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SAVAS PASAULIS UŽ SIENOS. 
IŠVYKOS IR SUSITIKIMAI GARDINO ŽEMĖJE 

Lina LEPARSKIENĖ

Šis pasakojimas skirtas Gardino žemei, tiksliau, tai jos daliai, kuri patenka į Varanavo ir Lydos rajonus. 
2019 m. teko dalyvauti ekspedicijoje, kurioje bendradarbiavome su Lydos rajono Kultūros ir tautodailės centro 
(toliau – Lydos amatų centro) Amatų ir tradicinės kultūros skyriaus1 darbuotojais. Tąkart aplankėme kelias 
dešimtis kaimų, rinkome etnografinę medžiagą apie tradicinę namų puošybą bei audimą. Surinkta medžiaga 
atiteks Rykantuose (Trakų raj.) įrengtų medžio dirbtuvių meistrams bei tradicinio audimo dirbtuvėms Lydoje. 
Ekspedicija turėjo ir kitą tikslą – atrasti vietas ir papasakoti apie jas plačiau, taip skatinant aplankyti Vilnijos 
ir artimosios Baltarusijos kaimo vietoves, nedidelius miestelius, bendro kultūrinio paveldo objektus.2  

Šį kartą dalinuosi pirmosios ekspedicijos dienos įspūdžiais bei pokalbiu su profesionaliu audėju iš Lydos 
Jevgenijumi Markėvičiumi (Евгений Маркевич), kuriam audimas nuo 12 metų tapo neatsiejama gyvenimo 
dalimi. 

BENEKAINYS. BALTINĖNAI12

Pervažiavęs Lietuvos–Baltarusijos sieną ties Šal-
čininkais, patenki į Benekainių (blr. Беняконі, 
lenk. Bieniakonie) miestelį. Jis išaugęs abipus Vil-
niaus–Lydos trakto, pusiaukelėje tarp šių miestų. 
Atvykus žvilgsnis išsyk užkliūva už kairėje pusėje 
iškilusių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios bokštų. 
Pirmoji bažnyčia čia buvo pastatyta XVII a. pra-
džioje, jos fundatorius – grafas Jonas Čaplinskis. 
Paskutinė medinė šventovė, kurios nuotraukų dar 
galima atrasti internete, buvo liaudiškojo baroko 
stiliaus, o dabartinė – jau XX a. pradžios neo-
barokinis kūrinys. Šalia bažnyčios esančios erd-
vės jaukumą ardo pamėkliškas sovietinis fabriko 
pastatas, kuris, pasak kalbintų žmonių, buvo pa-
statytas buvusios turgaus aikštės vietoje.

Bažnyčią radome užrakintą, iš kaimynystė-
je, klebonijos pastate, gyvenančių žmonių sužino-
jome, kad kunigas išvykęs, bet galime pasidairyti. 
Netoliese laisvėje ir aptvaruose vaikštinėjo povai, 
kitokie matytų ir nematytų veislių paukščiai. Pa-
galvojau, kad Benekainius ir atsiminsiu su rojaus 
paukščiais prie klebonijos... Tokie paukščiai tur-
būt vaikštinėjo ir po netoliese esantį grafo Laury-
no Putkamerio (Wawrzyniec Puttkamer) dvarą Bal-
tininkuose (Больтеники,  Bolcieniki). O čia pat, 
Benekainių bažnyčios šventoriuje, – kuklus 1863 
m. mirusios jo žmonos Marijos kapas. 

1 Ru. Отдел ремёсел и традиционной культуры Госу-
дарственного учреждения „Лидский районный центр 
культуры и народного творчества“.

2 Šį straipsnį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo 
turinį atsako tik autorius, jokiomis aplinkybėmis negali 
būti teigiama, kad straipsnis atspindi ES poziciją.

Ne iš karto susivokiau, kad tai ne šiaip Ma-
rija, o Adomo Mickevičiaus mylimoji Marilė Ieva 
Vereščekaitė. Antkapiniuose paminkluose –  ir 
kitų bažnyčios paunksmėje palaidotų žmonių 
vardai: prieš šimtmetį gyvenęs Benekainių kle-
bonas buvo lietuvis Jonas Stragas... Klausiu sa-
vęs, kodėl prie Marijos kapo sustojau trumpiau 
nei prie šio kunigo, juk jai skirti A. Mickevičiaus 
sonetai paauglystėje ugdė „tikrosios meilės“ ilge-
sį? Jau sugrįžusi patikrinau enciklopedijas lietu-
vių, baltarusių ir lenkų kalbomis. „Visuotinėje 
lietuvių enciklopedijoje“ randu kelis lakoniškus 
istorinius faktus apie LDK laikais čia buvusį dva-
rą, traukinių stotį (kuri išties puiki) ir pastraipą 
apie lietuvių veiklą. Marilės kapas neminimas. 
Internete taip pat seklu. Bandau save paguosti, 
kad turbūt ne vien mano kultūriniame žemėlapy-
je Benekainių nėra, bet vėliau išgirstu, kad viena 
Trakų politikė lenkė, kirtusi Baltarusijos sieną, 
visuomet stabteli prie Marilės amžinojo poilsio 
vietos ir sukalba maldą... 

Keliaudama plačiais, gerai prižiūrimais 
Baltarusijos žvyrkeliais iki Lydos, nuolat bandžiau 
atrasti ryšį su šia žeme. Jos vietovardžiai skamba 
lietuviškai, dėl to jaučiausi sava. Kaimuose bend-
ravome su žmonėmis, kalbančiais vietine tarme, 
kurią atpažįstu kaip gudišką. Paklausti, kokios jie 
tautybės, žmonės sakė esantys lenkai, katalikai. 
Tą patvirtino ir Benekainyse kalbinta moteris: su 
ja kalbėjomės lenkiškai su rusiškų žodžių intar-
pais. Sutrinku, nes man nepavyksta susieti mūsų 
Vilnijos lenkų su čionykščiais, nors sąsajos tarsi 
ir aiškios. Negi taip veikia sienos faktorius? Ma-
tyt, ne tik siena, bet ir menkos žinios apie čia ir 
dabar gyvenančius mums artimo krašto žmones. 
Taip pat ir lietuviškojo tautinio pasakojimo kodas, 
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iš  Gudijos

Benekainių bažnyčia ir parapijos namai. 2019 m.
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kuris manęs nesulaiko prie Marilės kapo, o išsyk 
nukreipia į lietuviškąją Pelesos salą ar Naugardu-
ką, kur Adomas Mickevičius buvo apgyvendinęs 
išdidžiąją Gražiną. Tas kodas verčia graudentis 
dėl kaimų, kuriuose tarsi visai neseniai kalbėta 
lietuviškai. Kita vertus, norisi žvelgti į šį kraštą be 
išankstinių lūkesčių, baimių ir graudulio. Juolab 
kad čia dar galima atrasti daugybę maloniai stebi-
nančių dalykų.  

Benekainyse (oficialiai jie dabar vadinami 
agrogorodoku) ieškojome čionykščio gyventojo, su 
kuriuo galėčiau pasikalbėti. Toks būdas užmegzti 
ryšį su vietomis visuomet praverčia. Nusižiūrėjau 
seną pastatą prie pat gatvės, kuria kasdien pralekia 
tūkstančiai automobilių, – keliautojai po ilgų pa-
sienyje praleistų valandų nebeturi ūpo žvalgytis po 
kuklų miestelį. Bet pasibeldus į duris atrodė, tar-
si jas atvėrusi moteris mūsų jau būtų laukusi. Ji iš 
karto pradėjo pasakoti savo namo istoriją: čia būta 
karčiamos, vietos, kur pravažiuojantieji keitė ar-
klius. Viename lenkiškame interneto portale (Ma-
gazyn Wileński) randu Halinos Turkievič (Halina 
Turkiewicz) pateiktą liaudišką Benekainių (Beniako-
nie) pavadinimo etimologiją: neva čia pasibaidę Be-
niaus arkliai (lenk. konie Benia). O kalbinama mo-
čiutė rodė senosios karčiamos sijas (ji  tarė – bèlki), 
kurias išsaugojo remontuodama namus.

Marilės kapas Benekainių bažnyčios šventoriuje. 2019 m.

Buvusi Benekainių karčiama. 2019 m.
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Ši moteris gimė 1922 m. Kiemeliškėse – 
kaime netoli Šalčininkų. Ten jos tėvai dirbo pas 
ponus, o ji vaikystėje sekmadieniais eidavo į Be-
nekainių bažnyčią (tai buvo jų parapija): iš pra-
džių per mišką, po to perbrisdavo Šalčios upelį. 
Ji šiame miestelyje ir mokėsi, po to – apsigyveno. 
Iš jos išgirdome, kad bolševikai sunaikino bažny-
čios vargonus, kurie kadaise buvo tokie pat pui-
kūs, kaip Gardino. 

Vietinio žmogaus pasakojimą apie tai, kaip 
katalikai sovietmečiu stengėsi atgauti valdžios 
atimtą bažnyčią, 1988 m. užrašė Vilniuje gimęs 
ir Padvariškėse (kaimelis prie Benekainių, blr. 
Падварышкі; lenk. Podwaryszki) iki Antrojo pa-
saulinio karo pabaigos gyvenęs lenkų viduramžių 
istorijos žinovas ir numizmatas Ričardas Kiers-
novskis (Ryszard Kiersnowski)3. Jo kalbintas pa-
šnekovas teigė, kad tikintiesiems šventovė buvo 
sugrąžinta tik perestrojkos metu, bet dar kurį laiką 
jiems neatidavė bažnyčios raktų, todėl žmonės 
melsdavosi prie uždarų durų, tarsi per Velyknak-
tį. O kai tik galėjo patekti į vidų, taip džiaugė-
si, kad nepabūgę nė dvidešimties laipsnių šalčio, 
puolė tvarkyti išsiilgtus Dievo namus. 

3  http://pawet.net/zl/zl/2009_90/4.html

Pavažiavus kelis kilometrus pietų kryptimi 
link Rodūnės, sustojame jau minėtame Baltinėnų 
dvare (kitas lietuviškas šio vietovardžio varian-
tas – Balčininkai), kuris grafams Putkameriams 
priklausė nuo XIX a. pradžios iki 1939 m. Išlikę 
nemažai dvaro pastatų, o romantiškas kraštovaiz-
džio parkas primena čia Marilės ir Adomo patirtą 
meilės istoriją, suliepsnojusią jau Marilei ištekėjus 
už Lauryno Putkamerio, kuris išmintingai atlai-
kė pirmais santuokos metais šiuose namuose ir 
šeimoje vykusią jausmų dramą, – jos atspindžiai 
įamžinti A. Mickevičiaus kūriniuose. Vėliau Lau-
rynas su Marile susilaukė trijų vaikų. L. Putka-
meris mirė 1856 m. ir buvo palaidotas sovietme-
čiu sunaikintose evangelikų liuteronų kapinėse 
Vilniuje, ant Tauro kalno. 

Parką kūrė ir daugiausia juo rūpinosi ju dviejų 
sūnus Stanislovas, o dabar jį tvarko vietinis žemės 
ūkio kooperatyvas „ElitAgro“ (neseniai visi buvę 
kolūkiai virto kooperatyvais). Šis istorinis parkas 
prižiūrimas sėkmingiau nei mūsų garsieji parkai, 
kuriuose naikinamas bet koks ryšys su istorinio 
kraštovaizdžio perduodama kultūrine atmintimi. 
Tiesa, ir Baltarusijoje parkų pasakojimus apkartina 
keisti (bet pataisomi) sprendimai: tarkim, medžių 
kamienų ar akmenų dažymas kalkėmis. Baltinė-
nuose dar palyginti nedaug tokių pavyzdžių. 

iš  Gudijos

Baltininkų dvaro sodyba. Vaizdas nuo parko į XIX a. pab. Tado Rostvorovskio projektuotus neogotikinius rūmus. 2019 m. 
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Buvusios Baltininkų dvaro arklidės. 2019 m.

„Marilės alėja“ Baltininkų dvaro parke. 2019 m.
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Napoleono Ordos piešinyje pavaizduota 
medinė A. Mickevičiaus epochos dvaro sodyba 
neišliko, tačiau XIX a. pabaigoje Marilės ir Lau-
ryno anūko (taip pat Lauryno) pastatyti neogo-
tikiniai rūmai neblogai atlaikė XX a. pervartas. 
Dabar čia veikia biblioteka su muziejėliu, prieš tai 
buvo kolūkio (iš pradžių pavadinto A. Mickevi-
čiaus, o vėliau – J. Gagarino vardu) kontora, išlikę 
tų laikų detalės savitai dera su Putkamerių angliš-
kų koklių krosnimis ir gražiais laiptais. Kitaip ta-
riant, šis pastatas – trijų amžių įvykių liudytojas. 
Iš XXIojo – keista altana, stovinti dvaro kieme 
iš parko pusės. Pasirodo, tai 2019 m. čia filmuoto 
serialo „Vangelija“ apie aklą XX a. serbų aiškiare-
gę Vangą dekoracija. Filmavimo metu Putkame-
rių rūmai trumpam buvo virtę aklųjų mokykla, 
o filmo kūrimas vietos gyventojams tapo dideliu 
įvykiu. 

Bibliotekininkė patarė pavažiuoti kiek šiau-
riau, už tvenkinio, kur yra Gojumi vadinamas 
miškelis. Čia A. Mickevičiaus ir Marilės susitiki-
mų vieta ir ją menantis meilės akmuo su neva 
Adomo išgremžtu kryželiu. Vėl stebiuosi, kodėl 
manęs niekada netraukė aplankyti šios vaizduotė-
je regėtos vietos, ir džiaugiuosi šiame „užsienyje“ 
atradusi sau svarbius dalykus. 

AUDĖJAS JEVGENIJUS 

Kitas atradimas – pažintis su audėju Jevgenijumi 
Markėvičiumi, kuris Gardino krašto kaimo kul-
tūrą atrado domėdamasis tradiciniu audimu. Kaip 
ir Lietuvoje, Baltarusijos valdžia prieš keletą metų 
pradėjo remti regionų kultūrą, prezidento nurody-
mu pradėti steigti tradicinių amatų centrai. Toks 
centras įsikūrė ir Lydos mieste, ir jau antrąją jo 
veiklos dieną aštuoniolikmetis Jevgenijus užsu-
ko pasiteirauti, ar jie turį austi mokantį žmogų. 
Tokio meistro centrui kaip tik trūko, todėl lais-
valaikiu jis pradėjo čia darbuotis. Vėliau vaikinas 
įgijo akušerio specialybę, ir jau daug metų vieną 
vakarą jam tenka priimti gimdymą, o kitą – aus-
ti. Audimu tradicinėmis staklėmis jis susidomėjo 
būdamas 12os ir išmoko šio amato iš kaimo mo-
čiučių. Po to, pats eksperimentuodamas, tarsi iš 
naujo atrado šio tūkstantmečius gyvavusio ama-
to subtilybes. Kartu su amatų centro darbuotojais 
keliaudamas po Lydos ir Varanavo rajono kaimus, 
jis susipažino ir su Pelesos krašto lietuvių audė-
jais. Lauko tyrimų patirtis pavirtino nuojautą, kad 
šio regiono audimo raštai skiriasi nuo vyraujančių 
kitose vietovėse. Baltarusijos audiniams būdingi 
margi raštai, ryškios spalvos, o Lydos krašte vy-
rauja Dzūkijai itin artima spalvų gama. Jevgenijus 

iš  Gudijos

Adomo ir Marilės „Meilės akmuo“ Gojaus miškelyje. 2019 m.
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su bičiuliais siekia atkurti ir čionykštės kultūros 
savitumą parodančius etnokultūrinius kostiumus4. 

Kas Tavo gyvenime nutiko, kad pradėjai austi?

Močiutės dažnai pasakodavo, kaip ausdavo, ir man 
tai buvo labai įdomu, nors staklių dar nebuvau ma-
tęs. Kartą mokyklos darbų mokytojas pažadėjo pa-
rašyti gerą pažymį tam, kas suras ir atveš jam seno-
vines audimo stakles. Pagalvojau, kad turiu plačią 
giminę, gal kur nors jas atrasiu. Nuvažiavau pas 
močiutę iš mamos pusės, gyvenančią Naugarduko 
apylinkėse, ir sužinojau, kad iki vestuvių ji ausda-
vusi pas savo seserį, kurios namai sudegė kartu su 
daiktais, audė ir gyvendama pas anytą, bet staklės, 
deja, neišliko. Tuomet susiradau tetą, dirbusią kul-
tūros klubo vedėja, rin kusią ir tautosaką. Klausiu: 
„Teta Valia, ar turi stakles?“ O ji sako: „Taigi jūsų 
giminaitė turi, net neišardytas.“ Teta turėjo ome-
nyje senelio seserį, su kuria aš puikiai sutariu. Li-
pome į jos namo palėpę (buvo šalta, vasaris), ir ji 
atidavė man kažkokias staklių dalis... Interneto tuo 
metu dar nelabai buvo, tik enciklopedijose galėjau 
pasiskaityti, kaip tos staklės veikia. Kažkokiame 
filme pamačiau, kaip audžiama – na, ir užsidegiau! 
Pasidarė gaila stakles atiduoti mokyklai. Atsimenu, 

4 Jevgenijų kalbinau rusų kalba. Dėkoju dr. Vytautui Tumė-
nui, kad padėjo suprasti ir išversti kai kurias sąvokas, nors 
ir jį kai kurie dalykai nustebino. Pavyzdžiui raštų „daug-
kartinės atminties“ išsaugojimo ir pritaikymo būdai. 

pirmasis iššūkis buvo suprasti, kaip tos nytys ske-
čiasi. Močiutė pasakojo, kad jos pražiodomos nu-
mynus pakojus, bet niekas negalėjo paaiškinti, kaip 
visa tai veikia, kas ir kur prie tų pakojų rišama.

Tai ėmeisi išrasti dviratį?

Panašiai. Tada ir siūlų jau niekas neturėjo, tad teko 
pačiam išmokti verpti verpstuku. Čia, arčiau Ly-
dos (на Лидчине), moterys verpdavo rateliais. O 
Naugarduko žemėse (на Новогрудчине), kur mano 
senelės kaimas, po senovei sukdavo verpstuką. 
Mano prosenelė turėjo ir ratelį, tai trys seserys ver-
pė kaip kuriai patogiau. Mano močiutė verpė verp-
stuku greitai ir sukriai, mokėjo nepersukti to siūlo... 
Ji buvo sukaupusi neįtikėtinas lino atsargas, kurias 
pradėjau verpti aš... Kai jau turėjau pakankamą kiekį 
audimui, siūlus išbalinau ir kibau į darbą: pradėjau 
austi pirmąjį rankšluostį! Iš pradžių niekur nepavy-
ko gauti šaudyklės, tad audžiau su verpstuko paga-
liuku. Vėliau viso kaimo moterys padėjo man tos 
šaudyklės ieškoti, bet radome tik kitame kaime, – 
tada jau buvo lengviau. Šaudyklės ieškojo moterys 
ir mano tėvo gimtinėje, prie Lietuvos sienos, Gera-
nainiuose. Galiausiai gavau net penkias!

Mano pirmieji rankšluostėliai buvo baisūs, 
išausti iš kraupiai suverptų siūlų. Ne rankšluos-
tis, o tinklelis gavosi. Nepaisant to, labai didžia-
vausi – rodžiau bobutėms, o jos gyrė, nenorėda-
mos manęs liūdinti, ir besistebėdamos, kad vai-
kas tokio dalyko imasi. 

Ar pameni, kaip tada jauteisi, kas Tave patraukė? 
Pasakojimai ar pats procesas?

Tiesiog užsikrėčiau eiline pamišėliška idėja, ir il-
gam. Kai būdamas 12os pradėjau austi, tai iki šiol 
nesustoju. Kur tik gyvenu, namuose stovi stak-
lės. Pilnas butas rankdarbių, rengiu ir parodas... 
Vaikystėje per atostogas nuvažiuodavau pas vieną 
ar kitą močiutę į kaimą, ir leisdavau dienas aus-
damas. Kaimynės man atiduodavo siūlus, ir pats 
jiems taupiau pinigus, nes tėvai neduodavo, sa-
kydavo, kad niekais užsiimu. Todėl dažnai verp-
davau slapčia, kol tėvai būdavo darbuose. Dar 
turguje pirkdavau storus mezgimo siūlus, audi-
mui juos išsukdavau – išskirdavau į dvi dalis – ir 
suvyniodavau į rites. Ir megztinius ardydavau...

Sakai, kad tėvai nesuprato, o močiutė?

Ir ji nepritarė mano veiklai, sakė: „Kam tau šitas 
sunkus darbas?“ Mat jai audimas siejosi su ne-
maloniais prisiminimais: jaunystėje po sunkių 
darbų kolūkyje dar tekdavo namuose iki išnaktų 
austi. Tiesa, tėvas su močiute dar užmesdavo akį, 

Jevgenijus Markėvičius. 2019 m.
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kuo aš čia užsiimu, o mamai rankdarbiai apskritai 
tolima sritis... Kai per vienas atostogas man pa-
galiau leido atsinešti stakles į kambarį, tai buvo 
džiaugsmo! Tai dirbau! Sekmadieniais ir švenčių 
dienomis, žinoma, austi nebuvo leidžiama. Pama-
žu pradėjau austi vis greičiau, ir per tas atostogas 
įveikiau du rankšluosčius ir lovatiesę. Pusantrų 
metų tik su dviem pakojais audžiau paprastus dvi-
nyčius drobinius audeklus. O būdamas trylikos 
išmokau austi ir keturnyčius, penkianyčius. O dėl 
aštuonnyčių teko atlikti detektyvinį tyrimą, nes 
kaime niekas nebeatsiminė, kaip tai daroma. Iš 
pradžių ieškojau atsakymo knygose, bet netrukus 
radau giminaitę Lydos rajone, kuri ne tik viską 
išmanė, bet ir išmokė apmesti metmenis. Iki tol aš 
tik iš pasakojimų visą procesą rekonstruodavau, 
nes niekas man nerodė, močiutė nė karto nepadė-
jo. Daugiausiai sužinojau iš jos kaimynių – XX a. 
3ajame dešimtmetyje gimusių bobulių.

Jos ateidavo pas jus pasidyvyti iš audžiančio vaiko, 
ar Tu eidavai pas jas?

Aš eidavau, nes jos jau buvo silpnutės, sunkiai 
vaikščiojo. Mes gyvenome vienkiemyje, kiek ato
kiau nuo kaimo. Jos pasakodavo ir ginčydavosi 
tarpusavyje, net konkuruodavo: „Nemeluok, tu 
gi neaudei, tik tavo mama audė...“ „O tu irgi ne-
audei, todėl nemokyk!“. 

O ką draugai galvojo apie Tavo hobį?

Niekam savo laisvalaikio nepiršau ir galvos 
nekvaršinau. Kam įdomu, tas paklausdavo.

Tai daugiausiai apie audimą sužinojai iš tiesioginių 
šaltinių – iš žmonių.

Tai įnešė ir painiavos. Enciklopedijose ir audimo 
technologijos aprašyme, kurį turėjo mano darbų 
mokytojas, buvo vienokia informacija, o bobulės 
man pasakojo kitaip. Pavyzdžiui, enciklopedijo-
je rašoma, kaip užtaisyti stakles su 10 nyčių, o 
kaime prie Naugarduko mokė, kaip užtaisyti 20 
nyčių, nes taip greičiau vyksta audimas, Lietuvo-
je, arčiau Kauno (tad ir Vakarų Europos), taip pat 
veria daugiau nyčių. Tuo tarpu Dzūkijoje, Dieve-
niškėse, kur mano tėvo gimtinė, audė dvinytėmis 
staklėmis. Visa tai bandžiau perprasti pats vienas. 

Kaip įdomu, kad Tavo kaime buvo naudojamos senovi-
nis verpstukas ir modernesnės nei kitur audimo staklės...

Technologiniai skirtumai pastebimi vos 15 km 
vienas nuo kito nutolusiuose kaimuose. Močiutės 
kaimas yra prie Liubčios, o šios vietos kadaise pri-
klausė didikui, turėjusiam audimo manufaktūras 
Kareličiuose – miestelyje, garsėjusiame savo gobe-
lenais, kurie puošė ir Radvilų rūmus Nesvyžiuje. 

Bandydamas įvairias technologijas įsitiki-
nau, kad dvinytėmis staklėmis išaudžiu drobę per 
4 valandas, o su 20 nyčių – per pusvalandį. Bet jei 
audi rinktines lovatieses (rinktinius divonus, ru. 
переберанки), kur reikia raštus rinkti – tada audi 
dvinytėmis. Rinktinė technika (переборы) yra ar-
chaiškesnė. 

O Tave labiau traukia senosios technologijos ar ne-
svarbu, kaip austi?

Turbūt viskas patinka. Tačiau aš troškau išsau-
goti audimo būdus, apie kuriuos mažai rašoma 
enciklopedijose. Mūsų regiono etnine kultū-
ra apskritai mažai kas domėjosi, mažai tyrinėjo. 
Etnografai atvažiuoja ir išsižioja, išgirdę, kad kai 
kuriuose Novogrudčinos (Naugarduko krašto – 
L. L.) kaimuose su dvidešimčia nyčių austa... Vi-
same Lydos krašte, visi lietuviai iš miškais apsup-
tų Pelesos krašto kaimų audė dvinyčius audek-
lus. Kuo atokesnis kaimas, tuo senesnės staklės... 
Liubčioje stakles vadino varštatu, nuo vokiško 
warstat, o metmenis vadino krosnomis. Tuo tarpu 
Lydos ir Varanavo rajonuose tiek lietuviai, tiek le-
nkai krosnomis vadino stakles. Taigi, etnografams 
čia tikrai yra ką veikti. 

Atrodo, kad esi išsiruošęs į nesibaigiančią savo gyve-
nimo ekspediciją? 

O taip! Menu, kaip kažkada tyrinėjau močiutės 
rankšluosčius, ir pastebėjau, kad pora jų yra kito-
kie – skiriasi tiek raštas, tiek technika. Klausiu, iš 
kur jie. Sako, kad marčios motina padovanojusi, 
kai sūnus tuokėsi. Neištvėriau, nuvažiavau pas tą 
svočią. Tai 1922 m. gimusi moteris, kuri dar audė 
ir turėjo senutėles, tiesiog prieštvanines stakles. 
Labai apsidžiaugė, kad aš domiuosi, ir atskleidė 
man visokių technologinių paslapčių. 

Tai kaimo bobulės buvo Tavo recenzentės. Ir kriti-
kavo, ir patarė? 

Taip. 

Kiek tų aplankytų bobulių Tavo sąraše?

Mano kaime, Novogrudčinoje, jų buvo apie 12. 
Dar gretimame kaime buvo bobulė Jadvyda iš 
tėvo gimtinės. Ji viską audė kitaip nei likusios ir 
buvo tikra audimo fanatikė. Daug išmokė minė-
toji močiutės svočia. Dar iš tėvo gimtinės buvo 
baba Helia, baba Hancia ir tėvo pamotė. Jos la-
bai nuoširdžiai domėjosi mano veikla. Būta daug 
atsitiktinių susitikimų. Kartą vykome Lenkijon, 
į kaimą Ščiučino rajone, kur gyveno draugo bo-
butė. Netikėtai ji man padėjo išsiaiškinti seniai 

iš  Gudijos
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ramybės nedavusį klausimą apie ,,akląsias nytis“. 
Nytys be akučių (rus. нити без глазок) itin ar-
chajiškos, jose tik kilpos supintos. Dar nežinojau, 
kaip padaryti vadinamąją „daugkartinę atmintį“, 
kuri įgalina greičiau atkurti raštus. Tai pradėtas 
austi audinys – pirmosios 10–15 eilių, kuriose 
jau ren kamas raštas. Tada nytys per vidurį per-
klojamos storu, tvirtu siūlu („dratu“) ir paliekami 
nyčių siūlai, kuriuos, užtaisant stakles kitam au-
diniui, tereikia surišti su naujais audinio siūlais. 
Pabaigus austi raštą, „atmintis“ vėl nukerpama 
palie kant ilgus siūlus. Vieną būdą, kaip išsaugoti 
raštą, atradau Serafinų kaime (Lydos raj.), iš kur 
kilusi brolio žmona, kitą – Pagorodno kaime. 
Vienur tą „atmintį“ vadina матузы (lie. virvelė), 
kitur – калоши, драты (lie. lininis siūlas)...  

Austi netipinius aštuonnyčius divonus su 6 
pedalais išmokau pas draugo senelę pani Marysią 
iš Augustavo, netoli Suvalkijos. Tokie divonai pa-
plitę būtent Lietuvos pasienyje. Paprastai nyčių ir 
pedalų skaičius sutampa. Aš trejus metus bandžiau 
tai perprasti, ir niekaip nepavyko, o ta Marysia su-
rado sąsiuvinį su planu, ir viską paaiškino. Vėliau 
dar ir Lietuvoje kažkur mačiau taip audžiant.

Ir pats jau tapai mokytoju ir meistru?

Kartą tokiomis siauromis staklėmis išaudžiau 
visą plačią lovatiesę! Bobulėms tai buvo nema-
tyta negirdėta. Sakė: „Oi gražu – pas mus taip 
neaudė!“ Taip pademonstravau savo mokytojoms 
know how. Dabar Lydos amatų centre turiu porą 

mokinių. O viena buvusi mokinė gyvena Lietu-
voje, Senuosiuose Trakuose. 

Ar pradėjęs domėtis audimu pastebėjai, kad šitas 
Baltarusijos pakraštys nuo likusios šalies skiriasi ne 
vien audiniais? 

Pastebėjau, kad mūsų audimo tradicijos artimos 
lietuviškoms, ne baltarusiškoms. Mūsų rank-
šluostėliai pilki, balti, mažai raštų – nerasi ryš-
kių raudonų, kaip kitur Baltarusijoje. Audiniai 
čia santūrūs, kaip lietuviai. Manau, kad šituose 
kraštuose mes esame gerokai maišyti – ir baltai, ir 
slavai. Juk negali siena atskirti kultūrų ir tautų. Be 
to, visa Baltarusija stačiatikiška, vienintelė Gar-
dino sritis – katalikiška. Stačiatikiai juk seniau 
tapo krikščionimis, o visi čionykščiai krikščio-
nybę priėmė vėlai – kai Lietuvos Didžioji Kuni-
gaikštystė krikštijosi. Gal ir dėl to mūsų tradicijos 
kitokios. Nežinau. Faktas, kad dauguma kaimų 
pavadinimų mūsų kraštuose baltiški, ne slaviški. 

Kada supratai, kad tie pavadinimai baltiški? Nes 
Tavo kolegos iš Lydos amatų centro apie tai iš mūsų 
išgirdo pirmą kartą ir labai nustebo... 

Man seniai kėlė įtarimą tie keisti pavadinimai, 
o kai pradėjau dažniau nuvažiuoti į Lietuvą, kur 
turiu daug draugų, ėmiau perprasti lietuvių kal-
bos skambėjimą ir atpažinti panašius vietovar-
džius abipus sienos. Visuomet gerbiau lietuvius 
už tai, kad jie išsaugojo savo kalbą. 

Audimo pamokos. 2019 m. Arūno Baltėno nuotraukos.
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O kokios tautybės pats esi? Gal turi ir lietuviškų šaknų, 
nes minėjai, kad tėvo gimtinė netoli Dieveniškių? 

Visi šitame pasienyje yra lenkai. Mums dažnai 
primeta, kad jokie mes ne lenkai, kad tik sulen
kinti... Aš manau, kad yra kultūra... Lenkų kalba 
meldėmės, kalbėjome daugelį metų, ir ši kultūra 
yra mūsų protėvių palikimas, jo atsisakyti nega-
lime. Šeimoje kalbėjome rusiškai, su močiute – 
baltarusiškai, vietos dialektu. Vėliau išmokau 
kalbėti lenkiškai, nes laikau save lenku. O Dieve-
niškės buvo mūsų parapija, ten tėvas krikštytas. 
Jis gimė Lintupio kaime – nežinau, ką tas pavadi-
nimas reiškia. Aplink daugiausiai lenkai katalikai 
gyveno, vienas kitas kalbėjo lietuviškai. O rusų, 
stačiatikių, juo labiau cerkvių, Varanavo rajone 
nerasi. Žmonės liko ištikimi savo kultūrai.

Bet giminės iš mamos pusės buvo stačiatikiai, kaip 
Tavoji močiutė nuo Naugarduko krašto. Tad turėjai 
galimybę pažinti kultūrų įvairovę. Be to, kad domė-
jaisi audimo technologijomis, numanau, esi išgirdęs ir 
kitokių įdomių pasakojimų, susijusių su audimu? 

Naugarduko ir Lydos rajonuose yra tiek stačia-
tikių, tiek katalikų kaimų. Jų rankšluosčių raštai 
ypač skiriasi. Stačiatikių rankšluosčiai puošnesni, 
paprastai jie būna siuvinėti, jais uždengdavo iko-
nas, kad nebūtų nuogos. Močiutė pasakojo, kad 
stačiatikiai, ištikus bėdai – marui, badui, karui, – 
turėjo per naktį išausti lininę drobę, kad nelaimė 
aplenktų kaimą. Novogrudčinoje darydavo taip: 
per vieną naktį moterims reikėjo išausti rankšluos-
tėlius, o vyrai turėjo išdrožti tris kryžius, kuriuos 
pastatydavo abiejuose kaimo galuose ir per vidurį, 
ir tais rankšluostėliais juos apjuosdavo. Paskutinį 
kartą taip darė, kad baigtųsi II pasaulinis karas.

Bendravai su žmonėmis, kurie dalyvavo tokioj apeigoj? 

Ir močiutė, ir jos kaimynės dalyvavo, todėl galė-
jo man papasakoti. Nežinau, koks tai buvo metų 
laikas... Gal žiema. Jos susirinko vienoje troboje, 
atsinešė lino. Kai nusileido saulė, pradėjo tą liną 
džiovinti, kažkas jau mynė, kitos verpė, suverp-
tus siūlus vėrė į stakles. Nesustodamos ruošė li-
nus, verpė siūlus, audė. Viskas vyko vienuose na-
muose. O vyrai tuo metu važiavo į mišką, kirto 
tris medžius, parsivežę juos į kaimą drožė tris kry-
žius. Tada pasklido gandas, kad karas baigsis per 
Šv. Jurgį (на Юрия), o pagal stačiatikių kalendorių 
Jurginės yra gegužės 6 d. Karas baigėsi gegužės 9 
d.! Ne vien mūsų kaimas taip darė, bet ir visi apli-
nkiniai. Suskaičiavau 7 kaimus, kuriuose tai vyko. 

Viskas turėjo būti išausta būtent iš tą naktį apdirbto 
lino? Nieko iš anksto negalėjai susiruošti? Ir būtinai 
reikėjo dirbti naktį?

Taip, iš to paties lino turėjo būti suverpti visi siū-
lai ir išaustas metras drobės. Pradėti darbus reikėjo 
saulei nusileidus, o pabaigti – iki aušros. Nuo sau-
lės laidos iki aušros reikėjo išausti metrą drobės, 
ją sukarpyti į tris rankšluostėlius, ir pakabinti juos 
ant kryžių. Tai buvo paprasti, pilki rankšluostėliai. 

Ar tavo kaime išliko tie kryžiai?

Atėjo sovietų valdžia ir viską išdaužė. Tiesa, 
cerkvės žmonės neatidavė, ją pavyko apsaugoti. O 
šiaip sprogdindavo cerkves, bažnyčias, koplyčias... 
Žmonės stengėsi saugoti šventoves, po traktoriais 
guldavosi, kunigus slėpė, budėdavo naktimis, pro-
cesinius altorėlius, skulptūras išsinešiojo po namus. 
Žmonių tikėjimas šituose kraštuose visada buvo 
stipresnis, be to, ir bolševikai čia vėliau atėjo... 

Ačiū už pasakojimus. 

THE WORLD BEYOND THE WALL.  
TRIPS AND MEETINGS IN THE LAND  
OF GRODNO  

Lina LEPARSKIENĖ

As we travel from Vilnius to Grodno, we now cross the border 
between Eastern and Western Europe (the EU’s external bor-
der). However, the heritage of the Grand Duchy of Lithuania 
and the Polish–Lithuanian Commonwealth in the provinces of 
Grodno, Belarus, reminds us that the present border between 
Lithuania and Belarus appeared only quite recently. In cultu-
ral and historical memory, the lands of Vilnius and Grodno 
still come together into a single world. Place names, landsca-
pes, villages and towns, shrines, decorations of wooden houses 
and fabric patterns prove that the peoples and nations living 
on both sides of the border are linked by common cultural 
roots. In order to discover all of this, it is necessary to go on 
a journey. This time there is a story about the world of poet 
Adomas Mickevičius and his muse Marilė Vereščiak Putka-
merova, which is nearly forgotten by Lithuanians yet exists 
just outside the border (in Benekainys and Baltinėnai). And 
in a conversation with selflearned weaver, the gynecologist 
Jevgenij, we talk about the closeness of Lida region’s weaving 
traditions to Dzūkija and how traditional crafts can become a 
hobby of a modern man.

Ekspedicija buvo 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės 
Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną prog-
ramos finansuojamo projekto „Kaimas–kultūros šaltinis“ (Nr. ENI–
LLB–1–098) dalis. Jos tikslas – kultūros plėtra pasienio regionuo-
se. Vykdant projektą bus sukurtos tradicinių amatų dirbtuvės, vyks 
bendri kultūros renginiai, bus skatinama keliauti po kaimo vietoves. 
ES projektui skiria 270 789 eurų finansavimą. Ekspedicijoje taip pat 
dalyvavo architektė Rasa Bertašiūtė, etnologas Vytautas Tumėnas, 
Lydos pilies muziejaus meno istorikė Tatjana Nikiforova. 

iš  Gudijos


