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Š iam e žu rna lo  num eryje p irm ą 
kartą ske lb iam as M. G im bu tie n ės- 
A lse ika itės da rbas „V iln iaus krašto 
lietuvių būdo  b ru o ža i gyven im e ir 
tau to sako je “ . J is  buvo  p a ra šy ta s  
1940 m. būsim ai įžym ia i m okslin in 
kei stud ijuojant Kaune Vytauto D i
džiojo universitete. N ors darbas dar 
tik studentiškas, tač iau  jis rodo  au
torės brandum ą, įžvalgum ą, o rienta
ciją kultūrinėse bei po litinėse  aktua
lijose. Kyla k lausim as, kodė l M. A l
seikaitė ėm ėsi š io s  tem os? G a lbū t ji 
buvo autorei aktuali, įdom i? Kad at
sakytum e į šį k lausim ą, re ikėtų p a s i
gilinti ne tik į jos kūrybą, bet ir į gy
venim o faktus.

Nuo pat va ikystės M. G im butienė 
buvo su siju s i su  V iln ium i. J i g im ė 
1921 m. V iln iu je, kuris tuom et buvo 
lenkų okupuotas. M. G im butienės tė
vas D an ie lius A lse ika , žym us v isuo 
m enės veikėjas, gydytojas, aktyviai 
dalyvavo sąjūdyje dė l V iln iau s kraš
to laisvės. 1923-1928 m. jis buvo V il
niaus Lietuvių kom iteto p irm in inkas. Š is kom itetas 
buvo sukurtas lietuvių te isėm s okupuotam e krašte 
ginti. Kom iteto narių  buvo kovojam a prieš m okyk
lų ir spaudos persek io jim us, lietuvių trėm im ą iš ry
tų ir pietryčių Lietuvos. 1924 m. D. A lse ika  gavo len
kų va ldžios įsakym ą išvažiuoti iš V iln iaus krašto, 
bet jis tam  nepak luso.

A lse ikų  še im a buvo įsikū rusi V iln iaus centre (da
bartinėje Jo g a ilo s  gatvėje). D. A lse ika  ta ip  pat bu
vo įs ig ijęs Je ru za lė je  -  V iln iau s pakraštyje -  jauk ią  
sodybą. Vė liau toje sodybo je  gyveno kitas įžym us 
viln ietis An tanas Krutu lis, su  kuriuo D. A lse ika  bu
vo geri b ič iu lia i. M. G im bu tiene i tos vietos, matyt, 
buvo m ielos ir b rang ios. A tvykusi į L ietuvą iš JAV, ji 
v isuom et ap lankydavo ža lią , sodų , alėjų ir m iške
lių apsup tą  Je ru za lė s  sodybą. Įdom us, nors, be 
abejo, ne itin re ikšm ingas sutapim as, -  kad šių  e i
lučių  autorės vaikystė p rabėgo  prie pat įžym ios ios

sodybos. Todėl puikia i 
su p ran tu  M . G im b u 
t ie n ė s  s e n tim e n tu s  
šiam  gražiam  V iln iaus 
kam peliu i.

M. A lse ika itė  1938 
m. ba igė  Kauno A u š
ros gim naziją. Prieš tai 
ji m okėsi V iln iu je, Vy
tauto D idžio jo  g im na
z ijo je . Tuom et š io je  
g im n a z ijo je  m okė s i 
v a ik a i ne tik  iš  V il
n iaus, bet ir iš v iso  V il
n iaus krašto, ypač iš 
jo  p ie try tin ės d a lie s. 
Tad M. A lse ika itė  turė
jo  p rogos pažinti įva i
rių š io  krašto vietų at
stovus.

Dar jaunystėje atsi
radęs rūpestis, dom ė
jim asis V iln iau s kraš
tu n e išb lė so  M. G im 
butiene i em igravus ir į 

JAV. J i buvo ten 1953 m. įku rtos V iln iau s krašto lie 
tuvių są jungos va ldybos narė. Š io s są jungos tiks
las buvo subu rti em ig rac ijo je  e sa n č iu s  V iln iau s 
krašto lietuvius, rūp in tis V iln iau s krašto tautine bei 
k u ltū rin e  p ad ė tim i. Tad tu rb ū t v is ą  g yven im ą  
M. G im butiene i V iln iau s kraštas buvo aktuali p ro 
blem a, o ji pati jau tėsi to  krašto atstove.

M inėtąjį d a rbą  ap ie  V iln iau s krašto lietuvių bū
dą  M. A lse ika itė  parašė stud ijuodam a Kaune Vy
tauto D idžio jo  un iversitete 1940 m. Tuo laikotarp iu 
-  1939-1940 m etais period iko je  („Lietuvos ž in io 
se “, „N aujojoje Rom uvoje“, „V iln iaus b a lse “) pasi
rodė ir jos stra ipsn ia i ap ie  V iln iau s krašto žm ones, 
jų buitį, šv ietim o prob lem as, tau tosaką .1 V ienam e 
iš tų stra ipsn ių  autorė rašo, kaip  jj su d rauga is ke
liavo po Rytų L ietuvos kaim us: „Š iem et daug  kas 
iš L ietuvos ap lankė V iln ių , bet beveik n iekas, iš
skyrus porą  ekskursijų , p ravažiavusių  autokarais,

Marija Alseikaitė -  Vytauto Didžiojo universiteto 
studentė. 1940 metai. Nuotrauka iš Literatūros ir 
meno archyvo.
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Studentai Marija Alseikaitė ir Jurgis Gimbutas Švenčionių apylinkėse 1939 metų vasarą. 
Nuotrauka iš Vilniaus universiteto bibliotekos rankraštyno.

nebuvo V iln iaus krašte, Švenčion ių  apskrity, kur kai
mai 100% lietuviški, kur tūkstančia i š irdžių  laukia 
laisvų lietuvių. M es patys pirm ieji iš N ep rik lauso
m os keliavom  per kaim us. Teko keliauti ba idare ir 
pėsčiom . D žiaug iuos, kad pažinau  ta ip  m ielą kraš
tą.“2 M. A lse ika itė  ap lankė  ir Va lk in inkų  apylinkes. 
Ten užrašė nem ažą p lu oštą  tautosakos. Š i jos su 
rinkta ir su tvarkyta tau to sak inė  m edžiaga dabar 
saugom a Lietuvių literatūros ir tau tosakos instituto 
Lietuvių tautosakos rankraštyne (LTR 2375; 178 tau
tosakos kūrin ia i). Beje, šiam e archyve yra ir dar vie
nas M. A lse ika itės tau tosakos rink inys (LTR 2374; 
378 vienetai), kurį sudaro  jos su rinkta tautosaka iš 
a tbėgėlių  nuo įva irių  V iln iau s krašto vietų, atiteku
sių  1939 m. SSRS . Š ia is  tau tosakos užrašym ais 
M. A lse ika itė  rėm ėsi ir savo darbe  ap ie  V iln iau s 
krašto lietuvių būdą. Be savo p ač io s su rinktos tau
tosakos, M. A lse ika itė  č ia  pasinaudojo  Lietuvių tau
tosakos archyvo m edžiaga, ta ip  pat spausd in ta is 
šaltin ia is: „V iln iaus krašto tau tosaka“, spauda i pa
rengta J. Balio, V. K rėvės „D ainavos krašto liaud ies 
da inom is“.3

M. A lse ika itė  aptariam am e darbe pirm iausia mė
g ino  išs ia išk in ti, kas lėm ė savitą V iln iaus krašto lie 
tuvių būdą. Jo s  teig im u, pagrind inės šių  vietų žm o
gaus charakterį su fo rm avusios ap lin kybės buvo 
gam tinės są lygos, tam  tik ras istorin is lik im as bei 
geogra finė  padėtis. K raštova izd is č ia  esąs įvairus, 
nenuobodus: daug  kalnelių , ežerų, m iškų. Žem ė 
nederlinga. V isa  tai, anot autorės, neugdė dvasios 
ir nervų ram um o, ne le ido  paprasta i gyven im o trak
tuoti, o vertė žm ones kovoti su pačia  gam ta, am ži
nai rungtis su skurdu. V iln iau s kraštu i nem ažą įta

ką padarė ir tai, kad jis nuolat 
buvo slavų apsuptyje. Ta artim a 
slavų kaim ynystė, dažnas jų įs i
skverb im as į lietuvių žem es vei
kęs tautin į v iln iečių  charakterį.

M . A ls e ik a itė  p asteb i, kad 
V iln iaus krašto p lote yra tam  tik
rų č ia  gyvenančių  žm onių ch a 
rakterio sk irtyb ių. Autorė d ife 
rencijuo ja V iln iaus dzūkus ir V il
n iau s krašto  rytų aukšta ič iu s. 
R em ian tis  tau to saka , a tsk le i
džiam a, kas būd inga  vienų ir ki
tų charakteriu i. V iln iaus dzūkų 
esm in ia is būdo  bruoža is M. A l
se ika itė  la iko  karingum ą, gud 
rum ą, am b ic ingum ą, pam ėg i
m ą g irtis, ta ip  pat sum anum ą. 
D zūkas lab iau orientuotas į dva
s in iu s dalykus. Jam  tolim as ma
te ria lizm as be i raciona lizm as. 

D zūkas yra kūryb ingas, ir d ė l to  da ina  ir da inavi
m as jo  gyven im e užim a re ikšm ingą  vietą. Beje, 
M. A lseika itė teigia, kad dzūka i v isiška i nem oka juo
kauti. J ie  jei ir turi jum oristin ių  dainų, tai jos perim 
tos iš slavų, ir tas jum oras nevykęs, grubokas. Iš 
tiesų, ga lbū t d zūkus š iu o  požiū riu  ga lė jo  veikti s la 
vų kultūra. Tačiau ta ip  tie s iog ia i tvirtinti, kad dzūkai 
neturi jum oro jausm o kažin ar galėtum e. Ir dabar 
dzūkų  ka im uose ga lim a išg irsti, ka ip  šm aikščia i jie 
kartais sugeba  pajuokauti. Rytų aukšta ič ių  būdo 
b ruoža is M. A lse ika itė  la iko  atvirum ą, švelnum ą, 
bendruom eniškum ą, g laudų  sąlytį su gam ta. Ir V il
n iaus dzūkam s, ir rytų aukšta ičiam s viln iškiam s bū
d ingas bruožas, y pa č  išryškė jęs lenkų okupacijos 
m etais, anot autorės, yra jų patriotizm as. Lenkų 
okupacija  užg rūd ino  š io  krašto žm ones, sustip ri
no jų so lidarum ą, tautinę sav igarbą.

M. A lse ika itė  ta ik lia i išryšk ino  svarb iausius V il
niaus krašto lietuvio būdo bruožus, gražiai, su meile 
pavaizdavo V iln iaus krašto lietuvį. Š itok io  pobūdžio  
tyrinėjim ų ir dabartinė je  Lietuvoje m ažoka. Reikia 
tikėtis, kad jie bus pratęsti.
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