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Tradicinės tekstilės ornamentas glaudžiai susijęs su kultūros istorija, visuomenių vizuali-
nio, matematinio-geometrinio, ženklinio ir simbolinio mąstymo bei žinijos raida. Akivaizdu, 
kad tradicinio geometrinio ornamento kilmė itin archajiška, jo raiška neretai būna nepra-
radusi ryšio su kultūrinėmis universalijomis, archetipais ir vaizdinių provaizdžiais. Tai pa-
tvirtina baltų (lietuvių ir latvių) bei slavų (baltаrusių ir rusų) lyginamieji tradicinės tekstilės 
(XIX а.  – XX a. I p.) ornamento tyrimai.

Pranešime nagrinėjama tekstilėje (audiniuose ir juostose) vartojamų ornamento tipų for-
mų ir jų liaudiškų įvardijimų (nomenklatūros) įvairovė ir jų panašumai bei sąsajos baltų ir 
slavų tradicijose. Siekiama nustatyti, kokie bendri pagrindiniai ornamento tipai ir archetipi-
niai ženklai būdingi šioms kultūroms. Nagrinėjamos meninės ornamento sąsajos su audėjų 
gyvenimo aplinka bei mitinių-poetinių įvaizdžių pasauliu. Atskleidžiami bendri ornamento 
pavadinimų klasifikaciniai principai, kurių pobūdis analogiškas archajiškų tautų ornamento 
nomenklatūros principams. Nustatomi bendri ir artimi baltų ir slavų ornamento pavadinimai, 
akivaizdžiai liudijantys tradicijų archajiškumą ir kultūrines sąsajas.

Lietuvių tekstilės (diminių audinių, juostų, pinikų papuošimų) ornamento formos ir įvar-
dijimai autoriaus surinkti Lietuvos muziejuose, nagrinėjant jų eksponatus, inventorių ir in-
ventorinius aprašus. Taip pat remiamasi etnografinėse ekspedicijose autoriaus bei kitų tyrėjų 
užfiksuotais duomenimis. Kitų kraštų duomenys imami iš kitų autorių publikacijų.

įvairius lietuvių juostų ornamento nomenklatūros ir simbolikos klasifikacijos aspektus esu 
nagrinėjęs ankstesniuose darbuose. šiame tyrime siekiu panašias problemas apžvelgti plates-
niame geografiniame kontekste.

Lietuvių tekstilės ornamento pavadinimų įvairovę yra tyrinėję P. galaunė, S. Bernotie-
nė, A. Stravinskienė, A. Balčikonis, V. Savoniakaitė, A. Tamošaitis ir kt. Latvių ornamento 
pavadinimų bibliografijai reikšmingi M. Silinio (Siliņš), J. Niedrės (Niedre), A. Dzervičio 
(Dzērvītis) darbai. Baltarusijoje išskirtini g. Niačajevos (Нячаева), V. Fadzejevos (Фадзеева) 
tyrimai. Rusų tekstilės raštų pavadinimus nagrinėjo P. grinkova (гринкова), E. Kletnova 
(Клетнова), L. Rusakova (Русакова) ir kt.

Minėti ornamento nomenklatūros tyrimai pasižymi lokalia apibrėžtimi, etnografiniu ar 
semiotiniu požiūriu. Tačiau lyginamasis žvilgsnis gali padėti geriau suprasti jų susidarymo ir 
tradicinės liaudiškos klasifikacijos principus bei platesnes kultūrines bendrybes.

Pirminių (archetipinių) aptariamojo regiono baltų ir slavų tekstilės geometrinio orna-
mento archajiškumą liudija jo atskirų ženklų ir ornamento kompozicinės sandaros principų 
sąsajos su neolitinės Senosios Europos Tripoljės-Kukutenio ir Vinčos kultūrų tekstilės or-
namentu. (Pastaraisiais tūkstantmečiais šioje teritorijoje gyvena serbai, ukrainiečiai ir rumu-
nai). Jis siejamas su mitinių būtybių apranga bei sakralinės keramikos puošyba. Jau šiuo se-
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niausiu laikotarpiu buvo išplėtotos pačios svarbiausios ornamento sandaros taisyklės. Drauge 
su pirminiais ženklais egzistuoja ir sudėtingesnės, stilistiškai išpuoselėtos jų atmainos. šios 
sudėtingesnės ženklų atmainos grupuotinos į raštų tipus. Panašiai ir XIX–XX a. tekstilės 
ornamente pirminiai primityviausi ženklai drauge su sudėtingesnėmis jų plėtotėmis liaudies 
tradicijoje grupuojami į tipus, kuriems suteikiami pavadinimai.

Tradicinė tyrinėtų tautų ornamento nomenklatūra apima naminius bei laukinius gyvūnus, 
augalus. Dažnai pasitaiko, kad pasitelkiami tik fragmentiški objektų dalių įvaizdžiai (pvz., 
gyvūno kūno dalys – gyvūnų pėdos, nagai, akys, žarnos). Taip pat vartojami įvaizdžiai, susiję 
su dangaus šviesuliais, žemdirbyste bei kulinarija. ženklų mitopoetiški įvardijimai neretai 
kuriami išskiriant iš aplinkos taurius arba ritualinį, mitologinį kontekstą turinčius objektus, 
dažnai minimus ir tautosakoje. Atskirą nomenklatūros dalį sudaro liaudiški gamtos bei tech-
nikos formų geometrijos terminai (lankutė, grandinėlė, sulaužtinis).

Daugumą ženklų įvardijimų įvairių tautų tradicijose sieja panašus jų semantikos laukas. 
Tačiau pasitaiko ir tokių ženklų, kurių pavadinimai įvairiuose kraštuose išlieka ypatingai ar-
timi (pvz., grėbliuko, roželės (saulės), vėželio / vėžlelio / varlytės tipo raštai). Tai liudija jų 
semiotikos archajiškumą.

ženklų tradiciniai pavadinimai, lyginant juos su mitologine gamtos stichijų sandara apima 
žemę, vandenį, ugnį ir orą (vėją). gretinant su kosmogonine schema, jie apima žemės, erdvės 
(augalija, gyvūnija, paukščiai) ir dangaus pasaulio sritis (dangaus šviesuliai).

Raštų tipų pavadinimų variantiškumas artimas mitiniam mąstymui, kuriam būdingas reikš-
mių kodavimas ir kodų variantiškumas. Tai panašu į V. Toporovo pastebėtą savitą daugelio 
archaiškų, mitinių-poetinių simbolių gyvavimo pobūdį, kai mitinis simbolis ,,suskaldomas“, 
,,išmėtomas“ profaniškame kasdieniame pasaulyje ir visoje supančioje gyvenimo aplinkoje.

Kaip būdinga tradicinėms kultūroms, baltų ir slavų raštų pavadinimų kūryba rodo, kad 
kultūros ženklai, simboliai ir kalba turi bendrą reikšmių struktūrą, priklausančią vieningam 
pasaulėvaizdžiui, kuriam būdingos įvairiausios simbolinių sąsajų ir atitikmenų grandinės.


