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Įvadas 

 

Tarpukario laikotarpis, įsispraudęs tarp dviejų pasaulinių katastrofų, stilistiškai galėtų 

būti padalintas į dvi dalis. Pirmoji mados tendencijos kryptis, prasidėjusi dar prieš Pirmąjį 

pasaulinį karą, kai rūbai turėjo būti patogūs ir tinkami darbui, o pokaryje, pasiekusi savo 

kulminaciją, galėtų būti pavadinta funkcionaliąja. Ketvirtajame dešimtmetyje šią kryptį išstūmė 

priešinga tendencija, kurioje dominuoja eklektika ir dekoratyvumas. Šiame dešimtmetyje mada 

ypatingai atspindėjo pasaulio ekonomikos, politikos pokyčius. Prasidėjęs ekonomikos nuosmukiu, 

augančia bedarbyste, besiformuojančiomis ekstremistinėmis politinėmis jėgomis bei antroje 

pusėje aštrėjančiais tarptautiniais santykiais, šis laikotarpis formavo naują mados, stiliaus 

suvokimą, siekį funkcionalumą pakeisti dekoratyvumu, tarsi norint susikurti atskirą, neramumų 

neliečiamą pasaulį. 

Šio brandos darbo tema „XX a. ketvirtojo dešimtmečio Kalvarijos krašto žmonių apranga 

senosiose fotografijose – socialinės grupės atspindys“ yra mažai tyrinėta, tačiau aktuali mūsų 

krašto istorinio, kultūrinio gyvenimo pažinimui. Žvelgiant į Lietuvos tarpukario laikotarpį, 

Kalvarija buvo daugiatautė, daugiakultūrė: 1923 m. miestelyje gyveno 4 529 žmonės, iš jų 55,7 

proc. lietuvių, 27,2 proc. žydų, 8,7 proc. lenkų, 5,9 proc. vokiečių, 1,5 proc.  rusų ir 0,9 proc. kitų 

tautybių žmonių. Kalvarijos kraštą  tieiogiai palietė Lietuvos kaip valstybės teritoriniai, kultūriniai 

pokyčiai. Pavyzdžiui, 1920 m. rugsėjo 16 dieną Kalvarijoje prasidėjo Lietuvos Respublikos ir 

Lenkijos derybos dėl teritorinių klausimų, tačiau greitai nutrūkusios dėl Suvalkų ir Augustavo 

apskričių nepritarimo pripažinti Lenkijai. Šio įvykio dalyviai užfiksuoti fotografijose, iš kurių mes 

galime pasakyti trečiojo dešimtmečio aukštas pareigas užimančių asmenų aprangos bruožus, 

vyravusias mados tendencijas.  

Tyrinėdama šią temą, naudojausi S. Sajausko knygos „Kalvarija. Iš praeities į dabartį“, 

kurioje pateikiama trumpa Kalvarijos miesto, fotografijos istorija. V. K. Svitojaus sudarytoje 

knygoje „Kaimų istorijos: Žalioji, Sabaliavas, Durbė, Garnabūdis, Naujas kaimas, Vilkavizna, 

Komenka, Santaka“ informacija parengta pagal išnykusių kaimų gyventojų atsiminimus arba jų 

giminių, kaimynų pateiktus pasakojimus, kurie patvirtina ikonografijoje randamą informaciją.  

Rašydama darbą šaltinius rinkau taip pat iš Kalvarijos gimnazijos istorijos mokytojo A. Babecko 

„Išnykę (ne)pamiršti dvarai“,  „Kalvarijos krašto teatras šimtmečio vygėj", (sudarytojai R. 

Januškienė, K. Krasnickas, A. Galianovas), A. Ignatavičienės „Kostiumo istorija“. Šie leidiniai 

padėjo susiformuoti bendrą Kalvarijos krašto ir jo žmonių tarpukaryje padėtį, socialinį 

susiskirstymą, gyvenimo specifiką. Kalvarijos istoriko A. Totorio pateikta kraštotyrine medžiaga 
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„Kalvarijos fotografija 1899-1991 m.“ leido darbo medžiagą papildyti pirminiais šaltiniais – 

fotografijomis, jas tiksliai identifikuojant ir priskiriant tam tikram laikotarpiui ar socialiniam 

sluoksniui.  

Šio darbo tikslas – ištirti, kaip Kalvarijos krašto gyventojų apranga atspindėjo jų socialinį 

statusą. Brandos darbo iškeltam tikslui pasiekti suformuluoti uždaviniai: 

1. Aptarti fotografijose užfiksuotą kaimo gyventojų aprangą ir jos detales;  

2. Apžvelgti miesto gyventojų aprangą ir jos detales demonstruojamas fotografijose;  

3. Atskleisti dvaro gyventojų aprangos išskirtinumą fotografijose; 

4. Aptarti visų socialinių grupių aprangos panašumus ir skirtumus. 

Siekdama įgyvendinti iškeltą tikslą bei atsakyti į suformuluotus uždavinius, tyrinėjau 

pirminius istorinius šaltinius – Kalvarijos krašto žmonių nuotraukas, jų prisiminimus, 

pasinaudojau mokslinėje literatūroje skelbiama informacija. 
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1. XX amžiaus ketvirtojo dešimtmečio Kalvarijos krašto žmonių 

apranga senosiose fotografijose – socialinės grupės atspindys 

 

1. 1. Kaimo gyventojų apranga ir jos detalės 

 

Po Pirmojo pasaulinio karo Kalvarijos kraštas smarkiai nukentėjo nuo vokiečių 

kariuomenės, buvo sunaikinti 28 parapijos kaimai, jų gyventojai neteko sukaupto turto, 

elementariausių buities daiktų, rūbų, avalynės ir kt., dėl ko išlikusiose fotografijose galime 

pastebėti aprangos paprastumą, funkcionalumą, dažnai pasitaikantį senamadiškumą. Atkūrus 

Lietuvos nepriklausomybę, Kalvarija pradedama atstatyti, apylinkių dvarai suteikia kaimo 

žmonėms galimybių užsidirbti, augti ūkiams. Kintant ekonominei situacijai, kaimo žmonės gali 

sau leisti fiksuoti kasdienio gyvenimo momentus, daugėja nuotraukų, iš kurių galima išskirti 

aprangos specifiką. Fotografijose, nors ir demonstruojama išeiginiai rūbai, užfiksuotų asmenų 

apranga vis dar liudija apie sudėtingas gyvenimo sąlygas. 

Kaimo aprangai ir jos detalėms aptarti išrinkau tris nuotraukas, kuriose įamžinti trečiojo 

pabaigos – ketvirtojo dešimtmečio kaimo gyventojai. Moters aprangoje galima įžvelgti tautinio 

kostiumo detalių,  tai – plačios rankovės, achromatinės
1
 spalvos (1, 2 nuotraukos). O visa apranga, 

avalynė – patogi, funkcionali, pritaikyta darbui, besikeičiančiai figūrai – tinkama keliems metų 

laikų sezonams. Labai svarbus pritaikomumo principas dėl ekonominių sumetimų ir kaimo 

gyventojų finansinių galimybių – retai kada galėjo sau leisti platesnį garderobo pasirinkimą. 

Dažna moterų aprangos detalė – skara – ją dažniausiai ryšėjo ištekėjusios moterys, o 

netekėjusios merginos galėjo būti vienplaukės. Renkant medžiagą darbui iš Kalvarijos krašto 

senolių šiuo klausimu teko išgirsti paaiškinimą: „Kol jauna buvau – skaros nenešiojau, nenorėjau 

būti sena... padorios ištekėję moterys vienplaukės nevaikščiojo...“. 

Galima pastebėti, kad nuotraukoms fotoatelje pavieniui ar šeimomis atskirai ruoštasi, 

„pasirėdydavo“ rūbais, su kuriais eidavo į miestą, bažnyčią, jie skyrėsi nuo ūkyje dėvimų darbinių 

rūbų (1, 2, 3 nuotraukos). Lyginant šias nuotraukas matome ir kasdienybės elementuose vien 

sukurtas statiškas pozas. Ūkio darbus dirbdami vyrai buvo vienmarškiniai, galima matyti 

drobinius, baltus marškinius, palenktas kelnes, plokščias kepures arba furažkas
2
, buvusias 

                                                           
1
  Achromatinės spalvos ( graik. a – ko nors neigimas, chroma – spalva) – tai be spalvos arba kitaip – balta, 

pilka ir juoda spalvos nuo pačios šviesiausios iki tamsiausios. 

2
 Furažka – tai vyriška uniforminė kepurė su snapeliu. Karinės furažkos dažniausiai yra karininkų 

uniformos dalis, bet gali būti ir civilių galvos apdangalu. 
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neaukšto rango žmonių aprangos detalėmis, panašias kepures nešiojo gimnazistai, kareiviai, jos 

pasiskolintos iš Lietuvos savanorių aprangos. Kasdieninėje kaimo gyventojų (vyrų) aprangoje 

galime pastebėti sukarintų organizacijų aprangos kiti elementai, pavyzdžiui, be jau minėtų 

furažkų, vyrai avi aulinius batus.  XX amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje karininko apranga 

tampa prestižine, nes Lietuvoje viso tarpukario metu didelis valstybės dėmesys buvo skiriamas 

kariuomenei ir sukarintoms organizacijoms kurti, plėsti bei jų veiklai propoguoti.  

 

1 nuotrauka. Kalvarijos grioviakasiai – „zimagorai“ tiesia Liubavo – Juodelių plentą. 

1938 m. S. Sajauskas „Kalvarija. Iš praeities į dabartį“ Kaunas: „Naujasis lankas“, 2013 
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2 nuotrauka. Janavo dvaro kumečiai. S. Sajauskas „Kalvarija. Iš praeities į dabartį“ 

Kaunas: „Naujasis lankas“, 2013 

 

 

 

3 nuotrauka. Juozo ir Magdalenos Burdulių iš Janaukos k. šeima. S. Sajauskas 

„Kalvarija. Iš praeities į dabartį“ Kaunas: „Naujasis lankas“, 2013 
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Minimu laikotarpiu miestelyje veikė 63 įmonės, iš kurių – 2 pieninės, 2 malūnai, 2 

mechaninės dirbtuvės, žemės ūkio mašinų dirbtuvė, skardos gaminių dirbtuvė, aliejaus spaudykla, 

9 kepyklos, 2 vaistinės ir kt. ir 80 krautuvių (tarp jų: 45 kolonialinių prekių, 10 manufaktūros, 7 

geležies dirbinių, 10 žemės ūkio produktų ir t. t.)
3
, į kurias kaimo gyventojai važiuodavo nusipirkti 

reikiamų prekių. Kaimo žmonių apsilankymas mieste turėjo įtakos jų aprangai. Stebėdami 

miestelėnus, kurie pirmieji perimdavo iš didesnių miestų atkeliavusias madas, bandė atkartoti jų 

aprangą. Pamažu pradėjo trumpėti moterų sijonai, ypač jaunesnių merginų/moterų (2, 3 

nuotraukos). Kaip pastebima fotografijose, moterų suknelės dengia kelius, priekyje yra susegamos 

sagomis, dažnai puošiamos baltomis apykaklėmis, liemuo juosiamas diržu. Matoma, jog moterys, 

pozuodamos nuotraukoms, nedėvėjo viršutinio rūbo (2, 3 nuotraukos). Jos avi dailiais odiniais 

suvarstomais batukais su nedidele pakulne – tai vyrauja tarp jaunesnių merginų, nes vyresniosios 

dėvi ilgus sijonus, visiškai dengiančius kojas, tad avalynės nematyti. Kaip pastebima, vyresniojo 

amžiaus moters apranga skiriasi nuo jaunesniųjų. Ji segi tamsų ilgą sijoną ir klubus siekiančią 

palaidinę, ryši šviesią skarelę. Iš fotografijų matyti, kad moterys nenešiojo kaklo ar kitų papuošalų 

eidamos fotografuotis, nors ir galima pastebėti kaspiną merginos plaukuose (3 nuotrauka). Vyrai 

šiose kompozicijose (2, 3 nuotraukos) dėvi paltus, švarkus, kurie beveik visiškai dengia viršutinę 

kūno dalį, todėl matoma tik baltinių apykaklė (3 nuotrauka). Kelnės ilgos, tamsios, apačioje 

atlenktos, batai bent iki kulkšnių, nes aukščiau dengia kelnės. 

Taigi galima teigti, jog užfiksuota kaimo žmonių apranga, avalynė buvo patogi ir 

praktiška. Fotografijose dažniausiai fiksuojama  išeiginė apranga, tad išskirti kasdieninės aprangos 

atskirus bruožus sunku pasakyti. Kaip matoma nuotraukose moterys rengdavosi paprastai, 

mūvėdavo ilgus sijonus, kurie pamažu trumpėjo, ištekėjusios ir vyresnio amžiaus moterų ryšimos 

skaros, vyrai dėvėdavo kepures, būtiniausias kasdienės aprangos detales, o apranga ir avalynė kaip 

ir moterų buvo paprasta, patogi. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Straipsnis „Kalvarija fotografijose (1918-1940 m.)“ 
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1. 2. Miesto gyventojų apranga ir jos detalės 

 

Nuo XVIII amžiaus miesto tipo gyvenvietė auga, plečiasi dėl savo vietovės specifikos, 

prekybinių kelių sankirtos, nutiesto Sankt Peterburgo – Varšuvos trakto. Jau nuo XIX a. I pusės 

Lietuvos teritorijoje, dėl pasirašyto trakto, pastatytos 25 pašto stotys, patogios susisiekimo 

galimybės ir keliami reikalavimai aptarnavimui leido augti aplinkinėms gyvenvietėms, apie 

Kalvarijos paštą duomenų nėra, tačiau išlikę 1857 m. duomenys rodo, kad per metus Utenos pašto 

stotis aptarnavo 2960 keleivių, jiems pervežti panaudoti 15545 arkliai. Traktu keliaudavo 

imperijos pasiuntiniai, diplomatinės misijos, pašto diližanai imperijos naujienomis, spauda, geras 

kelias iš imperijos sostinės Sankt Peterburgo į maištingos provincijos centrą Varšuvą, turėjusį tapti 

krašto integracijos laidu, kuris puikiai pasitarnavo Kalvarijos kaip miesto augimui ir ekonominei, 

kultūrinei plėtrai. Kalvarija susiformuoja kaip daugiatautis, daugiakultūrinis miestas, kuriame 

galima rasti 3 krikščionybės krypčių konfesijas ir gausią žydų bendruomenę. Tolerancijos kultūra, 

miesto savitumas išlaikoma didžiųjų pokyčių epochoje, kas padeda Kalvarijos miestelėnams 

neatsilikti nei politikos, nei mados klausimais. 

Kalvarijos suklestėjimo metais galima įvardinti 1934 m., kai jau buvo suteiktos antros 

eilės miesto teisės
4
. Jau pirmoje dalyje minėta miesto prekybinės, ekonominės infrastruktūros 

padėtis – parduotuvės, kirpyklos, siuvyklos ir t.t. – savo veikla darė įtaką miesto žmogaus 

išvaizdai. Remiantis istorine ir ikonografine medžiaga, apranga ir avalynė buvo gaminama vietos 

specialistų bei nusiperkama parduotuvėse. Istoriniuose šaltiniuose užfiksuota, kad vyko „Singer“ 

firmos atstovų specialūs siuvėjų kursai (5 nuotrauka), taip skatinamas reklamuojamų prekių 

įsigijimas ir kartu savarankiškas aprangos kūrimas, leidžiantis prieinamomis priemonėmis miesto 

gyventojams atrodyti madingai. Neatsilikti nuo mados padėjo batsiuviai, siuvėjai, kuriantys, 

gaminantys ir priimantys užsakymus, matytus žurnaluose ar kitoje spaudoje, kurią tikėtina buvo 

galima įsigyti spaudos kioske (4 nuotrauka). Buvo galimybė naudotis užsienietiškais mados 

žurnalais, taip pat ėjo ir lietuviški žurnalai su mados patarimais. Pavyzdžiui, žurnalo „Moteris ir 

pasaulis“ kiekviename numeryje buvo rubrika „Mada“, kurioje ponia Elena Trejienė (populiaraus 

Kauno mados salono savininkė) dalino patarimus damoms. Ši ponia 1938 m. rašė: „<...> 

Pamėgiama kokia mados naujiena ir ji įsivyrauja taip, kad moterys atrodo uniformuotos. Žinoma, 

tai galima pateisinti tuo, kad lietuvės negali taip dažnai rūbų keisti. Jos nori rūbą padėvėti ilgiau“. 

Šias tendencijas galime pastebėti ne vien Kaune, bet ir Kalvarijoje. Kaip matome 4 nuotraukoje 

pozuojanti moteris dėvi trečiojo dešimtmečio pabaigai – ketvirtojo pradžiai būdingą paltą, batelius 

                                                           
4
 S. Sajauskas (2013 m.) „Kalvarija. Iš dabarties į praeitį“ (21 psl.) 

https://lt.wikipedia.org/wiki/1857
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bei mažą katiliuko formos kepuraitę. Ji pasirinkusi ansamblį, atitinkantį labiau oro, patogumo ir 

praktiškumo kriterijus. Tą patį galima pasakyti apie 5 nuotraukoje ,,Singer" kursuose susirinkusių 

moterų grupės aprangą. Čia matoma stačiakampio silueto apranga: sijonas vos dengiantis kelius, 

liemens linija akcentuojama ties klubais, ilgas kaklas ir maža galvutė, madinga trumpų tamsių 

plaukų šukuosena.
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 http://www.kaunomuziejus.lt/kauno-ponios-ir-ponai-xx-a-3-4-desimtmecio-stilius/ 

 

4 nuotrauka. Spaudos 

kioskas Kalvarijoje. 1929 m. Fot. I. 

Mirlinas. S. Sajauskas „Kalvarija. 

Iš praeities į dabartį“ Kaunas: 

„Naujasis lankas“, 2013 
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Jau buvo paminėta, jog Kalvarijos miestelėnams neatsilikti nuo mados padėjo 

amatininkai, apie kuriuos kalbant taip pat būtų galima pasitelkti to meto nuotraukas. Dažniausiai 

įmonėse dirbdavo keletas žmonių, gyvenančių mieste ir jo apylinkėse (6, 7 nuotraukos). Nežinant 

konkretaus pozuojančių asmenų amato, galima jį lengvai atspėti dėl demonstruojamo savo srities 

profesionalumo. 6 nuotraukoje pozuojantis Jarimavičius ir jo pagalbininkų komanda demonstruoja 

puikiai pasiūtus, jų pačių dėvimus drabužius, siuvimo mašiną ir savo amato išmanymą. 7 

nuotraukoje matome vyrų grupę, kurių apranga taip tiksliai neatskleidžia profesijos, bet turimi 

įrankiai, demonstruojamas produktas leidžia tai spėti. Įdomu, kad šioje fotografijoje detaliau 

galima pažiūrėti į dažnai to meto nuotraukose, ypač vyrų nedemonstruojamą detalę – batus. Šiuo 

atveju, tai trumpi, vyriški, suvarstomi batai, kaip galima spėti siuvami paga kliento užsakymą ir 

kojos išmatavimus. 

 

 

 

 

 

 

5 nuotrauka. 1929 m. Kalvarija, “Singer kompanijos” organizuotų kirpimo, siuvimo 

ir siuvinėjimo kursų Kalvarijoje dalyviai, fotografas Z. Rozentalis. S. Sajauskas „Kalvarija. 

Iš praeities į dabartį“ Kaunas: „Naujasis lankas“, 2013 
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6 nuotrauka. 1937 m. Jarimavičius. Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka 

 

 

 

7 nuotrauka. Kastanto ir Juozo universali amatininkų brigada garsėjo Kalvarijos vlsč. S. 

Sajauskas „Kalvarija. Iš praeities į dabartį“ Kaunas: „Naujasis lankas“, 2013 
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8 nuotrauka. Grupinis portretas. S. Sajauskas „Kalvarija. Iš praeities į dabartį“ Kaunas: 

„Naujasis lankas“, 2013 

 

 

 

Kalbant apie Kalvarijos miestiečių aprangą galima pastebėti, jog ketvirtajame 

dešimtmetyje vis dar yra trečiajame dešimtmetyje Europoje ir Lietuvoje paplitęs „a la garçonne“ 

stilius – tai moteriška apranga, imituojanti vyrišką kostiumą. Ši mados tendencija yra tiesiogiai 

susijusi su moterų siekimu suvienodinti politines ir visuomenines vyrų ir moterų teises. Šio 

įvaizdžio pradininkės yra Marlene Dietrich ir Coco Chanel. M. Dietrich suprato, kad vilkėdama 

kitos lyties drabužius, ji bus nepakartojamai seksualiai žavi. 1930 m. visos antraštės mirgėjo, kad 

G. Garbo buvo pastebėta vaikščiojanti bulvaru, vilkėdama kelnes. Ir netrukus kostiumų dizaineris 

Adrianas uniformą pavertė simboliniu įvaizdžiu. Vėliau šis stilius tapo „unisex
6
“, tinkančiu ir 

vyrams, ir moterims. Tačiau Kalvarijos krašte, kaip mažesniame miestelyje, ši mada atėjo vėliau, 

ir neišplito plačiai kaip, pavyzdžiui, Kaune. Galima daryti išvadą, kad ketvirtajame dešimtmtyje 

buvusios aplinkybės: susisiekimas, vietiniai amatininkai, spauda, švietimas ir reklama, leido sekti 

madas, jas prisitaikyti savo poreikiams. Pasirinktuose šaltiniuose, skirtuose tyrinėti miesto 

aprangą, galima pastebėti moterų  trumpėjančius, vos uždengiančius kelius sijonus, sukneles.  

                                                           
6
 Unisex – dešimtajame XX amžiaus. dešimtmetyje išpopuliarėjusi drabužių, kurie tinka abiems lytims, 

tendencija. 
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Nuotraukose visų moterų bateliai panašaus stiliaus – nedidele pakulne, užsegami dirželiu, 

pasitaiko papuošti sagėmis arba suvarstomi. Avalynė tampa puošnesnė, nežiūrima vien tik į tai, ar 

patogu, ar ne, bet ir ar gražu, madinga.  

Kalvarijos krašte moterys puošdavosi varpo formos skrybėlėmis (8 nuotrauka), beretėmis, 

kolje
7
, netikrais perlais, floristinių motyvų segėmis ir kt., iškilmingomis, ypatingomis progomis – 

vėriniais, nepamirštamos nedidelės rankinės. Vadovautasi tuo metu paplitusiais mados kanonais ir 

taisykle, kad „skrybėlaitė, rankinė, kojinės bei bateliai turi būti idealūs“, tad stengiamasi 

demonstruoti visus šiuos būtinus elementus. Jei trečiajame dešimtmetyje vertintas paprastumą, 

pats drabužis buvo nesudėtingos iškarpos, tad moterims nereikėjo patyrusio meistro – siuvėjo 

pagalbos, tai jau ketvirtojo dešimtmečio apranga buvo kur kas sudėtingesnė. Ketvirtajame 

dešimtmetyje atgimė moteriškumas, švelnumas, vadovaujantis mados tendencijomis moterys vėl 

tampa gundančios ir paslaptingos. Tad natūraliai daugėja siuvėjų bei siuvyklų. XX amžiaus 

ketvirtajame dešimtmetyje madinga apranga ir graži išvaizda tampa būtinybe, kurios stengiamasi 

siekti įvairiais būdais. Šiuo laikotarpiu išauga siuvimo pramonė, atidaromi keturi tekstilės ir du 

mezgimo fabrikai Lietuvoje tam, kad aprūpintų rinkos poreikius. Kalvarijoje šiomis prekėmis 

prekiauta vietinėse įvairių prekių parduotuvėse (9 nuotrauka). 

 

9 nuotrauka. 1937 m. Kalvarija. Juozo Daugirdo įvairių prekių krautuvė Laisvės g. Nr.26 

 

 

 

                                                           
7
 Kolje – prie kaklo prigludęs vėrinys 
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Šalyje ėmė sparčiai vystytis šalies ekonomika, gausėjo miesto gyventojų sluoksnis, kito 

jo socialinė struktūra: atsirado pramonininkų, susiformavo inteligentija bei Lietuvos karininkija, 

daugėjo valdininkų. Pastarųjų žmonos ir kitos aktyvios moterys atsisiųsdavo užsienietiškų mados 

žurnalų. Lietuva tapo atvira Vakarų kultūrai, žmonės siekė į juos orientuotis. Namuose atsirado 

čekiško porceliano, latviškų saldainių, „art deco
8
“ stiliaus bronzos, dramblio kaulo ar vidutiniškai 

brangių akmenų gaminių. Kalvarijoje veikė teatras, spaudos kioskas, kino teatras, kuriame buvo 

rodomos tokios pat juostos kaip ir kituose Europos miestuose, pavyzdžiui, Rygoje, Berlyne bei 

Paryžiuje. Spaudoje buvo platinama užsienio moterų ir vyrų mada, giminaičiai iš svetur siųsdavo 

atvirukus, atvirlaiškius su garsių aktorių, viešojo pasaulio atstovų atvaizdais. Šios priežastys lėmė 

greitą mados plitimą, o finansinės išgalės leido įsigyti lietuviams egzotinių, madingų audinių, 

naujo kirpimo drabužių, stilingų, netgi ekstravagantiškų aksesuarų
9
 (11 nuotrauka). 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Art deco – tai moderniajai dailei ir architektūrai taikomas terminas, atsiradęs XX a. 3 – 4 deš. 

Prancūzijoje  

9
 Straipsnis „MADOS TEISMAS: MADINGAI BESIRENGIANČIOS MOTERYS SKRIAUDŽIA 

ŠEIMĄ, YRA NERIMTOS, O JŲ ELGESYS – NEPADORUS“  

10 nuotrauka. Kalvarija. Gimnazistės ant Suvalkų tilto. 1938 m. S. 

Sajauskas „Kalvarija. Iš praeities į dabartį“ Kaunas: „Naujasis lankas“, 2013 
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12 nuotrauka. Kompozicija 

„Sveika mokykla“. Kalvarija, 1935 

m. S. Sajauskas „Kalvarija. Iš 

praeities į dabartį“ Kaunas: 

„Naujasis lankas“, 2013 

11 nuotrauka. Gimnazistai 

savo mėgstamoje fotografavimosi 

vietoje – prie paminklo „Lietuvei 

Motinai“ Antano Smetonos parke. 

1939 m. S. Sajauskas „Kalvarija. Iš 

praeities į dabartį“ Kaunas: „Naujasis 

lankas“, 2013 
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Rūšiuojant šaltinius pagal kiekį – miesto žmonių nuotraukų yra daugiau negu kaimo, jie 

galėjo leisti dažniau fotografuotis ir ne tik visos šeimos nuotraukas, bet ir atskirai, pavyzdžiui, 

vaikus, ko tikrai nerasime kaimo žmonių nuotraukose (12, 13 nuotraukos). Turimoje medžiagoje 

13 nuotrauka. Kompozicija 

„Atsisveikinimas su lėlėmis“. 

Kalvarija, 1935 m. S. Sajauskas 

„Kalvarija. Iš praeities į dabartį“ 

Kaunas: „Naujasis lankas“, 2013 

14 nuotrauka. Portretas. 

1937 m. S. Sajauskas 

„Kalvarija. Iš praeities į 

dabartį“ Kaunas: „Naujasis 

lankas“, 2013 
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matoma vaikų apranga, avalynė. Mergaičių plaukai pinami į kasas, puošiami kaspinais, 

mokyklinio amžiaus vaikai pozuoja su uniformomis, laisvalaikio nuotraukose matomi žaislai, 

laisvesnio stiliaus suknelės (13 nuotrauka), mergaičių bateliai šiek tiek panašūs į moterų – su 

dirželiu.  

Kalvarijos miesto kaip ir kitur vyrų mada tarpukariu buvo konservatyvi, kito tik kostiumo 

detalės. Populiariausi vyrų galvos apdangalai: beretės, katiliukai, skrybėlės, taip pat vyravo  

kaklaraiščiai, balti marškiniai, vienaeiliai ir dvieiliai tamsaus kolorito švarkai (16, 17 nuotraukos). 

Pokylių metu dėvėti frakai
10

 ir smokingai. Vakarinės vyriškos aprangos akcentai turėjo būti 

cilindras
11

 (nors buvo mėgėjų šį etiketą pažeisti ir vietoje cilindro nešioti katiliuką
12

) ir baltos 

pirštinės. Baltų pirštinių reikėdavo einant į pokylį, kuriame bus šokama, nes prakaituota ranka 

prisiliesti prie damos nugaros nevalia
13

. Ketvirtojo dešimtmečio madą sekantis vyras dažnai buvo 

pasirūpinęs lazdele, kuri simbolizavo lietsargį ir buvo perimta iš Londono mados (15 nuotrauka). 

 

15  nuotrauka. Lietuvos Respublikos diplomatai. 1930 m. S. Sajauskas „Kalvarija. Iš 

praeities į dabartį“ Kaunas: „Naujasis lankas“, 2013 

 

 

 

                                                           
10

 Frakas – vyriškas juodas iškilmių kostiumas 

11
 Cilindras – tai pailgas, plokščiu viršumi vyriškas galvos apdangalas. 

12
 Katiliukas – tai vyriška pusrutulio formos skrybėlė su nedideliais į viršų palenktais kraštais 

13
 Straipsnis „KAUNO PONIOS IR PONAI: XX A. 3–4 DEŠIMTMEČIO STILIUS“ 
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 16 nuotrauka. Magdalena Viskačkaitė – Kaspariūnienė su vyru Juozu. Kalvarija, 1935 

m. S. Sajauskas „Kalvarija. Iš praeities į dabartį“ Kaunas: „Naujasis lankas“, 2013 

 

 

 

17 nuotrauka. Kalvarijos bažnyčios komitetas su kunigu Albinu Jaudegiu ir Komiteto 

pirmininke E. Daugirdiene. Apie 1938 m. S. Sajauskas „Kalvarija. Iš praeities į dabartį“ Kaunas: 

„Naujasis lankas“, 2013 
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Kaip matoma šaltiniuose bei kitoje informacijoje, Kalvarijos miesto žmogus domėjosi 

mada, vyrų apranga buvo labiau tradiciška nei moterų, kurių plaukai, sijonai vis trumpėjo, o 

aksesuarai ir kitos detalės tapo puošnesnės, modernesnės. Plito galvos apdangalai, jų atsirado 

įvairesnių formų, rūšių, spalvų.  
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1. 3. Dvarininkų aprangos detalės 

 

Dabartinės Kalvarijos savivaldybės teritorijoje XX a. pradžioje buvo daugiau kaip 40 

dvarų. Šalia ekonominės naudos tapatintas su prestižu, išskirtine socialine padėtimi, 

reprezentacine išraiška. Po 1922 – 1924 m. vykdytos žemės reformos dauguma dvarų vertėsi 

sunkiai, bet ekonomiškai sustiprėjo ketvirtame dešimtmetyje. Dvaras visada buvo tos vietovės 

politinis, ekonominis ir kultūrinis centras. Turtingesni dvarininkai, daugiausia lenkai, vykdavo 

gyventi, atostogauti į užsienį, todėl pastebimos Vakarų šalių mados tendencijos. Dvarininkai siekė 

išsilavinimo, dažniausiai mokėdavo kelias užsienio kalbas, būdavo baigę mokslus užsienyje. Ne 

vienas ambicingas visuomenės veikėjas ar turtuolis suvokė dvaro kultūrą kaip siekiamybę, 

gyvenimo būdo idealą.  

 

18 nuotrauka. Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka 
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Pasirinktuose šaltiniuose matoma nemaža socialinė atskirtis nuo kitų gyventojų 

sluoksnių. Dvaro gyventojai kitaip save reprezentuoja, pozuodami jaučiasi laisvai, nėra 

susikaustymo, mažiau statiškumo, tikėtina, jog yra papratę fotografuotis, pozuoti. Fotostudijoje 

darytose nuotraukose į kompoziciją įtraukiamos įvairios interjero detales: puošni kėdė, drapiruotos 

užuolaidos (18, 19 nuotraukos).  

 

19 nuotrauka. Grupinis portretas. S. Sajauskas „Kalvarija. Iš praeities į dabartį“ 

Kaunas: „Naujasis lankas“, 2013 

 

 

 

Fotografuojama įvairioje aplinkoje fotoatelje, gamtos peizažo fone, urbanistiniame 

peizaže ir kt.. Žvelgiant į šios socialinės grupės nuotraukas matoma, kad dvaro gyventojai – 

turtingi žmonės – rūbus perka, siuva pagal specialius užsakymus, seka mados teismo naujienomis, 

nuosprendžiais. Nuotraukose pastebimos „a la garconne“ stiliaus suknelės (drabužis laikėsi ant 

pečių kaip ant pakabos). Pečiai, išplatinti kamšalais ar kitokiomis optinėmis priemonėmis (18 

nuotrauka), pasiekė kraštutinių išmatavimų. Ketvirtajame dešimtmetyje moterų sijonai ir suknelės 
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buvo siuvamos šiek tiek aukščiau kulkšnių, o vakarinių rūbų apačia „šlavė“ žemę, liemens linija 

grįžta į natūralią vietą, siluetas tampa minkštesnis (20, 21, 23 nuotraukos). Paryškinama krūtinė, 

siauras liemuo. Moterys avi bateliais su nedidele pakulne ar laivelio tipo. Vienas iš gražiausių 

elementų – stilinga kepuraitė ar beretė, kurios buvo puoštos vualetėmis
14

, gėlėmis, kaspinais (18, 

22 nuotraukos). Žinant dvarų gyventojų puoselėjamą kultūrą, tikėtina, kad mada buvo sekama 

atidžiai, juo labiau tai, kas madinga einamąjį sezoną, išsamiai aprašoma spaudoje: kokia 

skrybėlaitė, madinga sezono spalva bei apranga. 

 

20 nuotrauka. L. Goštautienė su žirgais. 1935 m. A. Babeckas „Išnykę (ne)pamiršti 

dvarai“, Marijampolė: „Piko valanda“, 2011 
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 Vualetė – vualis, dengiantis tik viršutinę veido dalį 
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21 nuotrauka. Juzė ir Stasys Jakubauskai vestuvių dieną. A. Babeckas „Išnykę 

(ne)pamiršti dvarai“, Marijampolė: „Piko valanda“, 2011 

 

 

 

22 nuotrauka. Marijampolėje pas daktarą Slavėną Jakubauskai ir kt. A. Babeckas 

„Išnykę (ne)pamiršti dvarai“, Marijampolė: „Piko valanda“, 2011 
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XX amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje graži išvaizda tapo labai aktuali, greta mados 

kanonų aukštinamas naturalus grožis, kuris siejamas su tautiškumu. Dažna dvarininkė turėjo 

aukštesnį išsilavinimą, siekė saviraiškos visuomeniniame ir asmeniniame gyvenime, pavyzdžiui, 

drąsiau elgėsi rinkdamos sau tinkamus aksesuarus, aprangą, avalynę. Vyrų mada, lyginant su 

moterų, buvo paprastesnė, kito tik detalės. Nuotraukose vyrauja angliško tipo kostiumas, būtina 

kostiumo detalė mieste – skrybėlė, katiliukas ar cilindras. Išpopuliarėjus muzikiniams filmams, 

kaip antai „Cilindras“ (1935 m.) su Fredu Astaire, cilindras atgimė prabangiuose naktiniuose 

klubuose, kurie daugumai žmonių egzistavo tik ekrane, o Marlene Dietruch dėvėjo cilindrą kaip 

kabareto dekadanso
15

 simbolį. Dažnai vyrai kostiumą puošė nosinaite. Sulankstyta nosinaite 

viršutinėje švarko kišenėje tapo madingu aksesuaru, o vartojamą nosinaitę vyrai laikė kelnių 

kišenėje. Nosinaičių lankstymo būdai įvairūs: nuo tradicinio su išsikišusiu vienu kampu iki 

spalvingos išvirkščios pusės rodymo. Vyrai dėvi vienos eilės ir dvieiles liemenes. Kostiumų buvo 

juodos arba tamsiai mėlynos spalvos, baltiniai balti su aukšta apykakle ir balta peteliške ar 

kaklaraiščiu (19, 21 nuotraukos). „Baltasis kaklaraištis“ pagal aprangos kodą buvo rišamas tik 

sutemus. Tokia apranga buvo neatsiejama nuo iliuzijų pasaulio, kuris ketvirtajame dešimtmetyje 

atspindėjo trokštamą atitrūkimą nuo tikrovės. Vyrams kostiumai supaprastino visą aprangą. 

Ne visi dvarininkai sekė mados naujienas ir jas pritaikė savoje aprangoje. Pavyzdžiui, 

žvelgiant į Lietuvos milijonierių Romanovų šeimą (23 nuotrauka), kurie tarpukariu valdė 

Kalvarijos dvaro malūną, apranga nebuvo išskirtinė, ji netgi labai paprasta, neišsiskirianti 

madingumu ar ekstravagancija, o priešingai – išlaikoma tradicija. Tačiau laikysena, stotas, 

fotografijos kokybė, išraiškos jau skiriasi ir iškart galima atskirti, kad tai aukštesnės socialinės 

grupės asmenys. 
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 Dekadansas – tai visuomenės, valstybės, bendruomenės būklė kuomet pasireiškia kultūros, meno, 

moralės, dvasingumo nuosmukis 
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23 nuotrauka. Kalvarijos malūno valdytojai, milijonieriai Romanovai. Medžiagos 

autorius A. Totoris, aplanko sudarytoja A. Jankeliūnienė „Kalvarijos fotografija 1899-1991 m.“, 

Kalvarija, 2010 

 

 

 

Taigi Kalvarijos krašto dvarai ketvirtajame dešimtmetyje išlieka kaip pavyzdys ar 

siekiamybė žmogui, ieškančiam aukštesnės kultūros, naujesnės mados ar laisvesnio bendravimo. 

Dvarininkų apranga artimesnė Vakarų Europos madai, Lietuvos didmiesčių tendencijoms.  
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2. Kalvarijos gyventojų aprangos panašumai ir skirtumai 

Apranga ir avalynė 

XX amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje dvarininkės, turtingesnės miestietės turėjo 

galimybių  užsienyje susipažinti su Vakarų Europos madomis ir ten nusipirkti naujausių sezono 

tendencijas atitinkančius rūbus. Pastebima, kad trečiojo dešimtmečio pabaigoje trumpėję suknelės 

ir sijonai ketvirtajame – išlaiko ilgį žemiau kelių. Jas puošia baltos apykaklės, o liemuo juosiamas 

diržu. 

Kaimo moterų aprangos spalvos – baltos, juodos, pilkų atspalvių. Miesto, dvaro – 

priešingai, jos spalvingesnės, šviesesnės. Kaime gyvenančių asmenų apranga, avalynė išsiskiria 

patogumu ir praktiškumu, o miesto žmogaus aprangoje funkcionalumas nebūtinas, renkamasi 

gražesnius, puošnesnius rūbus, apavus dėl to, jog mieste veikė nemažai siuvyklų, kuriose būdavo 

pateikiami specialūs užsakymai, turtingesni – parsisiųsdavo madingus drabužius iš Vakarų 

Europos valstybių. Kaime moterys pačios siūdavo ir sau, ir vaikams bei vyrams ir tik 

iškilmingoms progoms kreipdavosi į siuvėjus.  

Vyrų mada visu tarpukario laikotarpiu išliko gan konservatyvi, kito tik kostiumo detalės, 

sukirpimas bei medžiagos. Šiuo laikotarpiu vyrams būtina buvo turėti galvos apdangalus: 

plokščias kepures, furažkas, cilindrus, kaip matoma vaizdo įraše, pavadinimu „Antanas Smetona 

Sūduvoje 1927“
16

. 

Galvos apdangalai 

Ištekėjusios kaimo moterys dažniausiai ryšėdavo skaras, o jaunos – ne. O miesto, dvaro 

moterys dažniau dėvėdavo skrybėles, beretes arba būdavo taip pat vienplaukės. XX a. 

ketvirtajame dešimtmetyje populiarios buvo ir varpo formos skrybėlės. 

Aksesuarai 

Aksesuarai moterims buvo neatsiejamos detalės nuo aprangos. Jos puošdavosi kolje, 

netikrais perlais, floristinių motyvų segėmis ir kt., o ypatingomis progomis – vėriniais, su savimi 

turėdavo nedideles rankines, šalikėlius. Stengiamasi demonstruoti visus šiuos būtinus elementus. 

Tačiau kaimo ir mažiau santaupų turinčios moterys retai nešiodavo aksesuarus. 
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Tinkamas įrašas nuo 2 min 24 s: https://www.youtube.com/watch?v=4GErcowgges 
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Fotografija  

Kalvarijoje pirmosios Lietuvos nepriklausomybės paskutiniuoju dešimtmečiu garsiausi 

fotografai buvo I. Mirlinas, J. Rekis, Š. Sideris
17

. Jie fotografavo šio krašto gyventojus. Tačiau 

šeimos įamžinimas buvo brangus, ir neturtingesni žmonės labai retai fotografuodavosi. Studijoje 

buvusios detalės beveik nepastebimos, naudojamos tik būtiniausios, o miesto, dvaro gyventojų 

fotosesijos metu darytose nuotraukose į kompoziciją įtraukiamos – puošnios kėdės, drapiruotos 

užuolaidos. Šie žmonės kitaip save reprezentuoja, nuotraukose jaučiasi laisvai, nes detalėmis 

žmonės pabrėžė savo statusą visuomenėje. 

Taigi, kiekvieną socialinę grupę buvo galima identifikuoti pagal aprangą, avalynę, 

aksesuarus. 
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 Informacija iš A. Totoriaus straipsnio  „Kalvarijos praeitis fotografijose“ 
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Išvados 

 

 Surinkta medžiaga leidžia teigti, jog Kalvarijos krašto kaimo žmonių apranga, 

avalynė – paprasta, funkcionali bei praktiška. Moterys nenešiodavo aksesuarų, mūvėdavo ilgus 

sijonus, ištekėjusios ryšėdavo skareles. Šios socialinės grupės atstovai perimdavo iš miestiečių kai 

kurias aprangos detales, pavyzdžiui, trumpėjančius sijonus. Vyrų pagrindinė aprangos detalė, be 

kurios neišeidavo net dirbti į laukus, buvo kepurė. 

Miesto žmogaus apranga skyrėsi nuo kaimo savo tendencijomis ir asortimentu. Rūbai 

siuvami ir įsigijami madingesni, geresnės kokybės, dažniau domimasi Vakarų Europos mada, 

rūbai siuvami pagal užsakymus. Dėl sparčiai besivystančios ekonomikos, gausėjo miestiečių 

sluoksnis, formavosi inteligentija, kuriai buvo svarbu neatsilikti nuo užsienio valstybių mados. 

Vyrų apranga buvo konservatyvesnė nei moterų, pastarųjų plaukai, sijonai vis trumpėjo, o 

aksesuarai ir kitos detalės tapo puošnesnės, modernesnės.  

Dvarų kultūra tarpukariu vis dar išlieka kaip pavyzdys Kalvarijos krašto gyventojams. 

Dvarininkų apranga artima didmiesčių ir mados centrų tendencijoms. Turtingesni dvarininkai, 

turėjo galimybę nuvykti į užsienį, įsigyti brangesnių, madingesnių rūbų. Šios socialinės grupės 

apranga išsiskyrė kokybe, drąsa. 

Taigi akivaizdu, jog XX amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje buvo didelis ekonominis 

skirtumas tarp trijų socialinių grupių – dvarininkų, miesto bei kaimo gyventojų. Jį sąlygojo 

skirtingos finansinės bei kultūrinės galimybės. 
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