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Fizinës iðvaizdos estetiðkumo suvokimas
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Kiekvienas þmogus groþá supranta savaip ir kiekviena moteris yra savaip graþi.
Taèiau ar buvo (tebëra) daugumai ar net visiems priimtinas veido groþio idealas?
Ar jis susideda i atskirø fiziniø poþymiø, ar apima veido bruoþø visumà? Kaip
idealios ivaizdos supratimas susijæs su etniðkumu? Kalbant apie fizinæ þmogaus
ivaizdà, kyla ir daugiau ávairiø klausimø, taèiau temos ir lauko tyrimø siaurumas
riboja galimybæ atsakyti á ðiuos klausimus. Vis dëlto tikiuosi, kad pateikta lauko
tyrimø medþiaga padës tolesniems tyrinëjimams. Moters fizinis groþis, jo kûrimas 
Lietuvoje menkai tyrinëta tema. Regioniniø tyrimø ðia tema nëra.
Mano darbo objektas  moters veido fizinës iðvaizdos estetika bei stereotipinio
ávaizdþio kûrimas. Tikslas  iðsiaiðkinti, ar XX a. I pusëje Kartenos valsèiaus kaimuose
buvo paplitæs stereotipinis moters veido groþio suvokimas. Jei taip, tai palyginti já su
visoje Lietuvos teritorijoje paplitusiu stereotipiniu moters fizinës iðvaizdos suvokimu.
Uþdaviniai: atlikus lauko tyrimus ir apibendrinus jø duomenis, iðsiaiðkinti patrauklius ir nepatrauklius fizinius moters veido bruoþus; nustatyti, kokiais bûdais ir
priemonëmis buvo stengiamasi pasiekti visuomenëje pageidautinà stereotipinæ iðvaizdà.
Medþiaga buvo surinkta 2002 m. rugpjûèio 514 d. Kartenoje vykusios ekspedicijos metu. Pateikëjos buvo klausinëjamos pagal autorës sudarytas anketas Veido groþis, higiena ir kosmetika ir Plaukø prieþiûra. Per deðimt dienø interviu
bûdu apklaustos 22 pateikëjos. Ið jø 14 gimusios bei ilgai gyvenusios Kartenos valsèiuje, kitos 8  ávairiu laiku atvykusios ið kitø Lietuvos vietø (Skuodo, Utenos, Plungës, Ðilutës, Maþeikiø rajonø arba ið Kretingos rajono vietoviø, esanèiø uþ nagrinëjamø buvusio Kartenos valsèiaus ribø) ir apsigyvenusios Kartenos valsèiuje. Pastarøjø
pateikëjø informacija panaudota tik ið dalies, t. y. tik duomenys apie Kartenos valsèiø. Visos pateikëjos  moterys, kuriø amþius nuo 65 iki 91 metø. Pagal tautinæ ir
religinæ sudëtá visos jos yra lietuvës, katalikës.
Darbas paraytas naudojant lyginamàjá metodà.
Idealûs moters veido bruoþai. Veido patrauklumui buvo labai reikðmingos tam
tikros odos savybës. Daþnai groþis buvo siejamas su jaunyste, kai þmogaus oda lygi,
elastinga. Ne maþiau svarbi, o galbût net svarbesnë buvo veido odos spalva. Kaimo
kultûroje graþia laikyta balta veido odos spalva, rausvi skruostai. Tokia moters veido
ivaizda patiko daugumai pateikëjø. Iðbalæs, be raudonio veidas buvo negraþus, átariama, kad toks þmogus blogai jauèiasi, serga.
Kaimo moterims dirbant lauko darbus buvo sunku apsisaugoti nuo saulës
spinduliø ir balta veido oda buvo greièiau siekiamybë nei realija. Kaimo bendruomenëje atsirado nuomoniø, kad laukuose dirbanti moteris negali bûti baltaveidë, todël
ðviesià veido odà turinti kaimo moteris kartais buvo laikoma tingine, lepûne. Manyta,
kad tokià odos spalvà galëjo turëti iðimtinai ûkininkaitës, miestietës, ponios ir kitos
lauko darbø nedirbusios moterys. Ádegæs veidas buvo darbininko, þemdirbio veidas.
Idealià ivaizdà kaimo moteriai ypaè sunku buvo iðlaikyti ðiltuoju metø laiku, per
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darbymetá. Idealui esant sunkiai pasiekiamam, jis pradedamas vertinti prieðtaringai,
vertinimai ágyja moraliná, socialiná atspalvá.
Graþi veido oda turëjo bûti vari, t. y. be spuogø, dëmiø. Negraþiu laikytas
spuoguotas, strazdanotas veidas. Pateikëjø teigimu, jei veidas spuoguotas, tai sakydavo, kad geiduliai jau yra , meilës reik ir pan. Spuoguotos merginos laikytos
labai geidulingomis. Spuogø atsiradimas sietas ne tik su fizine branda, socialiniu
jaunuolio pasirengimu kurti ðeimà, bet ir tiesiogiai su lytiniu aktu. Manyta, kad
spuoguoti bûdavo tik lytiniø santykiø neturëjæ jaunuoliai (tiek moterys, tiek vyrai).
Tikëta, jog po lytinio akto spuogai iðnykdavo, todël spuoguotos merginos laikytos
skaisèiomis. Spuoguotas veidas buvo negraþus, taèiau moraliniu poþiûriu, ypaè merginai, tokia iðvaizda buvo pageidautina.
Veido ivaizdà labai gadino strazdanos. Daugumos pateikëjø nuomone, strazdanotas veidas þmogui ágimtas, paveldëtas ir tik keletas manë, kad tai ágytas defektas.
Tikëta, kad strazdanø gali atsirasti, jeigu lietus sulyja nëðèià moterá arba vieneriø
metø nesulaukusá vaikà.
Strazdanotas þmogus laikytas negraþiu, taèiau dël ðio defekto jam nebûdavo
priskiriamas neigiamas vaidmuo (blogas charakteris, amoralumas ir pan.). Galbût tam
turëjo átakos strazdanø atsiradimo interpretavimas kalbamoje vietovëje. Èia jos suprantamos kaip neiðvengiamas prigimtinis dalykas, atsirandàs per neatsargumà (aplijus). Jø atsiradimas nesiejamas su moraliniais, etiniais nusiþengimais, todël ir þmogui netaikoma bausmë.
Apgamø, kitaip nei spuogø ar strazdanø, estetiðkumas buvo vertinamas gana
prieðtaringai. Apgamas galëjo ir puoðti, ir gadinti veido iðvaizdà. Daugumai, ypaè
vyresnio amþiaus pateikëjø, negraþu ant veido esantys apgamai. Visoms nepatiko
dideli, plaukuoti apgamai. Negraþu, jei veide jø yra daug. Taèiau vienas, kartais du
maþi pigmentiniai apgamai ant skruosto netoli nosies, virð lûpos ir pan. laikyti
graþiais, pagyvinanèiais veidà. Apgamø estetinë vertë priklausë nuo jø iðvaizdos
(dydþio, formos, spalvos ir pan.) ir buvimo vietos.
Daþniausiai buvo teigiama, kad apgamai yra paveldimi, tai Dievo þenklas.
Manyta, kad þmogui turëti apgamà yra labai gerai, jei esi su prigimtiniu apgamu,
tai talentas. Anot pateikëjø, þmonës dþiaugdavosi, jei turëdavo apgamà. Tikëta, kad
jis neða laimæ, sëkmæ, kad paþymëto apgamu þmogaus gyvenimas yra geresnis. Kartais apgamo vieta buvo lokalizuojama ir susiejama su konkreèia sëkme, pavyzdþiui,
jei mergina turi apgamà kairëje veido pusëje, tai seksis su vaikinais, jei deðinëje 
bus turtinga1.
Kartenos valsèiaus teritorijoje pastebimas lokalus kai kuriø defektø (pvz.,
strazdanø, spuogø) atsiradimo ir reikðmës þmogui interpretavimas. Minëtoje vietovëje,
kaip ir kitur Lietuvoje2, idealia buvo laikoma skaisti, lygi, be dëmiø moters veido oda.
Kai kurios pateikëjos teigë, kad jaunystëje joms buvo graþi balta oda, o dabar
patinka truputá saulëje ádegæs veidas. Jø
estetines nuostatas veikia ðiø laikø ma- 1
Pateikë Viktorija Paksienë, gim. 1933 m., gyv.,
dos reikalavimai, ir senieji groþio stereKartenos mstl. (gim. Kaèaièiø k.). Uþraë Asta
Venskienë 2002 m.
otipai pamaþu keièiasi.
2
V e n s k i e n ë A. Moters groþio suvokimas lietuNustatyti idealià veido odos ivaizviø pasaulëjautoje, Lituanistica, 1999, Nr. 2, p. 120
dà nebuvo sunku. Visos pateikëjos ilgai
122.
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nesvarstydamos pasakydavo, kokie reikalavimai buvo keliami odos spalvai ir iðvaizdai. Sudëtingiau buvo suþinoti, kokie estetiniai reikalavimai buvo keliami lûpø, nosies, antakiø, kaktos iðvaizdai. Pateikëjos daþnai neatsakydavo nieko konkretaus, ilgai
svarstydavo, neturëdavo tvirtos nuomonës. Lengviau buvo ávardyti nepatrauklius veido bruoþus nei graþius. Anot pateikëjø, svarbiausia, kad veidas bûtø proporcingas,
atskiros jo dalys ryðkiai neiðsiskirtø savo dydþiu ar neáprasta forma, t. y. bûtø normalios. Negraþia laikyta labai þema ar per daug aukta kakta. Antakiai graþu siauri,
tamsûs, juodi. Negraþu suaugæ vienas su kitu antakiai, ðviesûs kaip kiaulës antakiai
ir blakstienos. Pastarosios buvo graþios ilgos ir juodos. Nosis moteriai buvo graþi
nedidelë, neplati. Negraþia laikyta didelë, plati, kumpa nosis. Kartais teigiama, kad
kumpa nosis yra bajoriðka, taèiau nelietuviðka, todël negraþi. Lûpos graþios siauresnës, putlios, rausvos. Dauguma pateikëjø negraþiomis laikë storas, atvëpusias lûpas.
Visos pateikëjos, paklaustos, kokia akiø spalva buvo graþi jø jaunystës laikais,
nedvejodamos atsakë, kad tai mëlyna, þydra. Kalbëdamos apie akiø spalvà, pateikëjos
daþnai prisimindavo jø jaunystës laikais dainuotø romansø posmus. Ið jø galime
spræsti apie socialiná, moraliná ávairiø akiø spalvø vertinimà3.
Pirmasis romansas daugiau ar maþiau paplitæs visoje Lietuvoje. Jo tekstas varijuoja. Juodos akys gali bûti pakeistos rudomis, pilkos  rudomis, juodomis ir pan.,
taèiau niekada mëlynomis. Keièiant akiø spalvas, iðlikdavo neigiamas jø vertinimas,
t. y. keièiantis formai turinys iðlikdavo toks pat. Galime daryti prielaidà, kad juodà,
rudà, pilkà akiø spalvas liaudis vertino neigiamai, todël dainoje lengvai pakeisdavo
vienà spalvà kita. Mëlyna akiø spalva nevarijuoja ir visada apdainuojama teigiamai.
Pateikëjos mëlynà akiø spalvà laikë ne tik graþia, bet ir lietuvika. Tuo tarpu
ruda, juoda akiø spalva siejama su þydais, èigonais ar kitais svetimtauèiais. Buvo
manoma, kad minëtø spalvø akys yra pavojingos. Rudas, juodas akis turintis þmogus gali nuþiûrëti, pakenkti kitam. Tokie þmonës laikyti kerðtingais, á juos þiûrëta
su panieka.
Matome, kad ruda, juoda akiø spalva laikyta ne tik negraþia, bet ir svetima
(nelietuvika), o rudakiai, juodakiai  pavojingais, blogo charakterio. Taèiau kai kurios XX a. 4 deðimtm. gimusios pateikëjos teigë, kad dabar jø poþiûris pasikeitë.
Vaikystëje joms patiko mëlynos akys, o dabar graþios rudos. Pastebima, kad jaunesnës
pateikëjos lengviau atsisako stereotipø, yra atviresnës naujovëms.
Apibendrindami galime teigti, kad XX a. I pusëje Kartenos valsèiaus teritorijoje
buvo nusistovëjæs stereotipinis moters fizinio groþio suvokimas. Graþu buvo standartinë, ið daugumos neiðsiskirianti iðvaizda. Idealiais, lietuviðkais veido bruoþais laikyta viesi, be dëmiø veido oda, rausvi skruostai, mëlynos akys.
Idealios iðvaizdos kûrimas. Ne visos merginos, moterys atitiko visuomenëje
nusistovëjusius stereotipus. Noras bûti graþioms, patikti aplinkiniams vertë moteris
ir ypaè merginas tobulinti savo fizinæ iðvaizdà. XX a. I pusëje kaimo moterys daþniausiai pasitelkdavo liaudies kosmetikà, reèiau  fabrikinës gamybos ar vietos
vaistinëse pagamintas kosmetines priemones. Negalëdamos pakeisti tokiø ágim- 3 Juodos akys nelaimingos, / pilkø akiø nemyliu (nekenèiu), / bet dël mëlynø akeliø / að nueièiau á katø veido bruoþø kaip nosies forma, akiø
pus
(o be mëlynø akeliø / að gyventi negaliu ).
spalva ir pan., moterys ávairiais bûdais
Arba: Kai rudakis mane apkabino, / irdþiai buvo be
stengësi pagerinti veido odos iðvaizdà.
galo sunku
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Kad veido oda bûtø graþi, skaisti merginos, moterys anksti rytà prausdavosi
rasa. Sakydavo, kad ypaè gerai nusiprausti rasa per Jonines (birþelio 24), Þolinæ
(rugpjûèio 15). Kad veidas bûtø raudonas, skaistus, prausdavosi sniegu, paprastai
minkðtu, kà tik ikritusiu, arba atodrëkio sniegu. Kaimo moterys veidui priþiûrëti ir
graþinti pasigamindavo ávairiø tepalø, taèiau në viena pateikëja pati tepalø jau negamino. Jø atmintyje iðliko tik prisiminimai, kad groþiui skirtus tepalus darë jø
mamos, vyresnës seserys ar kitos kaimo moterys. Todël pateikëjos negalëjo tiksliai
pasakyti, kaip ir ið ko buvo gaminama. Kosmetinius tepalus naudojo norëdamos
paðviesinti veido odà, inaikinti spuogus ir pan. Sausà, suskirdusià veido ir lûpø
odà kaimo moterys tepdavo ávairiais riebalais: rûgðèia ir saldþia grietine, sviestu,
taukais. Jei ant lûpø atsirasdavo þaizda ir tepimas riebalais nepadëdavo, tai pasigaudavo þalios spalvos varlæ ir jos uþpakaliu patrindavo lûpas, tuomet þaizda greit
uþgydavo. Þaizdotomis lûpomis vaikðèioti buvo negraþu, todël þaizdà pridengdavo
i þalio kiauðinio iðlupta skaidria plëvele. Kartais veidà tepdavo saldþia grietinële,
á kurià álaðindavo kelis laðus alavijo (alijoðiaus, oþelio) sulèiø. Kad veido oda bûtø
skaistesnë, lygesnë, prausdavosi pienu, iðrûgomis, liepø þiedø nuoviru. Apie 1950 m.
moterys veido odà tepdavosi kiauinio baltymu, kad ji isilygintø, nebûtø raukðliø.
Kadangi ádegusi veido oda laikyta negraþia, tai moterys stengësi apsaugoti
veidà nuo saulës spinduliø. Eidamos á laukus jos slëpdavo veidà po skara. Norëdamos paðviesinti ádegusá veidà, prausësi iðrûgomis, rûgpieniu, tepdavosi Metamorfozës ir kitais vaistinëje nusipirktais kremais, tepalais.
Nors tikëta, kad iðtekëjus (vedus) spuogai iðnyks, taèiau buvo mëginama juos
iðnaikinti ir kitomis priemonëmis. Spuogus iðspaudydavo ir tepdavo odekolonu, veidà
trindavo pirmomis þemuogëmis, tepdavo acto ir medaus tepalu, valgydavo mieles.
Manyta, kad mielës iðvalo kraujà. Spuogus daþnai tepdavo tepaliukais i vaistinës,
kuriø pavadinimø pateikëjos neprisimena.
Kartenos valsèiuje, kaip ir kitur Lietuvoje, strazdanos nuo veido daþniausiai
buvo naikinamos trinant skruzdþiø ðlapimu sudrëkintu skudurëliu. Moterys já ámesdavo á skruzdëlynà, palaukdavo, kol skruzdës apðlapins ir iðëmusios trindavo strazdanotas veido vietas. Manyta, kad geriausia tai daryti pavasará, kai skruzdës dar
neisieikvojusios. Taip pat nuo strazdanø veidas buvo tepamas riebalais, prausiamasi
ryto rasa. Vartota ir fabrikinë kosmetika. Vaistinëje merginos, moterys pirkdavo Metamorfozës kremà, kuris buvo skirtas strazdanoms naikinti.
Apgamø naikinimas, kaip ir jø patrauklumas, buvo vertinamas prieðtaringai.
Dalis pateikëjø teigë, kad apgamø negalima naikinti, þaloti ar net daþnai liesti, nes
þmogus gali susirgti ar net mirti. Sunku pasakyti, ar toks ásitikinimas yra senas, ar
atsirado veikiant iuolaikinei þinijai. Taèiau ið pateikëjø informacijos aiðku, kad apgamai visgi buvo naikinami. Daþniausiai stengësi atsikratyti karpuotø (kabanèiø) apgamø. Paimdavo aðutà, plaukà ar valo gabalëlá ir stipriai uþridavo apgamà kuo
arèiau ðaknø. Po kiek laiko apgamas nudþiûdavo ir nukrisdavo. Taip pat apgamai
bûdavo naikinami (iðësdinami) daþnai juos tepant dirvinës karpaþolës sultimis (ðio
augalo sultimis buvo naikinamos ir karpos). Kam apgamai buvo graþu, juos parykindavo juodu, tamsiai rudu pietuku arba nusipiedavo.
Moterys, o daþniausiai merginos, norëdamos bûti skaistesnës, pasitrindavo skruostus ávairiais raudonos spalvos popieriukais (trauktu popieriumi, saldainiø, kavos
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pakuoèiø, cigareèiø ir pan.). Prieð tai popieriø sudrëkindavo. Kiek maþiau populiarus
buvo skruostø trynimas buroku. Anot pateikëjø, jo spalva atrodë nenatûraliai, todël
ne taip tiko skruostams raudoninti.
Lûpas daþydavo retai. Jas pasitrindavo tais paèiais popieriukais ar pabraukydavo pieðimui skirtu pieðtuku. Kad lûpos bûtø raudonos, kartais jas paprasèiausiai
pakramtydavo.
Vartota ir pirktinë kosmetika. Taèiau skaistalø, lûpø daþø turëdavo tik aukðtesnio socialinio sluoksnio merginos, moterys, tuo tarpu kaimietës naudojo tik paprastus jø pakaitalus. Kiek plaèiau kaime buvo paplitusi pudra. Tai buvo madinga,
be to, pagal tai, kokia pudros spalva, buvo galima paviesinti, parausvinti veido odà,
paslëpti dëmes ir kitus trûkumus. Neturtingos merginos, moterys vietoje fabrikinës
gamybos pudros kartais naudodavo krakmolà.
Antakius juodindavo specialiais ir pieimui skirtais pietukais, anglimi, suodþiais. Plaèius antakius iðpeðiodavo pincetu, paskusdavo skustuvu.
Matome, kad pagerinti veido ivaizdà, priartëti prie visuomenëje nusistovëjusio
stereotipinës iðvaizdos modelio siekta tiek liaudiðkomis, tiek fabrikinës gamybos kosmetinëmis priemonëmis. XX a. I pusëje pastarosios dar nebuvo plaèiai paplitusios
tarp kaimo gyventojø. Kartenos valsèiaus merginos, moterys dekoratyvinæ kosmetikà
naudojo labai saikingai. Pateikëjø teigimu, reikëjo daþytis taip, kad atrodytum natûraliai ir aplinkiniai nesuprastø, jog esi pasidaþiusi. Per daug rykiai isidaþiusios
merginos buvo ijuokiamos ir paprastai bëgdavo praustis. Kaip sakë pateikëjos, didesnio pripaþinimo ir ávertinimo sulaukdavo natûralaus groþio merginos. Naudojusios kosmetikà buvo vertintos nevienareikmikai. Vienos jø laikytos nerimtomis, kitos
idykusiomis puoeivomis, pramatniomis. Greièiausiai vienoks ar kitoks merginø
vertinimas priklausë ne tik nuo kosmetikos vartojimo fakto, bet ir nuo sugebëjimo
tinkamai, subtiliai pasidaþyti, merginø elgesio, socialinës padëties ir pan.
Ideali ir nepageidautina plaukø iðvaizda. Plaukai, kaip ir veido iðvaizda,
turëjo nusistovëjusius estetinius kriterijus. Daugumai pateikëjø patiko ðviesi, geltona
plaukø spalva. Ji turëjo ne tik estetiná pranaðumà, bet laikyta ir etniniu poþymiu (kaip
ir viesi oda bei mëlynos akys). Pateikëjø teigimu, ðviesiaplaukiai, geltonplaukiai
þmonës buvo laikomi grynais lietuviais. Kitø manymu, lietuviai buvo ne blondinai,
bet ðatenai. Juoda, tamsi plaukø spalva daþnai sieta su kitø tautybiø þmonëmis,
daþniausiai þydais, èigonais. Pripaþástama, kad tamsiaplaukës moterys atrodë elegantiðkai, taèiau buvo ne tokios iltos, priimtinos.
Visiems buvo negraþi raudona (ruda) plaukø spalva. Kaip sakë pateikëjos, jø
gyvenamojoje aplinkoje tokiø buvo nedaug ir gal todël ði plaukø spalva atrodë taip
neáprastai, keistai. Raudonplaukiai laikyti negraþiais, i jø buvo nuolat ðaipomasi.
Þmogaus ivaizda buvo siejama su jo charakterio savybëmis  ryþi plaukai ir þmogus
ryþas. Manyta, kad raudonplaukiai yra pikti, blogi þmonës. Jø blogos akys, todël
gali nuþiûrëti, pakenkti kitiems þmonëms.
Merginos, moterys labai norëjo turëti banguotus, veðlius, ilgus plaukus. Ilgos
kasos buvo merginø puoðmena ir etniðkumo simbolis. XX a. 4-ajame deðimtmetyje
kasos vis dar buvo graþu, taèiau jau pradëjo prarasti savo prestiþà. Jau buvo nemaþai
merginø su trumpais plaukais. Ðukuosenos buvo be gailesèio keièiamos: ilgi plaukai
nukerpami, atauginami ir vël nukerpami.
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Plaukø groþis vertintas pagal keletà kriterijø: spalvà, formà, velumà, ilgá. Plaukø spalva ir ilgis buvo ne tik estetinis, bet ir etninis stereotipas. Visuomenëje susiformavæ iðvaizdos stereotipai turëjo átakos þmoniø gyvenimams, palengvindavo arba
apsunkindavo jø santykius su kitais bendruomenës nariais. Todël priartëti arba susitapatinti su stereotipine iðvaizda buvo svarbu.
Idealios plaukø iðvaizdos kûrimas. Tëvai norëdavo, kad jø vaikai uþaugæ
turëtø graþius plaukus, todël stengësi paveikti jø augimà. Tai buvo daroma kerpant
pirmà plaukà. Paprastai pirmà kartà kirpdavo plaukus vaikui sulaukus vieneriø
metø. Manyta, kad, nukirpus plaukus anksèiau, jie bus prasti, ploni. Tikëta, kad
vaikui sulaukus vieneriø metø, reikia nuskusti já plikai, tuomet ataugs stori, veðlûs
plaukai. Reikðmingas buvo ir kirpimo laikas. Reikëjo nukirpti plaukus pavasará, medþiams þydint, arba rudená, lapams krintant, tada jie bus geri, banguoti.
Plaukams kirpti laikà rinkdavosi pagal mënulio fazæ. Palankus laikas buvo
pilnatis, prieðpilnis, jaunatis. Kartais laikas bûdavo dar labiau sukonkretinamas, mënulio fazës susiejamos su metø laiku, konkreèia data, pavyzdþiui, reikia kirptis plaukus geguþës 1 d., kai yra trijø dienø jaunas mënulis. Tikëta, kad nukirpus plaukus
esant minëtoms mënulio fazëms, jie bus stori, neslinks, gerai augs. Negeras laikas
plaukams kirpti buvo delèia. Tuo metu nukirpti plaukai neaugs, skilinës galiukai.
Negalima kirpti plaukø puèiant ðiaurës vëjui, nes nuðiurs. Matome, kad plaukø
augimas daþniausiai buvo siejamas su metø laikø kaita ir mënulio kalendoriumi.
XX a. 34 deðimtmeèiais kerpant plaukus, mënulio faziø buvo maþai paisoma.
Plaukams auginti, kaip teigë pateikëjos, turëjo átakos ir tam tikri gyvûnø organai. Tikëta, kad reikia valgyti kiaulës bluþná ir plaukai bus graþûs.
Pagerinti plaukø kokybæ, jø iðvaizdà buvo stengiamasi plaunant galvà. Dauguma pateikëjø jaunystëje galvà plaudavo kiekvienà etadiená. Einant á baþnyèià,
norëjosi graþiai atrodyti. Galvos plovimo daþnumas priklausë nuo dirbamø darbø,
metø laiko (vasarà bei dirbant dulkëtus darbus plaukus plovë daþniau), þmogaus
amþiaus (daþniau plovë merginos, jaunos moterys) ir poþiûrio á asmens higienà.
Galvai plauti stengësi naudoti minkðtà upës, sniego, lietaus vandená. Juo plaunami
plaukai buvo velnesni, geriau isiplaudavo. Galvà daþniausiai trinkdavo ûkiðku
arba tualetiniu muilu, kiauðinio tryniu, reèiau  pelenø ðarmu. Kad plaukai bûtø
ðvelnûs, blizgëtø, juos perplaudavo vandeniu, kuriame buvo mirkinamos duonos
plutelës, arba keliais laðais acto parûgðtintu vandeniu. Kad plaukai blizgëtø ir nebûtø
parazitø, á vandená álaðindavo kelis laðus þibalo. Plaukø kokybei gerinti buvo naudojami ávairûs augalø nuovirai, sultys. Kad plaukai neslinktø, sustiprëtø jø ðaknys,
prieð plaunantis galvà plaukø ðaknys buvo átrinamos perpjautu svogûnu ir apie
valandà palaikoma. Daþniausiai plaukus perplaudavo ajerø, apyniø, berþo lapø,
dilgëliø, ramunëliø, kiek reèiau  àþuolo þievës nuoviru. Ðie nuovirai sustabdydavo
plaukø slinkimà, stiprino aknis, gerino augimà. Retais atvejais plaukus tepdavo
taukais, sviestu ar pirktiniu, specialiai plaukams skirtu aliejumi. Tai buvo daroma
dël keleto prieþasèiø. Manyta, kad taukai gerina plaukø augimà, be to, itepti riebalais
plaukai blizgëdavo, buvo galima lengviau juos sutvarkyti, suformuoti bangas.
XX a. I pusëje moterys maþai þinojo apie plaukø daþymà. Kartais plaukus
bûdavo mëginama paðviesinti ramunëliø nuoviru. Pateikëjø teigimu, prieð Antràjá
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kus daþydavosi. Paprastai buvo daþomi þylantys plaukai ir stengiamasi, kad spalva
bûtø kuo artimesnë natûraliai. Suprantama, apie toká pasigraþinimà niekas plaèiai
nekalbëdavo.
Kadangi buvo graþu banguoti, garbanoti plaukai, tai merginos, moterys ávairiais bûdais stengësi juos sugarbanoti. Suktukus atstodavo popieriaus gniuþulëliai,
ant kuriø uþvyniodavo plaukus ir suridavo siûlu ar skudurëliu. Taip pat popieriaus
gniuþulëlis bûdavo ávyniojamas á medþiagos skiautæ ir plaukai sutvirtinami jos galais.
Susisukusios plaukus galvà apsiridavo skarele ir laikydavo per naktá. Iðplovusios
plaukus, supindavo daug kasyèiø (daþniausiai taip darydavo mergaitëms) ir laikydavo, kol plaukai iðdþius. Ipynus kasytes, plaukai bûdavo smulkiai banguoti. Jei
plaukai bûdavo lankstûs, tai keletà bangø priekyje suformuodavo tiesiog rankomis.
Kad garbanos tvirèiau laikytøsi, kartais plaukus iðtepdavo sëmenø nuoviru.
Kartenos valsèiuje daþniausiai plaukus garbanodavo specialiai tam skirtomis
þnyplëmis. Jø buvo ávairaus dydþio, vienu metu buvo galima padaryti nuo vienos
iki trijø bangø. Þnyples ákaitindavo ir, prieð garbanodamosi plaukus, karðtumà patikrindavo popieriumi. Jei popierius ruduoja, þnyplës per karðtos ir plaukø sukti
negalima. Kartais jas apvyniodavo popieriumi arba medþiaga, kad maþiau kenktø
plaukams, taèiau bûdavo atvejø, kai plaukai nudegdavo.
Garbanas daþniausiai darydavo priekyje ir jø skaièius priklausë nuo to, kaip
moteris sklastë plaukus. Jei sklastymas skiriamas ant ðono, tai 34 bangos buvo
daromos toje pusëje, kurioje daugiau plaukø. Toje pusëje, kur maþiau plaukø, bangø
visai nedarydavo arba padarydavo vienà. Jeigu sklastymas skiriamas per vidurá arba
jo visai nëra  daþniausiai 23 bangas darydavo abiejuose onuose. Neturëjusios
þnypliø merginos kartais plaukus garbanodavo ákaitintu metaliniu strypu, virbalu
arba vinimi. Plaukus daþniausiai garbanodavo jaunos merginos, reèiau vyresnës moterys. Paprastai stengdavosi pasipuoðti prieð ðventes, iðkilmingas progas.
Turëti veðlius, ilgus plaukus merginai, moteriai buvo labai svarbu. Tai buvo
jos natûrali puoðmena. Plaukø iðvaizdà pradedama gerinti nuo vaikystës. Nuo maþens mergaitëms augindavo kasas ir mokë prisiþiûrëti plaukus. Kirpimo laiko sureikðminimas ir gausus ávairiø plaukø kokybæ gerinanèiø priemoniø naudojimas rodo, kad buvo svarbu turëti graþius plaukus. Noras atitikti stereotipinæ iðvaizdà buvo
ribojamas galimybiø ir tradicijø. Nedaugelis kaimo moterø þinojo, kaip pakeisti savo
plaukø spalvà, be to, staigus ir smarkus plaukø spalvos pakeitimas natûralumà
auktinusioje kaimo bendruomenëje bûtø vertintas neigiamai.
Plaukø suðukavimas. Mergaitëms augindavo plaukus nuo maþens, kartais nuo
610 metø. Ilgus plaukus pindavo á vienà arba dvi kasas. Trumpi plaukai bûdavo
truputá þemiau ausø. Mergaitëms kirpdavo kirpèiukus, tuo tarpu merginos, moterys
juos neðiodavo retai. Jeigu kirpèiukø plaukai siekdavo akis, tai ðukuosena buvo netvarkinga. Ilgesni kaip iki peèiø plaukai visada turëjo bûti supinti á kasas, susmeigti
ar kitaip sutvarkyti. Ðventinëmis dienomis, eidamos á mokyklà mergaitës á kasas
ásipindavo pirktinius kaspinus. Labiausiai mëgti balti, rausvi arba tamsûs kaspinai.
Gimnazijoje paprastai leisdavo neðioti baltus arba juodus kaspinus. Daþniausiai kaspinus neiojo mergaitës iki 18 metø. Paprastà dienà namuose mergaitës ásipindavo
prastesnius pirktinius kaspinus arba kaspinëlius pasidarydavo ið suneðiotø drabuþiø. Kartais plaukø galus suriðdavo siûlu. Geriausiai tiko lininis siûlas, nuo vilnonio
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nuðiurdavo plaukai. Tik religiniø apeigø metu (pvz., procesijoje barstant gëles ir pan.)
mergaitës bûdavo ilgais nesupintais plaukais. Jos èia greièiausiai simbolizavo angelus. Merginos, moterys ilgø palaidø plaukø neneðiojo. Þiûrint ið krikðèioniðkø pozicijø, vaikðèioti ilgais palaidais plaukais gal net ventvagika, nes buvo sakoma,
kad tik Ðvenèiausioji Marija taip vaikðto. Eilinei moteriai tokia ukuosena netiko, buvo
negraþu. Be to, manyta, kad tai kenkia plaukams, jie skilinëja, nuðiûra galiukai.
Moterys palaidais plaukais laikytos netvarkingomis. Daugumai vyresnio amþiaus
pateikëjø ir dabar negraþu, kai ilgi plaukai nesupinami: Eina palaidais plaukais, kaip
kumelë su karèiais. Plaukai ant akiø uþkritæ 
Ðukuosena priklausë nuo daugelio dalykø  moters amþiaus, plaukø ilgio bei
kokybës. Paprastai skyrësi iðeiginë ir ðventinë moterø ðukuosena, permainø áneðdavo
ir kosmopolitinë mada. Merginø ir moterø ðukuosenos skirdavosi tuo, kad merginos
daþniau neiojo palaidas kasas, o moterys jas susukdavo, susmeigdavo á kuodus ir
pan., t. y. palaidø kasø neneðiojo. XX a. 34 deðimtmeèiais iðtekëjusios moterys daþnai nusikirpdavo kasas ir susigarbanodavo plaukus. Merginos darydavo ávairesnes
ðukuosenas, daþniau garbanodavo plaukus. Kartais kasø nesupindavo iki galo ir
likusius palaidus plaukus sugarbanodavo.
Kasdienës ðukuosenos buvo paprastesnës, plaukai suðukuojami ne taip kruopðèiai. Buvo stengiamasi taip susiðukuoti plaukus, kad jie netrukdytø dirbti. Daþniausiai kasos buvo ávairiai sunarstomos ir susmeigiamos pakauðyje ar susukamos á
ávairiø formø kuodà. Kasdienei ukuosenai daug dëmesio neskirdavo, kadangi per
skarelæ jos nesimatydavo.
Iðeiginei ðukuosenai buvo skiriama daugiau dëmesio. Ypaè stengdavosi merginos, nes XX a. 34 deðimtmeèiais á baþnyèià jos jau eidavo vienplaukës. Grieþto
skirtumo tarp iðeiginës ir kasdienës ðukuosenos nebuvo. Iðeigai daþnai plaukus pindavo á vienà arba dvi kasas ir susukdavo vainiku arba pusvainikiu (þiûrint koks
kasø ilgis) aplink galvà (1 pav.)4. Tokià ukuosenà galëdavo pasidaryti tik turinèios
ilgus ir veðlius plaukus merginos ar moterys.
Merginos ir moterys mëgo ávairius kuodus. Tai buvo labai patogus plaukø
suðukavimo bûdas: netrukdydavo dirbti, vasarà nebûdavo taip karðta, prasti plaukai
susukti á kuodelá atrodydavo geriau nei plonos kasos. Kuodus darydavo ant sprando,
pakauðio srityje. Juos sukdavo labai ávairiai: ið vienos, dviejø kasø, vieno ar dviejø
susuktø plaukø pluoðtø. Formos atþvilgiu kuodai taip pat buvo labai ávairûs: apvalûs, pailgi, priploti, smailëjantys á virðø ir kt. Kuodeliai buvo daromi ir ausø srityje.
Juos darydavo ið supintø arba susuktø plaukø. Supindavo dvi kasas arba padalydavo plaukus á du pluoðtus ir susukdavo ant ausø ar kiek þemiau. Plaukus sutvirtindavo smeigëmis (2 pav.)5.
Anot pateikëjø, XX a. 34 deðimtmeèiais jau buvo nemaþai kaimo mer- 4 Nuotrauka gauta ið Agripinos Kumpienës, gim.
1923 m., gyvenanèios Kartenos mstl., Kretingos r.
gaièiø, nusikirpusiø kasas (3 pav.)6. KaiOriginalà turi Agripina Kumpienë.
mo mergaitës daþniausiai neiodavo 5 Nuotrauka gauta ið Anastazijos Tamoðaitienës, gim.
lygius trumpus plaukus. Turtingesnës,
1937 m., gyvenanèios Kartenos mstl., Kretingos r.
mëgstanèios ir turinèios uþ kà puotis, 6 Originalà turi Anastazija Tamoaitienë.
Nuotrauka gauta ið Anastazijos Tamoðaitienës, gim.
(praðmatnesnës) plaukus garbanodavo
1937 m., gyvenanèios Kartenos mstl., Kretingos r.
Originalà turi Anastazija Tamoaitienë.
kirpyklose.
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Plaukø kirpimà pateikëjos motyvavo ávairiai. Vienoms nusibosdavo priþiûrëti ilgus plaukus, kitos teigë,
kad daug dirbdamos neturëdavo laiko tvarkyti ilgø plaukø,
o trumpiems reikëjo maþiau prieþiûros. Kasos merginoms
atrodydavo vaikiðkai ir todël jas kirpdavo norëdamos
atrodyti suaugusios. Kasas taip pat kirpo turinèios prastus, plonus plaukus merginos, moterys. Pateikëjø teigimu, plaukus galëjo nusikirpti visos norinèios merginos,
nors jø tëvai daþnai tam ir nepritardavo. Plintant Lietuvoje europinei madai, atsirado alternatyva ilgiems plaukams, kurie tradicikai moteriai buvo privalomi. Dauguma pateikëjø pabrëþdavo, kad mûsø laikais moterys jau
kirpo plaukus, o mûsø seneliø, mamø laikais to nebuvo.
Trumpø plaukø ðukuosena plaèiau pradëjo plisti tik po
Antrojo pasaulinio karo.

LIETUVOS VALSÈIAI. KARTENA

1 pav. Kasa, susukta vainiku.
Natalija Maþrimaitë, Kartenos
mstl., Kretingos r. 1944 m.
2 pav. Nesupintø plaukø
kuodeliai, susukti kiek
þemiau ausø. Zita ZablockytëMilaðienë, Kartenos mstl.,
Kretingos r. 1935 m.
3 pav. Mergina trumpais
plaukais. Prie Antràjá
pasauliná karà
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Ivados
1. Kartenos valsèiuje buvo susiformavæs moteriðko veido groþio stereotipas,
kuris nesiskyrë nuo visoje Lietuvos teritorijoje paplitusio lietuvaitës stereotipinio ávaizdþio.
2. Moters veido bruoþai turëjo nevienodà estetinæ vertæ. Reikðmingiausiais laikytini plaukai, akys, odos spalva ir lygumas bei visø veido daliø proporcingumas.
Kartenos valsèiaus teritorijoje iðskiriami ðie pagrindiniai graþaus moteriko veido
bruoþai: geltoni, viesûs, ilgi plaukai, juodi, tamsûs antakiai, nedidelë nosis, mëlynos
akys, balta skaisti oda, rausvi skruostai. Tradiciðkai nepatraukliais bruoþais laikyti
raudoni (rudi) plaukai, rudos, juodos akys. Negraþia laikyta ibalusi, ádegusi, dëmëta
veido oda, neproporcingai didelës arba maþos veido dalys.
3. Kaimo kultûroje vyravæ moteriðkos fizinës iðvaizdos stereotipai turëjo átakos
individo santykiams su bendruomene. Moterys, ypaè merginos, stengësi susitapatinti
arba bent priartëti prie idealo. Tikslui pasiekti visø pirma naudota liaudies kosmetika,
kurios pagrindà sudarë gyvulinës kilmës riebalai, ávairios rûgðtys ir augalø nuovirai.
XX a. I pusëje liaudies kosmetikà pamaþu keitë pramoninë.
4. XX a. 34 deðimtmeèiais europinë mada stipriai veikë kaimo kultûrà, todël
tradicinis lietuvaitës stereotipas vis labiau atitrûkdavo nuo realybës ir pamaþu pradëjo kisti.

Pateikëjos
1. Skolastika Adomauskienë, gim. 1922 m. Landimø k., gyv.
Kartenos mstl.
2. Elena Baltmiðkienë, gim. 1920 m. Vëlaièiø k., gyv. Kartenos mstl.
3. Kazimiera Butenienë, gim. 1933 m. Þutautø Medsëdþiø k.,
gyv. Kartenos mstl.
4. Stefanija Domarkienë, gim. 1920 m. Genèø Medsëdþiø k.,
gyv. Kartenos mstl.
5. Petronëlë Gabrënienë, gim. 1911 m., gyv. Kaune (apie 1929
1954 m. gyveno Kartenoje),
6. Stefanija Galdikienë, gim. 1919 m. Stemplës k., Ðilutës r.,
gyv. Kartenos mstl.
7. Adelë Juðkienë, gim. 1931 m. Norvaiðiø k., Plungës r.,
gyv. Kartenos mstl.
8. Stasë Kaubrienë, gim. 1920 m. Ylakiø mstl., Skuodo r.,
gyv. Kartenos mstl.
9. Akvalina Kniukðtaitë, gim. 1929 m. Sakuoèiø k., gyv. Kartenos mstl.
10. Agripina Kumpienë, gim. 1923 m., Maþøjø Utriø k.,
gyv. Kartenos mstl.
11. Petronëlë Kupðienë, g. 1916 m. Vëlaièiø k., gyv. Kartenos mstl.
12. Bronë Emilija Lukauskienë, gim. 1915 m. Inkartø k., Utenos r.,
gyv. Kartenos mstl.
13. Viktorija Paksienë, gim. 1933 m. Kaèaièiø k., gyv. Kartenos mstl.
14. Stanislava Raminienë, gim. 1911 m., gyv. Dauginèiø k.
15. Liucija Ramonienë, gim. 1925 m. Rubuliø k., gyv. Kartenos mstl.
16. Valerija Rimkienë, gim. 1919 m. Ðatilgalio k., gyv. Kartenos mstl.
17. Agripina Ringienë, gim. 1935 m. Mamiø k., gyv. Aleksandravo k.
18. Aldona Stanevièienë, gim. 1922 m., gyv. Telðiuose (19541987 m.
gyveno Kartenoje).
19. Anastazija Tamoðaitienë, gim. 1937 m. Diburiø k.,
gyv. Kartenos mstl.
20. Stefanija Valanèienë, gim. 1923 m., gyv. Kartenos mstl.
21. Birutë Veizbarienë, gim. 1926 m. Kaèaièiø k., gyv. Kartenos mstl.
22. Kotryna Þilienë, gim. 1922 m. Aukðtkalviø k., gyv. Kartenos mstl.
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LIETUVOS VALSÈIAI. KARTENA

Straipsnio rankraðtis áteiktas 2003 01 27, serijos Lietuvos valsèiai
Lietuvos lokaliniø tyrimø mokslo darbø komisijos ávertintas 2009 04 22,
skelbti parengtas 2010 04 26.
Straipsnis numatomas spausdinti Lietuvos valsèiø serijos monografijoje
Kartena (vyr. redaktorius ir sudarytojas Virginijus Jocys).
Straipsnio kalbos redaktoriai Graþina Indriðiûnienë, Albinas Masaitis,
korektorë Rasa Kaðëtienë, anglø k. redaktorius, vertëjas Aloyzas Pranas
Knabikas.
Straipsnio priedai, skelbiami atskirai (tam skirtuose leidinio skyriuose):
1. Straipsnio santraukos lietuviø ir anglø kalbomis.
2. Þinios apie autoriø.

© Skelbiant ar bet kokiu bûdu panaudojant bet kurá svetainës www.llt.lt tekstà ar jo dalá kartu su juo
privaloma skelbti interneto svetainës Lietuvos lokaliniai tyrimai. www.llt.lt visà nesutrumpintà
pavadinimà, tomo (darbo) sutartiná kodiná pavadinimà, straipsnio autoriø, straipsnio pavadinimà,
Lietuvos valsèiø serijos ir monografijos, kuriai straipsnis paraðytas, pavadinimus bei straipsnio pirmojo
paskelbimo serijos monografijoje ir jo paskelbimo svetainëje www.llt.lt datas (jei ðios datos sutampa,
skelbiama viena  paskelbimo svetainëje www.llt.lt data) .
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