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Kultūros geografija. Mokslo darbas

MARIUS BARTAŠIUS

Lietuvos Žiemgalos kultūrinis regionas
Anotacija: straipsnyje Lietuvos Žiemgalos kultūrinis regionas
nagrinėjamas trimis aspektais: funkciniu, kultūriniu-etnografiniu ir savimonės. Sekant Lietuvos Žiemgalos funkcinių vienetų istorinę raidą,
galima lengviau įvertinti Lietuvos Žiemgalos kultūrinio regiono sanklodos ypatumus ir jų susiformavimo priežastis. Nagrinėjamas regionas
leidžia atskleisti savitą, kultūros požiūriu gana skirtingą regiono struktūrą. Šiame darbe aptariami aktualūs etnografinio-kultūrinio regiono
sampratos, etninės ir regioninės savimonės, tapatumo klausimai.
Lietuvos Žiemgalos kultūrinis regionas atskleistas kompleksiškai ir
išsamiai, atsižvelgiant į įvairių mokslo sričių duomenis. Duomenys
lyginti su savita šio tyrimo analize, sisteminti geografiniu pagrindu ir
iliustruoti kartoschemomis. Šiame darbe, remiantis visais duomenis,
stengiamasi nustatyti kompleksinę Lietuvos Žiemgalos kultūrinio regiono ribą, apžvelgiami svarbiausi jos vidinės sąrangos ypatumai.
Annotation: In the article the analysis of the cultural region of
Lithuanian Žiemgala focuses on three aspects: functional, culturalethnographic and self-awareness. Following the historical development of Lithuanian Žiemgala’s functional units it is easier to evaluate
the structural peculiarities of Lithuanian Žiemgala’s cultural region
and the reasons of their formation. The work deals with questions
of ethnographic and cultural conception of the region, ethnic and
regional self-awareness, and identity questions, however, with attempts to maintain greater objectivity while assessing the region.
Efforts have been made to reveal the cultural region of Lithuanian
Žiemgala in detail and in a complex way taking into consideration
the data of various fields of science, to compare it with our own
analysis, and to systematize the research data on a geographical
basis, so the gathered data are illustrated by cartoschemes. In this
work on the basis of all data it was aimed to outline the complex
boundaries of cultural region of Lithuanian Žiemgala and to survey
the most important features of its inner organization.
Bendrasis tikslas: prisidėti prie kompleksiškos Lietuvos kultūrinių regionų sistemos sukūrimo ir įteisinimo.
Konkretusis tikslas: išskirti ir aprašyti Lietuvos Žiemgalos
kultūrinį regioną.
Uždaviniai: išanalizuoti funkcinių vienetų Lietuvos Žiemgaloje istorinę raidą; nustatyti Lietuvos Žiemgalos gyventojų savimonės regioną; atskleisti Lietuvos Žiemgalos kultūrinio regiono
teritorinę struktūrą.
Metodai: empiriniai, statistinės ir kartografinės analizės.
Rezultatai: Šiame darbe išskirtas Lietuvos Žiemgalos kultūrinis
regionas, jis kompleksiškai išanalizuotas įvairiais aspektais, t. y. kaip
Palatvės, Šiaurės Lietuvos, skerslatviškumo (pa)tarmės regionas,
Aukštaitijos etnografinio regiono subregionas, aptarta Lietuvos Žiemgalos funkcinių regionų istorinė raida, atskleista šio kultūrinio regiono
teritorinė struktūra. Darbe aptariami etnografinio-kultūrinio regiono
sampratos, etninės ir regioninės savimonės, tapatumo klausimai.
Pagrindiniai žodžiai: Lietuvos Žiemgala, Pietų Žiemgala, pietinė Žiemgala, Lietuvos Žiemgalos kultūrinis regionas, Lietuvos
Žiemgalos savimonės regionas, Šiaurės Vakarų Aukštaitija, Šiaurės
Lietuva, skerslatviškumas.
Key words: Lithuanian Semigallia’s cultural region, South
Semigallia, Lithuanian Semigallia’s vernacular region, Northwest
Auk taitija, Northern Lithuania, Zemgale, Semigalia, Semigallia,
cross-Latvian dialect.

Įvadas
Lietuvos Žiemgalos kultūrinis regionas nėra nauja tema. Užuomazgų ir bandymų tyrinėti atskirus Lietuvos Žiemgalos kultūrinio
regiono regioninės etnografinės kultūros komponentus (pavyzdžiui,
archeologinius duomenis, tarmes ir kt.) būta ir anksčiau, tačiau trūko
metodiškai sistemingo ir kompleksinio darbo. Be to, išskiriant dabartinius Lietuvos kultūrinius regionus, pasigendama geografinio kultūros
aspekto, mažai atsižvelgiama į gyventojų savimonę, stokojama šių dienų regioninę kultūrinę savivoką ir saviraišką atspindinčių tyrimų. Tenka
pripažinti, kad Lietuvoje iki šiol nustelbia skirstymas į rajonus etnografiniu-lingvistiniu pagrindu, pagal kurį Lietuvos Žiemgala apskritai
neišskiriama. Lietuvos Žiemgalos regionas išsiskiria Lietuvos kultūrinių
regionų sanklodoje, o, atsižvelgiant į tai, kad žiemgališkoji savimonė
gaji, reikėjo išsamesnio darbo šio regiono išskyrimui pagrįsti.
Siekiant Lietuvos Žiemgalos kultūrinį regioną nagrinėti teritorinės organizacijos ir vidinės sąrangos atžvilgiu, šiame darbe pasitelkta amerikiečių kultūros geografų T. G. Jordan, M. Domosh ir
L. Rowntree1 tyrimo metodika, kur kultūrinis regionas išskiriamas pagal tris regionų tipus – funkcinį, formalųjį (etnografinį) ir vernakularinį
(angl. vernacular) (tarminį, savimonės). Etninės savimonės raiškai
nustatyti naudojamas kiek pakoreguotas W. Zelinsky2 savimonės
tyrimo metodas. Taip pat atkreiptas dėmesys į jau darytus etninės
savimonės tyrimus Lietuvoje. Tiriant Lietuvos Žiemgalos kultūrinį
regioną, atsižvelgta į greta esantį Latvijos Žemgalės etnografinį regioną, jo ribas, tačiau išsamiau už sienos esantis regionas netirtas.
Manoma, kad ateityje kultūros regionų tyrinėjimai sulauks vis
didesnio visuomenės susidomėjimo etniniais savimonės regionais.
Siekiant teisingesnio valstybės ir jos kultūros regionų valdymo ir tvarkymo, kultūriniai regionai ir jų skirstymas į rajonus taps vis svarbesniu
tyrinėjimo objektu. Anot prof. Pauliaus Kavaliausko, „nors natūraliai
istoriškai šimtmečiais besiformavusių vadinamųjų organiškųjų regionų – baltiškųjų žemių – politiniame Lietuvos žemėlapyje dėl beveik
pusę tūkstančio metų besitęsusių įvairių okupacijų neišliko, tačiau jų
atgaivinimas dabartinių teritorinių vienetų sistemoje galėtų būti ne vien
romantinė svajonė, o tapti pagarbos ženklu savo valstybės baltiškųjų
ištakų aidui.“3 Ypač svarbu objektyviai vertinti Lietuvos Žiemgalos kultūros regioną, dėl kurio vis dar diskutuojama ir ginčijamasi4.
Tačiau derėtų prisiminti, kad istorijos plotmėje buvo laikotarpių, kai žagarietis virsdavo livoniečiu, latviu, žemaičiu, o dabar – ir
aukštaičiu. Iš esmės nesvarbu, ką sako geografas, kraštotvarkininkas,
kalbotyrininkas, istorikas, archeologas, paveldosaugininkas, etnologas
ar kitos mokslo srities ar institucijos atstovas, nes tiek žagarietis, tiek
žeimelietis žino, kur jis gyvena ir kas jis yra. O juk ten gyvenantis
žmogus ir yra svarbiausias, kadangi būtent jis – šio krašto šeimininkas,
kuris kuria ir formuoja Lietuvos Žiemgalos krašto kultūrą.
Autorius yra dėkingas dr. Vidmantui Daugirdui ir dr. Rolandui
Tučui už metodinę pagalbą, vertingas pastabas ir konsultacijas.
Taip pat straipsnio autorius norėtų padėkoti ats. redaktoriui Vytautui
Didžpetriui, recenzentams – prof. habil. dr. Romualdui Apanavičiui
ir dr. Vidai Savoniakaitei už vertingas pastabas, taip pat dr. Ernestui
Vasiliauskui už suteiktą bibliografinę rodyklę ir kitiems, vienaip ar
kitaip prisidėjusiems prie šio straipsnio.
Darbo metodika
Kultūrinis regionas – tai geografinis teritorinis vienetas, pasižymintis pasaulėžiūros, materialinės ir dvasinės kultūros, gyvensenos
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ir papročių, architektūros, socialinės organizacijos, demografinio elgesio, etninės sudėties, tradicinių verslų, religijos, kalbos, tarmės,
šnektos, kultūrinio kraštovaizdžio ir kt. išskirtinumu5. Svarbu pastebėti, kad nederėtų painioti kultūrinių regionų su etnografinės kultūros regionais. Vis dar pastebima, kad neretai (sub)etninio tapatumo
tyrimai priskiriami etnografijai, tačiau etnografija – tai tautų, etninių
bendrijų materialinės ir dvasinės kultūros faktų rinkimas, aprašymas,
kaupimas. Etnografija yra ir vienas iš kokybinių etnologijos metodų, o pats etnologijos mokslas priklauso kultūrinės antropologijos
krypčiai. (Sub)etninė savimonė dažniau yra kultūrinės antropologijos
objektas. Kultūrinė antropologija6 taikoma ir geografijoje. Paprastai
ši geografijos mokslo šaka vadinama kultūros geografija. Kultūrinis
regionas – kompleksiškesnė ir platesnė sąvoka, kartu apimanti ir
etnografinės kultūros regioną. Tai yra dinamiškas organiškas darinys,
kultūros bruožai ar etninė savimonė nuolat keičiasi skirtingoje istorinėje plotmėje, tad kultūrinis regionas nuolatos evoliucionuoja. Gyventojų
savivoka, identifikacija ir regioninė savimonė suteikia pagrindą uždarai bendruomenei atsirasti, susiformuoti regioniniams dariniams7.
Nors Lietuvoje skirstymas į kultūrinius regionus – jau nemažai
tyrinėta mokslinė tema, tenka nuogąstauti, kad Lietuvoje kultūrinio
regiono samprata dar nėra galutinai išvystyta, iki šiol nustelbia
skirstymas į rajonus etnografiniu-lingvistiniu pagrindu. Sociologų,
teisininkų, politologų ir psichologų darbuose daugiau nagrinėjama
bendruomenių socialinė struktūra, aptariama individų identifikacija su
etnosu, bet mažai atsižvelgiama į teritorinę raišką, neįvertinamas geografinis aspektas8. Kiek kompleksiškesnius ir išsamesnius tyrimus,
skirtus Lietuvos kultūriniams regionams analizuoti, pradėta taikyti
Geologijos ir geografijos instituto Visuomeninės geografijos skyriuje9
ir Vilniaus universiteto Geografijos ir kraštotvarkos katedroje10.
Kaip minėta, kultūrinį regioną sudaro formalieji, funkciniai ir
vernakulariniai regionai. Formalusis kultūros regionas identifikuojamas remiantis vieno ar kelių kultūros komponentų (bruožų) (pvz.,
kalbos) objektyviu egzistavimu tam tikrame areale. Funkcinis regionas – tai organizuota teritorija, funkcionuojanti politiškai, socialiai,
ekonomiškai ar administraciniu būdu (pvz., valstybės administracinis vienetas)11. Chronologiškai sekant funkcinių regionų raidą,
galima lengviau įvertinti Lietuvos Žiemgalos kultūrinio regiono
sanklodos ypatumus ir jų susiformavimo priežastis. Vernakularinį
regioną žymus JAV kultūros geografas Wilbur Zelinsky apibūdina
kaip „vietinio gyventojo erdvinio suvokimo produktą“12. Pagal savo
pobūdį vernakulariniai regionai tapatinami su tarmių (lingvistiniai
– saviraiškos) arealais arba mentaliniais (savivokos) arealais, įsitvirtinusiais gyventojų regioninėje savimonėje. Regionai, kur tokia savimonė pasireiškia, vadinami etninės savimonės regionais. Reikėtų
atkreipti dėmesį, kad sąryšis su vietine aplinka yra būtinas, kitaip
kultūrinė atskirtis visuomenėje gali būti tiesiog subkultūra, neturinti
sąsajų su etnosu, o tuo labiau – su konkrečiu regionu.
Paprastai, remiantis skirstymo į kultūrinius geografinius regionus
metodika ir praktika, etninė savimonė grindžiama kalbėsenos paplitimu, tačiau konkrečiai Lietuvos Žiemgalos regione kalbėsena siejama
su daug platesniu regionu – Šiaurės Lietuva, o subetniškumas – su
istorine Žiemgala. Tai dar kartą parodo, koks persipynęs ir sudėtingos
sandaros yra Lietuvos Žiemgalos regionas. Siekiant „išnarplioti“ šį
sunkiai tiriamą regioną, jo sanklodos atskiriamos į dvi dalis:
Regioninės savimonės regionas šiame darbe siejamas su Šiaurės Lietuvos regionu, grindžiant jį skerslatviškumo patarmės bruožų
paplitimu ir atsižvelgiant į naują procesą – išaugusį šio regiono
suvokimą, tapatinant save kaip Šiaurės Lietuvos regiono atstovą.
Lietuviškos Žiemgalos dalyje subetninė savimonė grindžiama
subetnoso narių reflektuojamomis žymėmis ir jų teritoriniu paplitimu.
Šiai raiškai nustatyti naudojamas jau aukščiau minėtas amerikiečių
kultūros geografo W. Zelinsky13 savimonės tyrimo metodas. Pagal
šį metodą mokslininkas išskyrė JAV savimonės regionus pagal savimonę atspindinčių pavadinimų teritorinį paplitimą. Kaip pavyzdys
šiam darbui pasitelkta Almos Ragauskaitės tiriamojo darbo „Dzūkijos
kultūrinis regionas“ metodika.
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Lietuvos Žiemgalos etninei savimonei nustatyti naudoti tokie
tyrimo būdai:
Naršant informaciniuose įmonių kataloguose: www.imones.lt,
www.118.lt, VisaLietuva.lt, taip pat žiniatinklių paieškų sistemose:
Google, Yahoo! Search ir Bing14, pagal žiemgališkąją subetninę savimonę atspindinčių įmonių, įstaigų pavadinimus, tokius kaip Žiemgala, Žemgala, žiemgalis, Nameisis, Namėjas, Viestartas ir pan.
Remiamasi etninės kultūros globos bendruomenių, organizacijų, draugijų lokalizacija, atsižvelgiama į jų organizuojamų renginių
ir jų dalyvių teritorinį paplitimą.
Analizuojant regioninės ir subetninės savimonės raišką, buvo
remtasi ir kitų subetninės savimonės tyrimų duomenimis15.
Šiame straipsnyje per funkcinių, etnografinio ir savimonės
regionų teritorinės sandaros analizę atskleidžiami trys Lietuvos
Žiemgalos kultūrinio regiono sanklodos sluoksniai: funkcinė regiono organizacija, teritorinė kultūrinių bruožų diferenciacija ir
regioninė bei subetninė savimonė.
Lietuvos Žiemgalos funkcinių vienetų
istorinė raida
Archeologiškai žiemgalių kultūra priskiriama Vakarų baltų pilkapių sričiai16, kuri ilgainiui pradeda skilti į keletą darinių.
Dabartinėje Lietuvos teritorijoje Vakarų baltų pilkapių kultūra jau
I tūkstantmetyje pr. m. e. skyla į sūduvių-jotvingių kultūrą, o senajame geležies amžiuje – į Vakarų Lietuvos plokštinių kapinynų
su akmenų vainikais kultūrą (vėliau kuršiai, lamatiečiai), Nemuno
žemupio plokštinių kapinynų kultūrą (skalviai), Centrinės Lietuvos
plokštinių kapinynų kultūrą (aukštaičiai) bei į Šiaurės Lietuvos ir
Pietų Latvijos pilkapių kultūrą, kuri, tikėtina, apie V a. skilo į tris
etninius darinius: žemaičius, žiemgalius ir sėlius. Toks etnokultūrinis
skilimas sietinas su skirtingos geografinės aplinkos faktoriumi, kuris
ir lėmė atskirų etnogeocenozių17 susidarymą. Šiuo atveju žemaičių,
žiemgalių ir sėlių etnokultūrinių sričių arealai beveik idealiai sutapo
su skirtingais kraštovaizdžių tipais. Žemaitijos aukštumose susiformavo žemaičių etnosas, Augšžemės aukštumoje formavosi sėlių
etnoso branduolys, o Lielupės baseino žemumose – žiemgalių18.
Žiemgalių gyventa teritorija apėmė Mūšos–Lielupės baseiną, t.
y. maždaug 17 000 km² plotą19. Gamtinių-geografinių sąlygų požiūriu,
tai monotoniška lyguma, pasižyminti derlingu dirvožemiu, todėl buvo
tinkamos sąlygos užsiimti žemdirbyste, gyventi, plėtoti ir puoselėti
kultūrą20. IV–V a. suintensyvėjus žemdirbystei, tankėjant gyventojų,
prasidėjus tautų kraustymuisi, rytinėje Baltijos pakrantėje gyvenusios
baltų gentys tarsi persigrupuoja21. Žiemgaliai, būdami Šiaurės Lietuvos ir Pietų Latvijos pilkapių kultūrinės srities viduryje, Mūšos-Lielupės baseine, tapo lyg ir jungiamoji grandis tarp žemaičių ir latgalių.
Archeologiniai duomenys rodo, kad VIII a. žiemgalių gyventa teritorija
pradėjo smarkiai plėstis22. Šiuo laikotarpiu jau galėjo atsirasti skirtingi
žiemgalių teritoriniai vienetai, kuriems formuotis padėjo ekonominiai,
politiniai, kultūriniai ir ypač kariniai interesai. Neatsitiktinai 870 m.
rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminimas Žiemgalos vardas.
Danų kronikose „Annales Ryenses“ rašyta, kad danai pavergė „visą
Prūsiją, Žiemgalą (Semigaliam), karelų žemę ir daug kitų kraštų“23.
Akivaizdu, kad žiemgalius vienytis vertė nuolatiniai antpuoliai, kurie
skatino Žiemgalos, kaip karinės, o ypač gynybinės galios vieneto,
susidarymą. Dažniausiai žemių konfederacijos procesai apimdavo
etniškai vieningą teritoriją ir už jos ribų neišeidavo, todėl šias konfederacijas galima tapatinti su gentinėmis sąjungomis, etnoteritoriniais
vienetais24. Bet vargu ar VIII–IX a. būtų galima kalbėti apie žiemgalių
žemių konfederaciją, veikiau tik apie jos užuomazgas.
Labiausiai tikėtina, kad žiemgalių žemių konfederacija
(žr. 1 pav.) galutinai susiformavo tik XIII a. pr. iš žiemgalių genčių
Vakarinės Žiemgalos pagrindu25. Latvijos tradicinėje istoriografijoje
yra rašoma, kad XIII a. viduryje Žiemgaloje buvo septynios žemės:
Duobelė, Duobenė, Silenė, Sparnenė, Tervetė, Upmalė ir Žagarė; Mežuotnė įėjo į Upmalės sudėtį26. Iš šių žemių konfederacijos
Žiemgala galėjo tapti valstybe, tačiau nuolatinė kova su Vokie-
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čių ordinu trukdė jai formuotis27. Žiemgalių laisvės kova baigėsi
1290 m. Sidabrės pilies sudeginimu, o 10 tūkst. tiek ginkluotų,
tiek civilių žmonių pasitraukė į Lietuvą, kiti bėgo į Kuršą, dar kiti
migravo į Vidžemę28. 1279–1290 m. ši konfederacija atiteko LDK,
bet vėliau jos šiaurinę dalį nukariavo Livonijos ordinas29, nors dar
XIV a. trečiajame dešimtmetyje Lietuvos valdovas Gediminas save
vadino žiemgalių valdovu (princeps et dux Semigalle), matyt, taip
pretendavo valdyti visą žiemgalių gyventą teritoriją30.
Anot E. Vasiliausko, lietuviškosios Žiemgalos dalis LDK atiteko
ne iškart, 1426 m. vyko sienų koregavimas tarp Livonijos ir Lietuvos
Didžiosios kunigaikštystės. Nuo Joniškio iki Akmenės 40 kilometrų
tikslinta siena, ir Žagarė atiteko Livonijos ordinui. Tik XV amžiaus pabaigoje – XVI amžiaus pradžioje siena „pastumta” į Šiaurę31. Upytės
sritis buvo padalinta į dvi dalis – žemaitiška vakarinė dalis (iki Nevėžio)
atiteko Žemaitijai, o rytinės (didesnės dalies) pagrindu buvo suformuotas ir greitai lituanizuotas Upytės pavietas, kartu Trakų vaivadija
įgavo nenatūraliai į šiaurę nusidriekusią formą32. LDK įtraukus buvusios
Žiemgalos konfederacijos pietines teritorijas, jos taip pat tarsi buvo
padalytos – Žagarė, Joniškis, Akmenė atiteko Žemaitijos seniūnijai, o
Pakruojis, Biržai – Trakų vaivadijai. Be to, įdomus faktas, kad XV a. –
XVI a. pradžioje Lietuvos Žiemgalos regionas buvo likęs pagoniška
sala krikščioniškoje Europoje. Paėmus ir paskutinę Žiemgalių pilį Sidabrę 1290 metais, krikščionybė XIV–XV a. palengva įsitvirtino latviškoje
Žiemgalos dalyje, o V a. pab. – XVI a. 3–4 dešimtmetyje – ir lietuviškojoje. Taip Lietuvos Žiemgalos regionas, kaip ir visa Šiaurės Lietuva,
buvo pakrikštytas vėliausiai ne tik LDK, bet ir visoje Europoje33.
1589 metais įkurta Šiaulių ekonomija buvo pati didžiausia LDK
žemės valda34. Reikia paminėti, kad čia svarbų savarankiškumo vaidmenį atliko Joniškio miestas, kuris dar 1616 m. įgijo Magdeburgo
teisių privilegiją. Taip Joniškis tapo savivaldžiu miestu ir išsilaisvino iš
tiesioginės valdos savininko priklausomybės, o Šiauliai tokios privilegijos tuomet negavo35. Be to, derėtų pažymėti, kad po A. Tyzenhauzo
reformų 1769 m. liepos 13 d. Šiaulių ekonomijoje prasidėjo valstiečių
sukilimas, kurio židiniu tapo Žagarės miestelis. Šis sukilimas netrukus
išplito visoje ekonomijoje, tačiau buvo žiauriai numalšintas36. Kad
ir kaip ten būtų, pats faktas rodo, jog tuo metu Lietuvos Žiemgala
buvo gana savarankiškas ir aktyvus regionas, palyginti su kitomis
Šiaulių ekonomijos valdomis. Pati Žiemgalos ir Kuršo hercogystė
žemėlapiuose buvo žymima iki pat XVIII a. pabaigos37.

Priespaudos ir negandos neleido Žiemgalai plėtoti savo regioninės kultūros. Carinė Rusija, kaizerinė Vokietija, hitlerinė Vokietija ir
sovietų Rusija, imperinės tautos specialiai skaldė kultūriškai vienalyčius regionus, vykdė regiono etninę dezintegraciją, siekdami prijungti
naujas teritorijas į imperijos sudėtį. Pasaulyje daug pavyzdžių, kai
regionus buvo stengiamasi funkciškai padalinti nesilaikant kultūrinio
ar etninio vientisumo principo (pvz., Afrikos kolonizacija). Be to,
buvo siekiama kiek tik įmanoma naikinti vietinę kultūrą, riboti etninės
kalbos vartojimą keičiant ją į imperinę (pvz., gudų kalbos „internacio
nalizacija“ Sovietų Sąjungoje) ir pan. Tačiau visko nurašyti Lietuvos
okupacijoms negalima, mat, net ir atgavus Lietuvos nepriklausomybę
1918 m., prezidentui Antanui Smetonai Lietuvos regionų etninis ir
kultūrinis susiskaldymas buvo neparankus. Tuo metu buvo siekiama
įtvirtinti tautinę lietuvių (aukštaičių) valstybę, dėl to autoritarinis režimas siekė slopinti (sub)etninio regionalumo (ypač žemaičių) idėjas,
prisibijodamas valstybės stabilumo stokos esant ir taip sudėtingai
vidaus ir užsienio politinei situacijai tarpukario Lietuvoje.
1941 m. Vokietijai antrą kartą okupavus Lietuvą, buvo įvesta labai
griežta okupacinė valdymo forma38. Tačiau neilgai trukus, 1944 m.
liepą, sovietinė armija pradėjo veržtis į Lietuvą, užėmė Vilnių, rugpjūčio 1 d. – Kauną, o spalio mėnesį užėmė visą Lietuvos teritoriją.
Iš stichiškai besikuriančių partizanų būrių susiformavo visą Lietuvą
apimanti karinė struktūra39. Iš pat pradžių Šiaulių apskrities Žagarės,
Joniškio, Gruzdžių ir Kruopių valsčiuose susiformavo partizanų junginys (150–200 žmonių), vadovaujamas Lietuvos kariuomenės leitenanto
Martyno Kliausiaus-Tautvydo. Jau 1944 m. rudenį Tautvydas šį junginį
pavadino Genio kuopa ir suskirstė jį į būrius40, tačiau atrodo, kad
vietos gyventojai ir eiliniai Genio kuopos kovotojai ją dažniau vadindavo tiesiog Joniškio rinktine41. Joniškio saugumiečiams tebesiaiškinant,
kas tas Genio štabas, istorikės A. Malinauskaitės teigimu, kuopa jau
1946 m. rudenį buvo pakeitusi pavadinimą ir vadinosi Voverės rinktine42. Priskyrus Voverės rinktinę Jungtinei Kęstučio apygardai, būta pertvarkymų ir pačioje rinktinėje. Manoma, kad Voverės rinktinė pervadinta
Kunigaikščio Žvelgaičio rinktine 1948 m. gegužės mėnesį43. Įdomu tai,
jog kaip organizacinis vienetas ilgiausiai išsilaikė būtent Kunigaikščio
Žvelgaičio rinktinės Juozapavičiaus tėvūnijos partizanai44.
Čia reikėtų priminti, kad kunigaikštis Žvelgaitis žmonių sąmonėje
buvo dažnai siejamas su Žiemgala, ypač Žagarės II piliakalniu. Anot
archeologo E. Vasiliausko, „lietuvių kunigaikštis Žvelgaitis minimas

1 pav. XII–XIII a. Žiemgalos žemių konfederacija. Pagal N. Grasio pieš. (Banytė-Rowell, Buža, Cigliu...,
2003)
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Kultūros geografija. Mokslo darbas
Henriko Latvio kronikoje 1205 ir 1208 metais, kurio kontekstas toks: su
žiemgalių kunigaikščiu Viestartu, kurio rezidencija Tervetėje, Žvelgaitį
siejo nedraugiški santykiai. Viestartas kreipėsi į kalavijuočių ordiną,
kad jis padėtų kovoti su Žvelgaičiu. Manoma, jog apie 1208 metus
Žvelgaičio kariuomenė buvo sumušta. Jiems nukirto galvas ir parsivežė į Žiemgalą. Lietuviai tas galvas išsipirkinėjo, o penkiasdešimt
moterų, kaip rašoma kronikose, sužinojusios, kad jų vyrai neteko galvų, nusižudė. Kur tai įvyko, nėra žinoma, nes Henriko Latvio kronikoje
minimos dvi vietos – Tervetė ir Mežuotnė. Iš Šiaurės Lietuvos nei
Upytė, nei Šiauliai neminimi, todėl kunigaikščio Žvelgaičio egzistencija
miglota. XIX a. antrojoje pusėje prasidėjo romantinės krypties istoriniai
tyrimai, kurie buvo gana žemo lygio. Vienas to meto šviesuolių Simonas Daukantas parašė, kad Žvelgaitis buvo Mintaujos ir Žiemgalos
valdovas. Šią mintį XX a. ketvirtajame dešimtmetyje išplėtojo kraštotyrininkas Petras Mažylis. Jis rašė, kad Žvelgaitis buvo Žiemgalos,
Žagarės ir Mintaujos vadovas. Žeimelio kraštotyrininkas Juozas Šliavas
šį požiūrį įtvirtino 1967 m. 69 leidinyje „Kraštotyra“. Taip Žvelgaičio pilis
žmonių sąmonėje „pasistatė“ Žagarėje“45. Šis smarkiai romantizuotas
kunigaikščio Žvelgaičio portretas išliko iki šiol.
1950 m. birželio 20 d. buvo įvykdyta administracinė reforma,
pagal kurią Lietuvos TSR padalinta į keturias sritis: Kauno, Šiaulių,
Klaipėdos ir Vilniaus, šie į 87 rajonus, o pastarieji į – 2774 apylinkes. Tokiu skirstymu Lietuvos Žiemgalos regioniniai dariniai – Akmenės, Joniškio, Joniškėlio, Linkuvos, Pakruojo, Šiaulių ir Žagarės
rajonai priklausė Šiaulių sričiai, tačiau toks teritorinis-administracinis
suskirstymas neilgai išsilaikė. Jau 1959 m. kovo 13 d. panaikintas
Joniškėlio r., o nuo 1959 m. gruodžio 7 d. panaikinti Linkuvos ir
Žagarės rajonai. Apskritai per 1959–1972 m. Lietuvos TSR reformą
palikti 44 rajonai, kurie buvo ir žlungant TSRS46.
Tuoj po 1990 m. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo iškeltas atskiro Žiemgalos regiono klausimas. Pradėjus kalbėti
apie naująjį Lietuvos administracinį-teritorinį suskirstymą, buvo linkstama į tarpukario Lietuvoje buvusį suskirstymą į apskritis ir valsčius.
Buvo svarstomi keli administracinio-teritorinio suskirstymo variantai,
o viename iš jų buvo numatyta įkurti 22–24 apskritis, tarp kurių
būtų ir Joniškio apskritis. Į apskričių kūrimo vajų aktyviai įsitraukė ir
joniškiečiai47. 1990 m. birželio 19 d. Joniškio rajono taryba nusprendė48 pritarti Žiemgalos apskrities sudarymo tikslingumui, kreiptis į LR
Aukščiausiąją Tarybą ir jai pateikti pastebėjimus. Kreipimesi buvo
argumentuojama, kad „Joniškio kraštas turi savitą istorinę praeitį. IX–
XII a. čia gyveno viena iš baltų genčių – žiemgaliai, kurie, kovodami
dėl nepriklausomybės, dengė Lietuvos žemes ir sudarė istorines
sąlygas formuotis Lietuvos valstybei. Genties charakteris, kultūra,
gyvenimo būdas, įsikūnijęs latvių ir lietuvių tautose, dar ir šiandien
žymus Joniškio, Žagarės, Žeimelio, Linkuvos, Pašvitinio ir Vaškų
apylinkėse. Pertvarkant Lietuvos administracinį-teritorinį žemėlapį
siūloma sudaryti apskritį, į kurią galėtų įeiti Joniškio rajonas, dalis
Pakruojo ir dalis Pasvalio rajonų. Apskritis galėtų vadintis Žiemgalos
apskritimi. 1945–1949 m. yra gyvavusi panaši savo teritorija apskritis.
Ir Nepriklausomos Lietuvos metais buvo rengiamasi sudaryti Joniškio
apskritį. Tik 1940 m. įvykiai sutrukdė tai padaryti. Apskrities centru
galėtų būti Joniškis. Siūlomos apskrities ribos siejasi su natūraliomis
gamtinėmis sąlygomis, remiasi realiomis susisiekimo ir optimalaus
valdymo galimybėmis. Manome, kad Joniškio rajoną jungti prie
Šiaulių apskrities netikslinga“49. Siūlyta apskritis būtų sudaryta iš
maždaug 54 000 gyventojų, kurių pasiskirstymas pagal dabartinius
rajonus būtų toks: Joniškio rajone – 34 396 gyv., Pakruojo r. – 12 206,
Pasvalio r. – 7 35950. Siūlytoje Žiemgalos apskrityje funkcinis centras
būtų Joniškis, be to, apskritis turėtų 7 valsčius – Žagarės, Joniškio,
Gataučių, Pašvitinio, Žeimelio, Linkuvos ir Vaškų51.
Nepaisant Joniškio rajono Tarybos siūlymų ir gyventojų nuomonės52, Lietuvos Respublikos valdžia 1994 m. liepos 19 d. paskelbė
LR teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymą53, pagal kurį
Lietuvos valstybė buvo suskirstyta į 10 apskričių, kurioms pavaldūs
rajonai pavadinti savivaldybėmis, o vietoje apylinkių pradėtos steigti
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seniūnijos. Taip skirstant Lietuvos Žiemgalos regionas buvo suskaldytas į dvi dalis: Joniškio r. sav. ir Pakruojo r. sav. buvo priskirti
Šiaulių apskričiai, o Pasvalio r. sav. – Panevėžio apskričiai.
Prieš stojant į Europos Sąjungą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001–2004 metų programoje54 buvo numatyta „išskirti pagrindinius šalies teritorinius darinius – teritorinio plėtros strateginio
planavimo regionus, pagal kuriuos bus vykdoma valstybinė regioninė
politika, užtikrinti šalies regioninės sąrangos ir regioninės politikos
suderinamumą, sukurti optimalią teritorinio valdymo sistemą, o teritorinio valdymo reformą vykdyti įvertinus gyventojų nuomonę, regioninės politikos formavimo kriterijus, atsižvelgiant į regionų ekonominius,
socialinius ir kultūrinius skirtumus”. Ta proga prof. P. Kavaliauskas
parengė projektą „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės sandaros
tobulinimo“ ir pateikė dvi mezoregionavimo versijas, kurios „savo
teritoriniais vienetais išsiskiria tik šiaurinėje šalies dalyje, kur realius
skirtumus formuoja Žiemgalos, Upytės ir Knituvos žemių išskyrimo
interesai. Problemiškiausias šiame kontekste yra Biržų (karstinio)
regiono klausimas, nes istorinių žemių regeneravimo atveju šį ekologiškai ypatingą gamtinį šalies regioną tenka dalinti tarp Žiemgalos ir Upytės (gal net Sėlos), o patys Biržai praranda perspektyvą
tapti regioniniu centru“55. Anot P. Kavaliausko, „be krašto tvarkymo
požiūriu lemiančių ekonominių geografinių ar urbanistinių kriterijų,
svarbia prielaida šalies skirstymo į regionus optimizavimo paieškose
išlieka ir jų istorinio bei etnokultūrinio identiteto atspindėjimas“, todėl
pagal pirmąjį variantą Žiemgala (žr. 2 pav.) būtų išskirta mezoregiono
lygmeniu (NUTS-III), o makroregiono lygmeniu (NUTS-II) Žiemgala
priklausytų Vakarų Aukštaitijai, Vidurio Lietuvai56. Deja, į Kavaliausko
siūlymus vis dar neatsižvelgta, o liko galioti Etninės kultūros globos
tarybos rekomendacinės etnografinių regionų ribos.
Lietuvos Žiemgalos subregionas
Aukštaitijos etnografiniame regione
Lietuvos Žiemgalos regiono priskyrimo problematika. Remdamasi Lietuvos Respublikos etninės kultūros įstatymu57 ir įvairių mokslo
sričių specialistų (etnologų, etnomuzikologų, archeologų, istorikų, lingvistų ir kt.) išvadomis bei rekomendacijomis, 2003 m. Etninės kultūros
globos taryba išskyrė Lietuvos Respublikos etnografinių regionų teritorijas, laikydamasi Tarybos patvirtintų etnografinių regionų – Aukštaitijos, Dzūkijos (Dainavos), Mažosios Lietuvos, Suvalkijos (Sūduvos) ir
Žemaitijos – ribų58. Šiuo atveju Lietuvos Žiemgala buvo priskirta prie
Aukštaitijos kaip šio etnografinio regiono subregionas59.
Lietuvos Žiemgalos prisijungimas prie Aukštaitijos etnografinio
regiono yra iš esmės sąlyginis, nes, sudarant Žiemgalos ir Aukštaitijos etnografinius regionus, projekte būta svarstymų Joniškio rajoną prijungti prie Žemaitijos etnografinio regiono išskaidant istorinės
Žiemgalos teritoriją. Joniškio rajono prijungimą prie Žemaitijos etnografinio regiono dr. V. Vaivada grindė 1919 m. LR apskričių sienų ir
jų centrų įstatymu60. Galime daryti prielaidą, kad Lietuvos Žiemgalos
regiono priskyrimas Aukštaitijos etnografiniam regionui yra daugiau
„išeitis nuo blogiausio scenarijaus“ – Lietuvos Žiemgalos krašto išskaidymo atskiriems stambiems etnografiniams regionams. Z. Zinkevičiaus nuomone, „svarbu, kad Lietuvos etnografinių teritorinių
ribų skirstymas remtųsi istoriškai susiklosčiusiu etnokultūriniu krašto
susisluoksniavimu, bent su juo nesikirstų.“61 Kita vertus, jei Lietuva
yra dalinama į stambius regionus, Lietuvos Žiemgalos etnoregiono
kultūra yra artimesnė Aukštaitijai negu Žemaitijai62, todėl Lietuvos
Žiemgalos regionas turėtų likti Aukštaitijos etnografinio regiono subregionu. Vertinant iš skirstymo į rajonus etnokultūriniu pagrindu
perspektyvos, Lietuvos Žiemgala turėtų būti atskiras regionas, tarsi
besitęsianti Latvijos Žemgalės etnografinio regiono dalis. Skirtingų
valstybių politinės ribos neturėtų trukdyti integraliems kultūriniams
regionams egzistuoti, o valstybių regioninė politika neturėtų skaidyti
kultūrinius vienetus ir (ar) dirbtinai suformuoti kitus. Atvirkščiai, valstybės turėtų siekti, kad, pasitelkus bendrus etnografinius ar kultūrinius
regionus, būtų formuojami ir stiprinami tarpusavio ryšiai.

Žiemgalos tyrinėjimai
Prisimindami Mažosios Lietuvos etnografinio regiono sudarymo
aspektus, galėtumėme Lietuvos Žiemgalą lyginti su Mažąja Lietuva. Pirminiame etnografinių sričių skirstyme buvo siūlymų istorinei
Lietuvos Respublikai priklausančiai Mažosios Lietuvos daliai suteikti
autonominį statusą Žemaitijos etnografinėje srityje63 ar kitaip papildomai išskirti Žemaitijos regione Klaipėdos krašto (Mažosios Lietuvos)
subregioną su centru Klaipėdoje, į kurį įeitų Klaipėdos ir Šilutės rajonai bei Kuršių Nerija64. Tad tokiu atveju Mažosios Lietuvos statusas
būtų buvęs toks pat, kaip ir Lietuvos Žiemgalos, tik tiek, kad Lietuvos
Žiemgala – Aukštaitijos etnografinio regiono subregionas, o Mažoji
Lietuva – Žemaitijos. Vienas iš kriterijų, kodėl Lietuvos Žiemgalai
nebuvo lemta tapti atskiru etnografiniu regionu, galėjo būti tas, kad
Lietuvos Žiemgala lingvistiniu, gamtiniu-geografiniu požiūriu sąlyginai
panaši į Aukštaitijos etnografinį regioną. O Mažoji Lietuva smarkiai
kontrastuoja savo gamtinėmis geografinėmis sąlygomis (Nemuno
slėnio žemupys, Kuršių Nerija), etnografine kultūra (pvz., Klaipėdos
krašto aukštaičių tarmė) ir istorija (Mažoji Lietuva niekada nepriklausė
LDK) nuo Žemaitijos etnografinio regiono65. Akivaizdu, kad iš kitų
Lietuvos regionų Nemuno slėnio žemupys ar Kuršių Nerija labai išsiskiria ne tik etnografine kultūra, bet visų pirma – savo kraštovaizdžiu.
Lietuvos Žiemgalos kraštovaizdis nelabai išsiskiria, palyginti su greta
esančiais regionais. Nors nesunku pastebėti koreliaciją tarp istorinės
Žiemgalos gyventos teritorijos ir Žiemgalos bei Šiaurės Lietuvos vidurupių žemumų, tačiau šiuolaikiniam žmogui, kurio gyvensena vis
mažiau siejasi su gamtovaizdžiu, tai praranda aktualumą.
Kita vertus, sąryšis su gimtąja žeme išlieka itin ryškiu požymiu Žiemgalos krašto žmonių sąmonėje. Žiemgala, kaip kraštas,
pirmiausia siejasi su plačiu panoraminiu vaizdu, kuriame vyrauja
lygūs laukai. Gamtinės-geografinės sąlygos (šiuo atveju – derlingi
dirvožemiai) lemia žemdirbystės vystymą, kas savo ruožtu formuoja
agrokultūrinę aplinką. Keičiasi įrankiai, technologijos, bet žmonių
ūkinė veikla Žiemgaloje išlieka ir, regis, išliks ta pati.
Be abejo, gamtinis kraštovaizdis yra svarbus kriterijus atliekant
skirstymą į kultūrinius rajonus, tačiau teritorijų stambinimo atveju
neišvengiama savitos lokalios kultūros naikinimo (šiuo atveju – Lietuvos Žiemgalos) atvejų. Kartu vietos gyventojai netenka savo subetniškumo (žiemgališkoji savimonė), tad čia ir atsiranda etnografinio
regiono sąlygotumas, kai regiono ribos formuojamos didesniame
teritoriniame kontekste pagal poreikį „priskirti“, bet ne „išskirti“66.

L i e t u v o s Ž i e m g a l o s e t n o g r a f i n i s r e g i o n a s . Atsižvelgiant į tai, kad svarbiausias kriterijus, pagal kurį brėžiamos Lietuvos
etnografinių regionų ribos, yra materialinės ir dvasinės kultūros reiškinių (darbo, šeimos, kalendorinių ir bendruomenės švenčių, kalbos,
tarmių, folkloro, tradicinių amatų ir verslų, kulinarinio paveldo, architektūros, drabužių, audinių ir kt.) regioninis savitumas67, Lietuvos
Žiemgalos etnografinį regioną išskirti būtų sudėtinga. Tam pritaria ir
etnologas P. Kalnius68, tačiau kai kurių savitos etnografinės kultūros
bruožų Lietuvos Žiemgalos regione galime aptikti ir dabar.
Nemažai apie Žiemgalos kultūros paveldą yra rašyta „Žiemgalos“ draugijos išleistoje knygoje „Žiemgalos kultūros paveldas“69.
Tradicines, kalendorines, darbo, šeimos ir įvairaus gyvenimo tarpsnių
šventes Lietuvos Žiemgalos regione yra aprašęs Žilvytis Šaknys veikaluose „Šiaurės Lietuvos jaunimo gyvenimas (žiemos pramogos)“70,
„Šiaurės Lietuvos jaunimo gyvenimas. Pavasario ir vasaros sambūriai
bei pramogos“71, „Jaunystė Šiaurės Lietuvos kaime“72 ir kt. R. Paukštytė-Šaknienė išanalizavo Šiaurės Lietuvos gimtuvių papročius, pagal
kuriuos buvo kuriamas idealus XIX a. pab. – XX a. I pusės bendruomenės modelis73. Romualdas Apanavičiaus aprašė Lietuvos Žiemgalos regiono kankles ir priėjo prie išvados, kad „Šiaurės vakarų
Aukštaitijoje vartotos tradicinės kanklės greičiausiai atspindi senosios
etninės, modifikuotos – europietiškosios kultūros ypatumus“74. Didelį
indėlį į Lietuvos alkaviečių tyrinėjimą įdėjo Tadas Šidiškis, išleidęs
knygą „Velniakalnių kraštas“75, kurioje aprašo Žiemgalos krašto vietoves, susijusias su senovės žiemgalių pasaulėjauta, tikėjimu, kuris
čia, šiauriniame Lietuvos pakraštyje, išsilaikė ilgiausiai.
Joniškio istorijos ir kultūros muziejus rengia tradicines amatų dienas, per kurias pristatomas Žiemgalos regiono kulinarinis paveldas76.
Projekto „Tarptautinis bendradarbiavimas bei tradicijų išsaugojimas
Žiemgalos regione“ dėka neseniai pradėtas fiksuoti Žiemgalos kulinarinis paveldas, sudarant Žiemgalos regiono receptų knygelę77. Į ją
įtraukti kulinarinio paveldo statusą turintys patiekalai: kaimiškas gyvas
alus, bandelės su lašinukais, aguonomis, varške, uogiene, cinamonu,
pyragai ir sausainiai, pagaminti pagal tradicinę technologiją. Be to, dar
nuo viduramžių Žiemgalos krašte žinoma sriuba – skabputre – pieniška
parauginta sriuba su kruopomis ir tradicinis Žiemgalos gyventojų gėrimas – raugintas pienas (latv. rūgušpiens). Čia reikėtų paminėti, kad
Pašvitinio apylinkių kulinarinį paveldą išsamiai aprašė J. Samulionytė78,
atlikusi nemažai lokalinių tyrimų Lietuvos Žiemgalos krašte.

2 pav. Žiemgalos mezoregionas. Lietuvos Respublikos mezoregionavimas, NUTS III lygmuo (Kavaliauskas, 2004)
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Kultūros geografija. Mokslo darbas
Deja, tenka sutikti, kad, norint išskirti Lietuvos Žiemgalos etnografinį regioną, vien šių duomenų nepakanka. Tačiau, kalbant apie
etnografinius regionus, pirmiausia derėtų išsiaiškinti pačią etnografinio regiono sampratą ir jos sąlygiškumą. Lietuvos etnologijoje,
etnomuzikologijoje ir folkloristikoje sudarant formaliuosius kultūros
regionus (pvz., tradicinių drabužių regionas, tarmių regionas), lauko
tyrimai atliekami lokaliose vietovėse. Taip etnografiniai regionai išskiriami surinktą medžiagą apibendrinant platesnės teritorijos mastu.
Etninė, etnografinė kultūra pirmiausia sietina su nedidele teritorija,
kurioje kultūrinės aplinkos ir saviraiškos visuma suprantama kaip
vietinio savitumo ir identiteto savivoka. Tad lokali kultūra egzistuoja kaip atskiras kultūrinis vienetas, o regioninės kultūros pobūdis
daugialypis. Dažnai dėl ekonominių, administracinių, geografinių
veiksnių arba koncepcijų sudaromos dirbtinės teritorijos, apimančios
daugelį skirtingų lokalinių kultūrų79. Juk ir pats etnografinių sričių
skirstymas į platesnius regionus buvo daromas atkreipiant dėmesį
į jo svarbumą ir būtinumą siekiant Europos Sąjungos finansavimo80.
Pavyzdžiui, Aukštaitija sudaryta iš kelių etnografinių subregionų,
tarp kurių yra ir Lietuvos Žiemgala81. Kartu vos ne pusę Lietuvos
teritorijos apimanti Aukštaitija (20 rajonų iš 44) atrodo neproporcingai didelė, palyginti su vos iš 4 rajonų sudaryta Suvalkija82. Tokiu
atveju etnografinis regionas egzistuoja daugiausia teoriniu lygmeniu,
bet menkai pažįstamas ir taikomas praktiniame gyvenime83. Todėl
reikia stengtis, kad skirstymas į kultūrinius rajonus būtų kuo kompleksiškesnis ir paremtas išsamesne geografine analize84.
Lietuvos Žiemgalos kultūrinis
vernakularinis regionas
L i e t u v o s Ž i e m g a l o s l i n g v i s t i n i s r e g i o n a s . Kalbant apie Lietuvos Žiemgalos tarmės regioną, reikia atsižvelgti, kad
žiemgaliai turėjo savo žiemgalių kalbą. Kada žiemgalių kalba galutinai
išnyko, nustatyti nelengva. Intensyvus žiemgalių latvėjimas galėjo prasidėti tik XIV a. latgaliams ėmus masiškai kolonizuoti dėl karų ištuštėjusius Lielupės žemumų plotus85. Lietuviai iš pietų į šiaurę pradėjo
keltis apie IX a. ir čia įsivyravo po Žalgirio mūšio 1410 m.86 Šnektoms
ir tarmėms susiformuoti didelę įtaką turėjo gamtinis, politinis, administracinis ir religinis susiskirstymas. Dvigarsių siaurinimas XVII a., dar vėlesnė nekirčiuotų balsių redukcija buvo siejama su Žemaičių ir Upytės
apskričių, Žemaičių kunigaikštijos ir Trakų vaivadijos ribomis87.
Žiemgalių ir lietuvių šnektų sutapimas kartais gali būti atsitiktinis, formalus: dar prieš 100 metų šiaurės panevėžiškiai balsius i,
u platino mažiau, daug rečiau redukuotos galūnės. Ne toks senas
ir sutapimas, kai skirtingoms žiemgalių sritims priklausiusios žemės
dabar kalba skirtingomis tarmėmis: Linkuvos, Žeimelio, Vaškų, Saločių apylinkės (Upmalos sritis) – panevėžiškių, Žagarės, Joniškio
apylinkės (Žagarės sritis) – vidurio aukštaičių, Akmenės apylinkė
tarp Vegerių ir Laižuvos – žemaičių. Abiejose pusėse buvusios
žiemgalių ribos lietuvių tarmės dabar nesiskiria, o didesnę žiemgalių dalį asimiliavusios latvių tarmės panašesnės į kitas latvių tarmes.
Kuršiai ir žiemgaliai ribojosi, o vietoje jų atsiradusios žemaičių ir
panevėžiškių tarmės galėjo būti atskirtos kiek vėliau siauru šiauliškių ruoželiu dėl labai intensyvios aukštaičių kolonizacijos88.
Patys Lietuvos Žiemgalos regiono gyventojai savo tarmę neretai pavadina skerslatviška89,90, dažniausiai suprasdami, kad nešneka
kaip likusieji aukštaičiai. Remiantis Sigitu Geda, skerslatvis – gyvenantis netoli Latvijos ir aplatvėjęs lietuvis91. Kalbininkas Z. Zinkevičiaus tvirtina, kad „Suvainiškyje aplatvėjusius ar sulatvėjusius
vadina „skerslatviais“92. Skerslatviškumo tarmė pasižymi bendrinės
lietuvių kalbos galūnių trumpinimu (gẽrs, lãbs, kar̃ds – gẽras, lãbas,
kardas; tén añ kalna margs dvare�lis – tén añt kalno margas dvare�lis).
Neretai lietuviški žodžiai tariami kirčiuojant pirmąjį skiemenį, pavyzdžiui, joniškiečiai arklỹs taria ar̃klis (ỹ sutrumpėja į i), kaip Tu� šnekì?
taria kaip Tu šnẽki? ir pan. Įdomu tai, kad joniškiečiai turi žodelį
bu�jau (seniau bòjau), reiškiantį „žinoma“ (nu� gì, bu�jau, užeikit – nà
gì, žìnoma, užeikite). Galūnių trumpinimas ir kirčiuotasis pirmasis
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skiemuo yra būdingesni latvių bendrinei kalbai. O ir pats epitetas
„skerslatviškai“ iš esmės pasako pats už save – skersai latviškai,
tarsi lietuviškai, bet ne visai, pusiau latviškai. Tai žymi, kad iš esmės
skerslatviškumas yra paribio, periferinės kultūros bruožas. Periferijoje kultūros bruožas persidengia su kaimyniniu konkuruojančiu
bruožu, čia svarbūs etninės savimonės ir tapatumo klausimai, nes
čia susiduria ir kontaktuoja kelios skirtingos kultūros. Iki Pirmojo
pasaulinio karo Lietuvos Žiemgalos krašte buvo didelė latvių etninė mažuma, nemažai šio krašto lietuvių mokėjo latvių kalbą, kai
kur net vyravo bilingvizmas. Dauguma Šiaurės Lietuvos latvių buvo
evangelikai liuteronai, kurie Šiaurės Lietuvoje apsigyveno iškart po
reformacijos. Žeimelyje ir Skuode evangelikai liuteronai apsistojo
dar 1540 m., o LDK sostinėje Vilniuje – vos metais anksčiau. Latvių
gyventojų, kurie dažniausiai buvo atvykėliai žemdirbiai ar amatininkai
iš Kuršo-Žiemgalos kunigaikštystės, skaičius pradėjo smarkiai kilti
XIX a. pradžioje. Jau XIX a. pab. net 35 000 latvių gyveno Lietuvoje.
Jie sudarė 1,3 proc. visos Lietuvos populiacijos, ir susiformavo gana
kompaktiška latvių etninė mažuma palei Lietuvos ir Latvijos pasienį.
Pavyzdžiui, Žagarėje 1923 m. latvių buvo 343 gyv. (7,3 proc.), Žagarės valsčiuje – 323 gyv. (7,0 proc.)93. Iš dalies šios kompaktiškos
etninės mažumos pagrindu formavosi Šiaurės Lietuvos regionas.
Šiaurės Lietuvoje daugiau veikia tradiciškumas, konservatyvumas ir netgi priešinimasis naujovėms. Periferinėms kultūroms
būdinga lėta reakcija arba jokios, neaktyvumas, čia visa visuomenė
turi laikytis tam tikrų taisyklių ir neišsiskirti. Paprastai manoma,
kad konservatyvumas lemia atsilikimą – tik lanksčios, dinamiškos
visuomenės gali sėkmingai vystytis. Tačiau, kita vertus, tokias savo
tradicijas saugančias bendruomenes galime vadinti tikraisiais „kultūros nešėjais“, nes būtent jos išlieka savitos dabartiniame globalizacijos procese94. Reikia pažymėti, kad Lietuvos Žiemgalos
gyventojų tradicinis tapatinimas su skerslatviškąja tarme išlieka,
nepaisant to, kad tokios tarmės apskritai lingvistai nelinkę fiksuoti.
Tokiu atveju Lietuvos Žiemgalos vernakularinis regionas ypatingas
būtent tuo, kad jo gyventojų tarminė savimonė yra subjektyvi, t.
y. nesutampanti su kalbininkų tarmės regiono atstovams priskiriamomis formaliomis tarminėmis savybėmis. Todėl galima teigti,
kad skerslatviškumo pagrindu egzistuoja Šiaurės Lietuvos regionas,
kuris ir yra Lietuvos Žiemgalos regioninės savimonės darinys.
Kalbant apie Šiaurės Lietuvą, reikėtų pažymėti, kad dabar
Šiaurės Lietuva apima daug platesnę teritorinę dalį, matome kultūrinės niveliacijos procesą – Lietuvos Žiemgalos virtimą Šiaurės
Lietuva. Šiaurės Lietuva, regis, pradeda apimti ir Šiaulių apskrities
(Šiaulių krašto) teritoriją, kuri daugiau „pritempta“ remiantis administracinio centro, Šiaulių, kurie tituluojasi Šiaurės Lietuvos sostine,
principu. Remiantis šiuo principu, Šiaurės Lietuva apima ne tik
Latvijos pasienį, bet ir Šiaulius, Kuršėnus, Radviliškį, kartais net
Kelmę, tačiau toks teritorinis darinys su skerslatviškumo paplitimu
ir šiaurietiška paribio kultūra nieko bendra neturi.
Gaila, kad Lietuvos Žiemgalos krašto regionas, egzistuojantis
Latvijos paribyje, yra menkai akcentuojamas lingvistų. O Gudijos pasienyje esantis tarminis dzūkavimas sulaukia gausaus kalbotyrininkų
dėmesio. Būtų tikslinga ateityje vienaip ar kitaip išskirti skerslatviškumo patarmės regioną, o tam reikėtų paskirti atskirą studiją būtent
skerslatviškumui ir jo raiškai Šiaurės Lietuvos regione nustatyti. Esant
per mažai empirinių duomenų, apie šią patarmę nubrėžti detalesnes
skerslatviškumo ribas būtų sudėtinga. Tad kol kas tenka konstatuoti,
kad skerslatviškoji patarmė tebelaukia kalbos tyrinėtojų dėmesio.
L i e t u v o s Ž i e m g a l o s s a v i m o n ė s r e g i o n a s . Savimonė – reiškinys, kai žmonių grupė suvokia save kaip erdvinį vienetą97. Dažniausiai bendravimas vienas su kitu padaro jį vietinį, todėl
vernakulariniai regionai dažnai tapatinami su kalba ar dialektu98. Kad ir
kaip ten būtų, vernakularinis regionas iš esmės yra mentalinis arealas,
įsitvirtinęs gyventojų regioninėje savimonėje, – regioninės savimonės
regionas99. Kitaip tariant, nors etnosas ir prarado savo kalbą, galimai net ir nežino savo etninės istorijos, tačiau save vienaip ar kitaip

Žiemgalos tyrinėjimai
išskiria iš bendros nacijos (ar nacionalinės kultūros atstovo), save
tapatindamas (identifikuodamas) su etnine bendruomene ir su konkrečiu gyvenamuoju arealu. Kaip pavyzdį galiu pateikti savo senelio
etninę savimonę. Jis kilęs iš Joniškėlio, o jo tėvai iš Žemaitijos. Pats
visą gyvenimą gyveno Panevėžyje, tačiau save suvokia kaip žemaitį
(turi net žemaičio pasą), nors pats žemaitiškai nešneka. Jo žmona
jį pašiepia, esą koks jis žemaitis, jei net žemaitiškai nekalba. Toks
požiūris į etninę savimonę nesiskiria nuo daugumos lietuvių nuomonės, įvardinant etnosą100 pagal kalbą ar tarmę. Tenka pripažinti, kad
ši nuomonė gyva ne tik tarp paprastų piliečių, bet ir tarp akademinės
bendruomenės narių, politikų.
Kalba (ar dialektas) iš tikrųjų yra labai svarbi etninei savimonei,
tačiau reikia pabrėžti, kad tai tik vienas iš veiksnių, formuojančių
etninę savimonę. Akivaizdu, kad šiandieninėje Lietuvoje ši tema labai
opi, tačiau teigti, kad nekalbantis ar jau nebeturintis savo kalbos
žmogus negali būti vienos ar kitos (sub)etninės savimonės atstovas,
negalime. Juk austrai, kalbėdami vokiečių kalba, netampa vokiečiais,
airiai, nors ir turi išlikusią savo airių kalbą, kalba angliškai, tačiau
tikrai savęs netapatina su anglais, atvirkščiai, net jaučiama tam tikra
priešprieša tarp šių dviejų tautų. Geografams tai nekelia nuostabos,
kadangi geografijoje apstu dar ir daugiau panašių pavyzdžių, kai
piliečiai turi savo identitetą, kurį sieja ne su kalba ar dialektu.
Amerikiečių psichologė Jean S. Phinney, kuri užsiima etninių
grupių tyrinėjimu, teigia, kad, norint nustatyti etnoso tapatybę, turi būti
išanalizuoti trys aspektai: kultūrinės normos ir vertybės; etninio identiteto
stiprumas, paties identiteto svarbos, reikšmės iškėlimas; gyventojų
patirtis ir požiūris, susijęs su mažumos statusu101. Lietuvoje dar 1932
metais teisininkas M. Riomeris lemiamu priklausymo etnosui kriterijumi
įvardijo ne objektyvius tautiškumo požymius, bet greičiau subjektyvų asmens tautinį apsisprendimą102. Panašią praktiką reikėtų taikyti nustatant
(sub)etninę savivoką ir sudarant (sub)etninės savimonės regionus. Anot
N. Kasatkinos103, subetnoso savimonės pagrindinį veiksnį būtent ir sudaro identifikacija, bendruomenės narių priskyrimai etninei bendrijai.
Kalbant apie regioninę ir etninę savimonę Lietuvos Žiemgalos regione, derėtų paminėti jau iki tol darytus tyrimus. Joniškio
rajono savivaldybės Tarybos 1992 m. balandžio 15 d. sprendimu LR Aukščiausiajai Tarybai buvo įteikta Joniškio rajono savivaldybės Tarybos užsakymu Filosofijos, sociologijos ir teisės

instituto atliktos apklausos tyrimų medžiaga „Lietuvos naujojo
teritorinio-administracinio paskirstymo tyrimai. Joniškio (Žiemgalos) apskrities socialinis ir ekonominis pagrindimas“104. Atlikus apklausą paaiškėjo, kad už savarankišką Joniškio apskritį pasisakė
73,7 proc., už prisijungimą prie Šiaulių apskrities – 11,3 proc., o
neapsisprendę ir nesidomintys sudarė 15 proc. visų apklaustųjų.
Net 87,7 proc. joniškiečių pasisakė už savarankišką Žiemgalos
apskritį. Nedaug skyrėsi ir Pakruojo r. apklaustųjų duomenys –
už Žiemgalos apskritį pasisakė 70,8 proc. apklaustųjų. Pasvalio
rajono Vaškų gyvenvietėje už Žiemgalos apskritį pasisakė gerokai
mažiau – 15,9 proc. apklaustųjų, tačiau reikia pažymėti, kad buvo
didelis neapsisprendusių ar nesidominčių skaičius, siekiantis net
54,5 proc., be to, už prisijungimą prie Šiaulių apskrities pasisakė
vos 4,5 proc. apklaustųjų. Remdamiesi tyrimo rezultatais, galime teigti, kad Lietuvos Žiemgalos regione žiemgališkoji regioninė
savimonė aiškiai gyvybinga. Čia išryškėjo Joniškis kaip vis dar
egzistuojantis funkcinis regiono centras.
Etninė savimonė yra vienas reikšmingiausių ir integraliausių
kultūros sudedamųjų dalių, todėl etninės savimonės raiškai nustatyti
šiam darbui buvo atliekamas tyrimas, kuriuo, remiantis žiemgališkosios savimonės raiškos intensyvumu, nustatoma Lietuvos Žiemgalos
savimonės regiono struktūra ir ribos. Remiantis šiais duomenimis,
juos analizuojant kiekybiškai ir kokybiškai, suformuluoti Lietuvos
Žiemgalos subetninės savimonės regiono lygmenys:
• I lygmens (sub)etninės savimonės sluoksnis – tai teritorija, kur
gyveno etniniai (istoriniai) žiemgaliai. Tai daugiau Lietuvos Žiemgalos
istorinio ir kultūrinio paveldo periferinė teritorija, kurią galime vadinti
Žiemgalos kraštu. Kad ir kaip ten būtų, istorinė Žiemgalos krašto
kultūra nebūtinai gyvybinga, bet turinti žiemgališkąjį kontekstą.
• II lygmens (sub)etninės savimonės sluoksnis – tai regionas,
kuriame organizacijų, įmonių, gatvių pavadinimai susiję su Žiemgala. Nors tai daugiau neaktyvus etninės savimonės pasireiškimas,
bet brandinantis žiemgališkąją mentalinę aplinką.
• III lygmens (sub)etninės savimonės sluoksnis – tai teritorija, kurioje Lietuvos Žiemgalos subetninės bendrijos organizacija vykdo savo
veiklą, rengia seminarus, plenarinius posėdžius, koncertus, festivalius
ar kitus kultūrinius renginius. Teritorija, kurioje tęsiamos autentiškų
žiemgališkų meno dirbinių reprodukcijos, švietėjiška ir kultūrinė veikla.

3 pav. Lietuvos Žiemgalos savimonės regionas.
I – pirmo rango regiono centrai; II – antro rango regiono centrai; III – trečio rango centrai; IV – kitos svarbesnės gyvenvietės; V – istorinę reikšmę turinčios gyvenvietės
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Kultūros geografija. Mokslo darbas
1 lentelė. Lietuvos Žiemgalos savimonės teritorinė sklaida
I lygmuo/
Level I

II lygmuo*/
Level II

Žagarė,
Žeimelis,
Kalnelis, Lokava, Papilė,
Gyvoliai, Peleniškiai, Tričiai,
Šimoniai,
Ąžuolpamūšė

Joniškio m. sav.
(86 proc.),
Pakruojis
(7 proc.),
Lokava
(7 proc.).

Bendras pami 15
nėjimų kiekis:
*

III lygmuo* / Level III
Joniškio m. sav. (24 proc.), Pakruojo
m. sav. (16 proc.), Linkuva (8 proc.),
Žagarė (8 proc.), Žeimelis (8 proc.),
Pamūšis (5 proc.), Pasvalys (5 proc.),
Vaškai (3 proc.), Kreivakiškis (3 proc.),
Kirnaičiai (3 proc.), Kalnelis (3 proc.),
Joniškėlis (3 proc.), Jauniūnai (3 proc.),
Jakiškiai (3 proc.), Gailioniai (3 proc.),
Balsiai (3 proc.), Rozalimas (3 proc.).
38

išraiška procentais.

Tai – regionas, kuriame atkuriamas tradicinis Pietų Žiemgalos etninės
kultūros menas, puoselėjama žiemgališkoji subetninė savimonė.
Tyrimo metu I lygmens teritorija buvo nustatyta pagal I. Vaškevičiūtės išbrėžtas pietinės Žiemgalos ribas105. Į II lygmenį įtraukiamas
sluoksnis, turintis iš esmės subetninį mentalinį arealą, kuris atspindi šiandieninę gyventojų mąstyseną. II lygmens savimonės regionui
nustatyti remiamasi žiniasklaidoje, internete, įmonių ir įstaigų pavadinimuose dominuojančiais žiemgališkosios savimonės determinantais
(atspindžiais). Dažniausiai pasitaikantis „Žiemgalos (–is)“ žodžio vedinys: „Žiemgalių turgus”, PLC „Žiemgala“ ir pan. III lygmenyje svarbus
visuomenės įsitraukimas į etninę veiklą, domėjimasis krašto istorija,
etninių bendruomenių centrai ir jų lankytinos vietos, rengiamų festivalių, vietinių kolektyvų koncertų vietos, kultūros renginių alokacijos,
švietėjiška veikla – švietėjiški leidiniai. Čia priskirti Pakruojo etnocentras „Žiemgala“, Joniškio istorinis klubas „Semigallia“ ir pan.
Kalbant apie vidinę struktūrą istorinių žiemgalių žemių ribose
išryškėja dabartinės Lietuvos Žiemgalos kultūrinės savimonės branduolys su jo periferijoje esančiomis gyvenvietėmis (žr. 3 pav.). Čia
ypač aktyviai reiškiasi su etninių tradicijų puoselėjimu susijusi veikla.

Centrų vaidmenį išryškina II ir III lygmens objektų gausa. Pagal jų
sumą ir atsižvelgiant į tai, kad III lygmens objektai yra svarbiausi,
regione išskirtini svarbiausi centrai: I rango (>20 proc.) – Joniškis,
II rango (nuo 15 iki 20 proc.) – Pakruojis, III rango centrai (kiti
svarbesni centrai – nuo 5 iki 15 proc.) – Linkuva, Žagarė, Žeimelis.
Savimonės branduolio riba beveik sutampa su Mūšos upės baseinu,
Švėtė ir Mūša iš esmės riboja branduolio šerdį. Bandydami lyginti
etninės savimonės branduolio ribas su Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės ribomis, galime pastebėti, kad etninės savimonės branduolio
arealo ribos iš esmės atitinka Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės ribas. Todėl galime teigti, kad žmonių pasąmonėje mentalinis Lietuvos
Žiemgalos regionas egzistuoja iki šiol106.
Lietuvos Žiemgalos kultūrinio regiono
teritorinė sąranga
Šiame darbe Lietuvos Žiemgalos kultūrinį regioną buvo stengiamasi atskleisti kompleksiškai, atsižvelgiant į įvairių mokslo sričių
duomenis, juos lyginti su sava analize, tyrimo duomenis sisteminant
geografiniu pagrindu. Lietuvos Žiemgalos kultūrinio regiono teritorinis vertinimas yra sąlyginis. Nors regionas turi aiškų centrą – Joniškį, tačiau vidinė teritorinė sandara sudėtinga jau vien dėl lingvistinio
regiono susiskaldymo, todėl Lietuvos Žiemgalos negalime vadinti
kultūriškai vientisu regionu. Nepaisant to, gana aiškiai galime išskirti
branduolio ir periferines dalis. Daugiausia klausimų kelia Lietuvos
Žiemgalos kultūrinio regiono periferinių ribų išskyrimas. Periferijai
nustatyti bene svarbiausios yra istorinės Žiemgalos konfederacijos
ribos. Nors istorinės Žiemgalos krašto kultūra nebūtinai gyvybinga,
bet turinti žiemgališkąjį kontekstą, kitaip tariant, tai daugiau Lietuvos Žiemgalos istorinio ir kultūrinio paveldo teritorija, kurią galime
vadinti (Lietuvos) Žiemgalos kraštu.
Lietuvos Žiemgalos kultūrinio regiono vidinė struktūra atskleidžiama per trijų kultūrinio regiono sąrangos sluoksnių (funkcinio,
kultūrinio-etnografinio ir savimonės) persidengimą, ypač didelę
reikšmę teikiant gyventojų savimonei. Kultūrinio regiono ribų istori-

4 pav. Lietuvos Žiemgalos kultūrinis regionas.
1 – Lietuvos Respublikos valstybinė siena; 2 – patarmių izoglosos (Tarmės, 2011); 3 – Lietuvos Žiemgalos kultūrinio
regiono ribos (istorinės Žiemgalos pietinės ribos (Vaškevičiūtė, 1999)); 4 – Lietuvos Žiemgalos kultūrinio regiono branduolio ribos; 5 – Lietuvos Žiemgalos subetninės savimonės regiono riba; 6 – funkcinių vienetų Lietuvos
Žiemgaloje mediana; 7 – Joniškio, Pakruojo, Pasvalio rajonų ribos; 8 – istoriniu požiūriu svarbi teritorija; 9 – aktyvios
subetninės savimonės raiškos teritorija; I – pirmo rango centrai; II – antro rango centrai; III – trečio rango centrai;
IV – ketvirto rango centrai
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Žiemgalos tyrinėjimai
nis pagrindimas remiasi Lietuvos Žiemgalos funkcinių vienetų ribų
kaita, ypač atsižvelgiant į saviorganizacinius funkcinius vienetus,
pagal kuriuos sudaryta Lietuvos Žiemgaloje egzistavusių funkcinių
vienetų svertinė mediana. Lietuvos Žiemgalos kultūriniame regione
(žr. 4 pav.) kultūrinis branduolys yra savitas itin aktyvia etnine savimone, kuris istorinėje raidoje turėjo kintamą organizacinę struktūrą.
Funkcinių vienetų raida regiono teritorijoje nuolat skaidė vidinę teritorinę organizaciją, tačiau ir tuomet, ir dabar funkciniu savarankiškumu
išsiskiria Joniškio miestas. Pakruojis pasižymi kaip stambus etninės
veiklos centras, čia vyksta įvairūs festivaliai, kuriuose visuomet vienaip ar kitaip akcentuojamas Žiemgalos kraštas ir jo kultūra. Be šių
centrų, kultūrinės savimonės branduolį sudaro ir smulkesni regiono
etninės veiklos centrai – Žagarė, Žeimelis, Linkuva, išsiskiriantys
savo istorine reikšme, kuri jaučiama iki šių dienų subetninės veiklos
dėka. Iš minėtųjų miestelių Žeimelis išsiskiria savita praeitimi, latvių
bendruomene, evangelikų liuteronų religiniu centru ir ypač aktyvia
subetnine veikla. Čia derėtų prisiminti kraštotyrininko J. Šliavo mokyklą, jo darbus ir dar 1966 m. įkurtą „Žiemgalės“ muziejų107.
Mažeikiai ir Naujoji Akmenė lieka kultūrinio regiono periferijoje.
Šiame tyrime aptikti žiemgališkosios savimonės šiuose miestuose
nepavyko, tačiau galime daryti prielaidą, kad jei Naujojoje Akmenėje dar būtų galima tikėtis žiemgališkosios kultūrinės savimonės
veikimo, tai Mažeikiuose – vargiai, kadangi čia jaučiama itin stipri
žemaitiškosios kultūros įtaka.
Atsižvelgiant į Lietuvos Žiemgalos regiono kultūrinę struktūrą ir
istorinę raidą, išskiriami keturi centrų rangai pagal jų organizuojančią
reikšmę funkcinėje regiono struktūroje ir gyventojų savimonėje:
I rango centrai – tai Lietuvos Žiemgalai atstovaujantys ir visą
regioną organizuojantys centrai tiek gyventojų sąmonėje, tiek dabartinėje teritorijos funkcinėje organizacijoje: Joniškis ir Pakruojis;
II rango centrai – istorijos raidoje susiformavę funkciškai svarbūs ir gyventojų sąmonėje organizacinę reikšmę turintys centrai:
Žagarė ir Žeimelis;
III rango centrai – praeityje turėję organizacinę reikšmę teritorijoje, nestipriai išsiskiriantys regionine savimone: Joniškėlis,
Linkuva, Pasvalys, Pamūšis ir Vaškai;
IV rango centrai – kitos svarbesnės (ar istorinės reikšmės)
gyvenvietės.
Išvados
Savarankiško Lietuvos Žiemgalos funkcinio regiono niekada
realiai nebuvo. Dirbtinai formuojamų funkcinių vienetų raida regiono
teritorijoje nuolat skaidė vidinę teritorinę organizaciją.
Kultūros bruožų (formalieji) arealai Žiemgaloje taip pat nėra
pakankamai raiškūs, tačiau galima rasti keletą tik Žiemgalos regionui būdingų kultūros bruožų (skerslatviškumas tarmėse, tradiciniai
krašto kulinarinio paveldo ypatumai ir pan.).
Lietuvos Žiemgalos savimonės regionas struktūriškai nevienalytis. Jo struktūroje išsiskiria branduolys su „sostine“ Joniškiu,
kiti regiono etninės veiklos ir žiemgališkos savimonės centrai –
Pakruojis, Žagarė, Žeimelis ir Linkuva bei periferija, kur savimonės
raiška yra silpnesnė.
Lietuvos Žiemgalos kultūrinis regionas yra ilgo istorinio ir kultūrinio vystymosi raidos rezultatas, kurio savitumą ir branduolį formuoja
stipri mentalinė identifikacija. Šiam regionui pripažinti ir įteisinti Lietuvoje reikalingi tolimesni išsamūs kompleksiški tyrimai ir suvokimas.
Tyrimo rezultatai nėra neginčijami ar galutiniai, juos veikiau
derėtų vertinti kaip papildančius faktinę medžiagą. Kultūra yra gyvas organizmas, todėl tyrimus reikėtų kartoti periodiškai.
Nagrinėti Lietuvos kultūrinius regionus būtina siekiant teisingesnio valstybės ir jos regionų valdymo ir tvarkymo modelio kūrimo, taip pat siekiant tikslesnio administracinių-teritorinių ir politinių
rinkimų organizavimo sistemų skirstymo į regionus.
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Cultural geography. Scientific research work
Marius Bartašius
CULTURAL REGION OF LITHUANIAN ŽIEMGALA
Summary
For some time already Lithuanian Žiemgala has been in the focus of
attention of researchers. There was a number of attempts to research
different components of region’s ethnographic culture (e.g. archeology,
dialects, etc.), though the lack of methodically systematic and comprehensive work was evident. Moreover modern investigations aimed at distinguishing present Lithuania’s cultural regions lack the cultural aspect
and up-to-date research of local cultural identity. It is necessary to acknowledge that modern Lithuania’s system of cultural regions is based on
ethnographic-linguistic principle, which does not single out Žiemgala as
a separate region. Lithuanian Žiemgala can be distinguished in the structure of the vernacular regions and the fact that Žiemgala’s identity is still
endurable requires more profound research to prove the region’s distinction. While investigating Lithuanian Žiemgala’s cultural region the presence of neighboring Latvian Zemgale ethnographic region was noted, yet
it was not analyzed. Lithuanian Žiemgala’s cultural region emerged as the
result of long historical and cultural development; the region’s kernel turns
out to be its strong mental identification. Hence independent Lithuanian
Žiemgala’s functional region never existed; the development of functional
units always divided the inner territorial organization. This might be the
reason why Lithuanian Žiemgala’s vernacular region is structurally inhomogeneous, where it is possible to determine the “capital” Joniškis, other
ethnic centers (Pakruojis, Žagarė, Žeimelis and Linkuva) and periphery
with less observable identity manifestation.
The region’s inner structure is analyzed according to three cultural region’s structural layers (functional, cultural-ethnographic and vernacular
expression) giving special attention to its inhabitants’ identity. Based on
Lithuanian Žiemgala’s cultural structure and historical development four
ranks of centers were distinguished in accordance with their organizational
meaning in the region’s functional structure and inhabitants’ identity:
1st rank centers – the centers that represent Lithuanian Žiemgala and organize the whole region both functionally and identically: Joniškis, Pakruojis;
2nd rank centers – functionally important and valuable in the inhabitants’ identity centers that emerged historically: Žagarė, Žeimelis;
3rd rank centers – centers that used to have organizational meaning
and have little influence on the local identities: Joniškėlis, Linkuva, Pasvalys, Pamūšis, Vaškai;
4th rank centers – other important (or historically valuable) residences.
The study throws the light on the importance of the Lithuania’s cultural
regions research that is aimed at the complex development of a system
of the countries cultural regions and formation of a more effective territory
planning and electoral system. For the purpose of Lithuanian Žiemgala
recognition and legalization the further investigation and the region’s apprehension are needed.
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kopsavilkums
Kultūras mantojums. Zinātnisks darbs
Gintautas Žalėnas
Jonišķu rajons zvani

Rakstā raksturoti XVII–XX gs. izgatavotie Jonišķu
rajona baznīcu un kapliču zvani, kā arī apskatīta to
vēsture. Izmantojot lauka pētījumu laikā savākto materiālu, pirmo reizi tiek publicēti dati par rajonā esošajiem zvaniem un to meistariem. Gatavojot šo publikāciju, veikta Jonišķu rajona zvanu inventarizācija un to
zinātniska atribūcija, konstatēti zvanu lielākās daļas
izgatavotāji, analizējot uz tiem esošos uzrakstus, kā
arī izmantojot bagātīgu salīdzināmo materiālu.
Zinātnisks darbs. Kultūras ģeogrāfija
Marius Bartašius
Lietuvas Zemgales kultūras reģions

Rakstā Lietuvas Zemgales kultūras reģions tiek
analizēts trīs aspektos: funkcionālā, kultūras un etnogrāfiskajā, pašapzińas. Izsekojot Lietuvas Zemgales funkcionālo vienību vēsturisko attīstību, var
labāk novērtēt Lietuvas Zemgales kultūras reģiona
struktūras īpatnības un to formēšanās iemeslus.
Pētāmais reģions ļauj atklāt savdabīgu, kulturāli
diezgan atšķirīgu reģiona struktūru. Šajā darbā
apskatīti aktuālie etnogrāfiski kulturālā reģiona izpratnes, etniskās un reģionālās pašapzińas, identitātes jautājumi, vienlaikus mēģināts pēc iespējas
objektīvāk vērtēt pašu reģionu.
Etniskā mūzika. Zinātnisks darbs
Vida Tarnauskaitė–Palubinskienė
I Ziemeļlietuvas etniskā instrumentālā mūzika XX gs.: Mažeiķu un Akmenes
rajons

Etniskā instrumentālā mūziku Lietuvā sāka vākt
un pētīt tikai XX gs. sāk., tomēr vokālās mūzikas
pieminējumi atrodami jau XVI gs. avotos. Veiktie
pētījumi rāda, ka XX gs. Ziemeļlietuvā: Mažeiķu un
Akmenes rajonā instrumentālā muzicēšana ir turpinājumi ļoti senas tradīcijas un pagājušā gadsimta
beigās vēl bija sastopami daudzi vijolnieki, plēšu
pūtēji un pūtēji. Senākie Ziemeļlietuvas novadā
bija stīgu instrumenti un to ansambļi. Vijoles un ermońiku spēlēšanas intensitāti noteica arī tajā laikā
dibinātie pūtēju orķestri, kas ar savu popularitāti ātri

vien pārspēja tradicionālās kapelas. XX gs. II pusē
Mažeiķu un Akmenes rajonā etniskā tradicionālā
muzicēšana, var apgalvot, pārtrūka vairāku iemeslu dēļ: pārmaińas deju modē, elektronisko mūzikas
instrumentu un mūzikas ierakstu izplatīšanās.
Goda Martinaitytė
II Pilsētniece Jonišķos XVIII gs.

Pēc vīra nāves, pārtrūkstot ģimenes saitēm,
sievietei XVIII gs. Jonišķos pavērās iespējas mainīt
savu dzīvi: patstāvīgi iekļauties pilsētas tirdzniecības vidē, nodoties mājsaimniecībai vai dibināt jaunu ģimeni. Atraitnes tā laika Jonišķos parasti vēlējās
atjaunot precētas sievietes statusu. Tātad vīra nāve
sievietei nozīmēja iespēju slēgt jaunu laulību.
Par vienu no dokumentiem, kas vislabāk raksturo sievieti, var uzskatīt vińas testamentu. Sieviete pirms nāves ne vien dala savu mantu, bet
arī atklājas kā personība. Pilsētniece parādās kā
reliģioza sieviete, kas rūpējas par vīra un bērnu
materiālo un psiholoģisko labklājību.
Rimantas Balsys
ZEMGALES PAGĀTNE GRĀMATĀS
Ziemeļlietuvas etniskā mūzika: nojautas un atklāsmes

No 2009.–2011. gadā publicētajiem liela apjoma pētījumiem, kas veltīti etnoloģijai, spilgti izceļas
fundamentāls darbs, ko zinātniskajai sabiedrībai
piedāvā vecākās paaudzes etnologs — prof. habil.
dr. Romualds Apanavičs (Romualdas Apanavičius.
Etninė muzika. Šiaurės Lietuvos kultūros paveldas 3.
Monografija. Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2009, 396
p.). Lieliskā pētāmā objekta pazīšana ļauj monogrāfijas autoram atrast piemērotus, reizē arī ļoti loģiskus,
saprotamus materiāla klasifikācijas principus, kas
nosaka arī visa pētījuma struktūru. Secīgi tiek analizēta mūzikas stilu un harmoniju ģenēze, nonākot
līdz atsevišķiem mūzikas instrumentiem un ar tiem
spēlētās mūzikas nozīmes analīzei, Ziemeļlietuvas
un kaimińu tautu etniskās mūzikas sakaru apskatam,
neatstājot bez uzmanības arī mūzikas lomu kopējā
etniskās kultūras vēstures kontekstā. Tas viss tiek
analizēts, izmantojot bagātīgus un dažādus citu zinātnes nozaru un virzienu datus, citu zinātnes nozaru
pētnieku (vēsturnieku, arheologu, reliģijas pētnieku,
mitologu, zoologu, valodnieku u. c.) darbus.

Rimantas Sliužinskas
Vai Zemgale vēl dzīva?

Recenzēt neapšaubāmi aktuālu zinātniskus
izdevumus vienmēr ir svarīgi un vajadzīgi. Īpaši
tos, kas paredzēti ne tikai akadēmiskajai sabiedrībai, bet arī plašam dažādas izglītības un dzīves
pieredzes lasītāju lokam. Pašlaik īpaši aktuālas ir
visas publikācijas, kas veltītas atsevišķu Lietuvas
etnogrāfisko novadu un to daļu kultūras mantojuma aktualitātēm. Kā atjaunot mūsu jaunatnē ja
ne cieńu, tad vismaz interesi par savām, vecāku
un vecvecāku identitātes saknēm? Vienīgā cerība – izglītība. Tātad visiem, kam rūp mūsu novada
ļaužu etniskās identitātes jautājumi, arī turpmāk
nenogurstoši jāvāc un jāpublicē dati par Lietuvas
etnogrāfisko novadu vēsturi, kultūras mantojuma
reliktiem, izloksnes īpatnībām, tradicionālās dzīves un amatniecības īpatnībām. Recenzējamajā
izdevumā „Zemgales kultūras mantojums” analizēti Zemgales novada vietvārdi, valoda, senās
svētvietas, etniskā mūzika un bēru tradīcijas
(Sastādītājs Vytautas Didžpetris, autori Z. Zinkevičius, K. Garšva, V. Vaitkevičius, I. Vaškevičiūtė,
R. Apanavičius. Žiemgalos kultūros paveldas,
Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2011, 152 p.).
Libertas Klimka
Šķirstot izdevuma par Zemgali lapas

Pakrojas rajona pašvaldība sadarbībā ar
Rundāles, Bauskas, Vecumnieku un Iecavas
pašvaldību Latvijā 2010.–2011. g. īstenoja kultūras projektu „Starptautiskā sadarbība un tradīciju saglabāšana Zemgales reģionā”. Tā mērķis
bija veicināt lietuviešu un latviešu kopienu tuvināšanos pierobežas reģionā, izceļot Zemgales
novada vēsturisko atmińu un šeit izveidojušās
kultūras tradīcijas, aktualizējot dabas un kultūras
mantojuma izmantošanu. Uzslavas cienīgi mērķi!
Zemgale taču ir pats baltu zemju vidus.
Minētais kultūras projekts tika veiksmīgi īstenots, par to liecina arī piedāvātā izdevuma saturs.
Jona Danauska (sastādītājs un fotogrāfs, Egidijas
Lekavičienes (tekstu autore) un Donalda Andzjuļa
(mākslinieciskais redaktors) bilingvālais albums
interesanti un mākslinieciski iespaidīgi saista šīs
zemes vēsturi ar mūsdienu dzīvi.

Pakruojo dvaras. Pakruojis. Šiaulių aps. 2009. V. Didžpetrio nuotrauka
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Dina Burbulienė

Juozas Brazauskas

Akvilė Stankutė

Grāmatu iznēsātāja zemes bibliotēka

Gleznotājai Marcei Katiļūtei — 100

Tā nosaukta Biržu rajona pašvaldības Jurģa Bielińa publiskās bibliotēkas darbinieku sagatavotā un
izdotā grāmata, kas veltīta tās pastāvēšanas 80. gadadienai. Izdevumu veido trīs daļas – Bibliotēkas
vēsture, Darbinieku saraksts un Bibliogrāfija. Grāmata izdota izdevniecībā Jusida Viļńā 350 eksemplāru
tirāžā un paredzēta visiem, kas interesējas par Biržo
novada izglītības darbību, bibliotēkas vēsturi.

2012. g. 4. maijā Jonišķu rajona Gatauču
Marces Kaliļūtes pamatskolā notika konference „Atgriešanās” („Sugrįžimai”), kas paredzēta
jaunās un talantīgās novadnieces gleznotājas,
grafiķes Marces Katiļūtes 100. dzimšanai dienas
atcerei. Konferenci organizēja Gatauču Marces
Katiļūtes pamatskola un Jonišķu vēstures un
kultūras muzejs.

Linkuvas folkloras ansamblim
„Linkava“ — 30

NOTIKUMU APSKATS
Virginija Paplauskienė

Kazimieras Garšva

In memoriam
Dr. Mīkola Morkūna darbība

In memoriam
Valodnieks Jozs Bilevičs
26. 05. 0921.–22. 03. 2012.

M. Morkūna uzvārds daudziem saistās ar Čikāgā bijušo vińa vārdā nosaukto spiestuvi, kurā vairāk
nekā četrdesmit gadu tika drukāti žurnāli, laikraksti,
daiļliteratūras grāmatas un ceļveži, mākslas katalogi,
dažādu sarīkojumu programmas un bukleti lietuviešu, angļu un spāńu valodā. Jau no pašas spiestuves
dibināšanas to vadīja M. Morkūnas. Dažos vārdos
nevar izteikt šī cilvēka milzīgos nopelnus lietuviskā
vārda kopšanā un saglabāšanā svešā zemē.
2010. gada 30. martā Kauńā uz atdusas vietu tika
izvadīts trimdas kultūras un sabiedriskais darbinieks,
izdevējs doktors Mīkols Morkūns (1916–1999). Ir piepildījusies vińa vēlēšanās atgriezties Lietuvā.

Jozs Bilevičs beidzis sešas Šauļu Vinca Kudirkas
sākumskolas klases un Šauļu pieaugušo ģimnāziju,
bijis skautu ugunsdzēsēju organizācijas biedrs.
1956. g. beidzis Viļńas universitāti, aizstāvot diplomdarbu „Pašvitines izloksne” („Pašvitinio tarmė“).
Brīvajā laikā atgriezās pie sirdij tuvākā darba – dzimtās Pašvitines izloksnes pētīšanas. Starp
1977. un 1990. g. sagatavojis četrus lietuviešu
valodniecībai (dialektoloģijai, leksikoloģijai) ļoti
svarīgus darbus.
Tas ir nezūdošs piemineklis dzimtajai valodai,
draudze un tautai.
Miris 22. 03. 2012., apglabāts Linkuvas kapsētā.

Folkloras ansamblis „Linkuva”, kas kopj Ziemeļaukštaitijas folkloru, 2011. gada 26. novembrī
rīkoja savas pastāvēšanas 30. jubilejas koncertu.
Šis ansamblis ir dibināts 1980. gada rudenī Linkuvas vidusskolas lietuviešu valodas un literatūras
skolotājas Stases Lovčikaites vadībā kā kultūras
darbības izpausme cīńai ar rūpīgi īstenoto pārtautošanu, lietuviešu dziesmu, ieražu un tradīciju apspiešanu. Kolektīvu veido Linkuvas novada ļaudis,
pēc vadītājas aicinājuma pulcējās arī skolēni, kuru
skaits 30 gadu laikā ir pārsniedzis 100. Repertuāra
lielāko daļu savākusi pati ansambļa vadītāja S. Lovčikaite, daudzas Linkuvas apkārtnes autentiskās
dziesmas atnesuši arī paši šī novada iedzīvotāji,
kas saglabājuši ne tikai dziesmu, deju, rotaļu saturu un formu, bet arī autentisko izpildījuma veidu.
Kopā ar Ziemeļaukštaitijas folkloru ansamblis kopj
arī šim apvidum raksturīgās ģimenes, darba, svētku tradīcijas un ieražas.
HRONIKA. 2011

Šajā nodaļā aprakstīti 2011. g. Ziemeļlietuvā – Akmenes, Biržu, Jonišķu, Pakrojas, Pasvāles,
Radvilišķu rajonā — notikušie kultūras pasākumi.

ZUSAMMENFASSUNG
KULTURERBE. WISSENSCHAFTLICHE ARBEIT
Gintautas Žalėnas
GLOCKEN IN BEZIRK JONIŠKIS

Der Autor bespricht Glocken der Kirchen und
Kapellen des Joniškis Bezirks aus dem 17.-20. Jh.
und überblickt ihre Geschichte. Anhand des Stoffes, der während der Naturforschungen gespeichert
wurde, publiziert man zum ersten Mal Angaben über
die Glocken und Meister, die sie hergestellt haben.
Bei der Vorbereitung dieses Stoffes zur Publikation
hat man Inventur der Glocken in Joni kis Bezirk und
ihre wissenschaftliche Attributation durchgeführt.
Man hat dabei die Hersteller des größten Teiles der
Glocken festgestellt, nicht nur mit der Analyse der
Eintragungen auf den Glocken, sondern auch den
vergleichenden Stoff herangezogen.
KULTURGEOGRAPHIE . WISSENSCHAFTLICHE
ARBEIT
Marius Bartašius
KULTURREGION DER LITAUISCHEN ŽIEMGALA

Der Autor behandelt die Kulturregion der litauischen Žiemgala unter drei Aspekten: funktionellen,
kultur-ethnographischen, von Ichbewusstsein. Bei
der Verfolgung geschichtlicher Entwicklung der
funktionellen Einheiten der litauischen Žiemgala kann
man leichter die Besonderheiten der Zusammensetzung der Kulturregion der litauischen Žiemgala besprechen und ihre Formierungsursachen verfolgen.
Die behandelte Region erlaubt die eigenartige und
kulturell unterschiedliche Struktur der Region zu
entfalten. Der Autor bespricht aktuelle Fragen der
ethnographisch kulturellen Region, zu ihrem Begriff,
ethnischen und regionalen Ichbewusstsein und der
Identität. Man versucht dabei möglichst objektive
Einschätzung derselben Region beizubehalten.
ETHNISCHE MUSIK, WISSENSCHAFTLICHE
ARBEIT
Vida Tarnauskaitė–Palubinskienė
I. ETHNISCHE INSTRUMENTALMUSIK IN NORDLITAUEN DES 20. JH.: MAŽEIKIAI IR AKMENĖ
BEZIRK

Ethnische Instrumentalmusik wurde in Litauen
nur Anfang des 20 Jh. begonnen zu sammeln und
zu erforschen, und die Anfänge der vokalen Musik
findet man schon in den schriftlichen Quellen des

70

16. Jh. Die durchgeführten Forschungen haben gezeigt, dass man im 20. Jh. in Nordlitauen: Mažeikiai
und Akmenė Bezirken, das instrumentale Musizieren sehr alte Traditionen fortgesetzt hat und Ende
des vorigen Jahrhunderts gab es Geiger, Musiker
mit Dumples und Blaser. Die ältesten in Nordlitauen waren Streichinstrumente und ihre Ensembles.
Geiger und Harmonikamusiker verbreiteten Intensiv ihre Tätigkeit und in dieser Zeit gründeten sich
Blasorchester, die sehr populär waren und schnell
die traditionellen Kapelijas besiegten. In der zweiten Hälfte des 20. Jh. wurde das ethnische Musizieren in Mažeikiai und Akmenė Bezirken wegen
verschiedenen Ursachen gestoppt: Veränderung
der Tanzmode, Verbreitung der elektronischen Musikinstrumente und Musikaufnahmen
Goda Martinaitytė
II. STÄDTERIN IN JONIŠKIS DES 18. JH.

Mit dem Tod des Ehegatten und als die Familienbänder sich aufgelöst haben, entwickelten sich
für die Frau des 18. Jh. in Joni kis Möglichkeiten,
ihr Leben zu verändern: sich selbstständig in die öffentlichen Handelsräume der Stadt hereinzuziehen,
die ganze Aufmerksamkeit der Hauswirtschaft zu
widmen und neue Familie zu gründen. Die Witwen
der Stadt Joni kis waren geneigt, den Status der
verheirateten Frau wiederzubekommen. Auf solche
Weise bedeutete der Tod des Ehegatten die Möglichkeit, eine neune Heirat abzuschließen.
Ein von den besten die Frau charakterisierenden Dokumenten war ihr Testament. Die Frau verteilte im Angesicht des Todes ihr Vermögen und
entfaltete sich als Persönlichkeit. Die Städterin
zeigte sich als religiöse, an den materiellen und
psychologischen Wohlstand des Ehegatten und
der Kinder denkende Frau.
Rimantas Balsys
VERGANGENHEIT VON ŽIEMGALA IN DEN
BÜCHERN
ETHNISCHE MUSIK VON NORDLITAUEN:
GEFÜHLE UND ENTFALTUNG

Aus den in den Jahren 2009-2011 publizierten Forschungen mit dem größeren Umfang, die
der Ethnologie gewidmet waren, sondert sich die
fundamentale Arbeit, die der wissenschaftlichen
Gesellschaft Ethnologe der älteren Generation vor-

gelegt hat – Prof. habil. Dr. Romualdas Apanavičius
(Romualdas Apanavičius. Etninė muzika. Šiaurės
Lietuvos kultūros paveldas 3. Monografija. Kaunas:
Žiemgalos leidykla, 2009, 396 p. /Ethnische Musik,
Kulturerbe Litauens 3, Monographie/). Ausgezeichnetes Kennen des zu erforschenden Objektes hat
dem Autor der Monographie erlaubt, passende und
zugleich sehr logische und verständliche Klassifizierungsprinzipien des Stoffes anzuwenden, die
die Struktur der Forschung bedingten. Man geht
konsequent von der Genesis der musikalischen Stilen und Tongeschlecht in die Richtung der Analyse
der einzelnen musikalischen Instrumenten und des
Sinns der dargestellten Musik, und man endet mit
dem Besprechen der Beziehungen der ethnischen
Musik von Nordlitauen und der Nachbarvölker. Der
Autor vergisst nicht, auch die Bedeutung der Musik
im allgemeinen Kontext der Geschichte der ethnischen Kultur zu besprechen. All das wird mit dem
Heranziehen der reichen und verschiedenen Angaben aus den anderen wissenschaftlichen Gebieten
und Richtungen eingesetzt und beruhend auf den
Arbeiten der Forscher aus anderen wissenschaftlichen Gebieten (Historiker, Archäologen, Religioforscher, Mythologen, Zoologen, Sprachforscher u.a.).
Rimantas Sliužinskas
IST ŽIEMGALA NOCH LEBENDIG?

Es ist immer wichtig und notwendig, die aktuellen wissenschaftlichen Publikationen zu rezensieren.
Und besonders die Publikationen, die nicht nur der
akademischen Gesellschaft, sondern auch dem
breiten Leserkreis mit verschiedener Ausbildung
und Lebenserfahrung bestimmt sind. Zur Zeit sind
besonders diese Publikationen aktuell, die den aktuellen Fragen der ethnischen Regionen Litauens und
dem Kulturerbe der Subregionen bestimmt sind.
Wie soll man unseren Jugendlichen die Achtung
und das Interesse über ihre Herkunft, die Identität
der Eltern und Großeltern beibringen? Es bleibt nur
eine Hoffnung – Bildung. Auf solche Weise sollen
alle, die sich um die Angelegenheiten der ethnischen
Identität der Menschen des Landes kümmern, auch
weiter konsequent und unermüdlich die Kenntnisse
über die Geschichte der einen oder anderen ethnischen Region Litauens, Merkmale der Mundart,
Relikte des Kulturerbes, Besonderheiten der traditionellen Lebensweise und des Handwerks verbreiten.
In der rezensierten Publikation „Žiemgalos kultūros

