius, tai jis jokiu būdu ne-
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sutinka išbūti ten kelių dienų – jis nori namo. Tas prisirišimas
prie žemės, prie gimtųjų vietų, prie gamtos, kaip pamatysime
toliau, yra aiškiai jaučiamas daugelyje dainų.
Visiškai teisingai lietuvių darbus aprašė Afanasjevas (darbai beveik tokie pat kaip ir žemaičių). Kad būtų trumpiau,
pasitenkinsiu jo žodžiais (576, 577 p.): „Nuo pavasario pradžios iki javų valymo pabaigos lietuvių valstiečiai dirba tik
lauko darbus, o prigavę laisvo laiko, taiso pakinktus, trobesius. Rudenį ir žiemą valstiečių darbai tokie: javų kūlimas, jų
vežiojimas parduoti, gyvulių priežiūra, kuro pritaisymas. Ilgais rudens ir žiemos vakarais jie veja virves ir taiso visokius
ūkio daiktus. Tarp valstiečių pasitaiko labai nagingų stalių,
šaltkalvių ir kalvių.“ Paskutiniu metu pradėjo iš žemaičių
rastis batsiuvių ir siuvėjų. Mano atminime mūsų apylinkėje
jų visai nebuvo, o dabar jų yra turbūt daugiau negu žydų.
Šiuo atveju žydams konkuruoti sunku, ypač su siuvėjais. Kadangi Žemaičiuose yra paprotys kviestis siuvėją į namus, tai
kiekvienam, žinoma, mieliau namuose laikyti savo viengentį.
„Moterys, be daržų priežiūros, šienauja, pjauna ir riša į pėdus
javus, o kai kuriose vietose akėja“ (Žemaičiuose moterys ne
tiktai akėja, bet ir aria lygiomis su vyrais). „Žiemą jos verpia
linus, kanapes, vilnas ir iš verpalų audžia įvairius audeklus:
drobę, staltieses, rankšluosčius, milą (valstietišką gelumbę).
Vietinės drobės pasižymi savo plonumu ir gerumu. Raseinių
ir Telšių apskrityse moterys meniškai audžia ir dažo vilnones
medžiagas, vartojamas jų kasdieniame gyvenime, ir net audžia kilimus.“ Visur žvejojama, nors žmonių, kurie vien tik
tuo verstųsi, beveik nėra, jeigu neįskaitysime Baltĳos jūros
pakrančių gyventojų. Labai daug kas páikauja medžiokle.
Bitininkavimu visur užsiima daugiausia seniai ir moterys.
Medų ir vašką retai parduoda, medų vartoja patys, o vašką
aukoja Dievo namams žvakėms. Bitininkai turi daugybę tikėjimų, apie kuriuos kalbėsiu kitoje vietoje. Čia tik pasakysiu,
kad kas turi bičių, tas niekada nesĳaučia neaprėžtu jų šeimi-
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ninku: kad bitės geriau sektųsi, jis prisiima bičiulį (bicziulis),
kuris dalyvauja daugiausia tik sunešto medaus dalybose.
Bičiuliai turi gyventi santaikoje, nes kitaip bitės gali išmirti.
Bičiuliavimas (bicziulavimas) labai paplitęs Žemaičiuose ir teigiamai veikia dorovę.
Medicininės ir geografinės žinios
Kadangi Žemaitĳos sienos nenustatytos ir nesutampa su
administracinėmis ribomis, labai sunku suskaičiuoti, kiek iš
viso yra žemaičių. Aišku, kad mano pateikti skaičiai negali
būti tikslūs. Reklis 128 p. rašo, kad 1863 metais Kauno gubernĳoje buvo priskaičiuojama 453 000 žemaičių. Reikia atsiminti, kad jų dar gyvena Kuršo gub., tai tas skaičius turėtų būti
dar didesnis. Kiek čia yra tiesos, pamatysime toliau.
Iš Afanasjevo paskelbtų duomenų matyti, kad Kauno gub.
vyrauja žemaičiai ir bent 1⁄4 Panevėžio apskrities gyventojų
taip pat žemaičiai. Raseinių ir Šiaulių apskrityse lietuvių rasta labai nedaug (jose vyrauja žemaičiai). Tai dar kartą parodo,
kad literatūroje nenustatytos žemaičių paplitimo ribos. 1857
metais, Afanasjevo apskaičiavimu, iš viso buvo 53 000 žemaičių šeimų, o jis mano, kad vidutinis šeimos narių skaičius
7,3 žm. Taigi iš viso susidaro 387 000 žm. Kiek šis skaičius
teisingas, matyti iš to, kaip jis gautas; pats Afanasjevas mažai
pasitiki skaičiais.
Pagal anksčiau mano išvestas ribas žemaičių dabar gali
būti apytikriai apie 342 000 žm. Šitas skaičius buvo gautas sudėjus šiuos duomenis. Pagal Kauno gubernĳos Statistikos komiteto 1892 m. duomenis Telšių apskrityje buvo 123 918 žmonių (58 686 v. ir 65 232 mot.), Raseinių apskrityje – 151 147 žm.
(72 217 v. ir 75 930 mot.) ir pusė Šiaulių apskrities valstiečių –
67 882 žm. (iš viso 67 828 v. ir 67 937 mot.). Dar reikia pridurti,
kad: 1) mano nustatytos žemaičių paplitimo ribos sutampa su
žemaičių tarmės ribomis; 2) be žemaičių, į šį skaičių įeina ne-
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didelis rusų naujakurių (apie 8000 žm.) ir latvių kiekis; 3) čia
nepriskaičiuoti žemaičiai bajorai, miestelėnai, dvasininkai ir
kt.; 4) nepriskaičiuoti žemaičiai, gyvenantys Kuršo gub. Bet,
turint galvoje, kad 2 ir 3 nurodymas vienas kitą panaikina, kad į mano nurodytas ribas ne visa Raseinių apskritis įeina, tai, pridėjus Kuršo gub. žemaičius, tos apskrities gyventojų – žemaičių skaičius beveik sieks visų apskrities gyventojų
skaičių. Dėl to aš tą skaičių laikau labiausiai patikimu iš visų
mano rastų literatūroje, tarp jų ir iš anksčiau pateiktųjų. Visuotinio gyventojų surašymo duomenys parodys to skaičiaus
teisingumą.
Panašus skaičius į mano nurodytąjį yra išvestas pagal
duomenis, kuriuos išspausdino Gukovskis Kauno gub. apskričių sąrašuose.
Telšių apskrityje jis priskaičiuoja 130 000 žemaičių (1889 m.),
Raseinių apskrityje – 166 000 (iki 1892 m.) ir pusė jo nurodyto lietuvių ir žemaičių skaičiaus Šiaulių apskrityje 1894 m.
(186 000) – 93 000 žm., o tai sudaro apie 389 000 žemaičių*.
„Oro drėgnumas, – sako Gukovskis 8 p. (Тельш. уезд.), –
tiršti ir žalingi garai žemose ir pelkėtose vietose padarė, kad
Telšių apskrityje nuolat sergama sunkiai išgydomais karščiais
ir šiltinėmis. Taip pat labai dažnos piktybinės akių ligos, nuo
kurių neretai apankama.“ „Gana patikimomis, kruopščiai ir
specialiai tam reikalui 1886 m. surinktomis žiniomis Telšių
apskrityje buvo visiškai aklų 308 žmonės, kitais žodžiais
tariant, 10 000 gyventojų tenka 17 visiškai aklų žmonių.“
„1884 m. Telšių apskrityje mirtingumas siekė 2 proc., 1885 m. –
3,22 proc., 1886 m. – 2,47 proc., 1887 m. – 3,22 proc., 1888 m. –
2,24 proc. Vidutinis mirtingumas apskrityje yra 2,49 proc.,
kai apskritai gubernĳoje jis siekia 2,29 proc.“
Raseinių apskrities apraše, 13 p., rašoma: „Iš ligų, paplitusių Raseinių apskrityje, galima nurodyti karščius, skrofulą ir
akių ligas, kaip labiausiai išplitusias, ypač vakarinėje žemoje
ir pelkėtoje apskrities dalyje. Čia pasitaiko smaugų ir skarla-
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tinos epidemĳų visais metų laikais; raupų aukų yra palyginti
nedaug.“ „Apie cholerą pasakytina, kad ji smarkiai naikino
žemaičius 1831 m. ir, senukų atminimu, ypač siautė atvirose,
be miškų vietose, o vietose, kur buvo daug pušynų, mažai ką
palietė. Apskritai galima pasakyti, kad higienos požiūriu pietvakarių apskrities dalis, esanti lygumoje, yra blogesnėje padėtyje negu likusi aukštumų dalis.“ „Apskrityje per kelerius
metus, išskyrus miestus, yra tokie mirtingumo procentai:
1885 m. – 2,25 proc., 1886 m. – 2,48 proc., 1887 m. – 2,96 proc.,
1888 m. – 2,67 proc., 1889 m. – 2,54 proc., 1890 m. – 2,34 proc.,
1891 m. – 2,55 proc. Todėl, baigia Gukovskis, mirtingumas
Raseinių apskrityje yra gerokai didesnis negu kitose gubernĳos apskrityse.“
Šiaulių apskritis, išskyrus kai kurias vietas, yra laikoma
sveika.
„Šiaulių apskrities gyventojų mirtingumas paskutiniame
dešimtmetyje (Гуковский, Шав. у., 21 p.) buvo toks”: 1885 m. –
2,2 proc., 1886 m. – 2,18 proc., 1887 m. – 2,61 proc., 1888 m. –
2,16 proc., 1889 m. – 2,11 proc., 1890 m. – 2,11 proc., 1891 m. –
2,41 proc., 1892 m. – 2,12 proc., 1893 m. – 2,49 proc., 1894 m. –
2,55 proc.; vidurkis – 2,25 proc.“
Afanasjevo žiniomis, labiausiai Kauno gub. paplitusios
ligos yra tokios: grįžtamoji šiltinė, džiova, odos ir akių ligos,
skrofulas, kaltūnas ir kai kurios kitos. „Nors čia išvardyta
įvairių ir sunkių ligų, pasitaikančių Kauno gubernĳoje, tačiau negalima nurodyti nė vieno punkto, kuris vietiniams
gyventojams ir net laikinai gyvenantiems būtų labai žalingas“ (212 p.). Apie kaltūną pasakytina, kad daugelis rašo apie
jį plačiau, negu iš tikrųjų jo pasitaiko. Nuo to laiko, kai visi
vyrai pradėjo trumpai kirptis plaukus, o moterys dažniau šukuotis, kaltūną turinčių žmonių liko visiškai nedaug, galbūt
parapĳoje yra 1 ar 2 žmonės, o kitoje ir nė vieno.
Senais laikais buvo žynių, kurie iš akių pažindavo kaltūnu sergančius žmones; ligoniai skųsdavosi galvos ir akių
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skausmais; žynys patardavo užleisti kaltūną (užleisti kaltuna),
t. y. nesikirpti plaukų ir nesišukuoti; tada, žynių įsitikinimu,
vidaus liga išeis į viršų ir susimes į plaukus kaltūnu. Su tuo
kaltūnu žmogus vaikščiodavo metus, kitus, kol atsibosdavo,
o paskui eidavo ieškoti žynio, kuris „nuimtų kaltūną“. Sunku
buvo rasti tokį geradarį; kitas ir sutikdavo nuimti, bet kai
nuimdavo, ligonis atkrisdavo senąja liga. O kitas iš tikrųjų
„žinojo laiką“ (žinojo łaiką) ir kaltūną nuimdavo sėkmingai:
liga nebeatsikartodavo. (Dabartiniu metu žynių bėra labai
mažai.) Buvo laikoma, kad pats tikriausias būdas šitoks: jei
pasiseka rasti žaibo suskaldytą akmenį, tai reikia padėti galvą ant to akmens ir jo skeveldromis apdaužyti visus plaukų
kuokštus, susisukusius į kaltūną. Visa tai savo akimis yra
matę seniai, iš kurių aš surinkau tas žinias.

DVA SI N Ë K U LT Û R A
Žemaičių charakterio skiriamieji bruožai, kai kurių iš jų
atsiradimas istoriškai. Kanto ir Daukanto duota charakteristika. Žemaičių kuklumas. Kai kurie Afanasjevo nurodyti
žemaičių charakterio bruožai. Lietuvių, latvių, lenkų, rusų,
vokiečių įtaka.
Požiūris į žvaigždes, Grįžulo ratus, Paukščių taką, mėnulį, vaivorykštę, griaustinį, žaibą, žaibo trenktus daiktus.
Ugnies, žemės, duonos gerbimas. Legenda apie rugio varpą.
Akmenų atsiradimas. Siela: mirusio žmogaus vėlės prašymai,
įvairios bausmės už nuodėmes; ženklai, rodantys kenčiančios
vėlės buvimą. Ponų ir prastuolių padėtis po mirties. Žmonių
amžius ir jų drabužiai po mirties. Velnias (velnias) ir aitvaras
(Aitvaras). Velnių galingumas ir veikla, kuo jie pasiverčia,
ko bĳo ir kaip galima juos sugauti ir prišaukti. Laikas, kada
velniai galingi. Kaip galima pamatyti velnią. Charakteringi
žemaičių prakeikimai. Kas darosi velniui, kai minimas jo
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vardas. Aitvaro veikla ir kaip jis atrodo. Kaip galima jį pagauti. Sutartiniai ženklai, kuriais kreipiamasi į Aitvarą su
prašymais. Apie lobius. Laiko skaičiavimas. Apie mėnulio
fazes ir su jomis susĳusius prietarus: sėjant, šieną pjaunant, mišką kertant, avis kerpant, pastatus statant, krosnis
mūrĳant, vaikus žindant ir t. t. Išvados. Vėjų reikšmė. Apie
vilktakus, burtininkus, „blogą akį“, „blogą ranką“. Apie ligas,
jų gydymą ir priežastis. Apie vardĳimus. Įvairūs prietarai ir
burtai. Vandens pavirtimas vynu Kūčių naktį; apie gyvulių
pokalbius tą naktį. Apie kai kuriuos gyvūnus. Būrimo būdai;
paparčio žiedas. Pasaka apie tautos kilmę. Žaidimai. Šokiai.
Dainos. Literatūra. Kalba.
Skiriamieji žemaičių charakterio bruožai yra šie: nepasitikėjimas, uždarumas, savosios vertės suvokimas, kuklumas,
drovumas, sąžiningumas.
Prie neigiamų savybių reikia priskirti išviršinį dievotumą
ir nepaprastą palinkimą bylinėtis.
Vieni iš tų bruožų yra esminiai, kiti atsirado istoriškai.
Nuo XIII a. pradžios ligi XV pabaigos žemaičiai nuolat kovojo
su Livonĳos ir teutonų riteriais, su lenkais ir rusais, dažnai
ėjo iš rankų į rankas, kartos, viena po kitos augdamos karo
baisumuose, vis labiau darėsi uždaresnės, vis mažiau pradėjo pasitikėti savo svetimtaučiais kaimynais, ir šitaip ilgainiui
tautos charakteris pasidarė uždaras, nepasitikįs.
Filosofas Kantas Milkaus lietuvių kalbos žodyno pratarmėje žemaičius vadina „ištikimais, atvirais, gerai suprantančiais savo asmens vertę.“
Daukantas (35–37 p.) taip piešia žemaičio charakterį: „Viltėje neguro, paskutinėje nenusiminė, o žadėtojo nenusigando,
nelaimoje neįsipylė, laimoje nedidžiavosi; ką širdėje turėjo, tą
ir žodžiu reiškė; maž ką teįgavusys ar teįsteigusys ir tuomi
džiaugės. Tas tarp jų turtingu vadinos, kas nuo svetimo nieko nereikalavo. Ką norint veikdamys, vis į galą veizėjo. Ketančiam ne jo protu ir galia kokį noris darbą užsiimti linkėjo
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išmintingai nuo to liauties. Savo ketėjimuose ir veikimuose
ryžusys ant ko norint, nepesnojos, neankstės, bet atlikdavo
ir dirbo nuveiktinai, nesgi nė vienas nenorėjo begėdžiu būti.
Veltui savo turtų nekleidė, dovenų nedrepino“ (Būdas liet.
kaln. ir žem., 36–38 p.).
Reikia stebėtis, sako Gukovskis, ne tomis neigiamomis žemaičių savybėmis, o tuo nacionaliniu gyvumu ir patvarumu,
kuriuo pasižymėjo šita maža tauta (Тельщ. уезд., 10 p.). Jeigu
atkreipsime akis į Daukanto duotą charakteristiką, stebėtis
nebus kuo.
Daugelis žemaičius laiko suktais, bet tai nevisiška teisybė:
jie užsidarę ir nepasitiki todėl kartais ir atrodo sukti. Afanasjevas rašo šitaip (569 p.): „Vietinio valstiečio taikingumas ir
geraširdiškumas pasirodo jo kasdieniame ir visuomeniniame
gyvenime. Jo pasitikėjimas kitų garbingumu, atsiradęs dėl jo
paties sąžiningumo, yra toks didelis, kad valstiečių gyvenimai, išsimėtę po vieną tarp miškų ir giraičių, visiškai nesaugomi ir net nerakinami, nors šeimininkų ir nėra namie.
[Lietuvių] Nuolankumą vyriausybei patvirtina istorĳa. Net
tais laikais, kada lietuvių kunigaikščiai, įsigalėję nukariaudami gretimas rusų žemes, valdė kaip despotai, tauta kantriai kentė jų valdžią. Žemaičiai, pripratę, kad juos valdytų
patriarchališkai ir liaudiškesniu būdu, kartais pasipriešindavo, bet tik dėl kivirčų tarp valdančiosios dinastĳos kunigaikščių.“
Visiems žinomas žemaičių vaišingumas. Kraševskio žodžiais tariant, žemaičiai labai myli šeimą („miłość rodzinna
wielka“, Krasz. Litwa, 211 p.).
Be abejo, žemaičiams įtakos turėjo jų kaimynai, su kuriais
tekdavo susidurti, būtent: lietuviai, vokiečiai, prūsai, lenkai
ir latviai. Apie lietuvių įtakos padarinius sakyta, kai buvo
kalbama apie Žemaičių žemės sienas. Latvių įtakos pėdsakus
aiškiai rodo žemaičių kalba, pasiskolinusi iš latvių nemažai
žodžių ir tarimą, tipas ir buitis, ypač vietose, kurios ribojasi
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su Latvĳa, laukininkystė, žemės darbai, drabužiai ir netgi
mityba. Įtakos tebedaroma ir ligi šiol; dar labiau suartėti
kliudo skirtingos religĳos. Tokią didelę įtaką latviai padarė
todėl, kad jie yra artimiausi žemaičių kaimynai, jų viengenčiai, o seniau dar prisidėdavo jų padėtis tarp Livonĳos
ordino riterių ir žemaičių: dažnai latviai, riterių spaudžiami, bėgdavo pas žemaičius ir ten būdavo priglaudžiami ir
slepiami (Фр. Бриземнякс. O народной поэзии латышей, в
сборник Aнтропол. и этнограф. cтатей o Poccии и странax,
eй прилеж., изд. Дашковым, кн. II). Ne kartą teko jiems iš
vieno kovoti su bendru priešu – su Livonĳos ordinu.
Lenkų įtaka prasidėjo, Lietuvai susĳungus su Lenkĳa, kai
kilmingieji žemaičiai dėl dažnų santykių su lenkų diduomene
pradėjo asimiliuotis su ja. Prie to prisidėjo dvasininkai lenkai,
atvykę šviesti žmonių Kristaus mokslu. Tais dviem keliais
prasiskverbė lenkų įtaka. Kai Žemaičiuose pradėta atidarinėti mokyklas, jose buvo dėstoma lenkų kalba, nes kiekvienas, norėjęs šiek tiek pramokti, turėjo pasiduoti lenkų įtakai.
Dabartiniu metu dvarininkai ir dvasininkai, nors pastarieji
dabar kilę iš vietinių gyventojų, kalba lenkiškai. Lenkų kalba
laikoma „poniška“ kalba, o žemaičių – „mužikiška“.
Rusų įtaka prasidėjo seniai, kai Lietuvos kunigaikštystė
buvo dar savarankiška, kai Lietuvos kunigaikščiai priimdavo
pravoslavų tikėjimą ir tuokdavosi su rusų kunigaikštytėmis.
Ji skverbėsi ir per valstybės įstaigų raštines, kai raštai buvo
rašomi rusų kalba. Žemaičiai su rusais nesituokė ir dabar to
vengia, be to, negyveno kaimynystėje ir labai skyrėsi kalba,
religĳa ir charakteriu. Rusų įtaka paskutiniu metu kiek sustiprėjo: valdininkai krašte visi rusai, mokyklose mokoma
rusiškai, atliekantys karo tarnybą žemaičiai bendrauja su
rusais ir susipažįsta su jų gyvenimu. Konfiskuotose sukilimo
dalyvių ir vienuolynų žemėse apgyvendinti rusų naujakuriai
irgi prie to prisideda. Beje, jie patys žemaičių yra stipriai veikiami: pavyzdžiui, jie išmoko kalbėti žemaitiškai, neišmokę
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žemaičių rusiškai (žemaičių drabužius ir gyvenimo būdą
naujakuriai taip pat persiima).
Dar seniai praėjusiais laikais, karalių kviečiami, vokiečiai
pradėjo persikeldinėti į Žemaičius. Jiems buvo suteikiamos
tam tikros lengvatos. Nors žemaičiai labai nemėgsta vokiečių, bet iš jų pasiėmė daug ką: žodžių, pasakymų, drabužių
sukirpimą, kinkymus ir kt.; su jais nesituokiama.
Pažvelgę į žemaičių dvasios pasaulį, pamatysime tam
tikrą stabmeldiškos ir krikščioniškos pasaulėžiūros mišinį.
Tai paaiškinama tuo, kad Žemaičių kraštas ligi XV šimtmečio
buvo pagoniškas ir tik 1413 metais jo gyventojai buvo apkrikštyti. Naują religĳą, kurią skelbė lenkai nesuprantama
kalba, žemaičiai priėmė nenoromis, būdavo atsitikimų, kad
paskiau jos atsisakydavo. Per keturis šimtmečius žemaičiai
dar nesuspėjo užmiršti senojo pasaulio supratimo ir pažiūrų
į jį: vienaip ar kitaip jos dar gyvos šiandien.
Kad būtų aiškiau ir akivaizdžiau, aprašysiu žemaičių pažiūras į žvaigždes, vaivorykštę, griaustinį, žaibą, vandenį,
žemę, duoną, sielą ir pomirtinį gyvenimą.
„Kiek pasaulyje žmonių, tiek danguje žvaigždžių, – sako
žemaitis. – Jeigu žvaigždė krinta, vadinasi, kur nors žmogus
mirė.“ Todėl, krintant žvaigždei, žemaitis visada sukalba
trumpą maldelę „amžinatilsį“. „Tačiau, – sako jis, – žvaigždė –
ne žmogaus siela, bet lyg jo sargas.“ Vis dėlto iš kito paaiškinimo matyti, kad žvaigždė yra kaip sielos atvaizdas: „Kas turi
daug nuodėmių, to žvaigždė blankiai šviečia, o kas mažai, to
ji aiškiai žiba: naujagimiai be nuodėmės, jų ir žvaigždės ryškios.“ Tikima, kad Grįžulo ratai (grunžarats) yra Elĳo vežimas,
su kuriuo jis pakilo į dangų: Elĳas dabar danguje, tai ir vežimas yra netoli jo. Vienas žvaigždynas vadinasi Paukščių kelias
(Pauksczių kels). Sako, Viešpats Dievas sutvėręs jį paukščiams,
kad jie žinotų, kur skristi; paukščiai mato savo kelią ir dieną,
o žmonės jo nemato. Manoma, kad mėnuo yra ugnies masė,
o tai rodo šitoks pasakojimas. „Mėnulyje matyti dviejų vyrų,
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nešančių ant pečių rėčką, atvaizdai. Tie žmonės kažkada nešė
tą rėčką su vandeniu į pirtį. Vienas iš jų pritūpė prie tvoros
savo reikalo atlikti; kitas sako: „Oi, kaip šiandien mėnuo aiškiai šviečia“, o tas pritūpėlis atsako: „Mano užpakalis aiškiau
šviečia už tą mėnulį.“ – „Ir mano užpakalis toks pat kaip tavo,
ir mano šviečia kaip tavo.“ Na, Dievas užtempė juos į mėnulį,
ir dega jie dabar ten, atsiimdami už savo žodžius.“
Labai charakteringas vaivorykštės (vovarikszti) (arba Laumės juostos) aiškinimas. Vieni jau pagal krikščionišką supratimą sako, kad tai Dievas parodąs, jog nebebausiąs daugiau
žmonių tvanu. Kiti tvirtina, kad vaivorykštė abiem galais
traukianti vandenį iš pelkių, dažniausiai iš upių, o paskui
tas vanduo į žemę grįžtąs lietumi. Jei vaivorykštė pradedanti
nykti iš abiejų galų – lyti nenustosią, nes didžiausias vandens
kiekis dar pasiliekąs vaivorykštės viduryje. Jeigu ji nutrūkstanti viduryje ir pradedanti nykti į abi puses, tai lietus greit
praeisiąs, nes iš pertrūkusios vaivorykštės sutrauktasis vanduo išsipilsiąs į tas vietas, iš kurių buvo trauktas. Taigi vaivorykštė supanašinama su sifonu. Vienų manymu, griaustinį ir
žaibus valdo septyni velniai paeiliui. Vienas iš jų yra raišas:
tais metais, kada jo eilė, griaustinis būna labai stiprus, dažnas
ir daug žalos pridaro. Kiti galvoja – Elĳas važinėjasi brikelėje
dangaus grindiniu, ir nuo to griaudžia; iš po tekinių lekia
kibirkštys – tai žaibai. Kai kas mano, kad Perkūnas (Perkunas)
yra pikta, savarankiška dievybė. Kartais Dievas, norėdamas
ką nubausti, pasiunčia Perkūną. Po kiekvieno sužaibavimo
visi žegnojasi, kad griaustinis nenutrenktų, tvirtindami, kad
griaudžiant piktoji dvasia visur slapstosi nuo griaustinio, gali
kartais prisikabinti prie žmogaus, o kryžiaus ženklas priverčia ją pasišalinti. Be to, žegnojasi, norėdami tuo prisitaisyti
prie gresiančios mirties; dėl to kai kas uždega grabnyčią
(gramniczią) (vaškinė žvakė, šventinama vasario 2 d.).
Jei griaustinis įtrenks į trobesį ir kas nors pamatęs suriks,
tai visas pastatas sudegs, bet jei visi tylės – gaisras pats užges.
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Į kitą pastatą Perkūno ugnis niekados nepersimeta. Vandeniu
tokios ugnies negalima užgesinti, tiktai rūgščiu pienu.
Jeigu akmens, į kurį trenkė griaustinis, skeveldra sukalsi
žambį, su juo suartoje vietoje neaugs usnys (usnes).
Jeigu iš medžio, į kurį trenkė griaustinis, pasidarysi žambį,
tai kur su juo suarsi, toje vietoje pasėlių nenugadins kruša.
Jeigu iš tokio medžio pasidarysi pleištą ir įvarysi jį į trobos
viduriniąją (iš trĳų) sĳą, griaustinis netrenks į tuos namus.
Griaudžiant metamas į ugnį kadagys, pašventintas Verbų
sekmadienį (szwenstos žoles). Taip norima apsaugoti namus
nuo įtrenkimo: nuo švęstų žolių dūmų visi velniai iš namų
išbėga.
Kai pavasarį pirmą kartą sugriaudžia, klausomasi, iš kur
griaustinis atėjo: jei iš pietų – bus šilta vasara, jei iš šiaurės
ar iš vakarų – šalta. Griaudžiant vėžiai apsiginkluoja prieš
Perkūną: į vienas žnyples įsispraudžia lazdžiukę, į kitas – akmenuką. Matyt, Perkūnas nemėgsta vėžių, nes yra patariama
nesinešti jų perkūnĳos metu, kad nenutrenktų. Kai kurie patarimai, kaip saugotis perkūnĳai griaudžiant, turi tam tikrą
pamatą: būnant lauke, reikia mesti šalin gintaro karolius,
peilį, neatsistoti po medžiu. Bet yra ir tokių: negalima prieiti
prie lango, vaikščioti užraitytomis kelnėmis ar pasikėlusia
suknute ir daug kitų, kurie savo pobūdžiu nesiskiria nuo uždraudimo tuomet neštis vėžius.
Labai gerbiama tuomet ugnis. Ugnies niekinti nevalia, nes
ji gali užsirūstinti, ir tada vargas. Jei spjausi į ją, „ugnis prikibs“,
veidas nušaš. Jeigu kas trypia ugnį, sakoma: „Netrypk, nes
ugnis užpyks ir sukels gaisrą.“ „Nemaišyk degančių malkų –
lovoje šlapinsies.“
Sumaniai elgiantis, ugnis gydo ligas. Pvz., jei paršiukai
kosti, reikia pamaišyti jovalą karštu nuodėguliu, ir paršiukai
pasveiks. Jei pasitaikė šuniui užduoti karšto lakalo ir nuo to
šuo susirgo (nustojo ėsti ir sulyso), reikia padaryti taip pat
kaip buvo sakyta, ir šuo pasveiks.
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Šeštadienį prieš Velykas bažnyčiose šventinama ugnis,
visi žmonės ja apsirūpina ir stengiasi išsaugoti per visus
metus.
Lygiai taip pat gerbiamas vanduo ir žemė. Žemės mušti
negalima – jai skauda. Po rytmetinių ir vakarinių maldų kiekvienas turi bučiuoti žemę. Žemė nepriima nusidėjėlių – išmeta juos lauk. Būna, kad ir pats nusidėjėlis savo noru prisikelia, nes jam ten sunku gulėti. Jeigu žmonės patiria numirėlį
atsikėlus iš kapo, nukerta jam galvą ir padeda prie kojų. Tada
numirėlis nebegali atsikelti ir išeiti.
Be galo gerbiama duona. Jeigu atsitiktinai nukrinta žemėn
duonos gabaliukas, tai reikia jį tučtuojau pakelti ir pabučiuoti, jo trupinti negalima. Nukritusius trupinius reikia atiduoti
gyvuliams, o ne mėtyti be reikalo, kad kas nesutryptų. Apie
šio papročio kilmę yra du padavimai; dėl rašinio trumpumo
aš jų nepateiksiu. Su šv. Agotos duona per gaisrą apibėga apie
degantį trobesį ir įmeta ją į vidų. Tada ugnis pakyla stulpu
ir į kitus trobesius nepersimeta. Jeigu tą duoną apneši apie
užsidegusį trobesį ir numesi į laukus, ugnis nuseks paskui ją
į laukus.
Jeigu duonos kepalas suskyla į dvi dalis, tai kas nors paliks šeimą: mirs arba ištekės. Su duona ir druska priimami
aukšti svečiai, ypač jaunavedžiai, – tuo parodoma, kad jie
turi tausoti duoną. Parduodami kiaulę, pirkėjui duoda atsilaužti duonos, kaip sakoma, duonos raugo (dunas raugą), kad
iš namų neišeitų raugas ir kad pirkėjui gerai sektųsi kiaulės.
Jei duonos atsilaužti neduosi, iš namų išeis raugas, ir duona
bus saldi. Kepant duoną, visi tešlos likučiai sugrandomi ir
atiduodami šuniui, nes tik per jį žmonėms liko duonos. Štai
ką sako padavimas. Rugių varpos buvo nuo žemės ligi stiebo
galo. Vieną sykį žmogus pjovė tuos rugius, smarkiai pavargo
ir pradėjo skųstis, kad taip daug grūdų ir nebus kur jų dėti.
Prie pjovėjo priėjo Dievas, suėmė ranka apatinę varpos dalį,
parodė likusią pjovėjui ir paklausė, ar užteks jam tokios var-
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pos. Pjovėjas tylėjo. Dievas suėmė aukščiau ir paklausė to paties. Pjovėjas tylėjo. Netoliese gulėjo šuo. Mato jis, kad varpos
visai nebeliks, prišoko, sugrobė dantimis varpos galą ir sako:
„Tegu tas man palieka.“ O žmogus vis tylėjo, norėdamas, kad
varpos mažiau liktų ir jam būtų lengviau pjauti.
Akmenų atsiradimas aiškinamas štai kaip. Buvo vestuvės,
kažkas iš jų dalyvių nusidėjo – ir visi pavirto akmenimis. Kai
kas mano, kad akmenys auga ir dauginasi. Bet daugelis su
tuo nesutinka, savo nuomonę patvirtindami šitokia legenda
apie akmenų atsiradimą. Pirmiausia Dievas pabėrė mažų
akmenukų ir pats išsigando: „Ką gi aš padariau? Kai sutversiu gyvulius, ką gi jie ės?“ Akmenukai pradėjo augti: vieni
užaugo didesni, kiti mažesni. Kai pamatė Dievas, kad greit
visa žemė apaugs akmenimis, užleido šaltį, ir visi akmenys
sušalo. Kas koks buvo, toks ir liko. Ir bus jie tokie ligi pasaulio
pabaigos, kol žemė sudegs ir jie su ja kartu.
Sielos supratimas labai daug kuo stabmeldiškas, bet viskas turi krikščioniško mokymo atspalvį.
Miegant siela (duszia) išeina iš kūno, o dvasia pasilieka, nes
žmogus miegodamas kvėpuoja; vadinasi, dvasia jame būna.
„Kur sapnas, ten ir siela“, – sako žemaitis. Išėjusi iš kūno, siela
keliauja visur, kur ją nešioja sapnas. Kai žmogus miega letargo miegu, jo siela taip pat išeina iš kūno, ir angelas ją vedžioja
po dangų, skaistyklą ir pragarą. Siela visur gali įeiti, „nes ji –
dvasia“, bet gali įgyti ir žmogaus pavidalą. Jeigu žmogų
sunku numarinti, reikia ištraukti jam iš po galvos paukščio
plunksnų pagalvę ir padėti po galva ką nors kitą. Tada siela
tuojau persiskirs su kūnu. Kodėl taip yra, nepavyko išsiaiškinti. Kas parduoda savo sielą velniui, tas lengvai miršta.
Numirus ant kaklo pasilieka velnio nagų žymės: „Velnias
pasmaugė, sako, ir nusinešė vėlę su plaučiais ir kepenimis.“
Vienoje pasakoje, kurios pateikti, manau, nereikia, aiškinama, kokia mirtis geriausia: kas lengvai miršta, to sielą velniai
išplėšia, o kas kankinasi, su to siela žaidžia angelai ir ją nu-
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sineša. Kai žmogus numiršta, jo siela išeina pro akis, paskui
ji kurį laiką pasilieka netoliese kūno. Todėl lydintys kūną važiuoja labai palengva, „nes, sako, vėlė nesuspės bėgti paskui
kūną.“ Kūną palaidojus, vėlė vyksta bausmės atlikti už savo
nuodėmes (cziscziu kentieti) ir gali patekti į įvairių įvairiausias
vietas, tačiau nei į gyvulį, nei į žmogų nepersikelia, o būna
medžiuose, vandenyje, duobėje, žemėje ir t. t. Apskritai vėlė
gali prisiglausti kiekvienoje vietoje, kol jai atsivers dangaus
vartai. Žemėje yra lengviau bausmę atlikti negu tikrojoje
skaistykloje. Mirusiojo vėlei maisto nereikia, o tik maldų, kurios sutrumpina jos kančių laiką. Todėl jei per sapną ji paprašo kokio nors daikto, reikia tą daiktą atiduoti elgetoms, nes jų
rankose tas daiktas pavirsta malda. Visi tvirtai įsitikinę, kad
vėlės pasirodo per sapną ir kreipiasi su prašymais ar reikalavimais. Laiko, kad yra nusikaltimas, baisiausia nuodėmė neįvykdyti kenčiančios skaistykloje vėlės prašymų. Kai kada tie
reikalavimai būna visiškai aiškūs, o dažnai vėlė tik aplanko
per sapną ką nors ir, primindama apie save, trukdo miegantįjį. Tokiu atveju stengiamasi pamaldyti elgetas, užprašomos
mišios (užperk miszias). Paskui vėlė daugiau nebetrukdo.
Pvz., mergaitei per sapną pasirodo vėlė ir sako: „Nueik
pas motiną ir pasakyk jai, kad ji pastatytų kryžių už mirusiuosius, kur jai patinka.“ Vargšė senutė, kuri kartais ir duonos pristigdavo, buvo susikrimtusi tik dėl to, kad aiškiai nenurodyta kryžiaus vieta. Nubėgo patarimo pas kunigą. Buvo
nuspręsta pastatyti kryžių ant dukters kapo, o tai vargšė
senutė tučtuojau ir padarė. Po to vėlė daugiau nebepasirodė. Į
kitą mergaitę kreipiasi mirusios sesers vėlė, prašydama apeiti
keliais apie vieną kryžių, nes ji, kol buvusi gyva, buvo pasižadėjusi apeiti apie tą kryžių 5 kartus, o apėjusi tik keturis ir
kunigui apie tai nepasakiusi. Sesuo tarnavo ir negalėjo greitai
įvykdyti vėlės prašymo, pasakė apie tai savo motinai, kuri tą
pačią dieną nuėjo už 5 varstų prie nurodyto kryžiaus ir apėjo
keliais 4 kartus. Vienai moteriai prisisapnavo vėlė, prašanti
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perkelti ugniavietę (ugniavite) į kitą vietą, nes ten ji atlieka
bausmę. Be abejo, jos prašymas tuojau buvo įvykdytas; stebėjosi tiktai, kaip jie patys nesusiprotėję taip seniau padaryti,
nes ugnyje nuolat buvo girdėti cypiant. Jei vėlės prašymas
kuo nors keistas ir neįvykdomas, reikia jį įminti, išaiškinti;
dėl to kreipiamasi į nusimanančius senius. Pvz., tėvo vėlė
prašo sūnaus 10 sagų. Kadangi tas prašymas sūnui pasirodė
keistas, jis sumetė, kad sagos reiškia kapeikas, ir išdalĳo dešimčiai elgetų po kapeiką. Velionies vėlė pasitenkino – daugiau sūnaus nebetrukdė. Kartais numirėlių vėlės pasiverčia į
žmogų ir pasirodo žmonėms, kartais taip kreipiasi į juos su
prašymu. Pasakojo, kad šeima palaidojo numirėlį ir sėdo vakarienės. Pasigirdo šunų lojimas ir įėjo žmogus su tais pačiais
drabužiais, su kuriais buvo palaidotas. Įėjusysis paklausė,
kur gyvena N (numirėlio vardu). Iš išgąsčio niekas neatsakė.
Kai jis išėjo, šunys nelojo. Tada visi suprato, kad tai numirėlis
buvo atėjęs ir jam reikia maldų. Kitoje šeimynoje naujai pristoję tarnauti samdininkai iš pradžių negalėjo miegoti: kažin
kas, šunų atlotas, ateidavo, belsdavosi, vaikščiojo po visus
namus, o paskiau išnykdavo. Šeimyna miegodavo visiškai
ramiai, ir kai nugąsdinti samdininkai žadindavo ką nors iš
jų, išgirsdavo atsakymą: „Tai senis (šeimininkas) ateina.“
Jie priprato prie to, manydami, kad tokią bausmę jam paskyręs Dievas. Čia tarp kitko pasakysiu, kad šunys mato ir
mirtį, jie atloja ją ligi namų, bet į trobą niekas neįeina, nors
loti šunys nustoja. Tą minutę namuose kas nors numiršta.
Pamatęs kokį nors ženklą, rodantį, kad toje vietoje kenčia
vėlė, nors verk, bet turi sukalbėti amžinatilsį (amžiną atilsį); o
tokių ženklų daug, bet ne visi kiekvienam žinomi. Svarbiausi
yra šie:
Kur miške medžių šakos plakasi viena į kitą ir girgžda,
tai tarp plakančiųsi šakų kenčia žmogaus vėlė, – gyvas būdamas, jis kaip nors užgavo mišką, kirsdamas ar laužydamas be
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reikalo šakas; todėl nuolat primenama: „Neužgauk miško, po
mirties vėlė pušyje kabos vienerius metus.“
Kai katilas, ką tik išvirus bulves ir nusunkus vandenį,
pradeda cypti, tai tikras ženklas, kad kenčia vėlė.
Jei pagaliai, sukišti į ugnį, cypia, po žieve vėlė kenčia. Jei
pasirodo ant pagalių putų, sakoma, kad tai vėlės ašaros.
Vėlės ne tik per sapną, bet ir iš tikrųjų kalba; tokių pavyzdžių daugybė. Vienas toks pavyzdys, kurį pateiksiu, be kita
ko, rodo, kokią bausmę gausi už nuoskaudas, padarytas kenčiančioms vėlėms. Viena virėja labai dažnai, tėkšdama putas
į pelenus, sakydavo: „Išplikysiu dūšioms akis.“ Ji mirė. Kita
virėja, atėjusi tarnauti į jos vietą, vieną sykį mato – sėdi pelenuose velionė ir sako: „Išplikyk man akis“. Pakartojo tuos žodžius kelis kartus, kol virėja atsitokėjo iš išgąsčio ir paklausė:
„Kodėl?“ – „Todėl, kad aš kitiems taip darydavau.“ Kai virėja
apliejo ją verdančiu vandeniu, vėlė padėkojo jai ir dingo.
Net žmogaus ausyje gali kentėti vėlė. Jei ausyje pradeda
cypti, sakoma, kad vėlė jau savo atkentėjo ir prašosi į dangų,
todėl reikią kuo greičiausiai sukalbėti maldą. Jeigu nesukalbėsi, vėlei teks iš naujo kentėti.
Jei kas suklumpa, tuoj pat sako „amžinatilsį“, nes toje
vietoje vėlė kenčia. Kai kas su tuo nesutinka ir sako, kad toje
vietoje palaidotas muzikantas, ir, praeidamas tą vietą, nenoromis šoki.
Visus šiuos pavyzdžius, kurie iš pažiūros yra vėlių persikėlimo įrodymas, man rodos, galima aiškinti paprastai.
Skaistyklos kančios yra laikomos baisiomis, kiekvienas fizinis
skausmas primena jas ir vėles, kenčiančias skaistykloje, todėl
suprantamas maldos reikalingumas kiekviena tokia proga.
Jeigu kas užsigauna ranką ar koją arba jei nusidegina, kalba
„amžinatilsį“. Šis atvejis yra tikras krikščioniškas paprotys,
ir čia negalima įžiūrėti kenčiančios vėlės buvimo. Kiekvienas
gailingas garsas – cypimas, primenąs kančias, verčia melstis
už mirusiųjų vėles. Toks paprotys, mano manymu, yra atneš-
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tas katalikybės. Žmonėms yra sunku perprasti tokio papročio
prasmę, jie aiškinami savaip: kur girdėti gailingas garsas, ten
turi būti kenčianti vėlė. „Nė vienas didikas neįeisiąs į dangų,
ten pateks tik praszcziokai (prasti žmonės)“, – sako žemaitis.
Net pragare atsidūrę prastuoliai nebus lygūs su ponais: ponai
sėdės katile, o prastuoliai nešios malkas ir ugnį kūrens; tas
tikėjimas yra taip paplitęs, kad jį teko išgirsti per pamokslą iš
kunigo lūpų, kai jis pradėjo griaudėti ant žmonių už kunigų
negerbimą. Aname pasaulyje visi bus vieno amžiaus – 33 metų, tik viena Jėzaus Kristaus motina turės 60 metų. Kas su
kokiais drabužiais bus palaidotas, su tokiais prisikels Dievo
teismo dieną.
Žemaičių gyvenime svarbų vaidmenį vaidina velnias ir
Aitvaras. Su jais, ypač su velniu, tenka nuolat susidurti, o su
aitvaru turi reikalų tik išrinktieji. Velnias – pikto pradas, bet
galingas. Tam tikrais atvejais žmogus įveikia jį, o vikrus visada jį apgauna; mokytų žmonių jis tiesiog bĳo. Svarbiausias
velnio darbas yra naktimis gąsdinti keleivius, ir apie tai yra
nepaprastai daug pasakojimų. Pvz., važiuoja boba per mišką,
randa ant kelio surištą aviną, nori jį vežtis, bet vos tik aviną
ima kelti, jis išsprūsta iš rankų ir krinta žemėn. Važiavo pro
šalį žydas, boba paprašė, kad jam pagelbėtų, o avinas sukriokė ore, nusikvatojo ir išnyko. Velnias dažnai pasirodo žmonėse, pasivertęs žmogumi, būtent, vokietuku (vokietukas), su
batais, su skrybėle, juodu švarku ir baltomis kelnėmis. Nuo
paprasto žmogaus jis skiriasi tuo, kad jo nosis be skylučių,
todėl jis ir kalba ypatingai – knakėdamas (knak). Jei žmogus
su juo elgiasi draugiškai, tai jis duoda pinigų. Senais laikais
jis pristodavo tarnauti pas žmones, o tą rodo didelė daugybė
pasakojimų, viename iš jų yra dalis Tolstojaus komedĳos
„Pirmasis degtindaris“ siužeto. Kai velniukui atsibosta būti
žmogumi, jis pasiverčia, kuo tik užsimano, bet tik ne kiaule:
negali jos pakęsti, o kiaulės mėšlo tai netgi bĳo. Jei vasarą pakyla viesulas (viesułas) ir sukelia dulkių stulpą, reikia sušukti:
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Kiaulšūdi! ir įmesti jo į stulpo vidurį. Akies mirksniu dulkių
stulpas padidės, viesulas sustiprės, bet tuojau išnyks. Suprantama, kad viesulą sukėlęs velniukas. Viesulo metu galima
sugauti velniuką: reikia įeiti į dulkių stulpo vidurį ir surišti
rožinį ir škaplierius (szkapleriai). Naktį velniukas ateis prašyti
paleisti jį. Tada reikia reikalauti iš jo visko, kas tik patinka.
Yra žmonių, kurie moka tam tikrus tris žodžius; jeigu juos
pasakysi, tuojau pat pasirodys velnias ir bus toje vietoje tol,
kol tam tikrais, bet kitais žodžiais nepriversi jo išsinešdinti.
Vargas tam, kas prisišauks jį, bet nesugebės išginti. Velnių
pasaulyje yra labai daug, žmonės žino kai kurių gyvenamąsias vietas, biografijas ir ypatybes. Tokie yra Kelnupių velnias
(Kelnupių velns) Užvenčio parapĳoje, Dumbrių dėdė (Dumbrių
dede) Varnių parapĳoje ir daug kitų.
Visa velnių jėga ir galybė vidurnaktį, per saulėlydį ir per
saulėtekį. Velnius galima pamatyti: jei užsimausi ant galvos
kamanas, akyse pasirodys velnias. Jei kelyje arkliai pradės
baidytis, reikia nuo arklio galvos šono atitraukti į šalį kamanų virvutę, ir tada bus aiškiai matyti baidyklė – vienokios
ar kitokios formos velnias. Galima jį pamatyti, jei atidžiai
žiūrėsi per arklio ausų tarpą, kai arklys išsigandęs pastatys
jas. Visi žino, kad, žmogui numirus, prie jo sulekia velnių (atskrenda ir angelų), norinčių paimti į savo rankas vėlę. Tada
galima matyti juos (velnius): tam reikia pastatyti vieną veidrodį numirėliui už galvos, o kitą – jam ant krūtinės. Jei žiūrėsi
į vieną veidrodį, jame pasirodys velnias, bet tučtuojau dings,
kad į jį nežiūrėtų. Tada jį galima pamatyti kitame veidrodyje.
Šitaip galima gainioti velnią, ir jei mirusiojo vėlė nėra nuodėminga, velnias pabėgs visai, atsisakys ir vėlės, tardamas:
„Tegul ją šimtas ir tą dūšią, ką turi mane mužikai akimis
varstyti“ (tegul anun szimts ir tun duszia, kun tur muni mužika
akimis varstiti).
„Kad tave šimtas velnių“ (kad tavį szimts velnių) – paprastas
žemaičių prakeikimas. Čia dar pridursiu, kad keiksmų lietu-
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vių kalboje beveik nėra; labai jau prisireikus, griebiamasi jų iš
rusų kalbos. Žemaičiai turi pasakymų, kurie iš pažiūros yra
smarkūs prakeiksmai, bet iš tikrųjų neturi jokios reikšmės.
Pvz., toks yra: „Kad tave 4444 pūrai velnių po stryku“ (kad
tavi 4444 pura velnių po striku); 4444 pūrai velnių – didžiulė
jėga, bet pasirodo, negalima, nes po stryku velniai niekaip
negali sutilpti: kai kuriam ragiukas išlenda, tai uodegutė,
tai kanopa, ir visos jų pastangos veltui. Lygiai tokios pat
reikšmės yra formulavimas „kad tave visi velniai ir vienas“
(kad tavi visi velniai ir vins): štai pradeda lėkti į vieną vietą velniukai, jau rodosi, kad visi susirinkę, bet formulė reikalauja
dar vieno, visi išlekia jo ieškoti, randa ir atveda – jau visi. Jei
visi, tai dar vieno reikia, ir taip be galo. Vienas tik vargas
velniams, o naudos jokios: pulti aukos negali – neišpildytas
prakeiksmo reikalavimas. Štai koks naivus žemaičių velnias!
Apskritai joks velnio vardo paminėjimas nepraeina jam
be padarinių: jei jį paminėsi be pykčio, tai jis džiūsta, riečiasi
į kobinį, toks ir palieka; o jei jį paminėsi perpykęs, jis greitai
tunka, kaip trejų metų paršas, penimas papjauti; jei velnią
paminėsi juokdamasis, pokštus krėsdamas, tai jis raudoniu
plyšta (raudoniu plyszt).
Jei kas švilpauja kambaryje, sakoma: „Nešvilpauk, nes
velnių prisiveis namuose“, todėl niekas ir nedrįsta švilpauti.
Kita piktoji jėga – Aitvaras – atneša savo išrinktiesiems
pinigų, kviečių, rugių ir kitokių daiktų. Aitvaras pasirodo
ugnies kamuoliu, panašiu į saulę arba į vėzdą. Jei jis neša
pinigų, iš jo uodegos pilasi kibirkštys; kartais jis pasirodo
liepsna. Jis lakioja oru naktį, dažniausiai žiemą. Aitvarą galima sugauti, reikia tik surišti rožinį su škaplieriais, kai jis pralekia pro šalį. Naktį jis ateina prašyti paleisti, už tai prižada
visko, ko tik pareikalausi iš jo. Kai lekia Aitvaras, negalima
jam rodyti užpakalio – nušaš; bet jei parodysi užpakalį ir tuojau pasislėpsi po pastoge, už nusižengimą nebus bausmės. Jei
Aitvaras kam pradeda nešti turtų, tas gali prašyti jį sutartais
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ženklais vieno ar kito daikto: atsidėkojant už atneštus daiktus, Aitvarui reikia ką nors dovanoti, sakysim, jei padėsi jam
kvietinių kukulių, Aitvaras atneš kviečių; jei nori avižų,
padeda avižinio kisieliaus, o jei miežių – miežinės košės ar
miežinių kukulių; jeigu drabužių – tai linų sruogą, jeigu
nori gauti pinigų, padeda beržinių anglių. Jei įžeisi Aitvarą,
nepadėkosi už atneštas gėrybes arba padėsi kokių šlamštų,
Aitvaras daugiau nieko į tą kiemą nebeatneš. Aitvaru žmonės
tvirtai tiki, daugelis tvirtina, kas savo akimis yra matę; kai
kurių ūkių turtingumo šaltiniu laiko Aitvaro dovanas.
Visi tiki, kad esama lobių, tvirtina, kad „pinigai dega“: pavakariais, tuojau po saulės laidos, iššoka tris kartus melsvos
liepsnos; sniege pasilieka tamsi dėmelė. Lobiai dažniausiai
yra užkeikti, todėl juos užvaldo velnias; užtat nenuostabu,
kad lobiai vaikšto ir pasiverčia, kuo nori. Lobis, kuris bėgioja
šunimi, laikomas geru, o pasivertęs žmogumi – blogu. Lobiai
ne tik kad vaikšto, bet ir kalba: jei jiems kas atsakytų, tai tučtuojau lobiai pasipiltų po laimingojo kojų; taip pat pasipils, jei
suduosi per juos.
Kiekvienas liaudies gyvenimo reiškinys yra siejamas
su įvairiais tikėjimais ir burtais. Ištisa tikėjimų sistema yra
sukurta iš įsitikinimo, kad mėnulis turi didžiausios įtakos
visam organiniam pasauliui. Pats laikas skaičiuojamas pagal mėnulį, nors žmonėms yra žinomas metų padalĳimas į
12 mėnesių; kasdieniame gyvenime laiką skaičiuoja pagal 4
mėnulio fazes.
Paskutinis ketvirtis – delčia (delczia), nuo veiksmažodžio
dilti (Литовск. cлов. A. Юшкевиҹa, išleistas Mokslų akad.,
37 p.), – laikomas pačiu blogiausiu; kitos 3 mėnesio fazės geresnės už jį; trupučiuką privengiama jauno mėnulio (jaunas
menu), ypač pirmomis jo dienomis stengiamasi, kad darbai
būtų pradėti pirmajame ketvirtyje – priešpilnyje (priszpilnis). Tokios svarbiausios fazių reikšmės. Tačiau tam tikrais
sumetimais kiekvienu atskiru atveju yra daromos išimtys.
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Kopūstai sodinami delčioje, nes tada jų neapipuola kirminai. Delčioje sodinama bulvės, burokėliai, sėtiniai, ropės,
apskritai visi šakniavaisiai, nes, pasodinti kitu laiku, ypač
jauname, jie išeina į lapus, o gumbai lieka menki. Kviečių ir
miežių stengiamasi nesėti, kai saulė ir mėnuo abu vienu laiku
yra danguje, t. y. jauname ir priešpilnyje, – sakoma, kad tuo
metu pasėti rugiai „į degulius išeina“ (į degulus iszein). Bet jei
laukti negalima, tai sėjama, saulei patekėjus, kai danguje tėra
tik vienas šviesulys.
Pievas šienauti reikia pradėti jauname, kad kitais metais
būtų daug žolės. Jeigu nušienausi delčioje, netgi atolas neatžels, o ateinančiais metais žolės visai mažai tebus. Dėl tos
pačios priežasties ir mišką pradedama kirsti jauname.
Avys kerpamos jauname, kad tanki vilna augtų ir ilgesnė
būtų. Be to, kerpant avis, verdama tiršta košė, kad vilna tankiau želtų.
Mergaitės savo plaukus pakerpa jauname, kad kasos būtų
gražesnės ir storesnės.
Persikraustyti stengiamasi priešpilnyje arba pilnĳoje
(„pilnĳa“, pilnas), kad naujoje vietoje praturtėtų. O kas pradės
kraustytis delčioje, tas, sako, neteks paskutinės savo mantos.
Lygiai taip pat trobesiai pradedami statyti pilnĳoje, ypač
klėtys, kad jos visada būtų pilnos. Bet visus molio darbus,
ypač kasti molį, paskui jį minti, mūryti krosnį, tinkuoti stengiamasi pradėti delčioje, kad nesimestų tarakonai, blakės,
svirpliai ir kiti vabzdžiai.
Nutraukiant nuo savęs vaiką, griežtai prisilaikoma šitokių
taisyklių: mergaitę nustoja žindyti trečią jauno mėnulio dieną, kad ji nesentų ir ilgai liktų jauna, o berniuką nutraukia
priešpilnyje arba pilnĳoje, kad jis būtų toks sveikas ir pilnas,
kaip ta pilnĳa*.
Mergaitės savo gėles stengiasi sodinti jauname arba priešpilnyje, kad jos gražiau žydėtų, greitai augtų.
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* Be to, kai
kurios motinos
griežtai laikosi
taisyklės
nustoti žindyti
berniukus
delčioje,
kad nebūtų
lovelasai;
taip pat žiūri,
kad tas laikas
nesutaptų
su paukščių
skridimu;
jeigu nesilaikys
tos taisyklės,
berniukas
bus vėjavaikis:
kiekvienam,
kas blaškosi,
nerimsta,
metasi į viską,
kas nauja, sako:
„Paukštlekio
mėnesį gimęs“
(pauksztlekia
menesie
gimęs) – aut.
pastaba.
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Jei karvė jauname ar priešpilnyje apsiveršiuos, o veršiuką
atimsi nuo jos pirmomis pilnĳos dienomis, karvė bus labai
pieninga. Telyčios ir ožkaitės, atsivestos jauname, daug pieno
duos; be to, jos bus labai veislingos, ypač avys; tos kiekvienais
metais atsives po du ar po tris ėriukus.
Piršlybas reikia pradėti priešpilnyje: tada viskas puikiausiai
pavyks, ir greit bus vestuvės. Kas pradės pirštis delčioje, tam
viskas iširs. Taip pat ir vestuves reikia pradėti priešpilnyje.
Paršą reikia pradėti penėti priešpilnyje arba pilnĳoje, kad
greičiau jis nusipenėtų, o skersti jį reikia delčioje, kad mėsoje
kirminų neatsirastų.
Marškiniai siuvami paskutinėmis pilnĳos dienomis arba
delčioje, kad utėlių neįsimestų. Jei kartais jų ir neįsimestų į
marškinius, pasiūtus jauname arba priešpilnyje, tai vis tiek
visas kūnas niežės, kai tik kas tokius marškinius apsivilks.
Dėl tos pačios priežasties tuo laiku ir plaunami skalbiniai.
Bulvės pilamos į rūsius delčioje ir pučiant šiauriui. Kai
raugia kas kopūstus ar burokėlius, tai žiūri, kad būtų jaunas:
tada jie bus minkšti, greit išvirs.
Šiaudai ir šienas perdedamas į kitą vietą delčioje ir pučiant šiauriui, kad pelės jų nesukapotų. Apskritai kiekvieną
daiktą stengiamasi perkelti iš vienos vietos į kitą delčioje.
Drabužiai vėdinami delčioje, kad neįsimestų kandys ir pelės
nesukapotų.
Jei mėšlą išveši delčioje, pučiant šiauriui, tai pasėlių neužpuls kirminai. Pūkai ir plunksnos supilami į pagalvius
pilnĳoje, saulei nusileidus, nepučiant vėjui. Jei supilsi vėjuotą
vakarą, tai plunksnos nuolat lįs per užvalkalą lauk.
Grūdus supilti į klėtį stengiamasi pirmomis pilnĳos dienomis.
Iš visų pateiktų pavyzdžių, kuriems gyvenime nėra galo
ir kurie perduodami iš kartos į kartą kaip beveik paslaptingi
pamokymai, aiškėja, kad mėnulio fazės, žemaičių manymu,
šit ką reiškia.
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Pilnĳa susĳusi su „pilnumu“, pertekliumi ir t. t.; toks
iš dalies ir priešpilnis; jaunas atneša naujumą, žydėjimą ir
greitą augimą; o delčia žudo kenksmingus žmogui gyvius ir
nutraukia, išardo pradėtą reikalą, kuriam reikėtų eiti į priekį,
plėstis.
Kai kuriuose pavyzdžiuose prasikiša ir vėjo įtaka. Apie tai
irgi yra daug pamokymų, bet aš kol kas mažai tesurinkau. Iš
to, kas surinkta, aišku, kad šiaurės vėjas turi maždaug tokią
reikšmę kaip ir delčia.
Kad būtų pildomi pamokymai apie mėnulio fazes ir vėjus,
labiausiai žiūri seniai. Jie, griežtai įsitikinę pamokymų teisingumu, tvirtina: „Žmonės todėl ir nusigyveno, kad nežiūrėjo
„mėnesio laikų“.
Ištisa tikėjimų grupė remiasi įsitikinimu, kad yra vilktakų, burtininkų, „negerų akių“.
Yra burtininkų, ypač tarp rusų sentikių (tarp staravierų
burłokų), kurie gali pasiversti vilku ir pridaryti daug žalos. Jie
niekada neina į pirtį, bĳo, kad jų uodegos nepamatytų. Jeigu
jie užpyksta ant ko nors, tai pasiverčia vilku (toks žmogus
vadinamas vilktakas) ir papjauna kokį gyvulį.
Užtenka vieno burtininko žvilgsnio, kad pražūtų daiktas,
į kurį jis pažiūrėjo.
Negerų akių atsiradimas aiškinamas taip. Po to, kai motina nutraukia nuo savęs vaiką ir kai jis suserga ar motina,
pasigailėjusi vaiko, vėl pradeda jį žindyti, jis pasidaro atżindulis (atžinduolis). Vaikas visą gyvenimą lieka nelaimingas. Jei
tik jis pasidžiaugs kuo nors svetimu ar savu, tai šitas daiktas
žuvęs; pvz., jei jis pasidžiaugs pasėliais, tai arba juos kruša
išmuš, arba jie daugiau nebeaugs, vienu žodžiu, pasėliai žus.
Jei jis pasidžiaugs gyvuliais, jie apsirgs ar nudvės. Jei jis bus
sužavėtas kieno nors gražumu, tas niekuomet nebebus gražus. Todėl žmonės ir nenori rodyti nepažįstamiems savo gero,
kol nesužino, kad jie neatžindūliai.
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Kartais galima pagelbėti bėdoje, jei atžindūliui atsakysi:
„Taip Dievas davė“, ir stipriai jį išplūsi.
Jei karvė nustojo duoti pieno, o dėl ko nežinoma, surenkama švęsto vandens iš penkių bažnyčių ir virinamas jame
koštuvis. Tada atbėga žmogus, nuo kurio blogos akies susirgo
karvė, ir prašo ko nors paskolinti, norėdamas taip užbaigti
savo kančias, kurias kenčia koštuvį virinant. Nereikia jam
nieko duoti, bet išginti iš namų ir jam iš paskos išpilti vandenį:
karvė tuojau pradės duoti pieno kaip davusi. Bet jei bloga akis
tuomet nepasirodo, tai duodama karvei rūtų, pašvęstų „Dievo kūno“ dieną, arba žolynės (žolių, pašvęstų rugsėjo 8 d.),
arba šv. Brigitos, gyvulių globėjos, vandens. Jei karvė ėda
skudurus, „bloga akis“ pažiūrėjo į ją ir pasidžiaugė. Tokiai
karvei duodama jos pačios mėšlo, kad taip „suterštų“ blogą
akį. Kad bloga akis nieko negalėtų padaryti paršiukams, nupjaunamos jiems uodegos, kol dar jų niekas nematė.
Be „blogos akies“, dar yra ir „bloga ranka“. Kas tokią ranką turi, niekas nesiseka. Kas iš jo perka gyvulį, tam su tuo
gyvuliu taip pat nesiseka.
Pažiūrėsime, kaip žemaičiai žiūri į ligą, jos priežastis ir
kaip gydo nuo kai kurių ligų. Liga įsivaizduojama kažkokia
nematoma būtybe. Ji vaikštinėja po šį pasaulį, kartais pašaukia ką nors vardu: atsiliepia – suserga, nutyli – liga praeina
pro šalį neužkabinusi; ne tiktai per sapną, bet ir nemiegant
„liga“ šaukia žmogų vardu. Liga – pati paprasčiausia būtybė
su visomis žmogaus savybėmis ir aistromis, tik ji nematoma
ir milžiniškos jėgos. Tikriausiai tokių būtybių (ligų) labai
daug – tiek kiek skirtingų ligų. Kas suprakaitavęs atsigeria
ir suserga, sako, kad „liga“ gerti norėjusi – davė jai atsigerti,
štai ji ir įsimetė į šį organizmą. Jeigu nebūtų pagirdę, ji būtų
išėjusi be niekur nieko. Arba sako: „Toks jau laikas atėjo, kad
reikia susirgti: atėjo liga, štai ir susirgau, kaipgi nesusirgsi.“
Be to, yra pasakymas „antžygį užeiti“ (untžigį užeiti). Sako:
„Antžygį užėjo ir susirgo“ (untžigį užeja ir susirga). „Antžygis“
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būna įvairių įvairiausias: karščių, šiltinės ir kitokių ligų. Kokį
„antžygį“ užėjai, tokia ir liga prikibs.
Pati paprasčiausia ligos priežastis yra išgąstis (iszgustis). Iš
jo gali kilti įvairiausių ligų. Jei atsitinka nusigąsti, reikia tris
kartus nusispjauti ir šalto vandens išgerti, tai išliksi sveikas.
Nuo išgąsčio ligonį pasmilko jį išgąsdinusio gyvulio plaukais. Jeigu kas nors baisiai išsigando, patariama jam tuojau
pat šlapintis, nusispjauti (spjauti į jį – į išgąsdintoją), paimti į
burną druskos žiupsnelį arba išgerti vandens su druska. Jei
išsigando motina žindyvė, ji negali žindyti kūdikio tol, kol
pati savęs neišmelš.
Nuo visų ligų, kartais ir visai nežinomų, gydo daugiausia
senos bobos, yra ir žynių, bet jų skaičius kasmet mažėja, gydytojų skaičiui didėjant (dabar Žemaičiuose yra 50 privačiai praktikuojančių gydytojų, vienam gydytojui tenka apie 7000 žm.).
Štai kai kurie ligų gydymo būdai. Jei dvyniai pačiupinės
skaudulį (skaudulis) arba naviką (naviekaulis), nieko apie tai
nežinodami, skaudulys arba navikas išnyks.
Jei kūdikis nemiega, vis verkia, reikia jį pasmilkyti kadagių, pašvęstų Verbų sekmadienį, dūmais.
„Laumės papo“ milteliais („deivės Laumės papas“ – belemnitų suakmenėjimas; Afan., 49 p.: vyriausiasis šventikas
už nusikaltimą nupjaustė deivei krūtis ir išmėtė po visą
žemę, sukapojęs jas į gabaliukus) barstomos žaizdos ir prakaito išėstos vietos. Nuo „diminyčios“10 (diminiczia), kylančios
iš išgąsčio, duodama degtinės su trĳų spalvų (sakysim, su
baltais, juodais ir geltonais lopais) katės krauju iš ausies. Reikia pasakyti, kad tokią katę nepaprastai sunku rasti.
Jei karvės pienas kruvinas, reikia tik iš nesveiko spenio
melžti pieną ant atitinkamos kojos, ir karvė pasveiks.
Jei pasitaiko rasti ežio odą, reikia pakloti ją ant tako: kas
užmins, tam neaugs skauduliai.
Nuo karpų taip gydo: suskaičiuoja jas ir užmezga ant siūlo
tiek mazgų, kiek yra karpų. Siūlą pakabina po stogu, kad tuo
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siūlu tekėtų vanduo. Kai siūlas supus, tada ir karpos pranyks.
Karpas galima prilipdyti kitam: lazdelėje reikia tiek padaryti
įpjovų kiek yra karpų, paskui sukruvinti vieną karpą, krauju
ištepti lazdelę ir pamesti ant tako – kas tą lazdelę užmins,
tam ir karpos atiteks, o kas turėjo, tam nugis.
Jei ką nors drugys krečia (drugis kret), reikia tokį žmogų
vyti lauk iš namų lazda, tačiau nemušti, tiktai ja mosuoti. Kai
ligonis išsekęs parvirs ant žemės, toje vietoje reikia įvaryti
lazdą į žemę: ligonis sugrįš namo sveikas, o drugys pasiliks
prismeigtas prie žemės.
Jei karvė nebeduoda pieno, duodama jai taukų, pašvęstų
pirmąją Velykų dieną.
Be abejo, ligos buvo gydomos užkalbėjimais labai plačiai,
nes apie tai kalba sẽniai, ir yra pasakymas „vardyti ligas“
(varditi ligas).
Įvairius savo surinktus tikėjimus išdėstysiu čia paeiliui, –
neturiu sąlygų sugrupuoti jų ir apibūdinti.
Nupjaustytus nagus ir nukirptus plaukus patariama sukaišioti į sienojų tarpus. Jei plaukus išmesi į kiemą, tai juos
gali nusinešti paukščiai ir susisukti lizdą; tada tam, kieno
plaukus įsuks į lizdą, nuolat skaudės galvą. Jeigu juos įmesi
į ugnį, tai likusieji pradės slinkti. Kas sukiša juos į tarpus,
tas būna stiprus. Šito papročio ypač šventai laikosi moterys.
Šventą dieną negalima karpyti nagų, nes iš jų velnias pasidirbs sau skrybėlę ir numirus rodys ją sakydamas: „Štai tavo
nagai – mano skrybėlė.“
Išlikęs padavimas, kad tik ką sutvertas žmogus buvo visas
nuaugęs nagais, paskui nuo protėvių atminimui tik lopiukai
liko pirštų galuose.
Negalima sakyti „agurkai žydi“, bet reikia sakyti „agurkai
dega“, kad didesnį derlių duotų.
Veršiuką reikia nutraukti nuo karvės trečiadienį arba
penktadienį, kad karvė daug pieno duotų (tomis dienomis
mėsiško nevalgo, tiktai pienišką).
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Negalima švilpauti namuose, kad velnių neįsimestų.
Jei švilpaujama laukuose, velniukai šoka.
Negalima supti tuščio lopšio; supdamas jį, velniuką supi
ten.
Jei kas sėdėdamas linguoja kojas, sako, kad jis ant savo
kojų velnią supa.
Negalima vyti virvės, jei ją kas nors kitas laiko, kad nesuvytum į ją savo proto.
Jeigu kas valgo, atsivertęs knygą, sako, kad tas „raides
suės“, užmirš skaityti, neatsimins, ką perskaitė. Apskritai
griežtai žiūrima, kad iš karto dviejų darbų nedirbtų, ir tada
imasi kito darbo, kai pradėtąjį visiškai užbaigia (sako, kad tik
neprotingas vokietis iš karto du darbus dirba).
Negalima atlikinėti savo reikalo linienose (aiškinama tuo,
kad linais puošiamos šventovės).
Jei kas šlapinasi lovoje, kalta kūma: ji šlapinosi arba prieš
krikštą, arba tuojau po krikšto, kai vaikas buvo jos prižiūrimas.
Blogas kvapas iš burnos – motinos kaltė: nėščia eidama
pro dvokiančią vietą ar pro numirėlį, neužsiėmė nosies.
Vaikas kairys – motinos kaltė: pagimdžiusi pirmą kartą pažindė kairiąja krūtimi.
Apie kiekvieną, kuriam sekasi su moterimis, sako: „Tas su
kepure gimęs“ (tas muczie gimęs).
Kad vaikinai mylėtų, mergaitės meta į krosnį gyvą kurmį.
Kai jis visai sudega, lieka kobiniukas ir mentelė: kurį mergaitė užkabins kobiniuku, tas ją įsimylės ir merginsis jai. Kai
nusibos, reikia jai tik stumtelėti mentele, ir jis atsitrauks.
Jeigu kas, prikrovęs šieno vežimą, paduos kartį per ratų
užpakalį, tai to vaikai bus su juodais užpakaliais (judsubines).
Kad kurmiai neraustų daržų, reikia apsmaigstyti daržus
beržiukais, kuriais per Dievo kūną (s. s. Corporis Christi)
buvo papuoštas altorėlis prie bažnyčios.
Jeigu iš žydo nupirksi veršiuką, norimą papjauti, tai jis
gerai augs (išgelbėsi jį nuo mirties).
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Jei „katė prausiasi“, bus svečių; iš kurios pusės ji koja kasysis, iš tos pusės jie atvyks. Jei prausdamasi ji tupi prie stalo,
atvyks geras svečias, o jeigu prie krosnies – blogas; kur paskiau ji nubėgs, ten ir svečias nueis. Todėl kai kas tuojau pat
sodina katę ant slenksčio ir žiūri, kur ji nubėga.
Nesusilažinęs gali eiti, kur nori – nieko ypatinga neatsitiks. Bet jeigu susilažinsi ir paskiau nueisi į sutartą vietą –
bėda: tam, sako, velniai odą nudirs.
Pirmadienis laikomas bloga diena, nieko negalima pradėti tą dieną; beje, nedaugelis to žiūri.
Kūčių naktį gyvuliai šnekasi, bet negalima jų klausytis.
Vanduo pavirsta vynu, bet negalima to momento laukti, kad
atsigertum; nepaklusniuosius ištinka mirtis. Štai pavyzdžiai,
kuriuos dažnai teko išgirsti.
1. Parvažiavęs namo, šeimininkas Kūčių naktį girdo arklius – tie negeria; jis paragaus vandens, žiūri – vynas; nubėgo į trobą visiems to pranešti, grįžta, geria – vanduo paprasčiausias, ir arkliai atsigėrė: kol sulakstė į trobą, praėjo tas
momentas, kai vanduo virto vynu.
2. Vaikinas sėdėjo prie šulinio ir nuolat ragavo vandenį;
pagaliau jis pavirto vynu, vaikinas sriūbtelėjo, bet tučtuojau
mirė ištaręs: „Vynas.“
3. Miegojo arklidėje vaikis ir girdėjo, kaip vienas arklys
kitam sako: „Ėskim, ėskim, reikės rytoj sunkų vežimą tempti, nes mūsų Jonas iškas lobį ir įvers į vežimą maišą pinigų.“
Kitas jam atsako: „Gerai, kad netoli – iš po epušės, kur darže
yra.“ Kitą dieną nuėjo vaikis į tą vietą ir rado ten lobį; pamatė
šeimininkas ir paklausė, kaip jis sužinojęs, kur lobis. Jonas
atpasakojo arklių žodžius. Kitais metais per Kūčias šeimininkas nuėjo klausytis, ką šnekės arkliai. Išgirdo, kaip vienas
pasakė: „Ėskim, ėskim, reikės rytoj sunkiai traukti – kai numirs mūsų šeimininkas, vešim jį į kapus.“ Parėjo šeimininkas
į trobą, atsigulė ir mirė.
Užmušus varlę, negalima jos padėti prieš saulę – Dievo
motina pravirks.
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Išgirdus pavasarį pirmą kartą kukuojant gegutę, reikia
suskambinti kišenėje pinigus – tada visus metus turėsi pinigų. Jei per pirmą gegutės užkukavimą medžiai yra be lapų,
ateinančiais metais nesiseks vagims – juos visus sugaus; o jei
medžiai jau bus su lapais, vagims bus laimingi metai.
Jei medžiotojas nori su kiekvienu šūviu pataikyti į paukštį, tai kai po išpažinties priima komunĳą, sakramentą reikia
nenuryti, bet parsinešti namo, pastatyti kur nors ir šauti šautuvu į jį. Tada velnias privaro jam laimikį, tačiau gyvūnams,
nušautiems tokiu šautuvu, iš akių byra ašaros. Jei su tokiu
medžiotoju išeis medžioti kitas, tai gali taip užburti (suczieravoti), kad ir kiek jis šaudytų, laimikis vis bus gyvas. Kaip sakoma, „atima marą“ (atem mara). Jei tokį užburtą šautuvą parauginsi ir įrėši į vamzdį kryžių, visi burtai bus sunaikinti.
Statydami naują trobą, po pamatu padeda vaškinės žvakės, vad. grabnyčia (grabniczia), kryžių, kad piktoji dvasia neturėtų galios tuose namuose ir griaustinis neįtrenktų į juos.
Jokio pastato, ypač jaujos, stengiamasi nestatyti ant ežios,
kad velnių ten neatsirastų, nes ežios yra velnių keliai.
Negalima į ugnį kišti atbulo pagalio, žabarų, kad karvė
neatsivestų atbulo veršio (atbułą verszį) – su užpakaliu priekyje.
Jei vyras nenori, kad žmona jį valdytų, tai, per šliūbą klaupdamasis, turi priklaupti jos suknią.
Nevedusiam nereikia dirbti daug kultuvių (kułtuves): kas
jų daug padirbs, turės daug dukterų.
Taip pat vien dukterys gims tam, kas ūsus valys į merginos prĳuostę.
Jeigu vyras eis į pirtį po moterų, jo kūną ir veidą išbers
raudonos dėmės (padleca gaun).
Jei kas bučiuojasi ar sveikinasi per slenkstį – susipyks.
„Nesišlapink ant tako – miežis ant akies užaugs.“ Toks patarimas paremtas žodžių panašumu: „Nemyžk ant tako, miežis antakyje užaugs“ (ne mižk ant tako, mižis antakie užaugs).
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Jeigu kas klausosi per sieną, reikia puoduku suduoti į sieną, ir tas klausantysis apkurs.
Jei žmogaus mėšlą, užtiktą ant tako, apibarstysi karštais
pelenais, tam užpakalį nupils šašais.
Jei karvė ar avis atsivedė ir jei kas nors nustebęs su šauksmais tą žinią praneš, tai šitas veršiukas užaugs bliuvis (bluvis), t. y. visą laiką bliaus.
Jei kas nusičiaudi, sako, kad jis tą minutę teisybę pagalvojo.
Burtai
Sutikti kelyje žydą – laimė.
Jei kiškis perbėga per kelią – atsitiks nelaimė.
Jei medžiotojas, išeidamas iš namų, sutiks moterį, jis tą
dieną medžioklėje nieko nenušaus.
Laikoma didele laime iššauti šautuvu pirmą Velykų dieną, saulei tekant.
Jeigu pirmadienį į namus ateis žydas, visa savaitė bus
laiminga.
Jeigu arklys, vedamas parduoti, jau pakinkytas pradės
tuštintis, tą dieną jo nepavyks parduoti.
Bet jei karvė ar arklys, vedami parduoti, spyriojasi ir tamposi – pasiseks parduoti.
Jei duoną iškepsi pirmąją gavėnios savaitę, ji visus metus
pelys. Čia atsitiktinai sutampa panašūs žodžiai: „Pelenų savaitė“ (Pelenų nediela) ir „pelėti“ (peleti).
Jei apmesi audeklą tą savaitę, kurioje tais metais yra vasario 1 (sukos diena: sukos dina), siūlai visą laiką narpliosis
ir suksis, bus sunku austi. Vasario 1 – Grabnyčių (Grabniczes)
išvakarės; tą dieną visi susivynioja (suka) po plonutę vaškinę
žvakę, vasario 2 pašventina, ir ta žvakė vadinama grabnyčia
(grabnicze); ją įduoda mirštančiam į rankas, taip pat ji daugeliu atvejų padeda nuo ligų.

102

Visinskis.indd

102

2/2/2004, 11:13 PM

Kad karvė apsiveršiuotų dieną, o ne naktį, nustoja ją melžti sekmadienį.
Jei višta gieda gaidžiu, atsitiks nelaimė tuose namuose
(galbūt net mirtis); tokiai vištai nukerta galvą, „kad neišgiedotų nelaimės“.
Jei randa įdubusį neseniai supiltą kapą, sako, kad iš tos
šeimos dar kas nors mirs.
Jei pavasarį gegutė kukuoja prie namų, tai ar jauna mergaitė ištekės, ar senukas mirs: „Iškukavo išlingavo nuo motušės dukterėlę“ („iszkukava, iszlingava nu motuszes dukterelę“), –
dainuojama vienoje dainoje.
Jei traukia dešinę akį – koks nors artimas giminė mirs, jei
kairę – tolimas.
Jei niežti dešinė ranka – gausi pinigų, jei kairė – atiduosi.
Jei ausis panyžta – išgirsi naujieną.
Jei skruostai ar akys niežti – verksi.
Jei, prieš važiuojant į šliūbą, pradeda lyti – jaunavedžiai
bus turtingi.
Kas per vestuves grando katilus, per to vestuves ar laidotuves bus pūga.
Jei vaikai išdykauja ar šunys pjaunasi – bus vėjai.
Jei katės žolę ėda – bus dargana.
Kas saulei leidžiantis švilpia, tas velnius prisišaukia.
Jei lubos ar sienos braška, tuose namuose kas nors mirs.
Jei du žmonės kartu pasakė tą patį žodį – ateis melagis.
Štai keletas mirtį pranašaujančių burtų. Jei avilyje naktį
randa „karstą“, tai kuris nors iš bičiulių mirs; jei naktį šunys kaukia ir loja, sodoje kas nors miršta ar greitai mirs. Jei
ugniavietėje, jau anglims užgesus, viena angliukė dar ilgai
šviečia, sako: „Ugnelė veizi“ („ugnele veiz“) ir išveizi ką nors,
ypač jei taip pasikartoja kelias dienas iš eilės. Jei velionis žiūri
viena akimi – kas nors dar mirs tuose namuose, jei abi akys
neužsimerkusios – du mirs; todėl visaip stengiamasi, kad abi
velionio akys būtų užspaustos.
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Jei randa užmuštą žmogų ir nežino, kas užmušė, žmogžudį suseka šitaip: priverčia visus padėti ranką ant lavono,
ir kai tik prisiliečia kaltininkas, sako, tučtuojau iš numirėlio
burnos pasirodo kraujas.
Jei žmogus miršta nežinia dėl ko ir jei karstas staliui nuolat subyra ir neįmanoma jo gerai padirbti, tai kaltininkas yra
laidotuvėse.
Jei naguose atsiranda baltų dėmelių, sako: „Nagai žydi
(„nagai žid“); jei nykščio nage – tą Dievas myli, smiliaus – tą
žmonės myli, didžiojo – laimė, bevardžio – nelaimė, mažojo –
dovanų gausi.
Kieno žvakė per šliūbą šviesiau dega, tas ilgiau išgyvens,
ir jam linksmiau bus gyventi.
Jei virš kiemo varnos laksto – koks nors gyvulys padvės.
Jei duona krinta iš rankų žemėn – bus blogas oras. Jei šarkos laksto – bus svečių.
Jei kur nors atsiras pelėda su savo cypimu „kuo vystys“ (ku
vistis), tuose namuose mergina paliks su vaiku. Todėl mergaitės nekenčia pelėdų, muša jas, kur tik pamato.
Jei aludaris užsnūsta, užsnūsta ir alus (nustoja gyventi).
Kol alus dar negatavas, negalima jo duoti ragauti jokiam
pašalaičiui, nes gali išeiti blogas.
Jei peilis padėtas ašmenimis į viršų – tą minutę gimęs bus
plėšikas.
Kas gimė sekmadienį, tas bus „galvočius ir gudrus“ (gałvoczius ir mudrus) arba puošeiva.
Nešdami į laukus pieno, įberia į jį druskos, kad karvės nenustotų jo davusios.
Apie kai kuriuos gyvūnus
Jei kurmis perbėga per kelią, padvesia: kuriant pasaulį,
visi gyvūnai dirbo ir tiesė kelius, o kurmis jų triūsą niekais
vertė; dabar jis ir negali vaikščioti keliu.
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Sutvėrė Dievas vėžį, padirbo akis ir rodo jam, klausdamas,
ar patinkančios. O vėžys atkirto: „Kišk į subinę, kam tokios
mažos“ (kišk į subinį, kam tokias mažas). Dievas taip padarė.
Yra gyvačių karalius; jis didesnis už kitas gyvates. Jam iš
paskos visada seka gyvačių palyda karaliaus karūnai apginti.
Jei, sutikęs jį, patiesi ant žemės baltą skarelę, tai karalius nusiims savo karūną ir atiduos, padėjęs ant skarelės. Kai kurių
žmonių gyvatės nuolankiai klauso ir nieko jiems nedaro. Jei
gyvatė kam nors įkirto, tereikia gyvačių valdytojui sušvilpti,
ir subėgs daugybė gyvačių. Jis atpažįsta kaltininkę, paima ją į
rankas ir plaka žabaru; įkirstasis pasveiksta. Paprastai gyvačių valdytojas užantyje nešiojasi po keletą gyvačių. Gyvatės
nuodai yra uodegos galiuke. Jei uodegą nukirsi, odą nulupsi,
mėsą išvirsi, gali ją valgyti. Taip pat tvirtinama, kad gyvatė
turi kojas, bet paprastai jų nematyti. Tačiau reikia gyvatę
įmesti į vandenį, ir ji iš po žvynų iš abiejų pusių iškiš kojas
(kaip plaukiukus) ir plauks su jomis. Taip pat galima paleisti
ją eiti ką tik nuo eglės nulupto luobo vidaus puse, gyvatė ims
slysti ir, negalėdama pasĳudinti iš vietos, iškiš kojeles, kuriomis ir šliauš. Gyvatės liežuvis laikomas dygliu (diglis), kuriuo
ji mirtinai kerta. Jei gyvatė įkirto, patariama ją užmušti ir jos
galvą pridėti prie žaizdos arba išpjauti mėsą iš sužeistos vietos. Žmogui, kuriam įkirto gyvatė, negalima įeiti į trobą, net
prisiartinti prie jos, nes tuojau ims silpti (dūmai jį taip veikia).
Todėl įkirstajam patariama sėdėti atokiai nuo gyvenamųjų
namų, sužeistą kūno dalį mirkyti rūgusiame piene, taip pat
patariama apibarstyti žaizdą tabaku, dėti česnakų.
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Birželio 23 mergaitės įpila į lėkštę vandens ir, pasiskaldžiusios skalų, perdeda jas per lėkštę kaip kokį tiltą. Eidamos
miegoti, lėkštę pastato po lova. Jeigu mergaitei prisisapnuos,
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kad ji eina tiltu, jos vyras bus tas, kas padės jai pereiti. Vidurnaktį mergaitės paleidžia į ramų vandenį po du vainikus, įdėjusios jiems savo pažįstamų vardus: vienam – vyrišką, kitam
moterišką. Jei vyrišku vardu pavadintas vainikas priplauks
prie kito, vadinasi, tas vyriškis merginasi mergaitei, kurios
vardu pavadintas vainikas, ir priešingai. Tą patį vakarą, saulei nusileidus, reikia nueiti į tokią vietą, kad nebūtų girdėti
nei šunų lojant, nei gaidžių giedant, surinkti tris žolių rūšis
ir, einant miegoti, pasidėti po galva. Kas prisisapnuos, tas išsipildys. Tą patį vidurnaktį žydi ir papartis. Norint rasti jo
žiedą, reikia nueiti į tokią vietą, kur nebūtų girdėti nei šunų
lojant, nei gaidžių giedant, pasitiesti ten šilko skarelę, aprėžti
su „Dievo mūka“ ar su žvake, vad. grabnyčia (grabnicze), apie
ją ratą ir neišsigąsti, kad kažin kaip tada baidytų, nes piktoji
dvasia neišdrįs peržengti per apibrėžtą ratą. Bet jei išsigąsi
ir pabėgsi iš rato – nepasidžiaugsi. Dviese eiti negalima. Pačiame vidurnaktį pražysta papartis, ir jo žiedas nukrinta ant
skarelės. Reikia išlaukti ligi saulės tekėjimo, tada prapjauti
dešinės rankos delną ir į pjūvį įdėti žiedą. Kas turi paparčio
žiedą, tas žino viską, kas pasaulyje dedasi, ir viską gali sakyti
kitiems.
Naujųjų metų išvakarėse tirpdo vašką ar šviną ir pila į šaltą vandenį; tada žiūri išėjusio lydinio šešėlį ir pagal jį spėja:
raitelis – ištekėsi, lova – sirgsi, karstas – mirsi. Taip pat buria
ir vaikinai, norėdami sužinoti, ar paims juos į kariuomenę. Tą
patį vakarą merginos atsineša malkų glėbį ir skaičiuoja pagalius: jei išeina po porą – ištekės šiais metais, jei ne – neištekės.
Tą patį vakarą sustato priešpriešais du veidrodžius ir prieš
kiekvieną iš jų po degančią žvakę. Būrėjas atsistoja viduryje,
ir mergina pamato vyriškį, už kurio ištekės, o vyriškiui pasirodo mergina, kurią jis paims žmona ateinančiais metais. Suvalgo visą silkę be jokios užkandos, eina miegoti ir kas sapne
paduos gerti, už to ištekės arba su ta susituoks.
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Verbų sekmadienį sutiktus nepažįstamus klausia vardo –
tokiu vardu vadinsis jaunikis.
Kai gruodžio 24 valgo virintus kviečius su medumi užsaldintu vandeniu, reikia suskaičiuoti valgymo pabaigoje
likusius lėkštėje grūdus: jei jų skaičius porinis – ištekėsi, jei
lykinis – mergausi dar metus.
Apie savo praeitį, apie kilmę žemaičiai kalba labai mažai.
Atsitiktinai man pasisekė užrašyti pasaką, kuri visa savo ilga
ir paprasta fabula išreiškia žemaičių seną pažiūrą į tautos
kilmę. Tokios pasakos ar į ją panašios literatūroje aš niekur
neaptikau. Kadangi ji labai ilga, pateiksiu ją sutrumpintą. Ji
vadinasi „Geležinis vilkas“. Toksai vilkas suėdė visus žmones, liko tik viena senutė, kuri pasiūlė vietoj jos suėsti du
karaliūnus. Senutė įsmeigė į žemę dvi lazdas – iš jų išėjo du
karaliūnai. Paklausęs jų maldavimų, vilkas tuojau jų nesuėdė, bet nusinešė su savimi. Kai jis užsnūdo, atsiradęs veršiukas stebuklingai juos išgelbėjo. Jie atsidūrė dvare, kurį iš visų
pusių supo vandenys. Praėjus daugeliui metų, kai karaliūnai
užmiršo veršiuko duotą patarimą, vandenys išdžiūvo, atėjo
vilkas, rado tik vieną senutę. Ji pasiūlė suėsti jos vyrą, kuris
turėjo grįžti iš medžioklės. Karaliūnas sugrįžo ir, visų žvėrių
padedamas, nugalėjęs daugelį kliūčių, nudobė vilką. Nuo to
laiko dvare pradėjo laimingai gyventi, veistis ir daugintis,
nuo jų ir prasidėjo visa tauta. Užbaigdamas, kaip ir pats savimi netikėdamas, pasakotojas pridūrė: „Ir užveisė tą žmonių
veislę. Buvę lyg Adomas ir Ieva“ („Ir užveisi tų veislį žmonių.
Buk nibi to buvęs Adoms ir Iva“). Pasaka, man rodos, papasakota iškraipytai, nes neaišku, kur dingo vienas karalaitis ir kaip
dvare atsirado senutė jau po to, kai kalba apie ją buvo baigta.
Manau, kad iš dviejų lazdų, kurias įsmeigė į žemę senutė, išėjo karalaitis ir karalaitė.
Charakteringa pasakos pabaiga, kurią čia, nieko neišmesdamas, pateikiau, kad būtų galima palyginti su panašiomis
rusų pasakomis: „Ir aš toje puotoje buvau; buvo blogas oras:
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kai važiavo į šliūbą, užsimoviau sviestinę skrybėlę, apsivilkau popieriniais drabužiais, apsiaviau stikliniais batais; pasirodė saulė – sviestas ištirpo, nubėgo ant drabužių – drabužiai
suplyšo, iššokau aš iš ratų – sudužo batai; valgiau ten ir gėriau, per barzdą varvėjo, burnoj neturėjau; davė man pyrago
su sviestu, padėjau aš į kokliuką – sviestas ištirpo. Kad taip
jūsų ausys ištirptų, manęs klausantis (kad jūsų liežuvis taip
ištirptų skaitant).“
Sapnas
Anksčiau jau buvo sakyta, kad siela, sapno metu išeidama
iš kūno, lieka tik dvasia. Žemaičių manymu, sapnų šaltiniai
ar priežastys yra trys: 1) Dievas, 2) velnias, 3) kraujas.
Pirmai kategorĳai priskiriami sapnai, kur svarbiausią
vaidmenį vaidina mirusiųjų vėlės – jais reikia tikėti. Antrai
kategorĳai priklauso geidulingi ir apskritai nuodėmingi sapnai. Atsibudus reikia persižegnoti, kad taip nugintum nuo
savęs velnią. Trečiai grupei priklauso lengvo turinio sapnai,
ir jais tikėti negalima. „Tie sapnai tik niekai“, – sako žemaičiai. Bet stengiamasi išsiaiškinti ir trečios kategorĳos sapnų
reikšmę. Štai kai kurie aiškinimų pavyzdžiai: muzika –
verksmas; mėšlą vežti – mirs kas nors; bandą matyti – bus koks
nors susirinkimas; meška – gaisras; degtinę gerti – lis; matyti
šuoliais lekiančius arklius – bus vėjai; su žydais kalbėti –
bus pelno, su kunigu – nuostolio; utėles matyti ar jų turėti –
gausi pinigų; save pliką matyti – vesti; matyti mirštantį – bus
oro permaina; žirniai, pupos ašaros (sako: „Ašaros kaip pupos byra“; aszaras kap pupas birn); dantį išsilaužti – mirs kas iš
artimųjų; vaiką turėti – bus rūpesčių ir t. t. Kai kurios sapnų
reikšmės atsiradusios pagal analogĳą ar tam tikrą dalykų
panašumą: matyti žydą (pelno įsikūnĳimas) – pelnas; arklių
jojimas – vėjai; banda – susirinkimas; vaiką turėti – rūpesčiai
ir t. t.
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Žaidimai
1. Žiedą dalyti (žida daliti)
Žaidėjai susėda į eilę, vienas atokiau nuo jų – svirplius
graužia (svirplus grauž), o kitas dalĳa žiedą. Dėdamas jį kiekvienam į saują, sako: „Tė tau žiedą, nerodyk“ (tie tau židą, ne
rodik) ir palieka žiedą kam nors taip, kad niekas to nepastebėtų. Paskui kreipiasi į tą, kur svirplius graužia: „Sarge, verge,
kur žiba žiedas“ (sergi, vergi, kur žiub žids). Jei tas neatspėja,
sako, kad svirplį sugraužė. Kai svirplių graužikas tris kartus
įspėja, kas turi žiedą, dalytojas jį nusiveda į kitą kambarį ir
perša jam nuotaką (jei mergaitė „graužė svirplį“ – jaunikį).
Abiem sutarus, piršlybas užbaigia, sugrįžta pas paliktus
žaidėjus. Dalytojas apipasakoja, kokia nuotaka, pradėdamas
žodžiais: „Atjoja atbasnoja, ateina atvisnoja širva kumelaitė
trumpa uodegaite, karklais pažabota, alksniais pabalnota,
per pusę gniaužta, vilkų (vaikių, mergų) nugraužta“ (atjo,
atbasno, atein – atvisno širva kumełajte, struga udegaite, karkłas
pažabota, alksnias pabałnota, per pusę gniaužta, viłkų (vaikių, mergų) nugraužta), paskui parodo ranka, kokio ji (nuotaka) aukštumo, kokia paguldyta, kokia pasodinta, kokia paklupdyta,
kokia pastatyta. Tada, iš eilės rodydamas visas keturias pasaulio šalis, sako: „Ne iš tos pusės, ne iš šitos, o iš tos“ (ne isz
tos puses, ne isz szitos, o isz tos), parodydamas, kurioje pusėje
ji gyvena. Iš visų tų ženklų žaidėjai turi atspėti, kas ji. Įspėjęs
eina svirplių graužti. Tas, kuris graužė svirplius, dalĳa žiedą,
o tas, kuris anksčiau dalĳo, sėdasi tarp žaidėjų, ir toliau žaidžiama taip, kaip buvo aprašyta.
Šitą žaidimą dar kitaip žaidžia. Susėda visi į eilę, vienas
dalĳa žiedą. Gavęs žiedą turi iššokti iš eilės taip, kad niekas
nepastebėtų. Kaimynai turi jį sulaikyti, kai tik pamato, kad
jis nori bėgti. Jei jam taip pasiseka padaryti, jis dalĳa žiedą,
o dalĳęs sėdasi į jo vietą; priešingu atveju jis pasilieka kaip
sėdėjęs, o žiedą dalĳa vėl tas pats.
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2. Žąsis ganyti (žunsis ganiti)
Išrenka, kas stipresnis, – vilku, o kitą – žąsinu; žąsino užpakalyje vienas už kito virtine susikabina visi žaidėjai – tai
žąsys. Vilkas stengiasi sugauti žąsį, bet iš virtinės gaudyti nevalia, galima čiupti tik paskutiniąją. Žąsinas gina žąsis nuo
vilko. Visos žąsys bėgioja paskui žąsiną ir gagena: „Ga, ga,
ga, ga...“ Vilkas šaukia: „Mėsos noriu“ (meisos noru), žąsinas
atsako: „Kaulą graužk“ (kaulą graužk) ir visomis išgalėmis
stengiasi apginti žąsis nuo jo. Sugautą žąsį vilkas permeta ant
žemės, dedasi, lyg ją pjautų ir ėstų. Paskui negyvą žąsį numeta į šalį ir toliau gaudo likusias. Kai visos žąsys išpjautos,
vilkas puola žąsiną, prasideda kova ir ginčas. Žąsinas sako:
„Pluncina“ (pluncina; žodžio reikšmė man nežinoma, turbūt
tai koks garsiažodinis jaustukas), vilkas: „Cumpo“; žąsinas:
„Pluncina“, vilkas: „Runcina“. Jei žąsinas nurita vilką, gnaibo
jį (pluncina). Vietoj užmuštojo vilko atsiranda kitas, žaidžiama
toliau. Jeigu vilkas nugali ir visas žąsų pulkas jau išnaikintas,
žaidimas baigiamas. Vilkas, sugavęs žąsį, dažnai „ją kepa“
(žąsis kepa – žunses kep): gulasi aukštielninkas, ištiesia rankas
prie galvos delnais į viršų ir sustato kojas aukštyn. Žąsis atsistoja ant vilko delnų ir laikosi rankomis jam už kojų. Vilkas iš
visų jėgų sviedžia žąsį į priekį.
3. Lauminėti, pušinėti (lauminėti, puszinėti)
Vienam užmauna kepurę ant galvos ar užriša akis, o kiti
laksto; tas užrištasis juos gaudo. Sugavęs ką nors klausia:
„Kas esi? (kas esia?). Tas atsako: „Pušis“ (puszis), pagavęs: „Aš
tą pušį kirsiu (asz tun puszį kirs), sugautasis: „Aš nevirsiu“
(asz nevirsu); pagavęs: „Su šunuku juodu, su šiupinio puodu
ar ganysi pono Dievo aveles?“ (su szunuku judu, su sziupinia
pudu, ar ganesi Pona Dieva aveles?); pagavėjas atmatuoja iki alkūnės ir sako: „Aš tau pyragą iškepsiu, tokį abraką atrieksiu,
su medumi aptepsiu ir duosiu“ (asz tau piragą iszkepsu, tokį
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abraką atriksu, su medum aptepsu ir dusu); paskui jis užriša akis
sugautajam, ir tas gaudo vietoj jo (Plg. Вольтер, Maт. Этн.
Вит. Бeлор., 98 p.).
4. Aveles ganyti (aveles ganiti)
Avelės susodinamos į krūvą. Piemuo bėga apsukui pasišokinėdamas ir sako: „Ganau, ganau aveles po du šimtu, po
tris šimtus po žaliausias lankeles; stovi vilkas už tvoros, aš
to vilko nebĳau: turiu šunį pilką ir kačergą ilgą; su šunuku
papjudysiu, su kačerga pamaišysiu“ (ganau, ganau aveles po du
szimtu, po tris szimtus po žaliausias lankelias, stov viłks už tvoros,
asz to viłka ne bĳau, turu szunį piłką ir kaczergą iłgą; su szunuku
papjudisu, su kaczergu pamaiszisu). Vilkas, būdamas šalimais,
prieina prie ganyklos ir sako: „Tu eik, tau motina nupirko batukus“ (tu eik, tau motina nupirka czeverikus). Piemuo nubėga,
o vilkas nusineša vieną avelę. Sugrįžta piemuo, mato, kad
trūksta vienos avelės, eina apsukui ir garbsto: „Čia kraujo
lašelis, čia vilnų pluoštelis – nebėra vienos avelės“ (czia krauja
łaszelis, czia vilnų płusztelis – nebier vienos avelis). Bet greitai jis
nusiramina, užmiršta savo bėdą, vėl pradeda šokinėti ir dainuoti: „Ganau, ganau aveles“ ir t. t. (kaip ir aprašytu atveju).
Vėl ateina vilkas, atitraukia jį nuo bandos, ką nors pranešdamas, ir nusineša kitą avelę. Šitaip žaidžiama tol, kol vilkas
ištampo visas avis. Piemuo, sugrįžęs prie bandos ir neradęs
nė vienos avies, verkia ir dainuoja: „Ganiau, ganiau aveles,
po du šimtu, po tris šimtus, lig vakaro nė vienos, lig rytojaus
nė pėdos“ (ganiau, ganiau aveles po du szimtu, po tris szimtus, lig
vakara nie vinos, lig ritojaus nie piedos). Paskiau sukasi vienoje
vietoje ir sako: „Kuriu, kuriu pirtį“ (kuru, kuru pirtį), pribėga
prie vilko: „Vilke, prašom į pirtį“ (vilki, praszom į pirtį). Vilkas
klausia: „Kokia vanta?“ (kokia unta). Piemuo atsako: „Notrėlių“ (notrielių). Vilkas: „Koks vanduo?“ (koks undu?). Piemuo:
„Srutyno“ (srutino). Vilkas: „Koks muilas?“ (koks muiłs?) Piemuo: „Šunies šūdas“ (szunis szudas). Vilkas: „Neisiu“ (ne ei-
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siu). Piemuo vėl sukasi ir sako: „Kuriu, kuriu pirtį“ (kuru, kuru
pirtį). Paskui kreipiasi į vilką: „Prašom, vilke, į pirtį“ (praszom
vilki į pirtį). Vilkas klausia to paties, kaip ir pirma, bet gavęs
atsakymus, kad vanta – „rūtų šakelė“ (rutu szakiale), vanduo –
šaltinio (szaltenia), muilas – kvepiantysis (kvepuntesis), sako:
„Eisiu į pirtį dabar.“ Avys suklaupia dviem eilėmis, vilkas
visomis keturiomis perbėga per eilių tarpą, visi jį muša
kumščiais ar žiužiais. Šitaip vilkas turi perbėgti tris kartus,
piemuo tuomet stovi nuošalyje.
5. Kepalušą velti (kepalusza velti)
Žaidžia trise. Vienas – meistras – atsisėda ant žemės, ištiesia kojas, tarp kojų įbeda į žemę lazdą ir pakabina ant jos
skrybėlę. Kiti du stovi meistrui iš šalių, su lazdelėmis rankose, viena koja atsispyrę į meistro koją – tai gizeliai. Meistras
maigo skrybėlę sakydamas: „Tip, tap, tap, tap, veliu kepalušą – aukštu bryliumi, plačiu viršumi: ar turi beržo klyną,
šalto vandens“ (tip, tap, tap, tap, velu kepaluszą – auksztu brilu,
platu virszu: ar turi berža klina, szalta undens). Gizeliai turi atsakyti: „Turiu“ (turu). Meistras toliau maigo ir sulig žodžiais:
„Gizeli, pridaužk“, kerta katram nors iš jų per koją; tas gali
atremti smūgį, kirsdamas lazda meistrui per ranką. Beje, niekam negalima patraukti kojos iš vietos ir iš karto suduoti du
smūgius.
6. Kiaulę mušti (kiaulį muszti)
Išrausia didoką duobutę (20–30 cm skersmens) – „dvarą“.
Apie ją tam tikru nuotoliu nedidelės, ne daugiau kaip keturios duobutės – „putros“ (putra – žemaičių valgis), kurios
pagal vertę skirstosi į 1) saldinę (saldini), 2) vyninę (vinini),
3) rūgštinę (ruksztini), 4) „peklą arba šikalą“ (pekła arba szikals);
žaidėjų yra vienu daugiau negu „putrų“; kiaulė – mažas medžio gabalas. Prieš žaidimo pradžią visi dalyviai, apsirūpinę
lazdomis su truputį palenktais galais (kucinis), varžosi (ein į
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provą): sustoja visi eile ir, padėję lazdas ant pečių, pasiūbuoja
ir meta į tolį (nu peczia mesti); kieno lazda toliau už kitas nukris, tam teks „saldinė putra“ ir t. t., o kieno lazda nukris arčiausiai už kitas, tam reikės kiaulę ginti į dvarą. Varžydamiesi
svaido lazdas dar kitaip, pvz., išsiūbavę sviedžia lazdas atgal
(„iš tarpšakio mesti į užpakalį“: isz tarpszakia mesti į užpakalį)
arba stato vieną lazdos galą ant smėlio, kitą prilaiko vienu
pirštu ir išlinguota koja stipriai bloškia lazdą į priekį. Paskiau
visi užima savo vietas, o tas, kuris varo kiaulę, atsistoja per
dešimtį žingsnių nuo dvaro ir, pasakęs: „Parduodu kiaulę su
devyniais paršiukais; kur kris, ten migs ir bus užpečėtyta“
(pardudu kiaulį su devinias parsziukas; kur kris, ten migs ir bus
užpeczietita), sviedžia kiaulę į dvarą. Visi kiti žaidėjai, priėję
prie dvaro, stengiasi atmušti lekiančią kiaulę, kad ji neįkristų
į dvarą. Kai kiaulė nukrinta ant žemės, jos liesti negalima, kol
„varytojas“ (varitojas) nepalies jos savo lazda. Jei pasiseka jam
įmesti kiaulę į dvarą, varytojas atsistoja prie saldinės putros,
o tas, kur prieš jį tą putrą valdė, pereina prie vyninės ir t. t.
Jei kiaulės nepasisekė įmesti į dvarą, varytojas turi ją įvaryti
lazda, o visi stengiasi ją atmušti kuo toliau. Jei tada varytojui
pavyksta savo lazdą įstatyti į kieno nors putrą, jis sako: „Aš
esu dvare“ (asz esu dvari), o tas, kieno ta putra buvo, eina varyti kiaulės.
7. Ridiką rauti
Visi žaidėjai (jų skaičius neribotas) sėdasi ant žemės, ištiesdami kojas į priekį: pirmasis – tarp antrojo kojų, antrasis – tarp trečiojo ir t. t. – tai ridikai. Vienas sėdėdamas ant
arklio – lazdos – šuoliuoja apie ridikus ir šneka: „Joju, joju
aplink dvarą, dvaro šunys vumpt vumpt, su kepure su kepure plumpt plumpt“ (joju, joju aplink dvara, dvara szunis vumpt
vumpt, su kepure płumpt płumpt) – muša savo arklį kepure.
Prĳojęs prie pirmo ridiko, klausia: „Dieve padėk, kame ponas?“ (Dieve, padek, kame pons?). Ridikas atsako: „Dėkui, ant
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pat galo ponas“ (dieku, unt pat gała pons). Raitelis vėl joja
aplink, kartodamas, kas paminėta, prĳoja prie antro ridiko
ir, gavęs tokį pat atsakymą, joja toliau. Pagaliau prĳoja prie
paskutinio iš eilės: „P. Dieve padėk! Kame ponas?“ (P. Dieve padek! kame pons?). Tas atsako: „Aš pats ponas kapitonas,
mano pati – rožė, o sūnelis – dobilėlis, o dukrelė – aguonėlė“
(asz pats pons – kapitons, muna pati – roži, o sunelis – dobilelis, o
dukrelė – aguonele). Raitelis: „Mano boba nukrito nuo pečiaus,
užsimanė Rymo ridiko, pasternoko bizdiko“ (muna boba nukrita nu pecziaus, užsimane Rima ridika, pasternoka bizdika).
Ponas (šeimininkas): „Dabar ką tik pasėjau ir apakėjau, dar
neužaugo“ (dabar ką tik pasejau ir apakejau, dar ne užauga).
Raitelis vėl joja apie žaidėjus, vėl kreipiasi į visus iš eilės su
ankstesniais klausimais. Prĳojęs pagaliau prie paskutinio, po
įprasto ankstesnio pasikalbėjimo gauna atsakymą: „Ką tik
nuravėjau ir aptaisiau.“ Žaidimas šitaip vyksta toliau. Galų
gale šeimininkas sako raiteliui: „Dabar jau eik, yra užaugę;
tik nepalik vartus atkilus“ (dabar jau eik, ira užaugę; tik nepalik
vartus atkilus). Raitelis eina rauti ridiko, pradeda nuo pirmo:
pasiūbuoja į šonus su savo lazda, kišdamas ją tai prie vieno,
tai prie kito ridiko šono. Paskui įduoda jam lazdą į rankas ir,
pats laikydamasis už jos, išrauna ridiką. Išrovęs klausia: „Ką
ėdei?“ (kun jede?). Ridikas: „Žirnius“; raitelis: „Ką gėrei?“ (kun
gieria?); ridikas: „Medų“ (medu); raitelis: „Kame dangus?“
(Kame dungus?); ridikas: „Aukštai dangus“ (aukszta dungus);
raitelis: „Kame žemė?“; ridikas: „Žemė žemai“ (žeme žema);
„Kame pekla“ (kame pekla); „Užpečky pekla yra“ (užpeczkie
pekla ira); po to raitelis, tardamas: „Eik sau į peklą!“ (eik sau į
peklą), varo ridiką šalin. Šitokiu būdu ir toliau rauna likusius
ridikus. Kai visus išrauna, žaidimas baigiamas.
8. Ripką mušti (ripką muszti) (žr. Вольтер, Maт. для Этн.
Лaт., 121 p., užsiminta, bet neaprašyta).
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Žaidėjai išeina į gatvę ar kelią, pasidalĳa į dvi komandas;
kiekvienas pasiėmęs lazdą (kucinas). Žaidžiama taip: kas nors
iš vienos komandos ridena žeme „ripką“ (apskritą lentelę).
Kol ji rieda, priešų komandos dalyviai gali lazdomis atmušinėti ją atgal, bet jeigu „ripka“ sustoja, jos liesti negalima, o
iš tos vietos reikia sviesti ją atgal. Viena komanda stengiasi
nuginti kitą kuo toliau.
9. Ožkapilę degti (voszkapilį degti)
„Bobutė“ – kas nors iš senesnių – sėdasi ant suolo ar ant lovos, pasideda ant kelių pagalvį. Vienas iš žaidėjų įsikniaubia
veidu į tą pagalvį. Bobutė prižiūri, kad gulįs nieko nematytų,
kiti žaidėjai sustoja į krūvą; kuris nors iš jų suduoda gulinčiam žiužiu, o žiužį pameta ar perduoda kitam. Muštasis
atsistoja ir spėja, kas mušė. Jei įspėja, į jo vietą kniaubiasi tas,
kas kirto.
10. Šešką gaudyti (szeszką gauditi)
Žaidėjai sustoja ratu, laikydami rankas už nugaros. Vienas su žiužiu rankose eina apsukui. Kam jis įbruka žiužį į
rankas, tas muša savo kaimyną iš dešinės tol, kol tas apibėga
ratą ir atsistoja į savo vietą. Gavęs žiužį, apibėga su juo ratą.
Apibėgęs pirmiau, stojasi į mušamo kaimyno vietą.
11. Kurapkas gaudyti (kurapkas gauditi)
Keletas paauglių sėda ant žemės ir ištempia kojas – tai kurapkos. Du iš jų – didesnieji ir stipresnieji gaudytojai – paima
ilgą virvę ir visus apnarplioja taip: per pakinklį užneria už
kaklo ir pratempia pro kitos kojos pakinklį. Kai visus taip sunarplioja, gaudytojai paima už virvės galų, kurapkoms įsako
plasnoti rankomis kaip sparnais ir, sakydami: „Spąstai paspęsti“ (spunsta paspensti), stipriai tempia virvę, kad visos kurapkos apvirsta ir ilgai kabarojasi, kol išsipainioja iš virvės.
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12. Vilką šauti (vilką szauti)
Perveria palubyje per sĳą virvę, jos galus suriša 1–11⁄2 aršino aukščio nuo žemės, padeda ant virvės kartį, kurios vienas
galas laisvai guli ant žemės, o kitas kyšo iš kitos virvės pusės,
ant to kito galo užmauna kepurę – tai vilkas. Šaulys su lazda
(šautuvu) rankose atsistoja ant karties šitaip: suima ranka
virvę prie pat karties, ant jos aukščiau rankos susideda kojas, suneria jas, perkišęs per virvę. Šitaip sėdėdamas, remiasi
lazda ir ja turi numušti kepurę. Bet kai tik nevikrus šaulys
pakelia nuo žemės lazdą, jis nubilda žemėn.
13. Teterviną mušti (teterviną muszti)
Žaidžia trise. Vienas prasižergęs, su kepure ant galvos –
tetervinas. Kiti du atsistoja iš šalių, viena koja atsispyrę į „tetervino“ koją ir ištiesę ranką delnu į viršų taip, kad tetervinas
galėtų lengvai pasiekti. Tetervinas kraiposi ir, sakydamas:
„Bildu bildu, pišš!“ (bildu bildu piszsz), kerta per katro nors
kaimyno į jį ištiestą delną, o tas kita ranka turi numušti
tetervinui kepurę. Šis stengiasi išsisukti nuo smūgio, nepatraukdamas iš vietos kojos, bet pakartotinai mušti per kepurę
galima tik tada, kai tetervinas vėl kerta per ranką.
14. Bružą mušti (Bružą muszti)
Kambario viduryje pastato krėslą. Du su užrištomis
akimis klaupiasi ir laikosi viena ranka už krėslo kojos galo,
klūpodami prieš viens kitą. Kai vienas sušunka: „Bružai, ū!“
(Bruža, u!), kitas žiužiu duoda jam, o tas, kas sušuko, stengiasi
išvengti smūgio, bet krėslo kojos iš rankų negali paleisti.
15. Kopūstą kirsti (kopustą kirsti)
Du sustoja vienas prieš kitą, laikydami ant pečių lazdą.
Ant jos atsisėda trečias – tai kopūstas. Du, kurie laiko lazdą,
spiria jam, o jis turi nusėdėti ant lazdos; nukris – kopūstas
nukirstas.
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16. Meškos uodegą rauti (meszkos udegą rauti)
Meška – vyras, kuris stipresnis – atsistoja keturiomis. Jam
ant nugaros gulasi kitas – lengvesnis – ir, apkabinęs meškai
už kaklo, paima į rankas lazdą, kurią perkiša meškai per
tarpšakį – tai uodega. Už uodegos nusitveria vienas, o kartais
keletas vyrų ir stengiasi ją išrauti, o meška eina į priekį; kai
kada ant meškos nugaros vaikinas gulasi į meškos uodegą ir,
apglėbęs mešką rankomis per vidurį, laiko lazdą – uodegą.
17. Katinais eiti
Du atsistoja keturiomis, galvomis į priešingas puses, užsimeta ant kaklo virvę, kurios galai surišti, ir perkiša ją per
tarpšakį. Paskui jie eina į skirtingas puses, ištempdami virvę.
18. Vėžiu eiti prie varlės (vežiu eiti pri varlės)
Perveria per sĳą virvę; jos galuose, siekiančiuose grindis,
užneria kilpas. Nuo tos vietos, kur kilpos siekia grindis, per
visą vėžiu einančio augumą, padeda ant grindų kepurę – tai
varlė. Vėžys įkiša pėdas į kilpas iš priešingos pusės nuo kepurės ir, remdamasis rankomis į grindis, o kojomis į kilpas, juda
į priekį, artindamasis prie varlės. Tada jo kojos skėsdamosi
kyla vis aukštyn ir aukštyn. Kai jis prisiartina prie varlės,
sugriebia ją dantimis ir grįžta į pirmykštę padėtį. Reikia sugebėti viską atlikti, kad nesulenktum kojų per kelius; jei kojos
susilenks, vėžys kris žemėn.
19. Šiorį durti (sziorį durti arba sziorin)
Žaidžia du. Vienas pastato ant grindų skardinę, pasilenkęs prie jos, rankose laiko lazdos galą, o kitą jos galą perkiša
per tarpkojį. Už jo nusitveria kitas žaidėjas, stovėdamas užpakaliu į pirmąjį. Pasilenkęs per savo ir kito žaidėjo tarpkojį,
jis žiūri į šiorį – skardinę – ir stengiasi pataikyti į jį lazdą, o
kitas sukinėja lazdą tai į vieną, tai į kitą pusę, kad į šiorį (sziorį) ja nepataikytų.
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20. Iš subinės rakštį traukti (isz subinis raksztį traukti)
Vienas, susĳuosęs stipriu diržu, atsistoja keturpėsčias
ir įsikanda į dantis nedidelį šiaudelį. Kitas atsistoja prie jo
galvos, stveriasi už diržo ir persiverčia per jį visą, nepaleisdamas iš rankų diržo. Paskui perkiša galvą stovinčiajam per
tarpšakį, artėja prie galvos, suima dantimis šiaudelį, šliaužia
atgal ir persiverčia, atsistodamas ten, kur iš pradžių buvo.
21. Avižas pirkti
Žaidėjai susėda eile. Vienas ant krėslo prĳoja prie kurio
nors ir, įprastai pasisveikinęs, klausia, ar neturi jis parduoti
avižų. Prasideda derybos, bet jei jau pardavėjas pasakė savo
kainą, sakysim, „rublį“, tai jis jau nebegali ištarti kito žodžio,
išskyrus „rublį“, ir negali juoktis. Jei prašnekės ar susĳuoks,
duoda fantą. Kai užtektinai fantų prisirenka, jie išperkami.
22. Į Rygą joti (į Rigą joti)
Išsirenkami „namai“, apibrėžiamos jų ribos. Vienas vaikiukas apsigobia galvą skarele – tai žmona, o kitas pasiima
žiužį – tai vyras. Abu atsisėda ant krėslų, vyras, išvažiuodamas į Rygą, su žmona atsisveikina labai meiliai, prašo
ją sėdėti namie, nenuobodžiauti, prižada jai dovanų. Vyras
išvažiuoja, žmona puola jam iš paskos, sakydama, kad be jo
ji gyventi negalinti, jai būsią nuobodu. Supykęs vyras muša
žmoną, varo namo (namuose mušti negali). Vėl pradeda atsisveikinti ir tą patį pakartoja tris kartus. Trečią kartą vyras
turi teisę mušti žmoną visur ir net namuose. Žmona tada
stengiasi pasislėpti tarp žiūrovų, o įsiutintas vyras nieko
nebeišskiria ir muša visus, kas tik po ranka pasimaišo. Kyla
klyksmas, ir žaidimas baigiamas.
Be šitų žaidimų, man žinomi dar tokie, bet, neturėdamas
laiko, jų neaprašysiu.
23. Prūdelį semti (prudelį semti), 24. Puodus degti (pudų
degti), 25. Batų siūti (batų siuti), 26. Žiužį mušti (žiužą mušti),
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27. Bulves kepti (bulbes kepti), 28. Į lašinius lipti (į łaszinius
lipti), 29. Su stinčonu eiti (su stinczonų eiti), 30. Prĳonų (priėmimas), 31. Ličkos (liczkos), 32. Puodą per sieną sudaužyti (pudą
par siną sudaužiti).
Be to, yra žaidimų, žaidžiamų tik per tam tikras šventes.
Šokiai

* 17 numerio
rankraštyje
nėra –
P. Višinskis
suklydo
numeruodamas šokius
(vert. pastaba).

Pasitenkinsiu tik išskaičiuodamas šokius, kuriuos man teko
matyti ir užrašyti 1897 metų vasarą. 1. Prūsas (prusas). 2. Žalnierėlis (žalnierelis). 3. Blezdingėlė (blezdingeli). 4. Bulvienėlė
(bulbineli). 5. Lenciūgėlis (lincugelis). 6. Krėslelis (kreslelis). 7. Vagių šeinas (vagių szeinas). 8. Aguonėlė (aguneli). 9. Čigonas (cigonas). 10. Piršlys (pirszlis). 11. Kadrilis (kadrilus). 12. Polka. 13. Mozūras (mazuras). 14. Poduškėlė (poduszkelė). 15. Valsas (valcas).
16. Kepurninkas (kepurninks).* 18. Krokoviakas (krukuviaka).
19. Kazokas su pritūpimais (kazokas-prisiaduška). 20. Šiauliškas kazokas (sziauliszkas kazoka). 21. Dujali. 22. Našliukas (naszliukas). 23. Akuzas. 24. Mieželis (miželis). 25. Dubiltas šeinas
(dubilts szeinas). 26. Barin valsas (barin valcas). 27. Šalabanas
(szałabans). 28. Drabentas. 29. Žvirblelis.

PA B A IG A
Pritrūkęs sveikatos ir laiko, aš iki galo savo veikalo neužbaigiau. Nors medžiagos susikaupė užtektinai, tačiau liko neparašytas skyrius „Visuomeninis gyvenimas“, taip pat neparašyti ir kai kurie „Dvasinės kultūros“ skyriaus straipsniai:
dainos, literatūra, kalba, šokiai, šventės, pažiūra į religĳą,
krikštynos, vestuvės ir laidotuvės; neužbaigta ir „Medžiaginė
kultūra“ (apie maistą ir drabužius). Be to, visa mano pateikta
medžiaga neapdorota, neapibendrinta ir iš jos nepadaryta išvadų. Trūksta lietuvių antropologinių matavimų palyginimo
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su mano padarytais žemaičių matavimais. Labai gailiuos,
kad dabartiniu metu negaliu pateikti visų fotografijų, o turiu tenkintis tomis, kurias turiu po ranka, nors daugelis iš jų
nelabai charakteringos. Čia pateikiu 76 daugiausia mano surinktų žemaičių drobių pavyzdžius ir fotografijas – žemaičių
daiktų kolekcĳos, kurią aš noriu atiduoti Imperatoriškosios
Mokslų akademĳos Etnografijos muziejui, dalį. Išvardyti trūkumai mano veikale atsirado todėl, kad per daug plati tema,
kad šitas rašinys yra pirmas mėginimas rašyti pasirinktąja
tema ir kad reikėjo mokytis ne tiktai daryti antropometrinius
matavimus, bet ir fotografuoti.
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Povilo Viðinskio
antropologinis palikimas
G I N TAU TA S È E S N Y S

Tautos savimonė formuojasi ir bunda veikiama begalės materialinių ir dvasinių veiksnių, tokių kaip ūkio raidos ypatybės, kalba, tradicinė ir bendroji kultūra, švietimas, religĳa,
politika, socialinė psichologĳa ir kt. Šio daugialypio proceso
vieną pirmųjų grandžių sudaro tautos šaknų ieškojimas, arba
etnogenezės išaiškinimas. Nežinant senosios etninės istorijos, nenustačius to, kur, kada ir kaip susidarė tauta vadinama
žmonių bendrĳa, tautinė savimonė yra gaivališka, netvirta,
nes remiasi daugiau emocĳomis negu žinojimu.
Tauta – tai visuomeninis padaras. Jos kilmei atskleisti
nepaprastai svarbu ištyrinėti kalbą kaip ryškiausią etninį
požymį. Tolima materialinės ir dvasinės kultūros raida yra
tarytum sustingusi pastatų, padargų, ginklų, papuošalų ir
šiaip daiktų formoje ir technologĳoje, laidosenoje ir kituose
dalykuose, kuriuos tiria archeologĳa. Etnografai šių dalykų
atgarsių randa tautosakoje, liaudies apeigose, melodĳose
ir ornamentikoje. Palyginti neseną istorĳą saugo rašytiniai
šaltiniai.
Kita vertus, tautą sudaro konkretūs žmonės kaip biologinės būtybės, kurių kūnas, arba fizinės ypatybės, užsimezga ir
rutuliojasi pagal savus dėsnius ir sudėtingu būdu sąveikauja
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su aplinka, taip pat ir visuomenine. Tarp tų fizinių kūno
ypatybių yra ir tokių, kurios griežtai paveldimos ir yra paplitusios tik tam tikroje teritorĳoje. Tai antropologinės, arba rasinės, ypatybės, kurių derinio koncentracĳa žmonių grupėje
vadinama rasiniu tipu. Kalbant apie gyvus žmones, svarbūs
rasiniai požymiai yra odos, plaukų ir akių spalva, veido ir jo
detalių dydis bei forma, smegeninės proporcĳos, ūgis, kraujo
grupės ir kitos biocheminės jo savybės, smulkūs pirštų odos
raštai (dermatoglifika), dantų kramtomojo paviršiaus reljefas
(odontoglifika) ir kt. Senovės žmonių, kurių išlikę tik kaulai,
rasinį tipą apibūdina daugiausia kaukolės dydis bei proporcĳos, dantų kramtomojo paviršiaus ypatybės. Žmonės gali
perimti, skolintis ar mėgdžioti kaimynų kalbą, papročius bei
tikėjimus nemigruodami ir nesimaišydami, tačiau genų – paveldėjimo įtaisų – pasiskolinti negalima, jie perduodami tik
maišantis žmonių populiacĳoms, antropologiniams tipams,
rasėms.
Žinoma, rasė ir tauta yra skirtingi dalykai, pirmoji – biologinės, antroji – visuomeninės prigimties. Tačiau tautą sudarantys žmonės visada atstovauja kokiam nors rasiniam tipui
ar jų mišiniui. Per ilgesnį laiką pasekus kokios nors tautos
gyvenamame plote rasinių tipų kaitą, galima atskleisti tos
tautos fizinių savybių, arba biologinę, istorĳą, taigi iš esmės
papildyti etnogenezės paveikslą. Tuo užsiima biologĳos ir
istorĳos paribio mokslas antropologĳa.
Lietuvių antropologĳa labai pagyvėjo XIX a. antrojoje
pusėje, kai tautinio atgimimo banga iškėlė reikalą ugdyti
tautotyrą. Ištirti fizines žmonių ypatybes buvo taip pat svarbu, kaip pažinti jų kalbą, papročius bei istorĳą. Tautotyroje
vyravo antropogeografinės tendencĳos: buvo tiriamos ištisų
regionų žmonių kultūros ir kalbos ypatybės, kad, lyginamuoju metodu susekus jų panašumą ir skirtumus, būtų galima
nušviesti jų kilmę, sąveiką ir raidą. Lietuvių kalba jau anksčiau buvo patraukusi kalbininkų dėmesį, o XIX a. pabaigoje

124

Visinskis.indd

124

2/2/2004, 11:13 PM

pasirodė ir pirmieji darbai iš lietuvių antropologĳos, kuriuos
atliko kitataučiai tyrinėtojai. Rusų gydytojai, statistikai ir
antropologai A. Snigiriovas, A. Syrnevas, D. Anučinas, apibendrinę naujokų apžiūros duomenis, paskelbė ir apie lietuvius (Pavilonis S., Česnys G., 1970, 5–26 p.). E. Čepurkovskis,
nagrinėjęs galvos formos ir pigmentacĳos pasiskirstymą
Rusĳos imperĳoje, apibūdino ir 41 lietuvį (Чепурковский Е.
М., 1913). Estų ir latvių gydytojas Izidorius Brenzonas (1854–
1928) parašė disertacĳą „Lietuvių antropologĳos klausimu“
(Brennsohn I., 1883), iš Lietuvos kilęs lenkų antropologas Julijonas Talko-Grincevičius (1850–1936), tyręs Gardino, Minsko,
Vilniaus, Kauno ir Suvalkų gubernĳų gyventojus, apibūdino
lietuvių ūgį, proporcĳas, odos, plaukų ir akių spalvą, veido
ypatybes (Talko-Hryncewicz J., 1893, 52–172 p.). Lenkų gydytojas Vladislovas Olechnovičius (1848–1918) aprašė Alytaus
apylinkių gyventojus (Olechnowicz W., 1895, 47–76 p.).
Žymūs mūsų tautinio atgimimo veikėjai, daugiausia gydytojai ir gamtininkai, amžių sąvartoje ėmėsi tirti savo tautiečių antropologĳą paakinti Jono Basanavičiaus (1851–1927),
kuris buvo padėjęs bulgarų etninės antropologĳos pagrindus garsiajame veikale „Bulgarĳos sanitarinės etnografijos
medžiaga“ (Бассановичъ И., 1891). Įvairių Lietuvos kraštų
žmones ėmė tirti Rokas Šliūpas (1865–1959), Jonas Baronas
(1873–1952), Povilas Višinskis (1875–1906), Domininkas Bukantas (1873–1919), Petras Avižonis (1875–1939). Žymus mūsų
kultūros veikėjas, literatūros kritikas Povilas Višinskis, palikęs pėdsakus lietuvių visuomeninės, politinės, estetinės ir
pedagoginės minties istorĳoje, publicistikoje ir etnogra-fijoje,
trumpai, bet ryškiai sušvito mūsų antropologĳoje parašęs veikalą „Antropologinė žemaičių charakteristika“ (Вишинскис П., 1898).
Petrapilio universiteto, kurio Fizikos ir matematikos fakulteto Gamtos skyriuje 1894–1898 m. studĳavo P. Višinskis,
Geografijos katedra 1896 m. paskelbė konkursą iš Rusĳos
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imperĳos kurios nors tautos antropologĳos. Tokie konkursai
Petrapilio universitete buvo sena tradicĳa – jie praktikuoti
maždaug nuo 1835 m. Studentai, laimėję konkursą, būdavo
apdovanojami medaliais ir atleidžiami nuo egzaminų. Trečio
kurso studentas P. Višinskis pasišovė ištirti savo gimtojo
krašto Žemaitĳos etnografiją ir antropologĳą. Universiteto
antropologĳos muziejuje perpratęs antropologinių tyrimų
metodiką, pasiskolinęs antropometrinius instrumentus, kreditan įsigĳęs fotoaparatą, apsirūpinęs reikiamais dokumentais, P. Višinskis 1896 ir 1897 m. išnaršė visą Žemaitĳą, matavo
vietinius žmones, juos fotografavo. 1897 m. jis daugiau studijavo tautosaką ir etnografiją.
Kas paskatino skurstantį, silpnos sveikatos studentą imtis tokio sunkaus, nepaprastos ištvermės ir net mūsų laikais
geros organizacĳos reikalaujančio darbo? Vien viltis būti
atleistam nuo egzamino, be abejo, buvo per menka paskata.
P. Višinskis buvo neblogas studentas, uoliai studĳavęs pasirinktąją specialybę ir, pasak J. Būtėno, sekęs gamtos mokslų
naujienas (Būtėnas J., 1936). Taigi tyrinėtoją veikė bendros
gamtos mokslų, tarp jų ir antropologĳos, raidos tendencĳos,
imtis konkursinio darbo jis galėjo ir grynai profesiniais sumetimais. Vis dėlto stipriausia paskata, be abejo, buvo tautinės jauno mūsų inteligento aspiracĳos.
Akivaizdu, kad įtakos imliam studentui turėjo ir Petrapilio
universiteto akademinė aplinka. Pasak J. Būtėno (Būtėnas J.,
10 p.), prisiminęs studĳų metus Petrapilio universitete, P. Višinskio kolega P. Avižonis dažnai minėdavęs profesorių Piotrą
Lesha�ą (1837–1909), kuris pats rašęs darbus iš antropologĳos
ir savo studentus akinęs tai daryti. Antai jo vadovaujamas
tuometinis gamtos skyriaus absolventas R. Šliūpas 1889 m.
parašė darbą „Žmogaus krūtinės apimties ir pusės ūgio santykis“. P. Lesha�as bus padaręs įtakos ir P. Višinskiui. Profesorius nuo 1886 m. skaitė žmogaus anatomĳą Peterburgo
universiteto gamtininkams. Pasak A. Sprindžio (Sprindis A.,
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1978, 48–49 p.), P. Višinskis jau iš pirmos jo paskaitos išėjo
sužavėtas, užsikrėtęs anatomĳos studĳomis, pamilęs didelės
erudicĳos ir humanitarinės kultūros mokslininką, kuris ne
tik skaitė paskaitas, bet ir kūrė vieningos dvasinės ir fizinės
žmogaus plėtros teorĳą. Mokslininkas žadino savo mokinių
ryžtą nepaliaunamai dirbti žmonėms, dirbti tol, kol mirtis
užspaus akis. Šie priesakai krito į gerą dirvą – į jautrią P. Višinskio širdį, skatino ją nesustingti.
Jaunąjį studentą domino ir Eduardo Petrio (1854–1899),
iš Berno 1887 m. atvykusio į Petrapilį, geografinės antropologĳos seminaras. Šis suomių kilmės mokslininkas traukė
studentus į ligoninėse jo atliekamus antropometrinius tyrinėjimus, pratino savarankiškai dirbti. Jis patarė P. Višinskiui
lankyti Rusĳos antropologĳos draugĳos posėdžius. Viename
jų P. Višinskis pirmąkart išgirdo apie lietuviškų kaukolių,
esančių universiteto muziejuje, tyrinėjimus, atliktus studento
I. Ivanovo. Nesunku suprasti, kokius jausmus tai jam sukėlė.
„E. Petris žinojo Povilo kilmę ir skatino jį antropologiškai
tyrinėti žemaičius, kaip tautinę grupę. E. Petris buvo vienas
konkursinės temos sudarytojų, todėl per savo seminarą kreipė studentų pastangas ta linkme. Ir nuo Višinskio neatstojo.
Apie žemaičius jis nemaža buvo girdėjęs iš Volterio, žinojo iš
jo mokslinių tyrinėjimų, todėl norėjo, kad būtų apie juos ir
konkursinis darbas. Višinskiui žadėjo universiteto ir Rusĳos
antropologĳos draugĳos (jis buvo jos vicepirmininkas) paramą. Gaus reikalingus dokumentus, oficialų leidimą važinėti
po Žemaitĳą ir atlikti antropologinius tyrimus. Ir dar padės
įsigyti matavimo prietaisus. Net savo seminare pagal mokymo planą buvo numatęs Višinskiui pavesti žemaičių antropologinius matavimus. O tai jau buvo dalis konkursinės temos.
Taigi praktiškai E. Petris tapo Višinskio moksliniu vadovu.
Pagaliau Višinskis ryžosi“ (Sprindis A., 91 p.).
P. Višinskis Petrapilyje sutiko ir tuometinį universiteto slavistikos katedros privatdocentą Eduardą Volterį (1856–1941),
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žymų etnografą, folkloristą ir bibliofilą, kuris Rusĳos geografijos draugĳos ir Petrapilio archeologĳos komisĳos pavedimu
1884–1889 m. kelissyk važinėjo po Lietuvą, paskelbė spaudoje daug lituanistinės medžiagos. Kaip nurodo A. Sprindis, jam pirmajam jaunasis pasiryžėlis pristatė į namus būsimo darbo planą, gavo pataisų, papildymų ir nurodymų, buvo perspėtas apie užmojo sunkumus (Sprindis A., 92 p.). P. Višinskis konsultavosi ir su plačios erudicĳos rusų meno istoriku bei archeologu Nikodimu Kondakovu (1844–1925), kurio
vaikus mokė būdamas Jaltoje 1897–1898 m. (Višinskis P., 1964,
288, 305, 307 p.).
Pagaliau bene stipriausia paskata tirti savo tautiečių antropologĳą turėjo būti lietuvių nacionalinio atgimimo pakilimas
paskutiniais XIX amžiaus dešimtmečiais. Jį lydėjo ir smarkus
kultūros pagyvėjimas. Iš mokslo šakų sparčiausiai plėtojosi
istorĳos ir filologĳos mokslai, susĳę su lietuvių tautos ir
raštĳos istorĳos tyrinėjimu, vadinamąja lituanistika. J. Basanavičius „Aušros“ pirmojo numerio pratarmėje (Basanavičius J., 1883) skatino tirti sentėvių „gyvenimą, būdą ir dabą“.
Negausūs to meto mūsų inteligentai atsiliepė į patriarcho
kvietimą ir ėmė tirti liaudies papročius, buitį, meninę kūrybą, kalbą. Antropologĳa fizine jos prasme buvo laikoma
svarbia sudedamąja lituanistikos dalimi.
Nenuostabu, kad P. Višinskio gimnazĳos ir studĳų bendramoksliai taip pat buvo apimti antropologinių tyrinėjimų
aistros. Antai nuo Šiaulių kilęs gydytojas R. Šliūpas, kiek
anksčiau už P. Višinskį mokęsis Petrapilio universiteto
Gamtos skyriuje, 1887–1890 m. Rusĳos mokslo draugĳose
skaitė pranešimus apie savo krašto žmonių fizinį tipą, o
1887 m. spaudoje pasirodė jo darbas „Apie lietuvių genties
antropologĳą (Шлюпас Р., 1887, 1890). Toliau, 1898 metais, –
P. Višinskio darbas „Antropologinė žemaičių charakteristika“. P. Višinskio gimnazĳos slaptųjų kuopelių bendras,
vėliau – gamtininkas ir pedagogas J. Baronas, baigdamas
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studĳas Maskvoje, perskaitė keletą pranešimų Gamtos mylėtojų draugĳoje apie Kauno ir Suvalkų gubernĳų gyventojų
fizinį tipą, o 1900 m. tuos duomenis paskelbė straipsnyje
„Antropologiniai lietuvių tyrimai“ (Баронас И., 1902). Gydytojas D. Bukantas, beveik tuo pačiu metu kaip ir P. Višinskis
mokęsis Šiaulių gimnazĳoje ir Petrapilio universitete, 1910 m.
„Lietuvių tautoje“ išspausdino studĳą „Iš Ežerėnų apylinkės
lietuvių antropologĳos“ (Bukantas D., 1910). Geras P. Višinskio bičiulis, įžymus akių gydytojas P. Avižonis disertacĳoje
apie Šiaulių apylinkių valstiečių akių ligas ir aklumą pateikė
ir etninei antropologĳai svarbių tirtųjų asmenų galvos matmenų (Авижонис П., 1914). Kuris kurį šių jaunų inteligentų
įkvėpė domėtis antropologĳa, dabar sunku pasakyti. Matyt, visi jie beveik vienodai domėjosi lituanistika. Be jokios
abejonės, mokslo darbui atsidėję studentai bendravo ir su
Petrapilio viešosios bibliotekos bibliografu Silvestru Baltramaičiu (1841–1918), Rusĳos geografijos draugĳos bei Lietuvių
ir latvių etnografinės komisĳos nariu, surinkusiu ir 1891 m.
išleidusiu didžiulį „Lietuvos geografijos, etnografijos ir statistikos bibliografinės medžiagos rinkinį“, kuriame buvo ir
antropologĳos skyrius (Балтрамайтис С., 1891).
P. Višinskio dalis šios negausios lietuvių šviesuolių grupelės antropologinėje veikloje anaiptol nebuvo menkiausia. Antai P. Avižonis savo atsiminimuose prisipažįsta, kad P. Višinskis raginęs jį tirti aukštaičius (Avižonis P., 1931, 213–216 p.).
Pasak J. Buzelio, D. Bukantas siuntinėjęs P. Višinskiui duomenis apie jo tiriamus zarasiškius (Buzelis J., 1939, 84–91 p.). Suprasdamas antropologĳą plačiau, kaip apskritai mokslą apie
žmogų ne tik fiziniu, bet ir kultūriniu požiūriu, P. Višinskis
pats rinko ir prašė bendraminčių rinkti visa, kas žmonių atmintyje dar išlikę apie papročius, prietarus, burtus, liaudies
mediciną. Kaip matyti iš rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės (1861–1943) laiškų, ji ne be P. Višinskio paramos parengė
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studĳą „Lietuvių liaudies medicinos medžiaga“, kurią paskelbė 1911 m. (Petkevičaitė-Bitė G., 1968, 80 p.).
Kada jaunasis tyrinėtojas pradėjo savo darbą, lieka neaišku dėl prieštaringų liudĳimų. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos rankraštyne, į kurį P. Višinskį
liečiantys rankraščiai pateko iš Lietuvių mokslo draugĳos
rinkinių, yra išlikęs Kauno gubernatoriaus pažymėjimas, išduotas 1896 m. gegužės 4 d. (F1-799), leidžiantis važinėti po
Šiaulių, Telšių ir Raseinių apskritis iki 1896 m. rugsėjo 1 d.
(9 pav.). Ten pat saugomas ir Imperatoriškojo Petrapilio universiteto Rusų antropologĳos draugĳos pirmininko E. Petrio pasirašytas pažymėjimas (F1-800), išduotas 1897 m. gegužės 23 d., liudĳantis apie tai, kad trečiojo kurso studentas
komandiruojamas į Kauno gubernĳą atlikti antropologinius
ir etnologinius tyrimus (10 pav.). Pats P. Višinskis tyrinėjimų
pradžios data nurodo 1896 m. liepos 14 d. J. Būtėnas teigia
tai buvus birželio 14 d. (Būtėnas J., 59 p.), o A. Sprindis remia pastarąją datą, nes birželio 21–22 d. studentas esą jau
tyrinėjęs Žebenkave (Sprindis A., 96 p.). Pastarasis autorius, nors ir susipažinęs su P. Višinskio darbo mašinraščiu,
taip pat klysta teigdamas, kad, darant mašinraštinį nuorašą,
galėjo būti neįskaitytas rankraščio (juodraščio) mėnuo. Toks
„neįskaitymas“ neįtikėtinas, nes 1896 m. birželio mėnesį ištirti ne pavieniai asmenys (tuo atveju būtų galima įskaitymo
klaidos prielaida), o 19 vyrų ir tiek pat moterų. Pirmasis
tyrimas pažymėtas birželio 3 d., tik gaila, kad nenurodyta
tyrimo vieta, o birželio 8 d. jau lankytasi Viekšnių apylinkėse (Kėgriuose), 10 d. – Medingėnuose, 12 d. – Daugėnuose,
17 d. – Daučionyse, kiekvienoje vietoje išmatavus po vieną
asmenį. Per liepą ištirta 36 vyrai ir 16 moterų, o per rugpjūtį –
11 vyrų ir 14 moterų. Neatitinka mašinraščio duomenų ir
P. Višinskio teiginys, kad kelionė truko iki rugpjūčio 20 d.,
nes šio mėnesio 25–26 d. Ušnėnuose išmatuoti 5 asmenys
(tarp jų ir rašytoja Julĳa Žymantienė-Žemaitė), 27 d. būta
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Daugėnuose, o 30 d. Užventyje ištirti taip pat penki asmenys.
Taigi toks sistemingas mėnesių neįskaitymas neįtikėtinas,
netgi atsižvelgiant į senojo ir naujojo stiliaus laiko skirtumus.
Remiantis mašinraščio lentelių duomenimis, galima teigti,
kad tyrinėjimai truko nuo 1896 m. birželio pradžios iki rugpjūčio pabaigos. 1897 m. liepos 11 d. data pažymėti tik vieno
vyro, išmatuoto Tryškiuose, duomenys.
Deja, negalima pasikliauti ir A. Sprindžio nubrėžtu 1896 m.
kelionės maršrutu (Sprindis A., 96, 99 p.). Jam patikslinti reikėtų atskirai kruopščiai panagrinėti mašinraštį, archyvinę
medžiagą, laiškus, užrašus. Pagaliau mūsų nagrinėjamai temai tai nėra svarbu. Tuo tegul užsiima būsimieji P. Višinskio
biografai.
Per 1897 m. vasaros atostogas studentas vėl sėdo prie
konkursinio darbo, sistemino duomenis, pildė etnografinę
medžiagą, folklorą, kai ką rašė iš Žemaitĳos istorĳos ir geografijos.
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto rankraštyne
pavyko aptikti antropologinių tyrinėjimų dienoraštį (F1-836),
30 puslapių sąsiuvinėlį, kuriame pamaišiui surašyti ir vyrai,
ir moterys tyrimo laiko seka (11 pav.). Įdomu tai, kad daug
kur pavardės rašomos lietuviškai, nors pasitaiko ir rusiškų
transkripcĳų, o antropometriniai požymiai rašomi tik rusiškai, nes lietuviškų atitikmenų tada dar nebuvo. Iš institute išlikusio rankraščio (F1-837) jau galima spręsti apie tolesnę darbo eigą. Tai individualių matmenų lentelės, rašytos jau vien
rusų kalba ir sudarytos pagal lytį ir amžių, t. y. taip pat kaip
jau minėtame viso darbo mašinraštyje, tik skiriasi požymių
seka, nėra pėdos ilgio, visų galvos rodiklių ir veido indekso.
Matyt, tai būta tarpinio varianto tarp tyrimų dienoraščio ir
konkursui rengiamo švarraščio.
Kiek kruopštaus darbo reikalavo elementarus individualių duomenų apdorojimas, matyti iš instituto rankraštyne saugomų įvairaus formato lapelių (F1-838), kuriuose aritmetiniai
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veiksmai daryti ranka, kartais naudotasi triskaite taisykle (12
pav.). Nenuostabu, kad nespėta atlikti visų skaičiavimų, tad
šio straipsnio autoriui itin malonu užbaigti tai, ko nespėta,
atiduodant pagarbą to jaunuolio darbštumui. Vienas lapelis
rašytas lenkiškai, nors kai kurių požymių (akių ir plaukų
spalvos) rubrikacĳa palikta rusiška. Neaišku, kokiu tikslu
tie lenkiški užrašai daryti. Gal tai straipsnio į lenkų spaudą
fragmentas, o gal rengtasi konsultuotis su lenkiškai kalbančiu antropologĳos autoritetu, pavyzdžiui, Liudviku Kšivickiu (Krzywicki)? Lietuvos mokslų akademĳos bibliotekos
Rankraščių skyriuje pavyko aptikti aplanką (F54-304), kurio
atskiruose nedatuotuose lapeliuose lietuvių ir rusų kalbomis
daryti žemaičių dvasinės ir materialinės kultūros apmatai –
folkloras, legendos, prietarai, sapnų aiškinimai, liaudies
medicinos pavyzdžiai, šokiai, žaidimai, gyvenamojo namo
plano eskizai, tarmės įvairenybės, frazeologĳos mažmožiai.
Įdomu tai, kad daug kas užrašyta žemaitiškai. Bibliografinėse
nuorodose yra I. Brenzono, J. Talko-Grincevičiaus, K. Jančiuko (Янчук), Dimitrĳaus Anučino (Анучин, 1843–1923), O�o
Vėberio (Waeber) ir kt. darbai, bylojantys apie tai, kad autorius buvo gerai susipažinęs su lietuvių ir latvių antropologĳa.
Beje, įdomu pažymėti, kad O. Vėberio disertacĳa apie latvius
buvo parašyta vos ketveriais metais vėliau negu I. Brenzono
apie lietuvius ir priklausė Tartu (tada Dorpato) universiteto
profesoriaus Liudviko Štidos (Stieda, 1837–1918) vadovaujamai antropologĳos mokyklai. Šiame darbe labai gausu senosios lituanikos. Gal aplanko dokumentai yra parengiamųjų
darbų, kuriuos P. Višinskis atliko 1897 m., pėdsakai. Vis dėlto
kai kurie užrašai pažymėti 1898 m. birželio mėnesio data.
Matyt, P. Višinskis nemetė etnologĳos studĳų ir vėliau, kai
konkursinis darbas buvo baigtas. Jį P. Višinskis galutinai parašė per pustrečio mėnesio, gydydamasis Jaltoje, ir 1898 m.
sausio 10 d. išsiuntė į Petrapilį (Višinskis P., 317 p.). Prie darbo
būta brėžinių, piešinių ir nuotraukų, kurios buvo išlikusios
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prie rankraščio, buvusio pas M. Višinskaitę-Zubrienę (Sprindis A., 141 p.), deja, prie mašinraščio jų jau nėra.
Tiesiog stebina to jaunuolio darbštumas, ištvermė ir valia.
Skursdamas, sunkiai sirgdamas, uždarbiaudamas pamokomis, neturėdamas net reikalingiausių knygų, jis parašė nemažą mokslinį 132 puslapių darbą. Pavasarį į Jaltą atėjo žinia
apie konkurso rezultatus (13 pav.): „Antropologinė žemaičių
charakteristika“ apdovanota pagyrimo raštu. Universiteto
mokslinė taryba pažymėjo, kad darbas parašytas su didele
meile savo liaudžiai, jame sukaupta daug originalių stebėjimų, brėžinių, fotonuotraukų, silpnokas tik Kauno gubernĳos
gamtos aprašymas. Be to, mažai panaudota, aptariant lietuvių kilmę, Vakarų Europos literatūra. Todėl nors tyrinėjimo
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kelias ir geras, sukaupta daug vertingos medžiagos, tačiau
darbas, kaip nebaigtas ir turįs ydų, negali būti įvertintas
aukščiausiais apdovanojimais. Negavo nei aukso, nei sidabro
medalio. […] Bet vis dėlto trečia vieta! O kiek darbų pristatyta,
jei jo pažymėtas 35-tuoju. […] Pats P. Višinskis, tokio laimėjimo paveiktas, dar svajojo prie to darbo grįžti. Dar rinks medžiagą, dar rašys atskirus gabalus, bet, deja, laikas iškels kitus – aktualesnius uždavinius“ (Sprindis A., 151–152 p.).
Mintį, kad taip ketinta iš tikrųjų, patvirtintų Lietuvių
literatūros ir tautosakos institute išlikusi „Dalis straipsnio
apie antropologiškus tyrinėjimus“ (F1-4495), kuri išryškina
P. Višinskio antropologĳos sampratą, todėl čia verta ją ištisai
pateikti [kalba netaisyta].
„Kiekviena tauta turi savo ypatybes. Ne sykį žmogus eidamas ulyčia didelio miesto, dairaisi į šalis, prisižiūri žmonienų, ir kokių tenai nepamatai?! Ir anglų, ir prancūzų, ir rusų,
ir žydų, vokiečių, lenkų ir kitų visokių tautų žmogystas. Ant
kito tiktai akį užmesi ir jau gali tikrai pasakyti, prie kokios jis
priguli tautos (o kitą ne taip greit pažįsti). Pirmuosius tokius
žmones vadiname typais, o jų veidus typiškais veidais. Štai
eina pajuodėlis, sudžiūvęs į kobinį, (ilgnosas) didnosas, pailgaveidis – kas tai per vienas?! Tai žydas – pasakys kiekvienas.
Bet žodžiais išreikšti kūno ypatybes ne visad yra galima, ir
kiekvienas gal pagal savo matymo tas kūno ypatybes išreikšti. Taigi mokyti žmonės pradėjo mieruoti visas kūno dalis,
labiausiai galvą, ir susitarė, kokiu būdu geriau tai atlikti,
tokiu būdu dabar turime tvirtą pamatą, ant kurio pasiremdami mes galime pagal kūno sudėjimą atskirti vieną tautą
nuo kitos. Jeigu mes iš vieno akių užmetimo galėjome užmatyti skirtumą tarp dviejų tautų, tai turėdami išmieravimus jų
kūnų, matysime, kame labiausiai apsireiškia tasai skirtumas
ir ar didelis jis yra. Čia pateiksiu svarbiausias mieras Žemaičių, sustatydamas jas gret su tokiomis pat Lietuvių.
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Augštumas Žemaičių vyrų išneša 167,7
- „ - - „ - moterų - „ - 155,4
Ilgumas galvos (пер. – зад. диам.) vyrų 18,85, moterų 18,02.“

[Čia rankraštis nutrūksta, tęsiame kito puslapio turinį]
„Antroplogiškų tyrinėjimų Lietuvos mes dar mažai teturime; yra keli tik straipsniai, patalpinti speciališkai antropologiškuose laikraščiuose, kaip štai:
1) Янчук. К вопросу об антропологич. типе литовцев. Дневник антроп.
отдела, вып. 6. 1890 г.
2) Olechnowicz. Charakterystyka antropol. Litwinow z okolicy m. Olity (Zb. wiad.
do antr. kr. 1895 r.).
3) Talko-Hryncewicz. Charakterystyka fizyczna ludow Litwy i Rusi (Zb. wiad.
do antr. kr. t. XXII).

* Čia autorius
pateikia
limitus –
mažiausią ir
didžiausią
reikšmę.
** Čia autorius
pateikia
Onuškio
ir Alovės
gyventojų
vidurkius.

Dar kiek žinau panašius tyrinėjimus darė Šiaulių pav.
P. Šliūpas, bet neapgarsino; p. Ivanovas aprašė 10 kaukolių,
iškastų Vilniaus rėdyboje; pagal nuomonės arkeologų jie priguli Jodvyžių [jotvingių – G.Č.] tautai; tie kaukoliai yra antropologiškame muziejuj Petropylės univ.; tas darbas taip gi
nėra apgarsintas. Užpernai vasarą man teko išmieruoti 123
Žemaičius iš visokių vietų Telšių, Šiaulių ir Raseinių pav.
Čia pat paduosiu tik svarbiausius išmieravimus kaip savo,
teip ir kitų
Ilgumas galvos pagal Jančuką * vyrų 170–200 moterų 165–185
- „ - - „ - - „ - Oleknavyčią ** - „ - 188–189 - „ - 180–181
- „ - - „ - - „ - mano * - „ - 173–207 - „ - 163–196“

[Rankraščio pabaiga]
Greičiausiai tai nebaigti straipsnio lietuviškai spaudai apmatai, rašyti 1898 ar 1899 metais.
Kaip P. Višinskio darbas vertintinas ano meto fone? Nors
nebaigtas – trūksta apskaičiavimų, suvestinių lentelių, jų apibendrinimų, tačiau parašytas to meto antropologine tradicĳa.
Antropologĳa suprasta plačiau – ne tik kaip duomenys apie
kūno fizines ypatybes, bet ir kaip jo dvasinės kultūros (liaudies meno, folkloro, mitologĳos, kalbos, tarmės ir kt.), gyvenamosios aplinkos (geografijos, klimato, gamtos) ir net krašto
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istorĳos apibūdinimas. Tokio pat plano buvo ir J. Basanavičiaus darbas apie bulgarus (Бассановичъ И., 1981), ir P. Avižonio disertacĳa (Авижонис П., 1914). V. Olechnovičiaus darbas (Olechnowicz W., 1895) buvo sudėtas iš dviejų dalių – fizinės antropologĳos ir etnologĳos, o I. Brenzono disertacĳoje
(Brennsohn I., 1883) yra platus istorinis ir etnografinis įvadas. Labai panaši P. Višinskio ir V. Olechnovičiaus tyrimų
programa, o I. Brenzono ji šiek tiek platesnė. Pastarasis darbas ir statistiškai geriau apdorotas, gal tuo reiškėsi vokiečių
antropologĳos mokyklos griežtumas, tikslumo siekis. Beveik
analogiška yra O. Vėberio disertacĳa apie latvius (Waeber
O., 1879) ir F. Valdhauerio disertacĳa apie lyvius (Waldhauer
F., 1879). Visų trĳų Tartu apgintų disertacĳų apimtis netgi
beveik perpus mažesnė negu P. Višinskio darbas. Galima
drąsiai teigti, kad P. Višinskio antropologinė studĳa toli pranoksta studentiško darbo lygį, išplėsta ir pabaigta ji galėjo
išaugti iki disertacĳos.
Autoriui gyvam esant, rankraštis nebuvo išspausdintas.
Minint P. Višinskio mirties 30 metų sukaktį, „Mūsų tautosakoje“ rusų kalba buvo paskelbti kai kurie rankraščio skyriai su
Vinco Mickevičiaus-Krėvės komentarais (Вишинскис П.,
1935, 124–178 p.). P. Višinskio raštų rinkinyje, išėjusiame 1964
m., išspausdintas jau apypilnis teksto vertimas, deja, ir šiame
leidinyje praleistos antropologĳai svarbios tirtųjų asmenų individualių matmenų lentelės (Višinskis P., 125–237 p.).
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų
spaudinių ir rankraščių skyriuje saugomi du mašinraštinės
rankraščio kopĳos egzemplioriai (PR-1135), daryti per kalkę,
deja, nežinomas nuorašo pirmojo egzemplioriaus likimas,
kada ir iš kur gautos kalkinės kopĳos. Prie jų esančiame lapelyje pieštuku pažymėta, kad perrašyta Vilniaus universiteto
docentui A. Sprindžiui, o viršelyje parašyta, kad originalas
yra Politechnikos instituto bibliotekoje, tačiau tenai jo rasti
nepavyko.
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Vertėjai nenurodo, kurį variantą jie vertė, tačiau akivaizdu, kad jie matė ir rankraštį, jeigu pateikia puslapių matmenis, o vienoje nuorodoje (Višinskis P., 156 p.) šmėsteli užuomina apie autografą, kitoje (157 p.) apie tai, kad atsižvelgta ir
į pataisymus, bet mašinraštyje jų nėra. Prielaidą, kad vertėjų
naudotasi rankraštiniu variantu, paremtų ir tai, kad vertimas, bent jau III skyriaus „Fiziniai bruožai“, ne visai atitinka
mašinraščio tekstą. Mašinraštyje trūksta 4 požymių – vyrų
smegeninės pločio, aukščio, pločio ir ilgio (galvos) rodiklio,
aukščio ir ilgio indekso – pasiskirstymo grafikų bei jų paaiškinimų. Be to, jame nėra visų aprašomųjų antropologinių savybių vyrų procentinio dažnumo bei duomenų apie moteris,
o vertime yra net abiejų lyčių suminiai dažnumai. Mašinraščio ir vertimo literatūros sąrašas gerokai nesutampa gal dėl
to, kad vertėjai mėgino redaguoti bibliografinį aprašą, o gal
ir dėl ne visai rūpestingo mašinraštinio nuorašo: pastarajame
neretai trūksta autorių vardo raidžių, leidimo metų, kai kur
sukeistas vietomis straipsnio ir šaltinio, kuriame jis paskelbtas, pavadinimas.
Pirmojo vertimo į lietuvių kalbą pratarmėje nurodoma,
kad darbo „juodraštis-rankraštis“, saugotas M. VišinskaitėsZubrienės Kaune, turėjęs 132 p. (35 x 22 formato), o nepatikrintas „autografo-juodraščio“ mašinraštinis nuorašas yra
Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (Višinskis P., 127–128 p.). Neaišku, kodėl tą patį objektą vertėjai
vadina skirtingais vardais. Kodėl tai juodraštis? Jeigu taip,
tai turėtų būti ir švarraštis. Jokių užuominų apie jį nėra. Rankraštį ar mašinraštį autorius siuntė į Petrapilio universitetą
konkurso komisĳai?
Rašomoji mašinėlė buvo sukurta 1867 m. amerikiečio K. L.
Šoulso (Sholes) su bendradarbiais, Remingtono firma pradėjo
serĳinę jų gamybą 1873 m., o tik 1903 m. buvo sukurtas dabartinis jos variantas. Turint galvoje tai, kad dauguma Vakaruose
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sukurtų naujovių į Rusĳą patekdavo po dešimties ir daugiau
metų, reikia manyti, kad paskutinį XIX amžiaus dešimtmetį
mašinėlė imperĳoje dar buvo prabangos dalykas. Vargu bau
ji buvo įkandama skurstančiam studentui, jeigu jau minėtų
oficialių įstaigų – Rusĳos antropologĳos draugĳos, Kauno
gubernatūros ir net Petrapilio universiteto rektoriaus – raštai
P. Višinskiui rašyti ne mašinėle, o ranka. Taigi į Petrapilį buvo
išsiųstas rankraštinis variantas, kurį tiksliausia būtų vadinti
autentišku autografu. Pastabos pieštuku ir lentelių pataisos
tikriausiai atsirado vėliau, kai darbą studentas rodė mokslo
autoritetams ar sėdėjo prie jo, norėdamas tęsti, tobulinti.
Kas ir kokiu tikslu padarė mašinraštinį nuorašą, kol kas
neaišku. Galima tik spėlioti, kad jis atsirado V. Krėvės-Mickevičiaus pastangomis, rengiantis skelbti jo dalį (atsisakant
3 pirmųjų skyrių – istorinio, geografinio ir antropologinio)
rusų kalba „Mūsų tautosakoje“ 1935 m., nors redaktorius apie
tai neužsimena. Perrašinėtojas turėjęs mašinėlę senuoju rusišku šri�u, vėliau gi, po Antrojo pasaulinio karo, ji jau buvo
antikvarinė vertybė, tad vėlesnis nuorašas neįtikėtinas.
Kyla natūralus klausimas, ar galima pasikliauti mašinraščiu, o ypač individualių matmenų lentelėse pateiktais skaičiais. Lietuviško vertimo ir mašinraščio tekstai iš esmės nesiskiria, tad juo galima pasikliauti, o mašinraštis netgi padeda
patikslinti antropologinės dalies vertimą, kurį buvo atlikę ne
antropologĳos specialistai, o kalbininkai. Taigi šiame leidinyje fizinės antropologĳos skyriaus tekstas ne paredaguotas,
o visai iš naujo verstas. Individualių matmenų nuorašo apytikrį tikslumą galima patikrinti tam tikrais skaičiavimais
(vidutiniu kvadratiniu nukrypimu ir variacĳos koeficientu),
kurie rodo, ar grupė vienalytė, ar ne. Didelė klaida to ar
kito antropometrinio požymio skaičių eilėje smarkai iškreipia tuos parametrus, tad galima aptikti šiurkščių klaidų.
Rengdamas konkursinio darbo antropologinę dalį spaudai,
šių eilučių autorius tai ir padarė ir čia pateikia visos statis-
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tinės individualių duomenų analizės rezultatus (1 lent.).*
Dar prieš analizę aiškiai neįtikėtini dydžiai, iškrintą į vieną
ar kitą pusę iš požymių individualių reikšmių eilės, buvo išbraukiami, o rodikliai arba indeksai (kelių skaičių vediniai)
buvo iš naujo perskaičiuojami. Reikia pabrėžti, kad paklaidos
rastos visai nedidelės, turint galvoje tai, kad konkursantas
skaičiavo be jokios technikos.
Baigiant rašyti šią apžvalgą, doc. V. Gedrimo ir kitų Kauno knygių pastangomis P. Višinskio rankraštis buvo aptiktas
Maironio literatūros muziejuje (signatūra 20297/R1 942), tad
atsirado proga visą tekstą pagal jį patikrinti.
Pasišovus paskelbti visą „Antropologinę žemaičių charakteristiką“, būtina atsakyti į klausimą, ar nepaseno antropometriniai darbo duomenys, ar jie turi išliekamosios vertės
ir kuo darbas svarbus lietuvių auksologĳai ir etninei antropologĳai, taigi reikia pažvelgti į jį mūsų laikų antropologo
akimis.
Pirmiausia reikia įvertinti darbą metodikos požiūriu.
Etninės antropologĳos tikslais paprastai tiriami tik suaugę žmonės. Taip daroma dabar, taip elgėsi ir V. Olechnovičius,
matavęs tik vyresnius negu 20 m. amžiaus žmones, kurie jau
suaugę. I. Brenzonas, deja, šio reikalavimo nesilaikė – matavo
ir aštuoniolikmečius. Iš individualių duomenų lentelių, kuriose tirtieji išdėstyti amžiaus ilgėjimo seka, akivaizdu, kad
P. Višinskis ištyrė 2 šešiolikmečius ir 5 devyniolikmečius
jaunuolius, tad juos iš skaičiavimų ir individualių matmenų
lentelių teko eliminuoti. Taigi liko 60 vyrų duomenys. Nesubrendusių merginų dar daugiau (net 14): 2 penkiolikmetės, 3 šešiolikmetės, 4 aštuoniolikmetės ir 1 devyniolikmetė. Vienos
moters matmenys lentelėse dubliuojasi, vienos – praleisti ir
vienos – nenumeruoti. Tad eliminavus 15, liko tirtųjų 40 moterų duomenys.
Tirtųjų vyrų (60) ir moterų (40) skaičius atrodytų mažokas,
dabar pageidautina, kad jis būtų nemažesnis negu 100, tada
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statistiniai rodikliai būna reprezentatyvūs. XIX amžiaus antroje pusėje šio reikalavimo retai laikytasi. Keistas sutapimas –
absoliučiai tokį patį skaičių žmonių (60 vyrų ir 40 moterų)
buvo aprašęs ir I. Brenzonas, beje, taip pat pateikęs ir individualius jų matmenis. Taigi P. Višinskio duomenys yra tinkami
sugretinimams su to meto ir vėlesnėmis populiacĳomis.
„Antropologinės žemaičių charakteristikos“ fizinių tyrimų programoje yra 9 dokumentiniai, 11 aprašomųjų, 42 metriniai (dar vienas metrinis lentelėse nepavadintas) požymiai.
Taigi visą programą sudaro 62 klausimai. Tai labai plati programa. Tačiau klausimų vertė nevienoda: dokumentiniai
svarbūs tirtajam kontingentui apibūdinti ir darbo chronologĳai bei geografijai pasekti, aprašomųjų nauda nedidelė,
nes jie netikslūs, subjektyvūs (nesinaudota standartais, pvz.,
odos, akių, plaukų spalvos ir kt.), o iš antropometrinių požymių dalis jau pasenusi (vėlesnių autorių nenaudoti), arba neatpažįstami, arba matuoti neaiškiu būdu. Taigi teko atrinkti
tuos požymius, kurių nustatymo metodika aiškiausia ir kurie
nepraradę vertės fizinei ir populiacinei žmonių charakteristikai. Palyginę su I. Brenzono, V. Olechnovičiaus, l952–1954 m.
Baltĳos ekspedicĳos (Витов М. В., Марк К. Ю., Чебоксаров
Н. Н., 1959) ir S. Pavilonio (Pavilonis S., 1969) tyrimų programa, šių matmenų kaip pasenusių ir nereikšmingų nepateikiame: smegeninės pločio ir aukščio rodiklio, jos strėlinio
ir skersinio lankų, kaktos aukščio, atstumų tarp akių plyšių
vidinių ir šoninių kampų, akiduobės pločio, aukščio ir jos rodiklio, VII kaklo slankstelio atstumo nuo grindų plokštumos,
rankos vidurinio piršto ilgio, atstumų tarp ausies išorinės
angos iki plaukų ribos ir iki panosės, ausies skersmens, apatinio žandikaulio ilgio, atstumo tarp panosės taško ir nosies
viršūnės. Smegeninės aukštį, jos aukščio ir ilgio rodiklį, nors
aukščio matavimo būdas ir ne visai aiškus, individualių duomenų lentelėse palikome vien dėl to, kad jų pasiskirstymas
pavaizduotas specialiais grafikais. Veido morfologinį aukštį
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bei rodiklį ir dubens bikristalinį plotį palikome patikslinę jų
nustatymo metodiką. Taigi individualių matmenų lentelėse
liko 24 požymiai. Subjektyviai nustatytus aprašomuosius
požymius iš individualių duomenų lentelių eliminavome,
pasitenkindami vien rankraštyje ir lietuviškame vertime
nurodytais jų absoliučiais dažnumais vyrų grupėje bei mūsų
apskaičiuotais vyrų procentiniais dažnumais ir visais moterų duomenimis.
Atskirų bruožų tyrimo metodikos P. Višinskis neaptarė,
tik nurodė, kad rėmėsi E. Petriu (Петри Э. Ю., 1892, 1895–
1897). Pastarasis laikėsi prancūziškos antropologinės mokyklos, kurią sukūrė P. Broka (Broca, 1824–1880) ir kuri labai
konkuravo su vokiškąja (R. Virchow, 1821–1902) daugiau dėl
ambicĳų negu iš reikalo. P. Višinskio laikais būta mėginimų
suvienodinti antropometrĳos metodiką ir instrumentarĳų,
tai padaryti pirmą kartą mėginta l884 m. vadinamuoju Frankfurto susitarimu. Dabar gi naudojama R. Martino (1864–1925)
metodika, pirmąkart paskelbta 1914 m. (Martin R., Saller K.,
1957, 311–386 p.). Daugumos čia skelbiamų P. Višinskio antropologinės programos požymių matavimo metodika, kurią
aptarė jau minėtuose darbuose E. Petris, iš esmės nesiskiria
nuo dabar naudojamos, tad jų duomenys neprarado išliekamosios vertės. Tyrinėtojas naudojo ir tikslius standartinius
instrumentus – antropometrą, storinį ir apimčių skriestuvus
(štangencirkelį ir tastcirkelį), matmenų tikslumas buvo 1 mm,
toks jis reikalaujamas ir dabar.
„Antropologinėje žemaičių charakteristikoje“ autorius
pateikia tirtųjų asmenų pavardes ir jų duomenis. Jo laikais tai
buvo visai natūralu, bet pagal dabartinę bioetiką reikalaujama asmens sutikimo skelbiant bet kokius jo tyrimo duomenis
jų neužkodavus, t. y. pavertus anoniminiais. Tam reikalavimui reikia paklusti, todėl individualias lenteles tarsi suskaldėme į dvi dalis – dokumentinę ir metrinę. Siekdami pagerbti
tuos prarastus žmones, kurie suprato studento darbo prasmę
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ir jam talkino, sutikdami būti ištirti, abėcėlės seka skelbiame
pavardes ir dokumentinius duomenis apie juos visus, net ir
tuos jaunuolius ir jaunuoles, kurių antropometrinės medžiagos atsisakėme. Vardus, pavardes, gyvenimo ir tyrimo vietas
išvertė ir sutvarkė V. Vitkauskas. Metrinę dalį – matmenis –
pateikiame tik suaugusių asmenų tokia seka, kokia ji yra mašinraštyje – pagal amžiaus didėjimą.
Vis dėlto turėdami galvoje tai, kad tirtieji žmonės jau seniai nevaikšto šio gyvenimo keliais ir kad jų leidimo jau neatsiklausi, siekėme tam tikro kompromiso. Prie tirtojo asmens
skliaustuose pažymėjome ir tą eilės numerį, kuriuo jis pažymėtas individualių duomenų lapuose, kad gal ir labai tolimi
tirtųjų asmenų ainiai, labai to norėdami, galėtų patenkinti
savo smalsumą. Pateikiame ir labai bendrą žinomų žmonių
charakteristiką. Antai Julĳa Žymantienė-Žemaitė buvo tiems
laikams vidutinio ūgio ir kūno sudėjimo, mėlynakė, kaštoninių plaukų, apvaliagalvė, tiesios nosies. Tyrinėtojo brolis Domininkas Višinskis buvo žemaūgis, vidutinio kūno sudėjimo,
pilkšvų akių, kaštoninių plaukų, apvaliagalvis, siauraveidis,
tiesianosis. Pusbrolis studentas Jonas Višinskis, gyvenęs Povilo tėvo gimtinėje Daugėnuose, buvo vidutinio ūgio, tvirto
sudėjimo, pilkšvų akių, kaštoninių plaukų, apvaliagalvis,
pailgaveidis, riestanosis. Domininkas Bukantas, vėliau pats
tyrinėjęs Zarasų apylinkių žmones, buvo aukštaūgis, tvirto
sudėjimo, pilkšvai žydrų akių, juodbruvas, apvaliagalvis, pailgaveidis, riestanosis. Jo brolis kunigas Kazimieras Bukantas
apibūdintas kaip labai aukšto ūgio, tvirto kūno sudėjimo,
pilkšvai žydrų akių, juodbruvas, pusapvalės galvos (mezobrachicefališkas), apskritaveidis, tiesianosis. Teatleis mums
šie garbūs žmonės, kad „iškasėme“ P. Višinskio žinias apie
jų išvaizdą. Gal nebus didelė nuodėmė apibūdinti jų kūną,
jeigu apie kai kurių jų dvasią ir gyvenimo vingius parašytos
ištisos istorĳos.
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Dar turime nurodyti, kad leidybos patogumui permaketavome individualių matmenų lenteles. Iš jų išmetėme ir palyginimus su N. Jančiuko ir V. Olechnovičiaus duomenimis,
nes jie ir nesistemingi, ir ne visai tikslūs, be to, šiuo konkrečiu
atveju nieko nesaką.
Parodę, kad didelė P. Višinskio darbo dalis turi išliekamąją vertę, aptarkime klausimą, kuo jis svarbus lietuvių
antropologĳai.
Pirmiausia jis paliko objektyvų XIX a. pabaigos Žemaitijos gyventojų paveikslą, kuris yra svarbus mūsų etninei istorĳai, arba etnogenezei, nušviesti. Jo medžiagą matematiškai
apdorojus (1 lent.) ir interpretavus, galima susidaryti vaizdą
apie P. Višinskio tirtų žmonių fizinį tipą. Peržvelgus antropometrinius ir antroposkopinius rodiklius, galima pasakyti,
kad to meto Žemaitĳos gyventojai buvo poaukščiai (vidutinis vyrų ūgis 168,4 cm), gana tvirtai sudėti, stambių galvos
smegeninės dalies matmenų, apvaliagalviai (brachicefališki),
plačios kaktos, žemoko siauro veido (leptoprozopiški), tiesianosiai. Vyravo šviesi akių pigmentacĳa – jos buvo mėlynos
ar pilkšvai žydros. Tačiau daugumos žemaičių plaukai buvo
tamsoki – rusvi (šateniški), rečiau pasitaikydavo šviesiaplaukių (blondinų).
Toks fizinių požymių derinys labai primena pietvakarinį
kompleksą, kurį Baltĳos 1952–1955 m. ekspedicĳa nustatė
Lietuvoje ir kuris laikytinas vienu Centrinės Europos rasinio
tipo variantu, priklausančiu Rytų Europos tipų grupei (Витов
М. В., Марк К. Ю., Чебоксаров Н. Н., 1959, 86, 109, 111 p.).
Taigi P. Višinskio medžiagos analizė padeda atversti vieną
dabartinių Lietuvos gyventojų etninės istorĳos puslapį.
Palyginus žemaičius su I. Brenzono tirtais Zarasų aukštaičiais, V. Olechnovičiaus – su Alytaus apylinkių dzūkais, su
Baltĳos ekspedicĳos metu surinktais duomenimis apie Kelmės ir Kretingos gyventojus bei S. Pavilonio ištirtais Vilniaus miesto ir Vilniaus krašto kaimų gyventojais (2 lent.),*
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žemaičiai buvo aukštesnio ūgio negu amžininkai aukštaičiai
ir dzūkai. Ta ūgio žemėjimo tendencĳa iš šiaurės vakarų į
pietryčius pastebėta jau žalvario amžiuje (Česnys G., 1982), ir
matome, kad ji išliko iki XIX amžiaus pabaigos.
Labai įdomūs P. Višinskio duomenys apie žemaičių galvos
rodiklį, t.y. apie smegeninės pločio ir ilgio procentinį santykį,
kuris apibūdina galvos smegeninės dalies formą. Jeigu rodiklis mažas – galva pailga (dolichocefališka), jeigu vidutiniškas –
tai pusapvalė (mezocefališka), jeigu didelis – tai apvali (brachicefališka). Pasak P. Višinskio, vyrų pastarasis rodiklis buvo
83,9, taigi jie pasižymėjo brachicefalĳa. Palyginus su J. Basanavičiaus, V. Olechnovičiaus, P. Avižonio, I. Brenzono ir
D. Bukanto analogiškais duomenimis, galima pasakyti, kad
žemaičiai dviejų amžių sąvartoje išsiskyrė griežta brachicefalĳa, kuri tolydžio silpo Lietuvos teritorĳoje, einant iš šiaurės
vakarų į pietryčius (Česnys G., 1985, 156–173 p.). Šis dėsningumas įgyja ypatingą prasmę, kai palyginame ankstesnių
ir vėlesnių laikų galvos rodiklio geografinį pasiskirstymą
Lietuvoje. Antai, remiantis iškastinių kaukolių tyrimo duomenimis (Česnys G., Balčiūnienė I., 1988, 29 p.), rodiklis buvo
išsimėtęs mozaikos pavidalu, vis dėlto vakarinėje Lietuvos
dalyje vyravo brachicefalĳa. Net XX amžiaus viduryje išliko
galvos rodiklio mažėjimo tendencĳa iš vakarų į rytus (Pavilonis S., Tutkuvienė J., 1986, 21–24 p.). Tokia pastovi žemaičių
brachicefalĳa gali būti interpretuota dvejopai. Pirma, į žemaičių genų fondą galėjo įsilieti kažkokio apvaliagalvio rasinio
komponento, bet tai turėjo atsitikti iki XIV amžiaus. Kita vertus, Žemaičiuose anksčiau negu kitur Lietuvoje galėjo vykti
vadinamoji brachicefalizacĳa, arba savaimingas smegeninės
apvalėjimas, kurio specifines priežastis reikėtų atskleisti.
Taigi P. Višinskio duomenys ne tik naudingi, bet jie žadina ir
kūrybinę mintį.
P. Višinskio antropologiniai duomenys yra svarbūs ir kita prasme. Nors žmogaus biologinė evoliucĳa jau pasibai-
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gusi, tačiau metrinėse kūno charakteristikose pastebimi
poslinkiai, kurie vyksta dėl tam tikrų paveldimojo aparato
persitvarkymų, bet labiausiai dėl aplinkos pakitimų, ypač dėl
socialinės pažangos. Tie poslinkiai, vadinami šimtmečio tendencĳa arba akceleracĳa, reiškiasi augimo spartėjimu ir brendimo ankstėjimu. Norint susekti kokios nors etninės grupės
akceleracĳos mastą, būtina remtis ankstesniais tyrinėjimais.
P. Višinskio duomenys apie žemaičius padeda nušviesti mūsų
žmonių fizinius poslinkius per XX šimtmetį. Pavyzdžiui, dabartinis vidutinis jaunų vyrų ūgis yra net 179,8 cm. Taigi galima manyti, kad per šimtmetį lietuviai ūgtelėjo vidutiniškai
apie 12 cm. P. Višinskis pateikia informacĳos ir apie atskiras
kūno dalis. Ji gali būti atspirties taškas nustatant, ar fiziniai
šimtmečio poslinkiai nepalietė kūno proporcĳų, ar žmogus,
stiebdamasis į viršų, nesilpnėja, ar neblogėja kitos kūno charakteristikos. Taigi P. Višinskio antropometrinė medžiaga gali
padėti spręsti kai kuriuos teorinius antropologĳos klausimus.
Be ūgio didėjimo, kitas epochinės tendencĳos reiškinys
yra galvos smegeninės dalies apvalėjimas (brachicefalizacĳa),
veido matmenų, ypač pločio mažėjimas (gracilizacĳa). P. Višinskio duomenys (2 lent.) leidžia teigti, kad per šešis dešimtmečius (iki Baltĳos ekspedicĳos) žemaičių smegeninės forma
nekito, o aukštaičių (I. Brenzono, V. Olechnovičiaus, S. Pavilonio tyrimai) per aštuonis dešimtmečius smarkiai suapvalėjo. Veidas grakštėjo netolygiai, apie tai byloja skaitmeninės
veido pločio reikšmės. Nosies forma (aukštis, plotis) visai
nekito. Pečių ir dubens plotis XIX a. pabaigos žemaičių buvo
toks kaip ir XX a. antrosios pusės Vilniaus krašto kaimų gyventojų, taigi nors pastarieji ir stybtelėjo, bet tapo santykinai
laibesni, mažiau pečiuiti.
Iš individualių duomenų apskaičiavus koreliacĳos koeficientus, kurie rodo ryšio tarp antropometrinių požymių
laipsnį (3 ir 4 lent.),* galima padaryti kai kurias apskritai žmogaus morfologĳą liečiančias išvadas. Atlikus vyrų koreliacĳos
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14 PAV.

Vyrų antropometrinių
požymių
koreliacinės
matricos
klasterizacijos
dendrograma
(horizontaliai –
požymio
numeris,
vertikaliai –
koreliacijos
koeficientas)

koeficientų matricos klasterinę analizę ir nubrėžus jos rezultatų dendrogramą (14 pav.), išryškėja, kad išilginiai kūno
matmenys labai susĳę – sudaro gana glaudžią kekę (klasterį).
Ūgiui (14 požymis) didžiausią įtaką daro jungo įlankos (16) ir
peties (15) aukštis nuo grindų plokštumos. Tai natūralu, nes
šie požymiai, jungią kojos ir kamieno ilgį, yra esminiai ūgio
komponentai. Iš galūnių matmenų į šį klasterį įeina šlaunies
(19), blauzdos (20), dilbio (18) ir pėdos (21) ilgis. Pastarieji du
požymiai gerokai nutolę nuo ūgio ir jam formuojantis menkai
dalyvauja. Ūgis daugiausia didėja šlaunies ir blauzdos ilgio,
taigi kojos, sąskaita, ir tai dar kartą iliustruoja cefalokaudalinį augimo gradientą; naujagimio kojos santykinai trumpos,
o augant jos vis intensyviau ilgėja. Dabartiniai aukštaūgiai
žmonės yra labiau ilgakojai. Pečių (22) ir dubens (24) plotis
bei krūtinės apimtis (23), kaip kamieną apibūdinantys bruožai, susispietę į atskirą nedidelę kekę. Galvos smegeninės
dalies matmenys (1–6) sudaro atskirą klasterį, ir tai visai natūralu. Jį peržvelgus galima pasakyti, kad smegeninės apimtis tuo didesnė, kuo ilgesnė smegeninė, o formą, kurią apibūdina galvos rodiklis (3), labiau lemia smegeninės plotis (2).
Veido matmenys nesusispietę į kiek nors ryškesnę kekę. Vis
dėlto galima pasakyti, kad kuo didesnis morfologinis veido
aukštis (8), tuo didesnis ir nosies aukštis (11), o morfologinis
veido rodiklis (10) daugiausia yra nulemtas veido pločio (9).
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Šiek tiek silpniau su veido pločiu susĳęs mažiausias kaktos
(7) ir apatinio žandikaulio (13) plotis. Dėl neaiškių priežasčių
iš metrinių duomenų koreliacinės matricos dendrogramos iškrinta nosies plotis ir žasto ilgis.
Koreliacĳos koeficientų analizė parodė, kokios galimybės
slypi P. Višinskio surinktuose individualiuose antropometriniuose duomenyse. Jais naudosis ateities antropologai. Juos
apdorojus sudėtingais statistikos metodais (pvz., dispersine
ir faktorine analize), galima gauti dar ir kitokios informacĳos
apie XIX a. pabaigos žemaičius, jų fizinę būklę ir spręsti kitus
ateities antropologams rūpimus klausimus. Už tokią galimybę turime padėkoti P. Višinskiui.
Povilas Višinskis parašė tik vieną antropologĳos darbą.
Vėliau visuomeninė, politinė ir kultūrinė veikla jį visiškai pasiglemžė, atitraukė nuo mėgstamo darbo, kurį vis dar vylėsi
tęsti. Baigdamas rašyti konkursinę studĳą, 1897 m. lapkričio
22 d. jis rašė rašytojai Žemaitei: „<…> tą parašęs ir atidavęs,
vėl rinksiu medžiagą ir vėl rašysiu.“ 1904 m. spalio 4 d. laiške M. Zauniūtei jis prašo atsiųsti antropologinių knygų (Višinskis P., 523–524 p.). Žymus lenkų antropologas L. Kšivickis
(1859–1941), gerai vertinęs P. Višinskio darbą, žadėjo perduoti jį išleisti Krokuvos mokslų akademĳai (Višinskis P., 456,
531 p.). P. Višinskio tyrinėjimus skatino ir J. Basanavičius, didelis antropologĳos entuziastas, 1903 m. kovo 20 d. rašęs P. Višinskiui, kad ketina steigti etnografinį leidinį, kuriame galėtų
būti spausdinami ir P. Višinskio antropologiniai tyrinėjimai
(Basanavičius J., 1970, 780 p.). Vėliau P. Višinskio darbą teigiamai vertino ir užsienio recenzentai (Westfal S., 1938, 253–
254 p.) Deja, ankstyva mirtis nutraukė jaunojo entuziasto kūrybinius planus. Jo vardas, tauri, ryžto ir energĳos kupina
asmenybė, kruopštus darbas liko mūsų antropologĳos istorĳoje. Jį pelnytai laikome vienu modernios lietuvių antropologĳos kūrėjų.
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1 LENTELĖ. Iš P. Višinskio darbo individualių matmenų apskaičiuoti
statistiniai parametrai (N – tyrimų skaičius, min – mažiausia reikšmė,
max – didžiausia reikšmė, M – aritmetinis vidurkis, SD – vidutinis kvadratinis nukrypimas, m(M) – vidurkio paklaida, V – variacijos koeficientas)

Pož.
Požymio
Nr. pavadinimas
1. Smegeninės
ilgis
2. Smegeninės
plotis
3. Pločio ir ilgio
(galvos) rodiklis
4. Smegeninės
aukštis
5. Aukščio ir
ilgio rodiklis
6. Galvos apimtis
7. Mažiausias
kaktos plotis
8. Veido morfologinis aukštis
9. Veido plotis
10. Veido morfologinis rodiklis
11. Nosies aukštis
12. Nosies plotis
13. Apatinio žandikaulio plotis
(tarp kampų )
14. Ūgis
15. Peties aukštis
(nuo grindų )
16. Jungo įlankos
aukštis (nuo
grindų )
17. Žasto ilgis
18. Dilbio ilgis
19. Šlaunies ilgis
20. Blauzdos ilgis
21. Pėdos ilgis
22. Pečių plotis
23. Krūtinės
apimtis
24. Dubens bikristalinis plotis
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Vyrai
N min–max M SD m(M) V N
60 17,3–20,7 18,9 0,7 0,09 3,7 40

min–max
17–19,6

60

14–17,4 15,8 0,6 0,07 3,8 40

13,9–16,5

15,2 0,5

0,08

3,3

60 75,1–91,1 83,9 3,7 0,48 4,4 40

75–90,6

84,3 3,3

0,52

3,9

60 14,3–16,6 15,5 0,5 0,07 3,2 40

13,6–15,7

14,7 0,5

0,07

3,4

82 3,3 0,42 4,0 40

76–92

82 3,5

0,55

4,3

60 51,3–59,5 55,8 1,8 0,23 3,2 40
60 9,5–11,9 10,7 0,4 0,06 3,7 40

52–58
9,4–11,3

54,2 1,6
10,5 0,5

0,25
0,08

2,9
4,8

60 10,5–13,2

11,8 0,6 0,08 5,1 40

9,3–12,2

10,6

0,7

0,11

6

59 9,5–13,5 12,1 0,7 0,09 5,9 40
59 84–118,9 98,2 7,2 0,94 7,3 40

10,2–13,1
80–106,9

11,5 0,6
92,4 7,4

0,10
1,20

5,2
8

3,7–5,7
2,5–3,5
9–11

4,5 0,5
3,1 0,2
10,1 0,6

0,08 11,1
0,04 6,4
0,09 5,9

60 73,6–89,4

60
59
60

4,1–6,5
3–4
9,6–14,5

5,1 0,4 0,05 7,8 40
3,4 0,2 0,03 5,8 40
11 0,9 0,11 8,2 40

Moterys
M SD m(M) V
18,1 0,5 0,09 2,8

60 151,9–182 168,4 7,1 0,92 4,2 40 144,4–167,8 155,6 5,5
60 124–152 138,6 5,7 0,74 4,1 40 117,7–156,5 128,3 6,8

0,87
1,07

3,5
5,3

60 123,2–148 138,1 5,5

0,71 4,0 40 117,4–138,8 127,5 4,8

0,75

3,8

0,21
0,15
0,26
0,33
0,13
0,25
0,52

60
60
59
60
58
60
60
60

40
40
39
39
38
40
40

27–34,7
20,4–27
32,7–51,4
31,5–42,6
21,4–25,6
31,3–39,3
74–108

29,7
22,8
39,6
35,9
23,1
34,8
86,3

1,6
1,3
3,7
2,6
1,0
1,6
6,5

0,25
0,20
0,59
0,41
0,16
0,25
1,03

5,4
5,7
9,3
7,2
4,3
4,6
7,5

25,4–33 28,9 1,7 0,23 5,9 39

25,1–33,3

28,9 2,0

0,32

6,9

27,2–38,9
22,5–27,3
37,1–46,9
31,3–43,8
23,4–27,7
30,8–42,3
83,5–101

32
25,1
42
38,2
25,5
37,7
90,9

1,6
1,1
2,0
2,5
1,0
1,9
4,1

5,0
4,4
4,8
6,5
3,9
5,0
4,5
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2 LENTELĖ. P. Višinskio darbo vyrų naujai apskaičiuoti vidurkiai (cm)
ir lyginamieji duomenys

Pož.
Nr.

Požymio
pavadinimas

1.

Smegeninės
ilgis
Smegeninės
plotis
Pločio ir ilgio
(galvos) rodiklis
Smegeninės
aukštis
Aukščio ir ilgio
rodiklis
Galvos apimtis
Mažiausias kaktos plotis
Veido morfologinis aukštis
Veido plotis
Veido morfologinis rodiklis
Nosies aukštis
Nosies plotis
Apatinio žandikaulio plotis
(tarp kampų )
Ūgis
Peties aukštis
(nuo grindų )
Krūtink. jungo
įlankos aukštis
Žasto ilgis
Dilbio ilgis
Šlaunies ilgis
Blauzdos ilgis
Pėdos ilgis
Pečių plotis
Krūtinės
apimtis
Dubens bikristalinis plotis

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Autorius, tyrimo metai ir vieta
I. Brenzo- W. Olech- P. Višinskis M.V. Vitovas
S. Pavilonis,
nas 1882 m. novičius
1896–
ir kt. 1952–
1965–1967 m.
Vilniaus Vilniaus
Zarasų
1895 m.
1897 m.
1954 m.
m.
krašto
apyl.
Alovė, Aly- Žemaitija
Kelmė,
kaimai
taus apyl.
Kretinga
19,1
18,9
18,9
19,0
18,7
−
15,6

15,2

15,9

15,7

15,6

−

81,8

80,4

83,9

82,4

83,4

−

−

−

15,5

−

24,0

−

−

−

82,0

−

−

−

55,4
11,4

54,8
10,7

55,7
10,7

−
10,7

56,7
−

57,1
−

−

18,9*

11,8

12,7

11,8

−

−
−

14,2
97,0

12,1
98,2

14,2
89,2

12,2
96,7

−
−

4,9
3,5
11,0

4,0**
3,6
−

5,1
3,4
10,9

5,3
3,5
11,1

−
−
−

−
−
−

166,2
137,8

164,1
−

168,4
138,6

168,9
−

175,4
−

173,7
−

−

−

138,1

−

−

−

−
−
−
−
25,5
36,8
92,2

−
−
−
−
−
−
−

32,0
25,1
42,0
38,2
25,5
37,7
90,9

−
−
−
−
−
−
−

34,5
26,3
45,8
40,3
−
39,8
90,8

33,9
24,2
51,2
38,9
−
37,0
89,2

27,8

−

28,8

−

30,3

28,3

* matuota iki tarpantakio
** neaiškus matavimo būdas
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3 LENTELĖ. Vyrų antropometrinių požymių koreliacijos
(1–24 – požymių numeriai)

1

1
1,00

2

3

2

0,22 1,00

3

-0,61 0,64 1,00

4

5

6

4

0,34 0,55 0,18 1,00

5

-0,60 0,13 0,58 0,42 1,00

6

0,74 0,54 -0,14 0,46 -0,30 1,00

7

8

9

10

7

0,15 0,33 0,14 0,37 0,09 0,31 1,00

8

0,34 0,30 -0,02 0,37 -0,15 0,28 0,14 1,00

9

0,24 0,16 -0,06 0,15 -0,04 0,20 0,49 0,08 1,00

10

0,04 0,14 0,08 0,16 -0,06 0,06 -0,22 0,63 -0,69 1,00

156

12

11

0,12 0,24 0,10 0,23 -0,01 0,17 0,14 0,48 -0,05 0,43 1,00

12

0,16 0,09 -0,05 -0,05 -0,08 0,15 0,21 -0,03 0,23 -0,17 -0,20 1,00

13

0,14 0,24 0,09 0,21 0,04 0,31 0,33 0,02 0,35 -0,27 -0,02 -0,06

14

0,42 0,28 -0,10 0,40 -0,14 0,39 0,27 0,35 0,06 0,22 0,06 0,04

15

0,39 0,26 -0,10 0,27 -0,26 0,41 0,24 0,30 0,09 0,16 0,01 0,00

16

0,42 0,24 -0,14 0,32 -0,19 0,38 0,21 0,33 -0,02 0,24 0,14 -0,01

17

0,12 -0,08 -0,16 -0,04 -0,19 -0,03 0,08 0,08 -0,11 0,14 0,03 0,12

18

0,18 0,08 -0,08 -0,01 -0,25 0,14 -0,01 0,33 0,05 0,18 0,09 -0,05

19

0,26 0,14 -0,09 0,14 -0,23 0,16 0,18 0,11 0,06 0,02 -0,12 0,07

20

0,23 0,21 -0,02 0,22 -0,11 0,29 0,21 0,10 -0,07 0,12 0,04 0,08

21

0,35 0,08 -0,22 0,28 -0,18 0,28 0,05 0,09 0,10 0,01 -0,03 -0,04

22

0,31 0,05 -0,21 0,19 -0,11 0,25 0,26 0,08 0,20 -0,08 -0,03 0,13

23

0,45 0,13 -0,26 0,12 -0,32 0,35 0,31 0,16 0,31 -0,08 -0,06 0,31

24

0,47 -0,14 -0,48 0,12 -0,33 0,34 0,02 0,07 0,08 -0,04 -0,15 -0,12

156

Visinskis.indd

11

2/2/2004, 11:14 PM

1

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1,00

14

-0,10 1,00

15

0,10 0,87 1,00

16

-0,02 0,91 0,87 1,00

17

0,03 0,32 0,33 0,30 1,00

18

-0,25 0,47 0,43 0,50 -0,01 1,00

19

-0,18 0,64 0,61 0,59 0,28 0,47 1,00

20

-0,11 0,59 0,59 0,66 0,10 0,50 0,59 1,00

21

-0,12 0,38 0,30 0,34 0,18 0,43 0,28 0,37 1,00

22

0,06 0,44 0,40 0,41 0,17 0,33 0,42 0,29 0,27 1,00

23

0,01 0,24 0,23 0,13 0,14 0,23 0,13 0,12 0,39 0,43 1,00

24

0,06 0,30 0,25 0,26 0,02 0,28 0,32 0,16 0,33 0,45 0,37 1,00
Povilo
Viðinskio
antropologinis
palikimas
Gintauta s
Èesnys

157

Visinskis.indd

157

2/2/2004, 11:14 PM

4 LENTELĖ. Moterų antropometrinių požymių koreliacijos
(1–24 – požymių numeriai)

1

1
1,00

2

3

2

0,24 1,00

3

-0,57 0,66 1,00

4

5

4

0,41 0,45 0,06 1,00

5

-0,47 0,16 0,50 0,47 1,00

6

7

8

6

0,41 0,56 0,16 0,58 0,19 1,00

7

0,18 0,40 0,20 0,34 0,16 0,42 1,00

8

0,18 0,09 -0,06 0,30 0,12 0,33 0,11 1,00

9

10

9

0,19 0,39 0,19 0,42 0,10 0,38 0,67 0,11 1,00

10

0,02 -0,20 -0,18 -0,04 0,02 0,01 -0,37 0,74 -0,59 1,00
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12

11

0,12 0,15 0,03 0,20 0,10 0,23 -0,01 0,76 0,00 0,62 1,00

12

-0,24 0,43 0,56 0,07 0,23 0,38 0,28 -0,07 0,26 -0,23 -0,18 1,00

13

-0,12 0,15 0,22 0,35 0,36 0,27 0,27 0,31 0,29 0,06 0,29 0,25

14

0,20 0,33 0,13 0,32 0,11 0,26 0,27 0,23 0,19 0,06 0,29 0,26

15

0,18 0,25 0,08 0,20 0,04 0,24 0,24 0,11 0,22 -0,05 0,02 0,31

16

0,21 0,34 0,14 0,20 0,00 0,22 0,28 0,25 0,19 0,08 0,27 0,27

17

-0,31 0,22 0,44 -0,08 0,17 -0,04 -0,07 0,36 0,01 0,28 0,34 0,27

18

0,03 0,17 0,12 0,19 0,03 0,03 -0,03 0,18 0,00 0,15 0,13 0,20

19

-0,08 0,06 0,12 -0,13 -0,02 -0,12 0,04 0,15 -0,11 0,18 0,18 0,17

20

0,09 0,17 0,08 0,15 -0,03 0,04 0,14 0,24 0,00 0,19 0,26 0,13

21

0,29 0,09 -0,14 0,48 0,13 0,33 0,03 0,35 0,03 0,24 0,10 0,12

22

-0,01 0,10 0,10 0,17 0,07 0,17 0,20 0,25 -0,04 0,22 0,14 0,25

23

0,14 0,34 0,18 0,39 0,27 0,58 0,10 0,41 0,07 0,28 0,34 0,11

24

0,08 0,41 0,29 0,40 0,41 0,34 0,30 0,19 0,23 0,00 0,09 0,09
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1,00

14

0,04 1,00

15

0,01 0,57 1,00

16

0,06 0,91 0,62 1,00

17

0,13 0,41 0,24 0,44 1,00

18

0,08 0,48 0,37 0,50 0,59 1,00

19

0,10 0,43 0,34 0,45 0,65 0,63 1,00

20

0,18 0,58 0,39 0,60 0,54 0,71 0,59 1,00

21

0,29 0,36 0,21 0,35 0,33 0,65 0,45 0,38 1,00

22

0,27 0,34 0,25 0,36 0,42 0,64 0,57 0,59 0,52 1,00

23

0,35 0,12 0,22 0,13 0,26 0,22 0,18 0,34 0,15 0,40 1,00

24

0,31 0,20 0,17 0,21 0,21 0,23 0,13 0,26 0,16 0,41 0,56 1,00
Povilo
Viðinskio
antropologinis
palikimas
Gintauta s
Èesnys
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Etninës kultûros
tyrinëjimai
VAC Y S M I L I U S

Pirmiausia turėtina omenyje tai, kad Povilo Višinskio tyrinėjimai atlikti juoduoju lietuvių kultūrinio gyvenimo laikotarpiu – spaudos draudimo metais, tad ypač vertintinas šis jo
žygis ir rezultatai. Tuo metu, kai kituose Europos kraštuose
su tautinio judėjimo augimu XIX a. pabaigoje domėtasi ir etnine kultūra (lenkai leido tęstinį leidinį Lud, čekai – Česky lid),
negausi lietuvių inteligentĳa bendro pobūdžio periodinius
leidinius ir raštus spausdino Rytų Prūsĳoje ir JAV.
„Antropologinėje žemaičių charakteristikoje“ aprašyta
XIX a. paskutinio dešimtmečio kaimo buitis. Tokie patys
buities reiškiniai vyko visur, o medžiaginės kultūros realĳos
buvo sukurtos anksčiau, tad visa tai atspindi pobaudžiavinio
laikotarpio gyvenimą.
Šio darbo ketvirtas ir penktas skyriai skirti etninei kultūrai. P. Višinskis šiuos skyrius pavadino „Medžiaginė kultūra“, „Dvasinė kultūra“. Skyriai pradedami išdėstant turinį
ir pateikiant trumpas anotacĳas. Jie parašyti remiantis ankstesniais lietuvių, lenkų ir rusų tyrinėjimais, jo paties surinkta
medžiaga (1897 m. vasarą gimtosiose Užvenčio apylinkėse
autorius užrašinėjo dvasinės kultūros faktus) ir Žemaitės
atsiųstais aprašymais apie Užvenčio kaimus*.

* Žemaitės
P. Višinskiui
siųstieji
aprašai
paskelbti:
Žemaitė,
Etnografiniai
rašiniai, Raštai,
Vilnius, 1957,
t. 5,
579–616 p.;
t. 6,
32–36 p.,
1897 m.
lapkričio 14 d.
jos laiškas
P. Višinskiui.
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Medžiaginės kultūros skyriuje yra tokie poskyriai: „Pastatai“; „Drabužiai“; „Maistas“; „Verslai“; „Medicininės ir
geografinės žinios“.
Pastatų aprašymas pradedamas apibūdinant vienkiemines sodybas su gausiomis tvoromis tiek apie trobesius, tiek
apie laukus. Išvardĳęs soduose augančius vaismedžius ir
vaiskrūmius, P. Višinskis priduria, kad jie daugiau laikomi
vaikų ir senukų malonumui, tačiau pastaruoju metu esą kai
kurie valstiečiai pradėjo rūpintis ir ūkine nauda. Mergaičių
džiaugsmas ir pasididžiavimas – gėlių darželis. Labiausiai
gerbiama rūta, nurodoma jos reikšmė tautosakoje, atlaiduose,
vestuvių papročiuose ir liaudies medicinoje. Kieme ir kitose
vietose pristatyta žemaičių tikėjimo ir pamaldumo simbolių
kryžių ir koplytėlių. Iš skulptūrų išskiriamas Rūpintojėlio
siužetas. Trumpai paminima ketvirtainiai tvartai, daržinė,
klojimas su duba. Daugiausia vietos skirta dvigaliui namui
su didžiuoju kaminu viduryje: išvardĳamos patalpos, nurodoma jų paskirtis. Klėtis susideda iš trĳų patalpų – drabužinės, grūdinės ir kamaros, kurioje miega samdiniai ir
šeimininkų sūnūs. Sodžiuje yra po kelias sudėtines pirtis, jos
naudojamos ir gydymui. Daržovės laikomos rūsiuose, ypač
žemėje iškastuose. Nurodomi Afanasjevo aprašyme pateikti
netikslūs trobos pavadinimai. Drabužių apibūdinimas pradedamas paminint, kad žemaičiai mėgsta juos siūdintis iš
namuose austų medžiagų, tad naminiais apsirengęs laikytas
geru žmogumi. Iš pirktinių dalių minimos moterų skepetėlės
ir vyrų pakaklinės. Išvardĳamos vyrų ir moterų aprangos
dalys. Poskyrio pabaigoje apžvelgiama ankstesnių autorių –
Afanasjevo, Michnevičiaus, Jucevičiaus, Milerio, Kirkoro, – kurie rašė apie drabužius, medžiaga.
Nemažai rašoma apie maistą. Cituojamas ilgas Afanasjevo aprašymas, kuris remiasi Michnevičiaus straipsniu. Pastarasis netiksliai perteikęs Jucevičiaus duomenis. Po to pateikiamos paties P. Višinskio surinktos žinios, paminint, kad
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apsiribojama svarbiausiais nurodymais. Pagal tai, kiek kartų
valgoma, nusakomi šiaurės vakarų žemaičių ir likusios dalies
mitybos ypatumai. Išvardĳama 40 valgių nurodant jų žemaitiškus pavadinimus. Būdingiausiais valgiais laikoma kastinys, sūris, iš gėrimų – alus, sula. Skyrius baigiamas kūdikio
maitinimo aprašymu.
Remiantis Afanasjevu trumpai aprašoma žemdirbystė.
Pabrėžiamas žemaičių prisirišimas prie žemės ir savo namų.
Užsimenama apie žvejybą, bitininkystę ir bičiulystę.
Remdamasis įvairiais šaltiniais Višinskis mėgina nustatyti žemaičių demografinius duomenis – skaičių ir paplitimą. Jo
kriterĳus ir dabar priimtinas – pagal tarmės paplitimą. Taip
pat rašoma apie dažniausiai pasitaikančias ligas, mirtingumą. Plačiai aprašomas kaltūnas, jo užleidimas ir gydymas.
Medžiaginės kultūros skyrius iliustruotas dviejų trobų
planais ir dviejų tvartų bei žardo scheminiais piešinukais.
Dvasinės kultūros skyrius pradedamas būdo aptarimu. Žemaičiams esą būdingas savosios vertės suvokimas,
kuklumas, drovumas, sąžiningumas, iš neigiamų savybių
minimos – paviršinis dievotumas ir palinkimas bylinėtis.
Uždarumo priežastimi laikoma ilgalaikės kovos su kitomis
agresyviomis tautomis. Parodoma latvių, lenkų, rusų ir vokiečių įtaka žemaičiams.
Dvasiniame žemaičių pasaulyje matomas stabmeldiškosios ir krikščioniškosios pasaulėžiūrų mišinys, pirmosios
išlikimo priežastis – krikščionybės skelbimas nesuprantama
lenkų kalba. Norėdamas akivaizdžiau parodyti senosios pasaulėžiūros liekanas, P. Višinskis išdėsto žemaičių pažiūras į
žvaigždes, vaivorykštę, griaustinį, žaibą, žemę, vandenį, vėles, pomirtinį gyvenimą, pagarbą duonai, akmenų atsiradimą. Parodoma mėnulio fazių įtaka ūkinei veiklai, šeimos gyvenimui. Senųjų tikėjimų apraiškomis laikomi pasakojimai
apie vilktakus, burtininkus, „negeras akis“. Nurodoma, kaip
žemaičiai vertina ligą, jos priežastis, duodama gydymo pa-
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vyzdžių. Pateikiama pluoštas burtų, susĳusių su ūkine veikla, žmogaus gyvenimu, kalendorinėmis šventėmis, pavyzdžių. Pagal liaudies supratimą nurodomi trys sapnų šaltiniai –
Dievas, velnias, kraujas. Aprašoma 22 žaidimų eiga, duodami
29 šokių pavadinimai.
Pabaigoje išvardĳamos priežastys, dėl ko šis darbas liko neužbaigtas – sveikatos ir laiko stoka, per plačios tiriamų klausimų temos, nenagrinėti dvasinės kultūros reiškiniai (prie jų
priskiria ir šeimos papročius), prisipažįstama, kad pateiktoji
medžiaga neapibendrinta, iš jos nepadarytos išvados. Po įžangos pateiktame literatūros sąraše nurodomi 48 leidiniai lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis. Nors šis darbas ir neišbaigtas, jis
vertintinas dėl pateiktos klasifikuotos medžiagos. Etnografinė
dalis papildo ankstesnius L. Jucevičiaus, S. Daukanto, M. Valančiaus, E. Volterio tyrinėjimus ir užima garbingą vietą lietuvių etninių tyrinėjimų istoriografijoje.
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Povilas Viðinskis
ir lietuviø kalba
V Y TAU TA S V I T K AU S K A S

Dar mokydamasis Šiaulių gimnazĳoje (1886–1894), Povilas
Višinskis įsĳungė į lietuvių nacionalinio atgimimo veiklą, į
jaunimo būrelius, platino lietuvių spaudą, dalyvavo jos puslapiuose. Jis būrė grožinę literatūrą kuriančiųjų lietuvių spaudos dalyvių būrį, pats rašė, daug ką mokė, konsultavo. Veikla
buvo plati, net vaidyba to meto spektakliuose, jų organizavimas, žiūrovų telkimas ir t. t. Prie tų darbų dar svarbiausias
dalykas buvo užsidirbti lėšų pragyventi, mokytis Petrapilio
universitete, nes nėjus į kunigų seminarĳą nutrūko tėvų parama – vasaromis mokyti didžturčių vaikai.
Povilas Višinskis buvo veiklos žmogus, kaip šių eilučių
autoriui prieš 55 metus yra aiškinę jo gimtinės Užvenčio
žmonės, linkęs į mokslus, paprastas „mūsų vaikas, pasidaręs dideliai mokytas“, kalbėjęs žemaitiškai. Žemaičių tarmės pagrindu buvo susidaręs bendrinės rašto kalbos principus, ji buvo
gyvesnė negu kitų to meto autorių įvairių laikraščių puslapiuose. Žinoma, P. Višinskis, savo laiko rašytojas, vartojo ir
daug tuometinės raštų kalbos žodžių ir konstrukcĳų, bet tie
jo straipsniai išsiskyrė kalbos išraiškingumu, taisyklingumu
ir tikslingumu. Jo „Vargo mokyklai“ pateikti vadovėliai mokė
visą tautą gimtosios uždraustos kalbos.
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Įžymi buvo P. Višinskio kova dėl paties spaudos draudimo jau vien spaudos skleidimu, dalyvavimu jos puslapiuose,
lietuvių vaidinimuose. P. Višinskis net bylinėjosi su caro
valdžia dėl to draudimo apskritai. Sukūrus klojimo teatro
veikėjams scenai G. Petkevičaitės–Bitės ir Žemaitės komedĳą
„Velnias spąstuose“ (1900 m.), P. Višinskis su draugais lietuviškai išspausdino skelbimus ir iškabinėjo šiaurės Lietuvoje
(Pašvitinyje, Joniškyje, rodos, ir Kriukuose). Policĳa griebė,
teisė, skyrė nemažą pabaudą. P. Višinskio su bendradarbiais
buvo pasipriešinta, paduota į teismą – kodėl, pagal kokį įstatymą, įsakymą, įsaką – parodykite. Byla truko keletą metų
(1901–1903). P. Višinskis tuomet pasidarė vos ne caro valdžios
kaltintojas: kur paskelbtas įstatymas, kuo pagrįstas toks
persekiojimas, baudų skyrimas, mokyklėlių uždarinėjimas,
lietuviškų knygų atiminėjimas prie bažnyčių šventorių. P. Višinskio gyvenimo tyrinėtojas doc. A. Sprindis tą bylą, jos
eigą siejo su 1905 metų revoliucĳos artėjimu, vadavimosi iš
priespaudos aušra (R 12),* bet čia aiškiai buvo ir įvairių faktų
priremta caro administracĳa – teismai nepajėgė įrodyti spaudos draudimo teisėtumo. P. Višinskis šią afišų neteisėtą nukabinėjimų bylą caro senate laimėjo. Lietuvių kultūros veikėjai
tarsi atsikvėpė, ėmė drąsiau dalyvauti literatūrinėje veikloje.

*R=
Povilas
Višinskis.
Raštai. –
V., 1964,
„Vaga“.

Svarbiausi jo raštų bruožai
1. Iš XIX amžiaus pabaigos raštų bus atėję tokie pasakymai:
A p t u r ė j u s i tokią laimę, ji nežinojo, nuo ko ir pradėti (R 39).
… įsteik kiekvienoj p a r a k v i j o j ar rečiaus visokias m o k sl a v i e t e s (R 41). Einu i š l i u o s u o t i m i n t į, ž o d į ir sąžinę
nuo žmonių pavergimo (R 43). … atmink, kad nepaliktum b e d i rv i u arba nepradėtum dirbti a n t s v e t i m o s d i r v o s (R 44). Tėvai … visą viltį s ū n u j e turėjo (R 45). … ir daug daug jis p r i v ed ž i o j o (R 46). … geras agronomas dideliems jo dvarams u ž ž i ūr ė t i i r ū k e i v e s t i (R 49). … v i e n o k [prispausta liaudis]
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tyli, nieko nesako (R 51). … a u k a v o savo jaunas s p ė k a s ir savo
sveikatą (R 59). Turinys kalendoriaus visai nekaltas, a p a r t kelių
eilių (R 61). A b e l n a i mūsų gyvenime ne taip, man rodos, i n t er e s i n g i faktai, kaip m i s l i o s (R 257). Stenkis daugiausia a pv i e n y t i, kad visas apsakymas kaip upė bėgtų (R 251) ir t. t.
2. Gyvosios kalbos, žemaičių tarmė lyg ir sutviska šitokiais sakiniais, žodžiais ir konstrukcĳomis: Nemigsiu aš … kad
tik n e p r a v ė p s o t i (R 38), viskas pačiam į m y g y j (R 38). …
po valandos atsidūrė į i š k a r t a s (= iškirstą miško dalį, R 38).
Tuo tarpu – b l y k s t! ž y b t e l ė j o kas po p a č i a jos n os i a (R 38). … ji norėjo išnaikinti v e r k s m ą ir d a n t ų g r i ež i m ą, o atnešti pasaulei l i n k s m y b ę (R 39). … kunigas v e lk a s i poteriaudamas (R 40). Gal badu m a r i n a ir muša jį
(= mylimą bernelį, kareivį), o gal jis karėje s t o v i ant kulkų l yt a u s (visai žemaitiškai!), virpėdamas, kad n e u ž k l i u d y t ų jo
kokia (R 40). Žiede žiedeli! padaryk, kad nebūtų k a r ū m e n ė s (R 40).
… mokydamasis pamilo mergaitę, mokslas p a m i š o, ir vaikino
koja p a s l y d o ant gyvenimo k e l i o (R 103). Brangi ž m o n a!
(kreipimasis į J. Žymantienę; žmona tuomet turėjo reikšmę beveik vien moteris, kaip žmogus – vyras) – R 249. … ne viena motina a p s i ž l a b a n o t ų (= apsiverktų) – R 286. … putrina (= sriubos tešla sutepta) išėjo galva (R 291). … eis g e l ž k e l i u (= geležinkeliu) – R 291; A p d o v e n o t a m žmogui viskas (R 304). Apturėjau nuo P e č k a u s k u i č i o (= Pečkauskiuko) raštą (R 305).
… plakamos (= smerkiamos) p l i u š k ė s (= kaimo šokių vakarėliai) – p. 312). Vėjelis p ū k š n o j o (= tarpais pūtė), v a r i n ė d am a s pilkus ir gelsvus k u k u l i u k u s debesų (pas mus sakytų
kelmelius debesų, sako, debesiai kelmuoja (R 313–314)).
Laiškuose P. Višinskis atsiveria ypač (kaip ir matome paskutiniuose sakiniuose). Daug įvairių, kartais rečiausių žemaitiškų formų: munis = manęs, ažula = ąžuolo, kunsni = kąsnį,
kraujunsi = kraujuose, reta vns. viet. galūnė, būdinga varniškių šnektose, muokslunsi = moksluose, pernak(v)osma = per-
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nakvosime, sziaulitis = šauliškis, rūsczia = rūsti, nebdedas = nebesideda, liuob misliti = manydavo, būtojo dažninio laiko išraiškos priemonė, klėbį = glėbį, apei du seneliu (pasaka) – dviskaita iš laiško J. Basanavičiui, kas dvi dieni (= dvi dienas, dviskaita) paraszisiu – iš laiško J. Mikuckaitei, apycziupai (= apytikriai) žinoti – iš laiško J. Bagdonui, atvažiuocziau pas jų (= pas
jus, žem., plg. daugelio žemaičių vaikiai eina pas mergų) – iš laiško J. Mikuckaitei; negalima su laiszku besitesti (vilkinti) – iš laiško
J. Vileišiui; baliaus atbalsiai (= aidai, išlikusios kalbos) – iš laiško J. Bagdonui; meginsiu szalip (= šalia) stovedams darbotis – iš
laiško neišaiškintam asmeniui ir t. t.
3. Vartota ir nemažai skolinių. Tai tėmyti „skelbti“, patėmĳimai „pastabos“, susiedka „kaimynė“, litara „raidė“, svietas
„pasaulis, žmonės“, grometa „laiškas“, vieryti „tikėti“, kloniotis
„lenktis“ ir t. t. Tai visos mūsų kalbos ir kultūros XIX amžiaus bėda, atėjusi iš caro raštinės, dvarų, teismų, bažnyčios
ir kitų šaltinių, įvairių valdžios įstaigų.
Lietuvių kalbos istorĳai reikšmės turi ir P. Višinskio „Antropologinė žemaičių charakteristika“, atlikta 1896–1897 metais. Darbas, savaime aišku, parašytas rusiškai, bet nuosekliai
aprašyta lietuvių tautos gyvenamoji vieta, šiek tiek istorĳos
(autorius ir žemaičius laiko tauta, nes mato nemažus kalbos ir
etnografijos skirtumus), o visi etnografijos ir tautosakos terminai pateikiami tik taip, kaip buvo užrašyta iš pokalbių su
Žemaičių žmonėmis. P. Višinskis žemaitiškai mokėjo puikiai,
ypač žemaičių dūnininkų šnekta (dabar būtų pietų žemaičių
varniškių, t. y. užventiškių, varniškių ir kitų): klumpe (tarm.
s
klú.m’p’ê), bulbine (= bul’b’ĩ·n’ẹ), grunżarats (grundžaràtc, Grįžulo ratas), szwenctas žoles = švęstos žolės), knak (= knuka,
per nosį kalba), tegul anun szimts ir tun duszia (tègõl’ ànũ·n
s
š’ĩ·mtc ẹs tũ·n dũ·š’e), atżindulis (a.dž’indû·l’is = atžindytas,
s
blogų akių žmogus), atem mara (àt’ẽ·m ma.ra = neleidžia greit
s
numirti), diglis (d’i·gl’ĩ·s „gyvatės liežuvis“), aszaras kap pupas
s
s
birn (a.šaras kai(p) po.pas b’ẽ·rn = ašaros kaip pupos byra), toki

Visinskis.indd

167

Povilas
Viðinskis
ir lietuviø
kalba
Vy t aut a s
Vitk ausk a s

167

2/2/2004, 11:14 PM

piragą iszkepsu, toki abraka atriksu, priszpusritis (p’r’í.špus’r’ît’is
„užkandimas prieš pusryčius), kur žiub žic „kur žiba“, – tarm.
s
ko.r ž’òb ž’îc; m’eisos noru ,,mėsos noriu“, tarm. m’eisũos nûorọ,
krupa (krũ.pâ. „kruopos“), kumsztis (kũ.m’š’t’is, t. y. kamštis
s
s
„žindukas su maistu“), voszkapilį degti (ụuoškap’ẹ.l’ẹ d’e.kt’ẹ
„žiužį mušti“).
Buvo paskutinis XIX šimtmečio dešimtmetis, kai caro žandarai, jų kolaborantai ir šnipai siautėte siautėjo, net už kiekvieną raštą, knygą (ir maldaknygę) grėsė areštas, kalėjimas ar
Sibiras. Studentas P. Višinskis rusų universitetui pateikia tyrinėjimą, kur medžiagos pagrindas, terminai ir apibūdinimai
pateikiami lietuviškai lotyniškomis uždraustomis Lietuvoje
raidėmis. Peterburgo mokslininkai, be abejo, viską žinojo, bet
nieko nesakė (kaip ir leidžiant A. ir J. Juškų sudarytus tautosakos rinkinius, žodyną), dargi pagyrimo raštą įteikė.
Nedaug yra parašęs Povilas Višinskis, bet kas parašyta,
rodo jį buvus nemenką mūsų kalbos mokovą. Pagrindas
buvo žemaičių dūnininkų tarmė, ji padėjo jam gyviau ir
vaizdingiau reikšti savo mintis. Kaip amžininkai prisimena,
P. Višinskis kalbėdamas labai žemaičiavo, balsių ė, o neištardavo, pvz., pirmajame lietuviškame spektaklyje Palangoje
„Amerika pirtyje“, režisierės S. Jakševičiūtės-Venclauskienės,
kultūros veikėjos J. Juškytės pamokomas, stengėsi laikytis
vakarų aukštaičių tarties.
Recenzĳose jis dažnai primindavo lenkiškų kalbos konstrukcĳų negerumą (R 61, 62, 72), mokė raštų kalbos J. Žymantienę-Žemaitę, S. Pšibiliauskienę-Lazdynų Pelėdą, M. Pečkauskaitę-Šatrĳos Raganą ir kitus (pvz., poetą Jovarą).
Keletas rašybos dalykų yra gana netikėtų, pvz., P. Višinskis rašo: „Rašomąsias raides reikia rodyti be jokių uodegėlių,
kad kuo lengviausiai būtų žmogui nemokančiam parašyti ir
suprasti“ (R 64). „Visas raides, mūsų kalbai nereikalingas,
reikia (oi, kaip seniai reikia!) mesti šalin! h, ch, x, q, w etc. –
šalin, laukan! (R 64). Pats niekada nevartojo raidžių ė, y, ū, bet ž
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kartais parašydavo (užauga = užaugo, žirnius, žeme žema =
žemė žemai, užveisi = užveisė ir kt., š rašė lenkiškai sz: szunis =
šunys, asz = aš, aszaras = ašaros ir kt., č taip pat lenkiškai cz:
czerauninkes = čerauninkės, czerkasus = dgs. gal. čerkasus,
bicziulis = bičiulis, prascziokai = prasčiokai ir t. t. Istorĳa jau šituos klausimus išsprendė (net kompiuteriai ir internetai turi
nosinių ir su varnelėmis ženklus), čia primenama rašybos
istorĳai, rašybininkams.
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Žmogaus atmintis dažniausiai siekia tik tris šeimos kartas,
tačiau per šeimos tradicĳas galima grįžti į ankstesnį laiką ir iš
nuotrupų lipdyti praeities vaizdą. Gaila, kad Povilo Višinskio
šeimos istorĳa pradėjau domėtis gana vėlai, kai iš gyvenimo
išėjo Povilo giminės – antrosios kartos žmonės. Jie dar prisiminė arba buvo girdėję apie Višinskių protėvius, žinojo ir
galėjo atsekti Povilo šeimos šaknis, siejusias šią šeimą su
pirmtakais ir suteikusias gyvastį tolesnei jos raidai.
Šiek tiek žinių apie P. Višinskio šeimą yra jo laiškuose,
rašytiems tėvams, J. Žymantienei ir kt. (Višinskis P. Raštai. –
V., 1964), taip pat G. Petkevičaitės-Bitės (Petkevičaitė-Bitė G.
Krislai. – V., 1966) bei Žemaitės (Žemaitė. Raštai. – V., 1954, t. 5)
straipsniuose apie P. Višinskį. J. Būtėnas, monografijoje rašydamas apie Povilo šeimą, rėmėsi jo žmonos giminaičių ir
draugų prisiminimais, tačiau tų žinių buvo nedaug, nes knyga parašyta praėjus 30 metų nuo Povilo mirties (Būtėnas J.
Povilas Višinskis. – K., 1936). Šiek tiek duomenų yra ir beletrizuotoje A. Sprindžio monografijoje (Sprindis A. Povilas
Višinskis. – V., 1978), nors čia autorius, aiškindamas Višinskių
šeimos kilmę, remiasi J. Būtėno paskelbta faktine medžiaga.
Duomenų apie Povilo Višinskio šeimą aptikau versdama
XVIII a. pab.–XX a. pr. Užvenčio parapĳos (dab. Kelmės r.)
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bažnyčios metrikų knygas, kurios saugomos Lietuvos valstybiniame istorĳos archyve*. Šia medžiaga bei išlikusiais prisiminimais daugiausia ir remtasi rekonstruojant P. Višinskio
šeimos istorĳą.
Žinių apie Povilo senelius nedaug: jie buvo žemaičiai,
gyveno netoli Užvenčio. Senelis iš tėvo pusės Jonas Višinskis
(1799–1854), Daugėnų kaimo valstietis, 1827 m. vedė Oną Pylipavičiūtę (1812–1882) (LVIA F669, ap. 1, b. 586, 950 p.). Mirė
55 metų (mirties metrikuose rašoma, kad nuo vandenligės),
palikęs 42 metų žmoną ir kiek paaugusius vaikus: Adomą
(gim. 1837 m., būsimą Povilo tėvą), Barborą, Antaną, Joną,
Katryną, Karolį (LVIA F1523, ap. 1, b. 6, 64 p.). Povilo senelei Onai Višinskienei, matyt, nebuvo lengva verstis, reikėjo
galvoti apie vaikų ateitį: kam palikti tvarkyti ūkį, ką išleisti
užkuriomis, kaip tinkamai ištekinti dukteris. Atrodo, nemažai vilčių dėta į jaunėlį Karolį. Vaikas buvo silpnos
sveikatos, prie ūkio darbų netinkamas, ir motina, matyt,
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svajojo išleisti jį į kunigus. Yra duomenų, kad Karolis baigė
Kražių dviklasę ir ketino mokytis Varniuose. J. Būtėnas pažymi, kad Karolio pavyzdys rodo, jog „Višinskių giminėje iš
anksti yra buvęs palinkimas prie mokslo“ (Būtėnas J., 7 p.).
Tačiau motinos svajonėms nebuvo lemta išsipildyti. Jos du
vaikus pačioje jaunystėje pakirto džiova: 1857 m. mirė Katryna (LVIA F1523, ap. 1, b. 6, 83 p.), 1865 m. – Karolis (LVIA
F1523, ap. 1, b. 6, 172 p.). Taigi Višinskių šeima buvo paveldėjusi silpnus plaučius.
Likusių Jono Višinskio vaikų gyvenimas klostėsi taip.
Adomas išėjo užkuriomis į Ušnėnus, būsimą Povilo gimtinę, Antanas, vedęs Teodorą Žadeikytę, liko tėvų namuose
Daugėnuose, Jonas vedė ir užkuriomis išėjo į kitą parapĳą
(daugiau žinių apie jį nepavyko rasti, atrodo, kad vaikų jis
neturėjo), Barbora ištekėjo už Stepono Kučinskio ir gyveno
netoliese, Žeberių kaime. Senelė Ona Višinskienė iki gyvenimo pabaigos gyveno pas sūnų Antaną Daugėnuose ir mirė
sulaukusi 70 metų (LVIA F1523, ap. 1, b. 8, 55 p.), kai jos anūkui Poviliukui jau buvo septyneri.
Povilo seneliai iš motinos pusės Pranciškus Žymantas ir
Magdalena Rimgailaitė-Žymantienė gyveno Užvarmių kaime. Apie Pranciškų žinoma, kad jis mirė 1877 m., sulaukęs
78-erių (LVIA F1523, ap. 1, b. 7, 182 p.), o jo žmona – metais vėliau, sulaukusi septyniasdešimt. Metrikuose nurodyta, kad
ji mirė Ušnėnuose, matyt, po vyro mirties atsikėlusi gyventi
pas dukterį, taip pat Magdaleną, Povilo motiną. Tame pačiame dokumente liudĳama, kad Žymantai turėjo sūnų Praną ir
keturias dukras: Magdaleną, Anelę, Kazimierą ir Prancišką
(LVIA F1523, ap. 1, b. 8, 22 p.).
Būsimoji Povilo motina Magdalena Žymantaitė (1836–
1906), būdama 22 metų, atitekėjo iš Užvarmių į Ušnėnus, į
Montrimų šeimą (LVIA F1523, ap. 1, b. 4, 53 p.). Su Simonu
Montrimu pragyveno neilgai, mat vyras po 8 metų mirė, palikdamas ją su trimis dukrelėmis – Morta, Petronėle ir Ona
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(LVIA F1523, ap. 1, b. 6, 182 p.). Nemažam ūkiui, kurį sudarė
25 dešimtinės žemės (29 ha), tvarkyti skubiai reikėjo vyriškos
rankos. Todėl 1866 m. pabaigoje ji ištekėjo už daugėniškio
Adomo Višinskio (LVIA F1523, ap. 1, b. 4, 148 p.). Kaip tuomet kaime buvo įprasta, santuoką, matyt, lėmė ne meilė, o
nuotakos kraitis. Adomas ryžosi jaunesniajam broliui Antanui palikti pirmumo teisę į tėvo žemę ir, nepaisydamas, kad
teks užauginti tris podukras, persikėlė gyventi į Ušnėnus,
apie 3 km nuo Daugėnų ir 7 km iki Užvenčio.
Povilo tėvai Adomas ir Magdalena, kilę iš laisvųjų valstiečių, Ušnėnuose priklausė prie „kilmingesniųjų“, tačiau
baudžiavos panaikinimas atėmė visas privilegĳas, o dideli
išperkamieji mokesčiai už žemę (po 5 Rb už dešimtinę) kėlė
nuolatinę baimę prasiskolinti. Tai vertė Višinskius taupyti,
visomis išgalėmis stengtis prasigyventi.
Pasakojama, kad Adomas buvęs darbštus, tvarkingas, santūrus ir užsispyręs, su kaimynais nesipyko, vaikams nenuolaidžiavo, jo žodis šeimoje buvęs lemiamas. Apie Magdaleną
žinoma, kad savo būdu skyrėsi nuo vyro: buvo judri, ūmi,
greit pamiršdavo skriaudas, jautrios širdies, linkusi kitiems
padėti, vaišinga ir vaikams daug meilesnė nei vyras. Šios moters dalia nebuvo lengva, ji ištekėjo antrakart, vos ne kasmet
laukdavosi kūdikio. Bet užaugo tik trys dukterys iš pirmosios
santuokos ir du Adomo sūnūs: Domininkas, gim. 1872 m.
(LVIA F669, ap. 11, b. 22, 160 p.), ir Povilas, gim. 1875 m.
(LVIA F1523, ap. 1, b. 2, 20 p.). Kas apsakys motinos širdgėlą,
kai teko laidoti Juozuką (LVIA F669, ap. 11, b. 13, 104 p.), Verutę (LVIA F669, ap. 11, b. 16, 195 p.), Vincuką (LVIA F1523, ap. 1,
b. 2, 1 p.), Pranuką (LVIA F1523, ap. 1, b. 7, 182 p.), kurie mirė
sulaukę vos 1–2 metų. Beje, reikėtų patikslinti Povilo Višinskio biografiją nurodant, kad jo šeima buvo didelė ir Povilas –
aštuntasis vaikas.
Kalbant apie Povilo Višinskio tėvų troškimą matyti sūnų
mokytu žmogumi, reikėtų tinkamai įvertinti jų ryžtą atsi-
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sakyti dalies sunkiai iš žemės gaunamų pajamų, kurias
surydavo mokesčiai. Kartu tai galima vertinti kaip iššūkį
ne tik savo kaimui, bet ir visai Užvenčio parapĳai, Blagoveščenskoje valsčiui. Šiame krašte tik du valstiečiai – broliai Adomas ir Antanas Višinskiai – ryžosi suteikti savo
sūnums Povilui ir Jonui geresnį išsimokslinimą nei pradinė
mokykla, kuria tenkindavosi kaimo vaikai. Vienintelis būdas
valstiečio vaikui prasimušti į žmones buvo kunigystė. Todėl
suprantama, kad tėvas įsižeidė, kai Povilas nepakluso jo valiai. Apie tai rašo Žemaitė savo prisiminimuose (Žemaitė, t. 5,
461 p.). Tačiau išliko nemažai medžiagos, liudĳančios šiltus
Povilo santykius su šeima.
Tėvai menkai suprato, kuo Povilas užsiima Petrapilyje, kuo
būsiąs baigęs mokslus. Adomas Višinskis to klausinėdavęs
Užvenčio dvaro ponią S. Pečkauskienę (Šatrĳos Ragana. Laiškai. – V., 1986, 33 p.), o kai pradėjo gauti iš sūnaus piniginę
paramą, ėmė teigiamai vertinti ir jo pasirinkimą. Šeima rūpinosi jo sveikata, laukdavo atvažiuojančio, gaudydavo žinias apie jį. „Šį vakarą, – 1897 m. lapkričio 14 d. rašė J. Žymantienė Povilui, – skaitydama Tavo grometas, mačiau aša-
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ras Tavo tėvų ir Domės, o Petronė balsu verkė, mano balsas
drebėjo. Po tam atėjo tėvas prie mūsų, ilgai šnekėjo, pasisakė
nebegailintis kašto ant Tavęs padėto…“ (Žemaitė, t. 6, 31 p.).
Savo ruožtu Povilas visuomet buvo jautrus šeimai, jam rūpėjo jos reikalai, jis mylėjo ir gerbė tėvus, jautė pareigą jiems padėti (Višinskis P., 309–311 p.).
Višinskių giminė prisimena, kad Povilo tėvai netikėtai
mirė tą pačią dieną, būdami skirtingose vietose. Magdalena
Višinskienė tuo metu gyveno pas dukterį Mortą Minupių
kaime ir, matyt, prižiūrėjo ką tik gimusią anūkę Eleonorą.
Kaip liudĳa metrikos, Adomas Višinskis miręs nuo širdies
plyšimo, o jo žmona – nuo senatvės 1906 m. gruodžio 8 d.
(LVIA F669, ap. 11, b. 132, 61 p.). Tai įvyko, praslinkus devyniems mėnesiams po Povilo mirties. Abu palaidoti Užvenčio
kapinėse.
Apie Povilo seseris (kito tėvo) išliko prisiminimų nuotrupų. Žemaitė mena, kad Povilas labai mėgęs gėles, tad seserys
po jo kamaros langais įrengė gražų darželį (Žemaitė, t. 5,
157 p.). Yra žinoma, kad jauniausioji Ona (gim. 1865 m.) pirmoji iš seserų 1889 m. ištekėjo už Tadeušo Abromavičiaus
(LVIA F669, ap. 11, b. 76, 49 p.), kuris atėjo užkuriomis į Ušnėnus. Ji turėjo keletą vaikų ir mirė ten pat sulaukusi garbaus
amžiaus. Sesuo Morta ištekėjo už Antano Paliulio iš Minupių
kaimo (netoli nuo Užvenčio) ir sugyveno su juo vaikų. Ilgiausiai namuose užsibuvo sesuo Petronėlė, kurią laiškuose
dažnai mini Povilas ir J. Žymantienė. Ji ištekėjo apie 1897 m.
už Jurgio Jančiauskio, gyvenusio Luokės valsčiuje, daug
vyresnio amžiumi ir, matyt, sunkaus charakterio. Todėl,
netrukus po vestuvių, kaip rašė Žemaitė, „Petronė parkūrė
nuo naujojo vyro, su visa savo nauda gyvena dabar atgal
Ušnėnuose“ (Žemaitė, t. 6, 27 p.). Kitame laiške Povilui ji su
humoru rašo apie gimusį jo sūnėną: „… taip diktas vaikas,
kaip tik Jančiauskis, tik nežilas“ (Žemaitė, t. 6, 79 p.). Vėliau
Petronėlė grįžo pas vyrą, bet motiną dažnai lankydavo. At-
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rodo, kad Povilo seserys namuose turėjo balsą ir aktyviai
dalyvavo šeimos reikaluose. Antai Žemaitė rašo, kad, naujai
Povilo brolienei, Domininko žmonai, pasiguodus, sesuo Morta žadėjo atvažiuoti į namus ir „visus nuo krašto apsklembti“
(Žemaitė, t. 6, 138 p.).
Gana artimas Povilui buvo brolis Domininkas, saviškių
vadinamas Dome, trejais metais už jį vyresnis ir tėvo paskirtas ūkininkauti. Dar vaikas būdamas išmoko rašto, baigė
rusišką mokyklą – „graždanką“, kaime buvo laikomas šviesiu
žmogumi. Neatsitiktinai, kuriantis nepriklausomai Lietuvai,
apie 1919–1921 m. jis buvo Užvenčio valsčiaus viršaitis (esu
surinkusi prisiminimų, kaip užventiškiai iš D. Višinskio
gavo pirmuosius lietuviškus pasus – I.Č.). Domė dažnai
minimas Povilo laiškuose. J. Žymantienė susirūpinusi rašo
Povilui apie užsitęsusią brolio plaučių ligą ir kt. (Žemaitė, t. 6,
107 p.). Nežinia, ar Povilas buvo atvažiavęs į Domininko ir
Barboros Streckytės vestuves 1899 m., bet 1902 m. vasario 2 d.
krikštĳant jų pirmagimį Stanislovą (būsimą mano tėvą – I.Č.)
jis buvo jo krikštatėviu (LVIA F669, ap. 11, b. 118, 108 p.).
Šiek tiek reikėtų užsiminti ir apie Povilo santykius su
giminaičiais bei kitais tėviškės žmonėmis. Povilas skatino
rašyti kaimynę J. Žymantienę ir dvaro panelę M. Pečkauskaitę, nuolat rūpinosi jų literatūrine branda. Jam rūpėjo ir visos
apylinkės švietimas. Anksti įgĳęs pedagoginės patirties, P. Višinskis liaudies švietimą laikė svarbiu tautinio sąmoningumo skatinimo ir pasipriešinimo rusifikacĳai veiksniu. Povilo
iniciatyva ir jo konkrečia parama nuo 1901 m. iki lietuviškos
spaudos grąžinimo Ušnėnuose veikė slapta mokykla. Į švietėjišką veiklą bei lietuviškos spaudos platinimą jis stengėsi
įtraukti ir brolį Domininką, pusbrolį Joną Višinskį, pusseserės vyrą Antaną Kalnietį, pusbrolį Leoną Kučinskį.
Su Jonu Višinskiu (gim. 1874 m.), dėdės Antano sūnumi,
Povilas kartu mokėsi Šiauliuose ir Petrapilyje. Povilui rūpėjo, kad pusbrolis, grįžęs į Užventį, vykdytų švietimo misĳą,
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rinktų antropologinius žemaičių duomenis ir pan. „Kaip jį
priims užventiškiai ir kaip jis suksis – norėčiau pamatyti“, –
rašė J. Žymantienei (Višinskis P., 273 p.). Pusbrolis J. Višinskis
nepriklausomoje Lietuvoje gyveno Kaune, dirbo Finansų ministerĳos Mokesčių departamento referentu, buvo vedęs, bet
vaikų neturėjo. Pas jį retkarčiais lankydavosi Kaune studĳavę
Domininko Višinskio sūnūs Stanislovas ir Pranas. Alkanus
studentus dėdienė sočiai pamaitindavusi. J. Višinskis mirė
Kaune pokario metais.
Kitas Užvenčio parapĳos šviesuolis, Povilui „supiršus“ atėjęs į Višinskių giminę, buvo Antanas Kalnietis nuo Kamajų –
Povilo studĳų draugo ir bendraminčio Vinco Kalniečio brolis.
1898 m. jis vedė Povilo pusseserę Barborą, J. Višinskio seserį,
gyvenančią Daugėnuose (LVIA F669, ap. 11, b. 107, 43 p.). Šis
išsilavinęs žmogus (kurį laiką jis gyveno Petrapilyje su broliu
Vincu ir P. Višinskiu ir ten mokėsi) nesitenkino ūkininkavimu, platino uždraustą lietuvišką spaudą ir, Povilo įpareigotas, peržiūrėdavo Žemaitės kūrinius. 1898 m. balandžio 16 d.
Povilas rašė J. Žymantienei: „Linkiu arčiau pasipažinti su
Kalniečiu, iš to abudum bus nauda… Parašyk, kokią kritiką
davė Antanas, ar bus jis už mane sragesnis…“ (Višinskis P.,
334–335 p.). J. Žymantienė atsakė: „Nuo Ant. Kalniečio gavau
vieną numerį „Varpo“… žadėjo dar duoti ir „Ūkininką“ (Žemaitė, t. 6, 101 p.). Povilo pusbrolis Leonas Kučinskis (gim.
1865 m.) iš Žeberių – tetos Barboros sūnus – taip pat buvo
prasilavinęs žmogus (baigęs rusišką mokyklą), pats skaitė ir
kitiems perskaitydavo lietuvišką spaudą.
Taigi Povilas visomis išgalėmis žadino savo krašto žmonių tautinį sąmoningumą. Už tai ir nukentėti teko. Štai ką
rašo jam J. Žymantienė apie prasidėjusias carinės valdžios
represĳas, kazokų savivalę gimtinėje: „Ušnėnuose ant suėmimo buvę trys – Augustis Veikša, Domininkas Višinskis
ir mano Elikė. Vyrų nė katro nerado. Domininkienę (Povilo
brolienę – I.Č.) dideliai, sako, nagaikomis priraižė… Žeberiš-
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kių kaltininkų taipogi nerado, Leono (Povilo pusbrolio – I.Č.)
ir kokio Vasyliaus nė katro nesuėmė…“ (Žemaitė, t. 6, 153 p.).
Apie save J. Žymantienė sako, kad kazokai jai „kumščia į
snukį mieravo, nagaikų gausiai pažadėjo kitam sykiui. Išleidę svečius žvalgomės, kad mus apvogę kruvinai“ (Žemaitė,
t. 6, 153 p.).
1905 m. Povilo šeimos istorĳos pėdsakai veda į Vilnių. Dar
1902 m. Šiauliuose jis susipažino su Juzefa Mikuckaite – jauna
akušere, kuri netrukus tapo jo gyvenimo drauge ir pagalbininke. 1905 m. kovo 1 d. Čekiškėse (netoli, Aukštadvaryje,
buvo J. Mikuckaitės tėvo dvarelis) jie susituokė (Sprindis A.,
260 p.) ir apsigyveno Vilniuje (Kalvarĳų g. 17-4). Rūpestinga ir
mylinti žmona kartu su Povilu aktyviai dalyvavo leidybinėje
veikloje. Tačiau laimė truko neilgai. Povilo sveikatai blogėjant,
gydytojai patarė nedelsiant važiuoti gydytis į Šveicarĳą. Bet jis
lūkuriavo, laukė gimstančio kūdikio. 1906 m. pradžioje gimė
duktė Marĳa. Povilo mirties dieną 1906 m. balandžio 10 d.
ji buvo vos kelių mėnesių.
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A N T H ROP OL O GIC A L C H A R AC T E R I S T IC S
OF T H E Þ E M A IÈ I A I
Summary
The anthropological study of the Žemaičiai (Samogitians) by Povilas Višinskis, the cultural worker representing the period of the
first Lithuanian national rebirth (late 19th – early 20th centuries), is
presented to the reader on the occasion of the centenary of recovery
of the Lithuanian press in Latin characters. Žemaitĳa (Samogitia) is
Lithuania's western ethnographic region where the author comes
from. The study demonstrates the broadness of the interests of
Lithuania's intelligentsia of the period and its wholehearted commitment to national interests. P. Višinskis was active in the field of
literature, literary criticism, the press, law, and politics, he brought
to court the administration of the Russian tsar claiming for the
rights of the Lithuanian language and its Latin characters. His
research carried out into the Žemaičiai remained a manuscript for
many years to see only fragmented publication thus this is the first
time it is published in its entirety. The publication is illustrated by
making use of iconography available from manuscript divisions of
Lithuanian libraries. Document facsimiles and the photos taken by
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P. Višinskis himself of the people that he investigated are of particular
interest in the book.
The story dates to 1896 when the Department of Geography,
Faculty of Natural Sciences, St. Petersburg University, the student
of which P. Višinskis was, announced a competition for an anthropological research into any nation of the Russian Empire. P. Višinskis was a third year student when in his scientific endeavour
he scoured Žemaitĳa, measured 122 persons and took their photos.
He gathered lots of examples of folklore, dialects and ethnography.
He produced a Russian text and sent it to St. Petersburg University.
He was awarded the Le�er of Honour signed by the Rector of the
University for his outstanding work on 8 February 1898.
In the late 19th century anthropology was perceived as the science
of a much wider scope than today and was not restricted to research
into physical peculiarities of a human body or physical anthropology. What P. Višinskis presented in the first part was the review
of the history of Žemaitĳa in the general background of Lithuania's
history: he touched upon the Lithuanian origin, establishment
of the state, fight against the Livonian and Crusader Orders, the
christening of Lithuania, its union with Poland, developments
before Lithuania's annexation to the Russian Empire in 1795. The
paper continued with the description of Žemaitĳa's nature – its
boundaries, surface, waters, the basic facts about its geology and
mineralogy, its climate, flora, and fauna. Chapter three analysed the
features of the Žemaičiai by giving the measurements of individual
persons under investigation, mainly farmers, and by introducing
the research programme that covered 9 documentary, 11 descriptive and 42 metrical traits. This chapter was not complete as it
lacked statistical analysis and charts, and besides, more processed
data were compared with the data produced by only a few other
authors who a�empted at investigating Lithuanians (W. Olechnowicz, J. Talko-Hryncewicz, N. A. Janchuk), moreover, he did not
make use of the anthropological material of the neighbours and
made no comparisons or generalisations. The present publication,
however, contains rearranged individual measurement tables:
no non-adults (younger than 20), no descriptive characters, such
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as eyes, skin, hair pigmentation, etc. since the author did not use
valuation standards, while the recent selection has resulted only in
the metrical traits that meet a modern methodology, that are still
used in racial analysis, and that may be still used for comparison.
The names and places of residence of the persons investigated find
themselves in separate tables of males and females. P. Višinskis
concluded that the Žemaičiai of the late 19th century were of medium
height (male 168.5 cm and female 155.6 cm), and light colour eyes,
a straight nose, and chestnut hair used to prevail. The brain part
of one's head was round – brachycephalic, the face was narrowish,
the forehead was steep, teeth were large, and, in general, that was a
human of a strong constitution.
The chapter on material culture depicts constructions (designs of
shack-like buildings of different designations, roof designs, wooden
architectural elements, fences, and open well equipment), everyday
and festive dress, adult and children food, occupation (agriculture, fishing, hunting, and apiculture), and cra�s. The following
information about medical geography stands out among the other
parts of the chapter: size of the population, hygienic situation of the
Telšiai District, natural movement (mortality) of the population in
the entire Kaunas County, as well as the most frequent illnesses and
diseases. There is a note about breast-feeding, which used to be a
yearlong exercise because it was supposedly unhealthy if longer.
Chapter six, devoted to the spiritual culture of the Žemaičiai,
is the largest one scope-wise. The peculiarities of the Žemaičiai
character are discussed – wariness, reticence, self-esteem, modesty,
shyness, honesty, outward devoutness, exceptional taste for litigation, and complemented with the circumstances of the development of such features, including the impact of other Lithuanian
ethnographic regions and other nations (Polish, Russian, German).
One can also find a�itudes towards celestial bodies (stars, the Bear,
the Moon) and natural phenomena (rainbow, thunder, lightning,
fire, respect for bread from land), as well as legends about the rye
ear, the appearance of stones, etc. The understanding of the soul
is given – it is the ghost of a human. Then different punishments
that it has to suffer; signs pointing to the existence of the ghost;
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human age and dress a�er death are described. The image of the
devil was a separate area of the Žemaičiai spiritual culture: the
devil's power, ability to change his shape, ways of driving him out
and ways of inviting him. The chapter goes on with typical curses,
giving special mention of Aitvaras (a pagan divine creature), his
appearance, ways of catching him, arbitrary signs to be used for
approaching him with requests, and the treasures that Aitvaras
could bring. Superstitious beliefs related to the phases of the moon
at the time of sowing, haymaking, felling, sheep shearing, building,
stove se�ing, breast-feeding, etc., related to wolfmen, wizards, and
fortune-telling are told. The Žemaičiai were firmly convinced that
water would turn into wine, and animals would speak on Christmas
Eve. The chapter ends in a legend about the appearance of the
Žemaičiai nation and numerous examples of their games, dances,
songs, folklore, and their language. P. Višinskis resorted to his own
observations and stories, as well as scarce ethnographical data
published by other authors available in the Lithuanian, German,
Polish and Russian languages.
The greatest value of P. Višinskis' work is highlighted in three
chapters of the present publication by different authors, which explain
why the study carried out in the 19th century is published at the
beginning of the 21st century.
Gintautas Česnys, Professor of the Medical Faculty, Vilnius University, tells about incentives that served as encouragement to a
poor student of poor health to do such a deed in his article “Povilas Višinskis' Anthropological Heritage”. In the author's view, it
must have been the humanitarian environment of Saint Petersburg
University and examples set by the major actors of the Lithuanian
national rebirth who shared his mind, particularly, by Jonas
Basanavičius, that ma�ered, however, the key role must have been
played by the patriotic aspirations of the enthusiastic young man
himself. The article manages to achieve what P. Višinskis did not
do because of his short lifetime – it gives the statistical analysis of
individual data and their interpretation in the framework of the
anthropology of both P. Višinskis' and modern times. Having made
a comparison of P. Višinskis' paper to the theses on the anthropo-
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logy of the Baltic nations defended at Tartu (Dorpat) University
at the end of the 19th century, the author makes the following
assumption: had P. Višinskis finished his paper “Anthropological
Characteristics of the Žemaičiai”, and had he produced statistically
processed data there, it would have met the criteria of the doctoral
dissertation of the day. From a comparative perspective, P. Višinskis'
data on the Žemaičiai serve as a means of depicting the Lithuanian
ethnogenesis and some human biology related things such as the
secular trend of growth and maturation and the significance of
individual line measurements of the body as one's height components.
P. Višinskis data suggest the conclusion that the average height of
male Lithuanians increased by 12 cm, in average, during the 20th
century. Equipped with complicated methods and applying them for
the individual body measurements taken by P. Višinskis, a modern
anthropologist can solve modern human biology problems.
Vacys Milius, Professor of Ethnology, the Lithuanian Institute of
History, gives high assessment of P. Višinskis' data on the material
and spiritual culture of the Žemaičiai and boldly compares him to
Simonas Daukantas and Motiejus Valančius, the most distinguished people of our ethnic culture, in his article “Ethnographical
Reearch”.
The article “Povilas Višinskis' Dialect” by Professor Vytautas
Vitkauskas, the Institute of the Lithuanian Language, discusses the
dialect spoken in P. Višinskis' native area. The most fundamental
advantage of the paper is that it was wri�en at the time when the
Lithuanian press was forbidden, while P. Višinskis managed to write
the mo�o in Latin characters and to give the Lithuanian version
(in brackets) of many things and phenomena. Therefore this work is
also a source of Lithuanian dialectology.
The final chapter of the book is the contribution by Irena Višinskaitė-Čepienė, Assistant Professor of Vilnius Pedagogical University,
where she tells the story of the family of Povilas Višinskis, the
prominent fighter for the Lithuanian press.
We hope that this book will have its readers – the people who
are interested in Lithuanian culture and will become the token of
appreciation to the great fighter for our language and our writing.
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