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Neries ekspedicijos
antrosios knygos
pratarmė

2010-ųjų pavasarį iš krantų išsiliejusi
Neris po ilgos pertraukos visiems mums priminė, kokia nepaprasta, nesulaikoma jėga slypi jos vandenyse. Tačiau tai truko vos kelias savaites. Moderni visuomenė kiekvieną dieną keičia gyvenamą
aplinką, taigi – ir Nerį. Tas pats procesas, tik nevienodai intensyvus,
šiandien vyksta ir Lietuvoje, ir Baltarusijoje. Pradėtas įgyvendinti
Astravo atominės elektrinės projektas glaudžiai susijęs su Nerimi,
jos intakais ir pakrančių gyvenviečių likimu.
Laukimas ir nerimas sutelkė naujiems
kompleksiniams tyrinėjimams. Gervėčių ekspedicija, kurios metu
ne kartą sugrįžau prie Neries, tapo 2007 m. Neries ekspedicijos tąsa.
Remiantis naujausiais lauko tyrimais, archyviniais dokumentais ir
dr. Redos Griškaitės parengtu nauju 1857 m. ekspedicijos knygos
vertimu į lietuvių kalbą, į šios upės biografiją dabar galima žvelgti
dar atidžiau, nei iki šiol.
Autorius
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II. 4. Vidurupis nuo Daniušavos iki Žeimenos
Birželio 12-ąją, įdienojus ir orui vėl sušilus iki trisdešimties, atsisveikinome su Daniušava. Laukdami pasisveikinimo su pirmąja Neries rėva kelis kilometrus skrodėme gilų, mišku
apaugusį slėnį ir mus apėmė ypatinga, su laukimu ir rėvos artėjimu susijusi nuotaika. Daniušava ir Uglėnai žymi Neries ir jos pakrančių gyvenviečių permainas. Užnugaryje liko atviras
slėnis ir pelkėtos lankos. Priešakyje laukia ledynų suformuotas morenų – smėlio, molio ir
įvairių uolienų aukštumų ruožas, jam įveikti upei reikia didelio veržlumo ir skvarbumo. Neris
pastebimai siaurėja, jos dugnas virsta tarytum grindiniu (тамака камянюга – LTR 7685/
294b). Ardydama krantus upė prisipildo įvairaus dydžio akmenimis, pradeda skaičiuoti dideles ir mažas rėvas. Rėvos, arba sėkliai, – tai seklūs sąnašų ruožai, juos upės vanduo suplauna
į pylimus arba išilginius povandeninius gūbrius. Dažniausiai prieš srovę sėkliaus šlaitas būna
lėkštas, o esantis pasroviui – status (Vaitekūnas 1994, 175) (1 pav.). Artėjant prie stataus šlaito
plika akimi matyti upės nuolydis, vanduo šniokšdamas krinta žemyn.

1
Upės sėkliaus (rėvos) schema

Baltarusių kalba Neries rėvos vadinamos перакат, забора, заборка, o dažniausiai –
рапа (plg. Яшкiн 2005, 268–269, 510, 573; rafy na Wilij, w języku flisów, zaborami się nazywają – W 103). Padavimuose Lietuvos ir Baltarusijos upių rėvos dažnai vadinamos tiltais
(мосты) (Зайкоўскі, Дучыц 2001, 80–82), juos naktimis vykdydamas išrinktosios užduotį
arba siekdamas sustabdyti upės tėkmę stato velnias.
Pirmąją rėvą Neries kelyje (324 km) išvydome pajutę stiprėjančią upės srovę. Įsibėgėjusį
plaustą ji nešė ant seklumos dešinėje, o pati rietė lanką kairėn, pro Garaviškių vienkiemį su
gražiu ąžuolu. Sustojome žemiau negyvenamos Gilio (Гiль) sodybos, kuri, kaip ir šalia esanti rėva, vadinama Pasveikinimu (Прывітальная) (plg. Привитъ – Матерiалы 1861, 126;
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Prywitalnaja – W 284). Baltarusių прывітаць reiškia „sveikinti ką nors pasitinkant“. Kadangi
tokie sveikinimai paprastai būna abipusiai, pirmoji Neries rėva pagrįstai gali būti vadinama ir
Pasveikinimu, ir Pasisveikinimu.
Iš Konstantino Tiškevičiaus knygos žinome, kaip anuomet šią Neries rėvą sveikindavo
pirmą kartą ja plaukiantis laivo ar sielio priešakyje esantis vairininkas – laivavedys (sternik).
Į upę jis mesdavęs duonos su druska ir sakydavęs: „Sveikinu tave su duona ir druska. Duoną
druską priimk ir mane praleisk“ (Witaju ciabie chlebam solju. Chleb sol prymi i mianie prapuści – W 103–104).
Duona ir druska – auka, kuria prašoma apsaugoti nuo nelaimių žmones ir gyvulius, yra
kuo plačiausiai žinoma šeimos, kalendoriniuose ir daugelyje kitų papročių. Išsaugojęs glaudžias sąsajas su dievo Perkūno kontroliuojama ugnimi, duonos ir druskos derinys ilgainiui
tapo šventos Agotos atributu (žr. Vaitkevičienė 2001, 79–81).
Pažymėtina, kad duonos ir druskos auką taip pat mini autoriai, aprašantys upeivių keliones Nemunu, Gilija (Nemuno deltos šaka) ir Dauguva (SGP II 569; Сапунов 1893, 350–351;
Gliogeris 1992, 21). Toks aukojimas turėjo užtikrinti sėkmingą kelionę arba sudėtingų rėvų
įveikimą. Kiti upeiviai taip atsidėkodavo už pavojų kupinos kelionės laimingą pabaigą. Taigi
Pasisveikinimo rėvoje Neris sveikindavo upeivius, atlaikiusius upės išbandymus, upeiviai savo
ruožtu pasisveikindavo su upės dievybe. Auka siekta ją numaldyti, kad upeiviai galėtų saugiai
tęsti kelionę.
85-erių Stanislavas Pazlevičius iš Morkonių, Antrojo pasaulinio karo metais plukdęs Nerimi sielius į Vilnių, prisiminė to meto maldas: „Kai priešakyje rėva, tai meldi Dievo, kad laimingai ją įveiktum: „Dieve, padėk, kad bėdos nebūtų!“ (Яно ўжо як уходзіш чыста да рапы,
так просіць Бога, каб добра выйсці: „Божа, дай нам, каб бяды не было!“ – LTR 7685/480).
„Cecilija – tai šventoji. Ji vadinama sielininkų globėja. Sielininkai ja tikėjo ir meldėsi: senasis
[sielio vedlys – Vait.] atsistos, pirmiausia persižegnos, kad Dievas padėtų laimingai plaukti, ir viskas. Pasimels, poterius atkalbės sau tyliai“ (Цэцыля – гэта матка святая, яна
называлася ахрана гэтых плытнікаў. Яны вот у яе верылі, маліліся: cтары пойдзіць на
плыт, станіць чыста, перажагнаецца адразу, каб Бог даў жа шчасліва плыць. Ну і ўсё.
Памоліццца і пацеры сабе бубніць, пад нос гаворыць – LTR 7685/480).
Atskirai pažymėtina, kad nors S. Pazlevičius kelis kartus ir paneigė kalbas apie sielininkų aukas, pasakodamas apie vieną iš pavojingų akmenų Neryje aukščiau Nemenčinės
pabrėžė, kad toje vietoje kiekvienas upeivis privalantis dėkoti: „Padėkok šiam akmeniui,
girdi, kad jis tavęs nekliudė“ (Падзякуй, – кажаць, – этаму каменю, што ён цябе не
зачапіў – LTR 7685/473). Maldomis ar aukomis pavojingose vietose sielininkai, matyt, buvo
įpratę dėkoti. Pernelyg mažai mums šiandien žinomus papročius jie perimdavo iš tų, kurie
perduodavo savo žinias ir įgūdžius.
Pasisveikinimo auką Neryje ilgainiui pakeitė naujokų išbandymas. Tam tikra prasme tai
buvo savotiškas priėmimas į upeivių gretas. Prof. Česlovo Kudabos duomenimis, upeiviai naujokai Pasisveikinimo rėvoje būdavo krikštijami – bendražygiai juos įstumdavo į upę (N 59).
Palyginimui, Nemuno sielininkai krikštynas rengdavo šalčiausio Nemuno intako – Verknės
vandenyse. Naujokus išmaudydavo, kad „tvirtesni būtų ir šalto vandens nebijotų“ (Pupienis
1989, 56).

Nufotografavę Pasisveikinimą nuo kairiojo Neries kranto (toje pačioje vietoje apie
1873 m. fotografavo ir Juzefas Čechavičius – LNM AtV 19537/3), atidžiau apžiūrėjome rėvą.
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2
Pirmoji Neries rėva,
žvelgiant iš šiaurės
(2007-06-12)

Pirmoji Neries rėva prie Garaviškių vienkiemio (upės viduryje – N54⁰34´38,2'',
E26⁰25´55,9'') yra kalvotoje vietovėje. Jos topografija artima enciklopedinei sėkliaus schemai: pradžioje Neries tėkmė, kartu ir laivakelis (farvateris), bemaž stačiu kampu suka į
vakarus; aplenkusi platų atabradą rytuose upė išplatėja iki maždaug 40 m ir čia išplauna
gilią sietuvą (2 pav.). Upės dugnas kietas, žvyruotas, tačiau didelių akmenų virš vandens
nematyti. Žemyn upe, maždaug už 0,33 km, prie dešiniojo upės kranto, styro mediniai
poliai (tilto liekanos?).
Kartais Pasisveikinimo rėva (Прывітальная) nepagrįstai tapatinama su Kubarka vadinama vietove Pilcų kaimo prieigose (Кубарка... На Кубарцы... – LTR 7685/319).

Šios vaizdingos vietos būta patrauklios, Neries pakrantėje mėgdavo rinktis Pilcų ir gretimų kaimų jaunimas – vaikinai valtimi plukdė merginas, visi kartu dainuodavę (LTR 7685/319).
Tačiau padavimuose aplinkinių kaimų gyventojai Pasisveikinimo rėvą vadina tiltu, kurį statęs
velnias: „Velnias norėjo tiltą pastatyti. Gaidys pragydo, tai jis darbą metė“ (Чорт мост хацеў
збудаваць. Пятух заспяваў і ён кінуў – LTR 7685/308). Akmenis velnias rinkęs dešiniojo Neries kranto aukštumose, paskutinis – pats didžiausias akmuo – iki XX a. antrosios pusės stūksojo
Kazeniatų kaimo laukuose ir daugeliui keliaujančiųjų į Žadiškes buvo gerai žinomas orientyras.
Pasak Jadvygos Skrobat (78 m., Daniušavos k.), apskaldytas Velnio akmuo nuo dirbamos
žemės buvo nustumtas į beržyno pakraštį, Daniušavos–Žadiškių lauko kelio v pusės link
(N54034′48,5'', E26⁰26′55,4''). Tai vidutinio stambumo, pilkšvos spalvos, 1,95 x 2,7 m dydžio, 1,05 m aukščio granitas. Šalia guli dar keletas šio kitados milžiniško akmens skeveldrų (моцна страшна вялікі быў – LTR 7685/309).

Neries dešiniojo kranto aukštumas į šiaurės vakarus nuo Velnio akmens Pilcų gyventojai
visuotinai vadina Totorių kalnais (Татарскія горы); su jais sieja padavimus apie kitados čia
įvykusį kairiajame upės krante išsidėsčiusios nežinomos valstybės kariuomenės ir dešiniajame krante įsitvirtinusių totorių susirėmimą (Гэтыя на гарэ, а гэныя тут у лагу... Дык яны
біліся тут. Дык татары адагналі гэтых людзей – LTR 7685/318).
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Helena Pilc (48 m., Pilcų k.) pasakoja, kad, supykus ant šeimynykščio, juokais ar rimtai
jis siunčiamas į Totorių kalnus – „Eik ten ir gyvenk!“ (Иди на Татарские горы и жыви!).
Deja, Totorių kalnų vietovės žvalgymai, piliakalnio požymius turinčios kalvos paieškos nebuvo vaisingos. Neatmestina, kad su totoriais kitados sietos ne aukštumos, o gretimo Raslos
kaimo laukuose, apie 1 km nuo kaimo, netoli Neries, buvusi pilkapių grupė. 1936 m. Vilniaus
S. Batoro universiteto Archeologijos muziejaus archeologinė ekspedicija ištyrė veikiausiai tuo
metu jau ardomus du pilkapius, kuriuose aptiko degintinių kapų (Hołubowicz 1937, 87).
1935 m. minėta ekspedicija panašius Rytų Lietuvos kultūros pilkapius tyrinėjo kairiajame
Neries krante prie Garaviškių (ištirti 4 pilkapiai su degintiniais kapais) ir Pilcų (3 pilkapiai su
degintiniais kapais) (Hołubowicz 1937, 86). Deja, šių archeologijos paminklų paieškos tiek
2007 m. birželį, tiek ir 2010 m. gegužę, klostėsi nesėkmingai.

3
1933–1937 m. Vilniaus S. Batoro universiteto
Archeologijos muziejaus žvalgomųjų ekspedicijų
maršrutai ir tyrinėti paminklai

1935–1936 m. ištirta nemažai archeologinių paminklų Neries vidurupyje, Žadiškių apylinkėse (3 pav.), tačiau apie juos šiandien labai mažai žinome. Atrodo, kad šie Helenos CehakHolubovičovos ir jos vyro Vladimiro Holubovičiaus kasinėjimai senųjų Andrejeucų, Duboko,
Garaviškių, Pilcų ir Žadiškių gyventojų atmintyje nepaliko jokių prisiminimų. Galbūt taip
atsitiko todėl, kad menkai finansuojamos ekspedicijos rėmėsi studentų proistorikų būrelio narių, o ne vietos gyventojų, kaip tuo metu dar buvo įprasta, pagalba (Hołubowicz 1937, 87–88;
Kulikauskas, Zabiela 1999, 262). Tačiau blogiausia, kad XX a. ketvirtojo dešimtmečio kasinėjimų rezultatų išsamiau neaprašė patys jų vadovai. Netrukus per Antrąjį pasaulinį karą ir jam
pasibaigus didžioji tyrimų dokumentacijos dalis buvo išblaškyta po skirtingas institucijas arba
pražuvo H. ir V. Holubovičiams pasitraukus iš Vilniaus.

Ateityje Pilcų pilkapių toliau reikėtų ieškoti Gegutės miške (Зязюля), kairiajame Neries
krante, kitapus Totorių kalnų (čia pilkapius mini ir Č. Kudaba – N 61). Kažkur apie šią vietą
Neryje buvo tuo pačiu Gegutės (Зязюля) vardu vadinamas akmuo. Pasak vietos gyventojų,
itin didelis – ant jo galėjo tilpti dešimt žmonių: Але вялікі-вялікі ляжаў... На яго чалавек
дзесяць, такі гэны камень быў (LTR 7685/315).
K. Tiškevičiaus duomenimis, už Gegutėlės akmens prasidedanti Kregždės rėva (duży
kamień, będacy w wodzie, Ziaziulką nazwany. Za nim przepływa się mala rafa, Łastówką
zwana – W 104, 184). Per 2007 m. ekspediciją rėvą Neryje užfiksavome kiek aukščiau Pilcų
(N54o35′21,6'', E26o26′41,9''; ten pat stūkso didelis akmuo prie kairiojo kranto) ir minėto kaimo pradžioje (N54o35′50,0'', E26o26′05,4''). Deja, liko neaišku, kuri iš šių dviejų rėvų vadinta
Kregždės vardu.
Pilcai (320 km, kair.). Kaimo pavadinimas susijęs su gyventojais, kurių pavardė Pilcas
(Пiльц). Keli seniausieji iš jų tapo mūsų pašnekovais. Nors ieškant pilkapių jie niekuo negalėjo padėti, bet pateikė vertingų pasakojimų ir tikėjimų.
Pilcų kaime gerai menamas kitados Neryje nuskendęs Edvardas Pilcas. Pasakojimas
primena tarptautinį pasakų siužetą apie likimo skirtą mirtį (AT 934) – tai, kas išpranašauta
(sūnaus mirtis nuo perkūnijos, paskęsti šulinyje ir pan.), turi išsipildyti. Minėtasis Edvardas
Neryje skendo du kartus: pirmą kartą dar vaikystėje, tąsyk buvo ištrauktas iš vandens ir
atgaivintas. Antrą kartą – vėliau. Tuomet našle liko jo žmona, našlaičiais – vaikai. Baigdama
pasakojimą pateikėja leido suprasti, kad ši žūtis buvo neišvengiama: „Žmogus gimsta ir
Dievas jam paskiria likimą“ (Чалавек родзіцца і Бог яму даець судзьбу – LTR 7685/326).
Netikėtai pasakojimas atskleidė dar vieną labai įdomų ir iki šiol tyrėjams nežinomą faktą – skenduolio negalima guldyti ant žemės: Гаворуць жа, што нельзя на зямлю лажыць
(LTR 7685/326). Beje, taip elgiamasi ir su pakaruokliais, pvz.: „Pakaruokliui ar kitam kokiam
savižudžiui nupjauna dalgiu galvą, pastatę apačioje ratus, kad ji nuriedėtų ne žemėn, bet į
ratus“ (Jucevičius 1959, 165, išn. 60). Šie nenatūralios mirties būdai vandenyje (skenduolių) ir
ore (pakaruoklių), be jų, dar derėtų paminėti ir žuvusiuosius nuo perkūnijos arba per gaisrą,
nusikaltėlių aukas arba pakėlusius prieš save ginklą, yra glaudžiai susiję su senovinėmis aukojimo apeigomis (plačiau žr. Ward 1970; Mallory, Adams 1997, 577–578), per kurias griežtai
paisyta skirtingų sakralumo sferų ribų, pavyzdžiui, vandens dievų auka negalėjusi liestis su
žeme ir kt.
Pilcuose mūsų laukė ir įsimintinas susitikimas su užkalbėtoja – 83-ejų Jadvyga Dziabrej,
mergautine pavarde Pilc, kuri pravėrė duris į paslapčių kupiną liaudies medicinos pasaulį.
Reikia pabrėžti, kad ši moteris religinga, nepaprastai nuoširdi ir šviesi: Я ў касцёлік хаджу,
я верушчая, я і кнігі з Гродна, і газэткі палучаю. Bendravimas Jadvygos namuose, kur
pro langą mūsų buvimo laiką vis švietė vakaro saulė (4 pav.), teikė didžiausią malonumą.
Mindaugas tylomis fotografavo, aš retkarčiais imdavausi vaizdo kameros. Įtaigūs J. Dziabrej


	Rytų Lietuvos kultūros pilkapių, tyrinėtų XIX a. pabaigoje ir XX a. antrojoje pusėje, taip pat yra Gegutėle (rus. Зезюлька) vadinamame miške prie Sidariškių, Astravo r. (Зверуго 2001, 116–117).
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4
Svečiuose pas Jadvygą Dziabrej iš Pilcų
(2007-06-12)

pasakojimai apie upę ir iki tol nepažįstamus žmones mudviem su Lina išplėtė vaizduotės ribas
ir priartino prie tikrovės. Jadvygai pasakojant, kaip ji užkalbanti lininį siūlą raiščius patempusiam ligoniui arba tokią pačią traumą patyrusios karvės šeimininkui, mes sėdėjome prie stalo
priešais ją ir aiškiai jautėme rimtį ir iškilmingumą, kuris tomis akimirkomis tvyrojo Jadvygos
troboje.
Sąnarių skausmai, raiščių arba raumenų traumos skiriasi nuo sunkių dvasinių negalių,
tokių kaip išgąstis ar nužiūrėjimas. Dažnai gydytojas užkalbėtais siūlais, dar vadinamais ir
saitais, negali padėti nuo kitų ligų. Tačiau tai nemenkina jo kvalifikacijos, veikiau liudija tam
tikrą specializaciją. Kaip netrukus patyrėme, tam būtini tokie pat kvėpavimo ir kūno koordinacijos įgūdžiai, kaip kad gydant nuo gyvatės įgėlimo ar rožės.
Nors pati J. Dziabrej ir neįvardijo gydymo procedūros, Gervėčiuose ir plačioje jų apylinkėje gerai žinomas užkalbėto siūlo pavadinimas saitai, arba сайты (atitinkamai, rišti saitus,
arba навязаць сайтоў), sietinas su lituanizmu saitas – „raištis kam surišti, pririšti, užrišti; ant
išnirusios kojos rišamas sumazgytas siūlas ar raištelis, tariamai ją išgydantis“ (LKŽ XII 15–16;
taip pat plg. LU 876). Skirtingai, nei rytų slavų užkalbėjimų tradicijoje, atbulas skaičiavimas
nuo vieno iki devynių (ne vienas, ne du, ne trys... ne devyni), arba nuo devynių iki vieno
(devyni, aštuoni, septyni... vienas) yra būdingas lietuviams užkalbėtojams rišant saitus (LU
857–904; plg. Замовы 1992, 225–230). Mazgelių rišimas ant užkalbamo siūlo – saito – plačiai
taikoma praktika (5 pav.), įgyjanti ypatingą simbolinę reikšmę gydant patemptus ar net nutrūkusius rankų arba kojų raiščius.
Taigi pradėdama užkalbėjimą Jadvyga persižegnoja ir, ištarusi ligonio vardą, prašo Dievo
Motinos pagalbos. Tuomet paima ilgą lininį siūlą, sudeda rankas už nugaros, sulaiko kvėpavimą ir šnibžda: „Ne devyni (ir ant siūlo užrišanti pirmąjį mazgelį), ne aštuoni (rišanti


	Plg. Seitones, kurios XVII a. Mažojoje Lietuvoje sergantiems žmonėms ir gyvuliams kabindavo tam
tikrus daiktus arba amuletus (Pretorijus 2006, 411).

antrąjį)...“. Taip skaičiuojama ir rišama iki vieno. Tuomet vėl įkvepiama oro, persižegnojama,
kartojamas skaičiavimas ir mazgelių rišimas nuo devynių iki vieno. Tą patį Jadvyga dar kartojanti trečią kartą. Baigusi procedūrą užkalbėtoja paima siūlą į saują, peržegnoja, pati persižegnoja ir
sulaikiusi kvapą sukalba tris sveikamarijas, tada atleidžia, pakartoja tą patį veiksmą antrą kartą,
o pakartojusi trečią sykį išleidžia kvapą kryžmai, išpūsdama jį ant delnuose sugniaužto užkalbėto siūlo. Tada siūlas jau rišamas ant sužeistos kūno vietos arba perduodamas nunešti ligoniui.
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5
Saitus riša Valerija Bublevičienė
iš Mockų
(2011-08-16)

Skirtingai, nei šiame krašte įprasta, J. Dziabrej nesaugo užkalbėjimo paslapties – nebijo,
kad ji, užkalbėtoja, neteksianti galių, jei pašalinis sužinos apie jos veiksmus ir žodžius. Iš dalies
tokia drąsa galbūt sietina su tuo, kad užkalbėjimas J. Dziabrej buvo patikėtas ne šeimos linija
(kaip vyriausiam arba jauniausiam vaikui). Jadvygai užkalbėjimą perdavė Pilcuose gyvenusi
senolė – po jos mirties kaime neliko kitos senesnės moters. Kartu buvo perduotas ir priesakas
padėti žmonėms, kuris dažniausiai reiškia, kad ištikus bėdai niekuomet negalėsi atsisakyti
pagelbėti prašančiajam ir už gydymą paimsi tik simbolinį užmokestį: „Jadvyga, dukrele, tu
dabar kaime seniausia. Aš tau savo perduosiu, mokykis, aš tau viską išpasakosiu kaip. Privalai
padėti žmonėms. Aš padėjau, prašau, kad ir tu padėtum“ (Ядзечка, ты астаешся ў вёсцы
старэйшая. Я табе сваё перадам, вучыся, я табе ўсё перакажу як. Глядзі, каб ты людзям
памагала. Я памагала, каб і ты – LTR 7685/329).
Negaliu tiksliai pasakyti, kada prisiminėme Vytį – mūsų bičiulį ir oficialų visų keliautojų
iš Lietuvos vadovą. Neries ekspediciją jis pradėjo skaudama koja, negalėjo ja tvirtai remtis, o
pastarąją savaitę Vyčio būklė tik blogėjo. Tuo metu, kai dirbome sausumoje, tausodamas jėgas
jis dažniausiai likdavo saugoti lietuvių flagmano ir mūsų, mokslininkų, plausto.
Indijos kultūrą tyrinėjančiam Vyčiui mintis apie jo traumos užkalbėjimą nesukėlė nuostabos ir rytojaus dieną Kęstutis jį nuvežė į Pilcus. Aš parodžiau, kur Jadvyga gyvena. Apie
tai, kas ten vyko, veikiausiai niekas iš ekspedicijos dalyvių nesužinojo. Tik prisimenu, kad į
automobilį įsėdęs užkalbėtasis Vytis atrodė tarsi nusivylęs, mat Jadvygos malda buvusi krikščioniška. Toks įspūdis jam galėjo susidaryti vos išgirdus Dievo Motinai adresuotą prašymą
užkalbėjimo pradžioje ir matant vėliau pasikartojantį žegnojimą. Visa kita buvo sakoma vos
vos šnibždant sau po nosimi, o svarbiausia – atbulai skaičiuojama sulaikius kvėpavimą. Oro
sulaikymas, o vėliau iškvėpimas perkryžiuojant juo 3 kartus po 9 sumegztą siūlą – tai užkalbėjimo finalas, gydančiojo galios perdavimas gydomajai priemonei, šiuo atveju – lininiam
siūlui, kuris bus nešiojamas ant kojos, kol nukris.
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Per artimiausias dienas ne kartą teiravomės Vyčio apie jo savijautą, apžiūrinėjome koją
ir... įsitikinome, kad po užkalbėjimo tinimas praėjo. Vytis kartu su mumis laimingai baigė
ekspediciją, tačiau traumai gydyti vėliau prireikė net kelių sudėtingų operacijų. Gydymas ir
reabilitacija tęsėsi keletą mėnesių.
Tą dieną pakeliui į Žadiškes, numatytą nakvynės vietą, mūsų dar laukė Šiaučius
(Шавец), taip pat vadinamas Velnio akmeniu (Чартоў камень). Šiaučius, arba akmuo Siuvėjas Neryje, – įdomus ir netikėtas mūsų ekspedicijos atradimas. Kiek nuliūdino, kad prie
Šiaučiaus atsidūrėme temstant ir beveik visas jis buvo paniręs Neries vandenyse.

6
Šiaučiaus (Шавец) akmuo Neryje
žemiau Pilcų
(2007-06-12)

Šiaučius yra žemiau Pilcų kaimo, po aukštos įtampos elektros linija, Neryje, apie 10 m nuo
meldų priaugusio ir uždumblėjusio kairiojo upės kranto (N54o36′55,5'', E26o26′08,9''; kartais net vietovė vadinama Šiaučiais – Шаўцы). Tai natūraliai plokščias riedulys, viršutinė jo
plokštuma, kuri tą vakarą virš vandens kyšojo apie 15 cm, nuolaidėja pv kryptimi. Akmuo
nubalęs, tikros jo spalvos nustatyti neįmanoma, 2,2 m ilgio, vidurinė dalis apie 1,4–1,6 m
pločio. Akmens aukštis nuo upės dugno šr pusėje – ne mažiau kaip 0,5 m (6 pav.).

Siuvimas tautosakos kūriniuose – vienas mėgstamiausių velnio užsiėmimų sėdint ant
akmens. Mėnulio šviesoje jis dažniausiai imasi apavo: vyžų, naginių, batų, taip pat kojinių
arba autų ir šiais gaminiais mielai dalijasi su žmonėmis (Vaitkevičius 2003, 119–123; Дучыц
et al 2008). Tačiau tai tikrų tikriausia apgaulė, nes velnio dovanotas apavas tampa sutarties
su juo pagrindu (apavas mainais už sielą). Pastarųjų metų tyrinėjimai rodo, kad velnio siūtus
batus avintis žmogus tampa pavaldus velniui, jis nebegali lankyti bažnyčios. Kitais žodžiais
tariant, velnias siuvėjas yra piktoji dvasia, o jos dovanos atitolina nuo bažnyčios ir grąžina prie
senosios religijos vertybių (Володина 2009).
Padavimai apie Pilcų akmenį Siuvėją iliustruoja tuos pačius paminėtus vaizdinius: plaukiančiajam ar žvejojančiajam upė ūmai tampa klaidi, nepažįstama vieta. Žmogui ant akmens
pasirodantis velnias gundo, siūlosi pasiūti jam apavą: „Atnešk [medžiagos – Vait.], aš tau pasiūsiu batus (...). Aš, – sako, – šiaučius, čia sėdžiu ir siuvu“ (Прынасі, я табе пашыю боты
(...). Я, – кажаць, – шавец, я тут сяджу і шыю – LTR 7685/322). Tačiau Pilcų akmens
interpretaciją netikėta linkme gali pakreipti latvių tautosaka.

Apie Aivekstės (dešinysis Dauguvos intakas) upėje buvusį akmenį Siuvėją (Skrodeŗa
akmens) menama, kad pavasarį pro akmenį plaukiantys sielininkai jį apdovanodavę tariamomis adatomis – nupjautomis karklo vytelėmis: Plostnieki „Skroderi“ apdāvā ar „adatām“
sagrieztām klūgām, kuŗas met virsū, sacīdami: „Še, skroderīt, tev adatas ko šūt!“. Senieji sielininkai bardavę jaunus, jei šie pamiršdavę apie adatas Siuvėjui. Jeigu pro jį plaukęs sielininkas
nepaaukos adatos, tai į Aivekstės akmenis sudušiantis jo sielis (Priedulājs 1924; LFK 1400,
32943; 929, 24170; Cepitis, Jakubenoka 2011, 36). Iš to seka, kad tariamais Neries velnio
siuvėjo klientais veikiausiai buvę ne Pilcų ar kurio kito kaimo gyventojai, o upe plaukiantys
sielininkai!
Adatai papročiuose tenka toks pats svarbus apsauginis vaidmuo, kaip jau minėtam duonos bei druskos deriniui iš pasakojimo apie Pasisveikinimo rėvą. Adata, vėlesniais laikais ir
metalinis žogelis, visuomet būdavo tinkama apsauga nuo nelaimių, pikta lemiančių burtų,
ypač kai įsmeigiama į marškinius, švarką ar kepurę (plg. Валодзiна, Санько 2011). Šiandien
negalime tvirtinti, ar plaukdami pro Pilcų akmenį ir galvodami apie kelionės sėkmę upeiviai
išties aukojo adatą, ar tai tebuvo kuri nors kita jų įprasta padėkos auka, be menkiausios abejonės, kylanti iš senosios religijos tradicijos.

7
Žadiškių panorama,
žvelgiant iš vakarų;
priešakyje – keltas per Nerį
(1857)

Ne mažiau rūpi, ar Pilcų Šiaučius žymi įveikto pavojingo Neries ruožo nuo Pasisveikinimo
iki Pilcų pabaigą, ar ženklina Žadiškių – savitą ir įdomią istoriją turinčios gyvenvietės – prieigas (plg. Szewiec Nemune ties Merkine – Gliogeris 1992, 55). Žadiškių istorijoje dominuoja
religinės konfrontacijos laikotarpis ir niekas negali tiksliai pasakyti, kaip toji kova dėl religijos
paveikė apylinkės kaimų kultūrą. Svarbiausia, kad padavimuose apie Žadiškių bažnyčios statybą, kunigų ir vienuolių gyvenimą dažnai minimas velnias arba velniai; nelygu pasakojimo
siužetas, jie bažnyčios tarnams arba padeda, arba kenkia (pvz., bažnyčios statybai nelabasis pradžioje trukdo, o vėliau priverstas padėti, nešioja malkas ir vandenį! – LTR 4232/410;
7685/308). Atrodo, šie velniai kartais atstovauja Reformatų bažnyčiai, kartais senosios religijos dievams, arba (jėzuitų kovoje prieš visus kitatikius) ir vieniems, ir kitiems. K. Tiškevičius
taikliai pastebi, kad šios jėzuitų kovos pasekmės kitatikiams buvusios pražūtingos: Wojny tej
duchownej skutki były zgubne dla różnowierców (W 112) (7 pav.).


	Už pagalbą sekant šių baltiškų paralelių pėdsakais dėkoju dr. Sandžiui Laimei ir Lilijai Jakubenokai.
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Pačią seniausią Žadiškių (317 km, deš.) praeitį mena prieš Antrąjį pasaulinį karą surasti ir
Lietuvos nacionaliniame muziejuje saugomi archeologiniai radiniai: lipdyta keramika brūkšniuotu paviršiumi, būdinga senajam geležies amžiui (I–IV a.), kaulai iš suardytų degintinių
kapų, XVII a. žiedas išplatinta priekine dalimi ir keletas kitų, matyt, to paties laikotarpio žalvarinių papuošalų (LNM AR 277). Toks skirtingų epochų radinių komplektas primena radinius, surinktus kurio nors pustomo smėlyno paviršiuje. Jie gali būti kilę iš pilkapių vietos – 1935 m. Žadiškių pilkapius Piotro Ščarbako ir Antono Ražkos žemėje tyrinėjo Vilniaus
S. Batoro universiteto archeologijos muziejaus ekspedicija (Hołubowicz 1937, 86). Tiesa, jos
rezultatus apžvelgiančioje publikacijoje jokie konkretūs radiniai nėra minimi.
Kraštotyrininko Olego Mizulos duomenimis, menami Žadiškių pilkapiai (курганы
у Бору) yra į šiaurę nuo miestelio, supustyto smėlio masyve, pušyne (N54o38′14,6'',
E26o26′41,2''). Tarp kopų yra dešimtis 6–8 m skersmens, 1–1,5 m aukščio, gana taisyklingos formos kalvelių, kurios primena pilkapių sampilus.
Nepavyko nustatyti, ar 1935 m. archeologinė ekspedicija kasinėjo būtent šioje Žadiškių
vietovėje.

XVI a. pirmojoje pusėje Žadiškėse jau būta katalikų bažnyčios ir, matyt, pirmosios parapijos (Ochmański 1972, žemėl.; Туронак 1995, 190). Globojami Kiškų XVI a. antrojoje pusėje
Žadiškėse dominavo kalvinai, kuriuos mena maldos namai ant Neries kranto (XIX a. pradžioje jie paversti Romos katalikų bažnyčia, kuri veikia iki šiol). Mirus paskutinei Kiškų paveldėtojai, kuri buvusi ištekinta už Kristupo Komaro, pastarasis ar jo tėvas Jeronimas Žadiškėse
pastatė medinę Švč. Trejybės bažnyčią, kleboniją ir įkūrė nedidelę mokyklą – apie tai byloja
1612 m. dokumentas (W 106–107; SGP XIV 814). Barbora Komaraitė-Minkevičienė, įkalbėta
jėzuitu vienuoliu tapusio sūnaus Adomo, 1708 m. vasario 15 d. Žadiškių valdą užrašė jėzuitų
vienuoliams, 1709 m. buvo patvirtintas Žadiškių jėzuitų kolegijos įkūrimas ir, matyt, Komarų
rezidencijoje ji pradėjo veikti (Грынявецкi 2005; Jučas 2007, 144–145).
Iki Ordino panaikinimo Žadiškių jėzuitų valda, panašiai kaip Kražiuose ir kitose Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės vietovėse, buvo nemažas religinis ir kultūrinis centras. Istoriografija
pateikia skirtingus duomenis apie jėzuitų vienuolyne veikusią bažnyčią. Vienur tokia medinė bažnyčia buvusi pašventinta jau 1727 m. (Грынявецкi 2005), kitur – liko nebaigta statyti
(W 112). 1757–1770 m. pagal žymaus baroko architektūros kūrėjo, Vilniaus universiteto profesoriaus Tomo Žebrausko (1714–1758) projektą, Žadiškių jėzuitams buvo pastatytas naujas
vienuolynas ir kolegija. Pastatų stilius žavėjo Žadiškėse (W 105) apsilankiusį K. Tiškevičių,
kompleksas seno parko prieglobstyje išliko iki mūsų dienų. 1773 m. panaikinus jėzuitų ordiną,
Žadiškių valda perėjo Abiejų tautų respublikos valdovo žinion. Netrukus Stanislovas Augustas
Žadiškes padovanojo generolui Potockiui, o šis pardavė Laskariui (W 113) (8 pav.).
Mus, mokslininkus, vakare pasiekusius Žadiškes, pirmiausia pradžiugino ne vietos architektūros vertybės, o Jurasio sugrįžimas pagerėjus tėvelio sveikatai. Be to, Neries pakrantėje radome neatvėsusią miestelio pirtį, vakarienei buvo paruošta žuvienė iš dviejų Andriaus
sugautų lydekų! Išties simboliška, kad tądien jos buvo sugautos Pasisveikinimo ruože, kiek
žemiau pirmosios Neries rėvos.
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8
Žadiškės
(2007-06-12)

Dviejų tūkstančių rublių – apie 3 litų mokestis už Žadiškių pirtį nė kiek nenuliūdino,
nes seniai laukėme progos nusiprausti ir apsiskalbti. Kartu galėjome išleisti pinigų, nes per
ekspediciją tokių progų buvo visai nedaug. Tiesa, pradžioje Minske turėjome nemažai išlaidų,
bet vėliau apsiribojome ledais ir šaudykla Vileikoje, kaimo parduotuvėle Zalesėje ir knygynu
Smurgainyse. Iki šiol džiaugiuosi, kad jame pavyko rasti retu laikomą Smurgainių rajonui
skirtą pažintinį leidinį Памяць (ПC).
Birželio 13-ąją, dar vieną karštą ekspedicijos dieną, ilsėjomės nuo irklavimo, užtat dirbome sausumoje. Mintis per Neries ekspediciją aplankyti Rimdžiūnuose veikiantį Lietuvių kultūros centrą kilo viename iš antradienio susitikimų Vilniaus rotušėje, svečiuojantis Gervėčių
klubo vadovui Alfonsui Auguliui. Būtų buvę keista ir nesuprantama, jeigu būtume praleidę
progą akies krašteliu pažvelgti į lietuviškus kaimus ir jų gyventojų kultūrą. Juolab kad po dešimties dienų darbo Neries aukštupyje ir vidurupyje viliojo galimybė palyginti gudiškai ir lietuviškai kalbančiųjų bendruomenes, pažvelgti į jų buitį ir tautinius santykius. Pastarieji ypač
rūpėjo Jurasiui, rengiančiam daktaro disertaciją šia tema (Унуковiч 2007; 2008; Внуковiч
2010).
Septyniese – Kęstučio automobilio įgula – išvykome į Mockas, kur tikėjomės nustatyti per 1970-ųjų Gervėčių ekspediciją aprašytą Moko lobo, kitaip tariant, Moko slėnio, vietą:
„Mokas – tai buvo valdovas, užmuštas ir pakavotas, o jo vietoj pastatytas akmuo. Ir praminta
ta vieta Moko lobas (klonis toksai). Ir dabar guli akmuo ten duobėj. Kas tai norėjo rast skarbų
[turtą – Vait.], nakčia kasė“ (LTR 4161/406).
Lietuvoje iki šiol žinome vos kelias paslapties apgaubtas, Mokais vadinamas akmenų
šeimynas Šeimatyje (Utenos r.), Naurašiliuose (Panevėžio r.) ir Sukiniuose (Ukmergės r.);
po vieną Moko akmenį yra Dieveniškių miške (Šalčininkų r.) ir Gustonyse (Panevėžio r.)

(Vaitkevičius 2003, 125–126). Mockose prie Moko lobo lydėjo vienas seniausių kaimo gyventojų – 85-erių Juozas Butvilas. Deja, nei jis, nei kiti kaimo gyventojai negalėjo prisiminti, kada
ir kur galėjo dingti Moku vadinamas akmuo.
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9
Mockų Moko lobas,
žvelgiant iš vakarų
(2007-06-13)

Moko lobu vadinama apie 1,5 km į v nuo Mockų esanti, mišku apsodinta raguva
(N54o40′44,8'', E26o05′51,1''). Apie 190 m ilgio, 6–8 m gylio raguva kyla iš v į r, jos dugnu
eina retai naudojamas miško kelias (9 pav.). Moko lobo rytinį galą skersai kerta siaura
ariama kvartalinė linija.
Padavimai Moko lobą sieja su prancūzu kareiviu Moku. Teigiama, kad Mockų kaimo gyventojai du kareivius – Moką ir Žėką (su pastaruoju siejamas netoli esančio Žėko beržyno
pavadinimas) nuteisė už Didžiosios prancūzų armijos piktadarystes, pavertė baudžiauninkais; likusią gyvenimo dalį jie praleido Mockose (LTR 7685/348; plg. 7686/262).

Laikas Mockose bėgo nepastebimai. Netrukus pasidalijome į du būrelius, nes Linos dėmesį prikaustė Marija Juškienė su pussesere Albina Stakauskiene. Aš, Jurasis ir Mindaugas
likome prie vieno iš daugelio suoliukų kaimo gatvėje klausydamiesi 79-erių Juozo Juškaičio
prisiminimų. Jis su didele meile kalbėjo apie lietuvių tautos praeitį, savo tėvus ir senelius. Mus
vadino kraštotyrininkais, bet iš jo pasakojimų supratau, kad ir pats ne kartą tyrinėjo senųjų
antkapių užrašus Gervėčių kapinėse: „Aš un senų kapinių einu, un senų kapinių i narstau (...)
pažiūrėtūt, kokie mūsų buvo seneliai“ (LTR 7685/346).
Tradicinis kaimas J. Juškaičiui – didelė vertybė, asmeniniai išgyvenimai susiję su kaimo
nykimu. Jam skaudu matyti čia gyventi atvykstančių prašaliečių (otliotų) žemą kultūrą; jaunimo lietuviškuose kaimuose nelikę, gelbėdami nuo kolūkio tėvai juos išsiuntę į Vilnių, tad
„vaikai išvažiav į Vilniun, ė tėvai – kapuosna“... (LTR 7685/352).
J. Juškaičio žodžiais tariant, „ten in galų bálos, tadu Gudija“ – plačios pelkėtos žemumos (balos), kurios supo Mockas iš vakarų ir pietų, kitados buvo neperžengiama riba tarp
Lietuvos, čia, Gervėčių parapijoje, ir Gudijos, ten, apie Astravą. „Daiktai [vietos – Vait.] visi
čia pavadinti lietuviškai. Vis buvo senoviškai, kaip klegėj [šnekėj – Vait.]. Dar vat prismenu,
kaip moma i momos dar močiutė (bobutė) sakydavo, vis lietuviški yra“ (LTR 7685/348). Nuo
seno Gervėčiuose buvo tariamas ir Neries vardas: „Kap itų vadino, itų upį? Da dziedai vadino
Neris“ (LTR 7685/344; Nerìs – Vanagas 1993, 230).

Vietos gyventojų kalbos ir tapatybės klausimas yra vienas sudėtingiausių. Jis vienodai
keblus tiek tyrėjams, tiek vyresnės kartos pateikėjams. Tautinis atgimimas, nacionalinių valstybių kūrimasis, kova už pamaldas ir mokslą gimtąja kalba XX a. pradžioje – pirmojoje pusėje
visu aštrumu į tarpusavio ginčus įtraukė Gervėčių krašto gyventojus. Atrodo, kaip tik tuo
metu formavosi keliolikos lietuviškų Gervėčių parapijos kaimų samprata, ją imta suvokti iš
vidaus, ugdyti ir ginti.
J. Juškaitis vaizdingai piešia šią kovą, vykusią tiek Lenkijos okupacijos metais, tiek po Antrojo pasaulinio karo: „Kariavo tarp savei tos tautybės. Aš dar menu, kaip tau pasakyt, Trejybė,
va, kaip atlaidos buvo. Čia Trejybėj atvažiuodo Astravo milicija, ažu lenkų – Varnionių ir Gerviečių. Pasirišį tas gi keturakampes, diržaliu passegį, karabinai, un karabinų štikai uždėti. Nu,
ir vaikščioja po Gervėčiais. Ė čia kaip suveina girgūny su gudais, kaip pradeda įsigėrį muštis,
tai va, itų brukas, kų už akmenų uždėta, va itaip rauna, tvoja. Itų milicija nieko nepadaro (...).
Ė aš tadu karves ganiau, tį gyvenom prie plento, kų ant Varnionių aina. Tadu juos un rytojo,
katrus jau pagauna, varo Lukiškėsa, Vilniun, pėsčius. Tris mėnesius duoda, pusę metų daugiausia. I vėl grįžta“ (LTR 7685/352).

10
Pasakoja Juozas Juškaitis
iš Mockų
(2007-06-13)

Dvi Gervėčiuose nesutariančias puses J. Juškaitis (10 pav.) įvardija labai tiksliai, tai lietuviškai kalbantys girgūnai ir baltarusiškai – gudai. Šie epitetai, kurie kartais laikomi ir tam tikrais mikroetnonimais, gyvuoja iki šiol: Гіргуны – эта літоўцаў звалі. Нас жа звалі гудасы,
а мы іх – гіргуны (Morkonys, LTR 7685/336). Ir girgūnams, ir gudams prikišamas kalbos
nemokėjimas, nesupratimas, paprastai tariant, nesusikalbėjimas.
Svetima ausis lietuvių kalboje išskiria garsažodžius: „Girgūnai (...) pavadino baltarusai
juos, kų anys gar-gar-gar klega taip“ (LTR 7685/350; girgūnai gargsi – LTR 7686/298; plg.
Turska 1995, 27, išn. 1). Taip pat, kaip paukščių klegesys, gudams skamba vokiečių ir, matyt,
kitos nežinomos kalbos: „Пашоў гэты Савіцкі, гу-гу-гу-гу-гу да немцаў“ (LTR 7685/484).


	Gervėtiškių klegėti reiškia kalbėtis, šnekučiuotis, plg.: „Tai ka unksčiau, tai vis klegėjo. Kap mes taigi
sakom klega – ne kalba, ale klega“ (Girios, LTR 7685/397).
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Su kalba ir jos stilistika susiję ir daugelis kitų epitetų, žinomų vakariniuose Baltarusijos
rajonuose, pvz.: гэндзікі (iš baltarusių kalbos гэны „jie, anie“ – Bistryčia, LTR 7685/519), panowie (iš lenkų kalbos pan „ponas“ – LTR 7685/352), labučiai (iš pasisveikinimo lietuvių kalba labas – LTR 4162/153; apie žagūnais vadinamus Dieveniškių lietuvius žr. Унуковiч 2008, 3–6).
Lietuviui, kuris Gervėčiuose atkakliai laikėsi lietuvių kalbos (taip pat bendraudamas su
lietuvių kalbos nemokėjusiais arba nenorėjusiais ja kalbėti), prikabindavo girgūno su juodu
gomuriu epitetą: гiргун з чорным паднябеннем (LTR 7685/350). Taigi iš nesuprantama kalba
klegančių paukščių lietuviai gudų akyse pavirsdavo piktai besikandžiojančiais šunimis! Būtent
jų gomurys esantis juodut juodas, o sukandimas skaudžiausias: У сабакі чорна паднябенне,
дык злы сабака (LTR 7686/353).
Atskirai pažymėtina, kad dažnas gervėtiškis kritiškai nusiteikęs lietuvių kalbos mokėjimo atžvilgiu. Jau kuris laikas (galbūt pašiepiami į Vilnių išvykusių gyventi vaikų ir anūkų) jie
didele blogybe įvardija slavizmus – gudų ir lenkų kalbų skolinius ir daugelį kitų nelietuviškų
kalbos ypatumų. Kaip dar tą pačią dieną mums daug sykių kartos Bronė Kuckienė iš Girių,
Gervėčių lietuviai kalbantys „taip paprastai, pusiau gudiškai“ (LTR 7685/389), arba Butvilas
iš Mockų: „Par mus gi labai prastai... Gramatiškai tai mes gi nieko nekalbam, mes beveik kaip
bielarusiškai“ (LTR 7686/283; plg. „Mes lenkai, bet šnekame prastai“ – Чекмонас 1995, 77).
Čia minėtina ir gana plačiai paplitusi nuomonė, kad gervėtiškių lietuvių kalba nuo gudų skiriasi tik tuo, kad lietuviai daiktavardžiams pridedantys galūnę -s, -is arba -as: Urokas, viedras,
cibulias... (LTR 7686/263), Хлебас, бутылкас, рубліс... (LTR 7685/517).
Apibūdinimas paprastai arba prastai sutampa su ypatingos, Vilniaus kraštui būdingos
prastos šnektos pavadinimu. Kaip ir Gervėčių lietuvių kalbai, jai taip pat būdinga aibė skolinių. Valerijaus Čekmono žodžiais tariant, lietuvių ir baltarusių kalbų paribiuose prasta šnekta
(gudų tarme) nuo seno buvo neoficialaus bendravimo kalba be rašto, kuri nebuvo siejama su
jokia konkrečia tautine savimone, o laikoma tik „šiaip sau, vietinės kilmės ir čionykštiškumo
įrodymu“. Pateikėjams iki šiol atrodo, kad prastoji šnekta „nė iš ko, ji pati savaime, iš rūpesčio“
(Чекмонас 1995, 78). Lietuviškai kalbantiems gyventojams prasta šnekta buvo kaimynų, tokių pat kaip ir jų, sodiečių kalba, kurios neslėgė visuomenės viršūnių spaudimas ir ji pati buvo
visiems prieinama (Чекмонас 1995, 79; taip pat žr. Merkys 2006, 47–50).
Girgūnai, atsikirsdami erzintojams, vadino juos gudais arba gudasais (гудасы). Priešingai
šiandien įsigalėjusiai nuomonei, gudas reiškia ne vien baltarusį. Tai taip pat kita kalba kalbantis arba kitai tarmei atstovaujantis žmogus: „[Gudai. – Vait.] ė anys gi negałėjo susikalbėc
su mumis, anys kaip niemčai koki, nieko, nežinau...“ – išgirdau sakant Mockose. Pavyzdžiui,
žemaičiai gudais pravardžiavo aukštaičius, panevėžiečiai – kupiškėnus: „Jie gudai – kai šneka,
kito žodžio nei suprast negali“ (LKŽ III 692). Vidurio Lietuvoje gudas – vietos gyventojas, kalbantis lenkiškai ir save laikantis lenku (Karaś et al 2001, 70). Užnemunės gyventojai erzindami
dešiniajame Nemuno krante gyvenančius žemaičius juos taip pat vadino gudais: „Aną pusę
Nemuno vadinom gudais ir šaukdavom: „Gude gude pašik budę, geleisiu [galąsiu – Vait.] peiliuką, nupjausiu... (...)“ (LTR 7170/235; plg. Гринблат 1959, 540). Gudu, beje, buvo vadinamas
ir nekalbantis arba neartikuliuotus garsus skleidžiantis kūdikis: „Šitas gudas ir šnekėt dar nemoka“ (LKŽ III 692) (dar plačiau apie gudo kilmę ir reikšmes žr. Karaliūnas 2004, 145–189).

Dar nesibaigus pokalbiui su J. Juškaičiu, Lina su bendražygiais čia pat, Mockose, susirado
76-erių Mariją Juškienę. Nedidelis tvarkingas kiemas po obelimi. Namai seni, gyvenamasis ir
ūkiniai pastatai sujungti į ilgą statinį; iš vienos patalpos pereinama į kitą neišeinant į lauką,
arba oran, kaip sako patys gervėtiškiai (11 pav.). Viduje – iš molio plūkta asla, lentų grindys
sudėtos tik gerajame namų gale.
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11
Marijos Juškienės namai Mockose
(2007-06-13)

Dėmesį patraukė ypatingas M. Juškienės kalbėjimo būdas, intonacija. Galimas daiktas,
kad su švelniu, ausiai labai maloniu Marijos tariamų žodžių skambėjimu yra sietinas jos gebėjimas žodžiais gydyti žmonių ir gyvulių negalavimus. Pati užkalbėtoja pabrėžia, kad „reikia
taip labai ungi Dievų, kaip jau... kaip pasakyt, š č y r a i, kaip mes sakom, ščyrai ungi Dievų
melstis“ (LTR 7686/265; žodį ščyrai, kilusį iš bltr. шчыры „nuoširdus, geraširdis“, parinko ir
pabrėžė pati pateikėja). M. Juškienė taip pat pažymėjo kvėpavimo svarbą, kvapo sulaikymą
užkalbant. Ne mažiau svarbi esanti gydančiojo prigimtis – „čia gi svarbu par žmogų yra tokia
galia, ne nuo kiekvieno itai padeda; padeda, katras gimįs pats pirmucinis, kap itai sako par
mus, ir kas reštinis [paskutinis. – Vait.] (...). Tai anys gali“ (LTR 7686/266).
M. Juškienė užkalba iš žaizdos bėgantį kraują, gyvatės įgėlimą, rankos riešo skausmą (grižą), nužiūrėjimą (urakus) ir išgąstį (LTR 7686: 264–269, 273–275). Išgąsčio gydymo būdas,
kurio Marija išmoko iš savo tetos, vertas ypatingo dėmesio. Tai ligonio matavimas, kitaip tariant, mastavimas, mestavimas, miestavimas, arba mieravimas siūlu, kuris sujungia žodžius ir
veiksmus: „Būna išgąstis, tai itaip jį reikia pamatuoc siūlaliu, ir viskas, nereiks nė jokių daktarų ir pereina“ (plg. LTR 4232/573).
Užkalbėtojas ir ligonis stovi vienas prieš kitą, persižegnoja. Pabrėžiama, kad užkalbėtojas turi persižegnoti prieš imdamas siūlą, kuriuo ligonis bus matuojamas. M. Juškienė girdėjusi apie tai, kad matavimą reikia pradėti nuo kairės rankos delno, bet pati šio reikalavimo
nepaisanti (bent iš kataros rankos, nesvarbu).
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12
Per petelį pertiesia siūlaliu – M. Juškienė rodo,
kaip užkalbama nuo išgąsčio
(2007-06-13)

Užkalbėtoja savo pirštais spaudžia–fiksuoja (turi primygc) siūlą prie kiekvieno ligonio
sąnarėlio (kur sustovėlis linksta), pradėdama nuo dešinės rankos nykščio galiuko, per nykščio
vidurį (nuo ito va pilvelio sustoc par itų sustovaitį), per nykščio ir delno sandūrą, per alkūnę,
dešinį petį ir kairįjį (per petelį pertiesia siūlaliu) (12 pav.). Toliau, vesdama iki kairės kojos
pado (prieg žamės... siūliukų te primygc su koja), užkalbėtoja prie sąnarių siūlo nebespaudžia
(sąnarių skaityti jau nereikia). Tuomet ligonis tokiu pačiu būdu mastuojamas, pradedant nuo
kairės rankos nykščio galiuko iki dešinės kojos pado. Ligoniui stovint priešais užkalbėtoją
minėta procedūra pakartojama tris kartus, be to, užkalbėtojas mintyse linki ligoniui pasveikti: „Cik va, reikia mislyt savo žodeliais, kad motinėlė [Dievo Motina – Vait.] tam žmogeliui
padėt, kad anas išsveikt. Gerus žodžius taip sau mislyt“. Pabaigus pirmąją dalį, ligonis gręžiasi nugara į užkalbėtoją (tadu iš petelių). Užkalbėtojas spaudžia siūlo galą prie ligonio nykščio ir toliau matuoja tokiu pačiu būdu, spausdamas–fiksuodamas siūlą tose pačiose vietose
(LTR 7686/267).
Mastavimo procedūra turi būti pakartota tris kartus naudojant tą patį siūlą, ryte arba
vakare (saulei jau ažsilaidus, kap par vakarų). Tuomet siūlas atiduodamas ligoniui, kuris nutaikęs progą kur ant skardos siūlą sudegina. Be matavimo, išsigandusiam ligoniui duodama
gerti varančiaus. (Kalbama apie pataisą, neaišku vien, ar Lycopodium annotinum (LBŽ 207),
ar Lycopodium clavatum (LTR 4111/1014).
Po trejų metų, per 2010-ųjų kompleksinę ekspediciją, paaiškėjo, kad užkalbėjimai mastuojant arba mestuojant siūlu (plg. mesti „vynioti audeklo metmenis“ – LKŽ VIII 50) yra ypatinga, vietinė Gervėčių tradicija, ypač praktikuojama gydant vaikų išgąstį. Galimas daiktas,


	Per 2011 m. Gervėčių ekspediciją M. Juškienė matavo nuo didžiojo rankos piršto; tai būdinga ir kitoms
Gervėčių užkalbėtojoms.

kad mastavimo ištakos glūdi senoviniame tikėjime, esą išsigandusio žmogaus kūnas, taigi,
kartu ir jo šešėlis, tampa nesimetriškas – jį iškreipia prie ligonio prisimetęs (plg. priemėtis
„nervų liga, konvulsijos“ – LKŽ X 660) šešėlis jį išgąsdinusios būtybės, pvz., nepažįstamo
žmogaus arba šuns (plačiau žr. Vaitkevičienė, Skujytė 2010).
Pietinėje Gervėčių parapijos dalyje, Girių kaime, dar suspėjome aplankyti koplyčią ir
šalia veikiančiose kapinėse peržvelgti senųjų gervėtiškių pavardes.

13
Girių kapinių koplyčia
(2007-06-13)

Istoriniai dokumentai nurodo, kad pušinių rąstų koplyčia šiaudais dengtu stogu Girių
kapinėse (na mogiłach girskich) iškilo 1828 m., kapitalinio remonto pastatas sulaukė 1992 m.
(Zgliński 2005, 92–93) (13 pav.). Koplyčioje pamaldas laiko Gervėčių klebonas, čia buriasi aplinkinių – Girių, Knystuškių, Milcėjų, Kerplėšinės, kartais tolimesnių – Peliagrindos, Petrikų
ir Rimdžiūnų kaimų gyventojai. Kapinėse dažnos Petrikų, Urbanavičių, Karmazų, Augulių,
Laurinavičių, Drėmų, kai kurios kitos pavardės. Dauguma antkapių užrašų lietuviški, neretai
su rašybos klaidomis; nedera pamiršti, kad dažnas vyresnės kartos gervėtiškis Antrojo pasaulinio karo metais tėra baigęs tik dvi ar tris lietuviškos pradinės mokyklos klases.
Vienadienė pažintis su Gervėčiais visgi paliko nepamirštamą įspūdį. Iki tol Vidurio ir
Vakarų Baltarusijoje, taip pat per visą Neries ekspediciją vien sekėme pėdsakais, žvalgėme
nebylias, dažniausiai daugelio pamirštas vietas: piliakalnius, pilkapius, kapines, bažnyčias ir
džiaugėmės atradę lietuviškos kilmės pavardę arba iš vietos gyventojo lūpų išgirdę kokį lietuvių kalbos paminklą – vietovardį, bendrinį žodį ar gramatinę konstrukciją. Gervėčiuose,
baltarusių ir lenkų kalbų jūroje, per kažkokį stebuklą lietuvių kalbą XXI a. pradžioje radome
gyvą, teberusenančią. Nors ausį rėžė daugybė svetimžodžių, toji kalba man vis tiek atrodė
graži ir nepaprastai sena, kilusi iš nedatuojamos amžių glūdumos. Klausiausi jos, sklindančios iš gervėtiškių lūpų, kaip negirdėtos protėvių, šiame krašte vadinamų dziedais, tarmės. O
atsisveikinant su Gervėčiais lydėjo Mockose emocingai mums ištarti Juozo Juškaičio žodžiai:
„Dar sugrįžkite, nes lietuvybė čia baigiasi!“
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Tuomet niekas negalėjo nuspėti, kad po trejų metų kartu su bendražygiais, tarp jų su
Lina ir Kęstučiu, grįšiu į Gervėčius ieškoti Lietuvos, apie kurią tąkart tiek daug ir taip gražiai
kalbėta. Pirmąją 2010-ųjų ekspedicijos dieną išskubėjau į Mockas, pas Juozą Juškaitį. Deja,
mano liūdesiui, prieš metus jis mirė.
Iš Gervėčių grįžus į Žadiškes pirmą kartą po ilgos ilgos sausros lijo. Galbūt tikrai tam
turėjo įtakos senolių maldos? Menu, dar vakar Jadvyga Dziabrej Pilcuose aimanavo ir mūsų
klausė: „Pasakykite, vaikeliai, kodėl pas mus nelija, kodėl Dievas mus baudžia, nejau mes taip
nusidėję?“ (Вот скажыця, дзеткі, чаму ў нас дожджыку няма. Чаму нас Бог мінаець. Ці
мы такія грэшныя? – LTR 7685/317).
Lietaus suginti į didžiąją štabo palapinę vakare joje gimtadienio proga sveikinome Kęstutį ir Kristiną. Turėjome progos pasivaišinti karvojumi – tradiciniu šventiniu pyragu ir puodeliu vyno. Nuo lietaus neapsaugotos palapinės greitai sumirko. Bičiuliai pasistengė, kad nepatirčiau didelių nepatogumų – nakčiai likau štabo palapinėje, ten suspėjau peržvelgti rytojaus
maršrutą ir atsiversti K. Tiškevičiaus knygą. Tai jau tapo įpročiu – nesinorėjo praleisti nė menkiausios prieš 150 metų įvykusios ekspedicijos detalės.
Birželio 14-ąją prie keliaujančiųjų Nerimi su savo baidare prisidėjo Olegas Mizula – poetas
ir dainius iš Žadiškių. Jis nuoširdžiai domėjosi gimtojo krašto praeitimi ir mielai dalijosi žiniomis. Su Olegu radome bendrą kalbą ir tąkart upėje užsimezgusią draugystę iki šiol branginu.
Apie Žadiškes ekspedicijos darbas nejučia pagyvėjo. Ir Neries vagoje, ir jos pakrantėse
nestigo gamtos, archeologijos, istorijos požiūriu svarbių vietų. Visas jas norėjosi pamatyti, nei
vienos nepraleisti.
Vos pajudėjus iš Žadiškių, mūsų laukė antroji iš dvylikos didžiųjų Neries rėvų – Plėšikė
(314 km; Равятъ – Матерiалы 1861, 126; Rawiaka – W 284). Tiek vardas, tiek jo kilmė vietos gyventojams šiandien jau nežinomi – rėva vadinama bendriniu pavadinimu Rapa (bltr.
Рапа). Palyginti su K. Tiškevičiaus pateiktu rėvos aprašymu, upės būklė per 150 metų mažai
pasikeitė – nuo kairiojo kranto Neris anuomet buvo užversta akmenimis, todėl laivai plaukė
pro siaurus vartus dešinėje: Od lewego brzegu zawaloną ona jest w większej połowie kamieniami; ciasne wrota przy prawym brzegu znajdujące się, są jednym przejście na rzece (W 116).
Plėšikės rėvoje (jos pradžia – N54o38′10,2'', E26o24′26,5''), apie 60–80 m ilgio tiesiame
Neries vagos ruože prie kairiojo kranto (nuo aukštumos pusės), suplauta smėlio sąnašų ir
akmenų sekluma. Ją aplenkdama srovė riečia nedidelį lanką iš dešinės ir didina upės greitį
nuo 6,5–7 iki 9,5 km/h. Neries kritimas žemyn šioje vietoje regimas plika akimi.

Kairiajame krante, netrukus už Plėšikės, stūkso Baltasis kalnas (Белая гара; plg. [Дер.]
Бяла Гура – ВТУ LXIX-9). Matyt, dar neseniai Neris čia skalavo vaizdingą smėlio atodangą
(jos papėdė – N54o38´25,3'', E26o24´06,5''). Nukritus upės vandens lygiui, ji ilgainiui apaugo


	Kiek vėliau dr. Saulė Matulevičienė ir Arūnas Baltėnas pas Mariją Juškienę atrado pluoštą J. Juškaičio
nuotraukų, tarp jų buvo išsaugotos ir pačios seniausios pas gervėtiškius matytos Gervėčių dvaro sodybos nuotraukos iš Pirmojo pasaulinio karo laikotarpio.

krūmais ir medžiais. Tačiau vietovę garsina, dideliam mūsų nustebimui, 1996 m. alpinistų
garbei sukrauta kelių dešimčių metrų aukščio akmenų krūsnis (скаладром) (14 pav.) ir... vienas iš bendražygio Olego Mizulos kūrinių. Toji daina, atlikta pritariant gitara praėjusį vakarą,
taip įsirėžė į Neries ekspedicijos dalyvių atmintį, kad netrukus tapo kelionės himnu.
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14
Baltasis kalnas – alpinistų terniruočių vieta
(2007-06-14)

Praplaukęs Plėšikę, K. Tiškevičius kairiajame Neries krante aplankė eigulio Chvalkos sodybą Prytulakos vietovėje ir žvalgė du pilkapius palaukėje (W 117). Tiksli šių pilkapių vieta
mums liko nežinoma. Atrodo, kad chvalkomis pravardžiuojami Melio kaimo (312 km, kair.),
esančio kairiajame Neries krante, gyventojai. Todėl neatmestina, kad kalbama apie tą pačią
gyvenamąją vietovę, kuriai pradžią davė kitados K. Tiškevičiaus lankytas eigulio vienkiemis
(XIX a. antrojoje pusėje Мель vietovėje būta dviejų sodybų – TŽ XIII–5).
Melio praeitį mena prie sodybų kerojantis senolis 5,4 m apimties ąžuolas (N54o38′54,5'',
o
E26 24′33,0'').
Plavuška (311 km, deš.) – kelių sodybų grupė; šioje vietoje XIX a. antrojoje pusėje – XX
a. viduryje būta kelto per Nerį. Apie 1873 m. fotografijoje jį įamžino Juzefas Čechavičius
(LNM AtV 19537/7: Przewoz w Tupalszczyźne). Su keltu gali būti susijęs vietovės pavadinimas
(Плавушка – ВТУ LXIX-9), kuris Gervėčių lietuvių dar tariamas kaip Paplavuška.
Kraštotyrininko A. Jurkoico duomenimis, 1891 m. būtent Plavuškoje gimė visame pasaulyje žinomas baltarusių nacionalinio judėjimo ir kultūros veikėjas, vienuolis marijonas,
archimandritas Andrejus Cikota (Андрэй Цiкота; mirė tremtyje 1952 m.).
Tupalščynos dvarvietė (310 km, deš.) ant aukšto upės kranto mena K. Tiškevičių, kuris
čia buvusiame Tupalskio dvare per Neries ekspediciją stabtelėjo puodeliui arbatos (W 117).
Mes po 150 m. buvome apdovanoti vaizdinga upės panorama, tačiau dvaro vietoje pamatėme,

II.

deja, tik akmenų krūsnis prie alyvų prižėlusios drėgnos lomelės (N54o39′26,0'', E26o24′52,5'')
(15 pav.). Toliau už jų plytėjo apsėti laukai, kalvos šlaituose – dekoratyvinių augalų guotai:
alyvos, erškėtrožės ir kt. Neries vingyje stūksojo didingi, aukštai iškilę betoniniai taurai – buvusio geležinkelio tilto atramos. Tai Pirmąjį pasaulinį karą menanti vieta.

2007 metų
EKSPEDICIJOS
ŠALTINIAI

30

15
Tupalščynos dvaro sodybos vieta,
žvelgiant nuo Neries kranto
(2007-06-14

Istorija taip susiklostė, kad karas visu aštrumu palietė Smurgainis, Daniušavą, Žadiškes,
Nestoniškes ir kitas krašto vietoves – nuo 1915 m. rugsėjo iki 1918 m. vasario apie Smurgainis
būta fronto linijos. Visą tą laiką tarp vokiečių ir rusų karių vyko poziciniai mūšiai, nekart kilta
į atakas, naudota artilerija, mirtį nešančios dujos. Per karą kraštas virto dykyne, Smurgainys – griuvėsiais (Маркава, Лiгута 2004). Tuos įvykius mena kur ne kur išlikę apkasų linijos,
zenitinio pabūklo lizdai, žuvusių karių kapinės, o prie Neries – tiltai.
O. Mizulos duomenimis, vokiečių inžinieriai vien Smurgainių–Rimšenentų ruože per
Nerį pastatė devynis tiltus – šaudmenų tiekimui į frontą užtikrinti, o iš ten išgabenti per mūšius sužeistus karius. Atrodo, daugeliu tiltų kaip susisiekimo priemone naudotasi iki Antrojo
pasaulinio karo, vėliau jie sudeginti puolančių arba atsitraukiančių karių. Dalis šių „nuopelnų“ veikiausiai tenka raudoniesiems partizanams, kurių bazė apie 1943 m. buvo įkurta Syrovatkų apylinkių miškuose.
Prie Tupalščynos būta net dviejų siaurojo geležinkelio tiltų (jų vietos kairiajame upės
krante yra atitinkamai N54o39′15,1'', E26o24′43,0'' ir N54o39′28,4'', E26o24′32,0”) (16 pav.).
Tolyn į pietus iki Senosios Rudnios ir net Salų miestelio veda geležinkelio pylimai, iš abiejų
pusių apkasti grioviais. Šiaurėje geležinkelis vedė į frontą, į Staubucevą. Bėgių seniai nebeliko. Tačiau, kai kuriose Sargoucų sodybose pastebėjome supjaustytus bėgius naudojamus kaip
skersinius tvartų durims užsklęsti.
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16
Smurgainys–Daniušava–Žadiškės–
Rimšenentai. Pirmojo pasaulinio karo
metais vokiečių kariuomenės pastatyti
(naudoti) tiltai per Nerį:
1) Smurgainys; 2) Daniušava;
3) Garaviškės; 4) Pilcai; 5) Žadiškės;
6) Tupalščyna (du geležinkelio tiltai);
7) Dubokas; 8) Rimšenentai

Sеliacičai (309 km, deš.) – vienintelė gyvenama Stefanijos Radzevič sodyba. Kiek į pietryčius
nuo namo auga įspūdinga 4,4 m guoba (N54o39′41,6'', E26o24′34,0''). Mes ieškome Žadiškių jėzuitų
malūnų, ant aukšto šlaito aptinkame nedidelį, šiuo metu išdžiūvusį tvenkinį ir pylimėlio liekanas. Į
pietus, Neries link, veda gili, šiuo metu sausa griova. S. Radzevič apie tai nieko nežino.
Paklausta apie Nerį, pateikėja mus pribloškia pirmuoju su Lietuva ir lietuviais susijusiu
stereotipu – dėl to, kad Neryje neliko žuvies, kalti lietuviai, kurie prie Vilniaus tinklu pertvėrė
upę! (LTR 7686/308). Panašių kaltinimų kaimynų lietuvių adresu, kurie tarsi iš kokio metraščio čia apibendrintai vadinami Lietuva (Літва адгарадзіла і забрала рыбу), nuo šiol girdėsime vis daugiau. Apie artėjančią Lietuvą liudijo ir mūsų pateikėjos kalba, išnyranti baltams
būdinga sintaksinė konstrukcija: „Ну во – сетку п а с т а в і ў ш ы і яна [рыба – Vait.] не
йдзёт“ (Vidugiris 2004, 260–268; Лемешкин 2005, 148–150; ir kt.).
XX a. pirmojoje pusėje čia pat netoliese būta Degsne vadinamo vienkiemio (Дзяксна –
ВТУ LXIX-9).
Tuoj pat už Seliacičų laukia Ašmenecas (308 km, kair.), esantis prie to paties pavadinimo
didžiosios rėvos (Ошмянъ – Матерiалы 1861, 126; Oszmianec – W 284), jau trečios Neryje
per dvi pastarąsias dienas. Senoji kaimo dalis yra kairiajame, dar kelios sodybos – dešiniajame
upės krante. Turėjome retą progą ir netgi su tam tikru pavydu stebėti, kaip stovėdamas valties gale vietos gyventojas sumaniai stumiasi ilga kartimi (17a–b pav.). Tąkart jo tikslas buvo
ne dešinysis Neries krantas. beveik prisispaudusi prie kairiojo kranto, didelė ilga valtis, kaip
mums atrodė, be galo lengvai slydo vandens paviršiumi, nepaisydama, kad ten toliau, rėvoje,
vanduo tiesiog kunkuliuoja. K. Tiškevičius rėvoje aprašė daugybę akmenų, tarsi su šėtono jėga
čia sukrautų (pędzi na massę kamieni, szatańską jakoby mocą w rzecze złożonych – W 122);
kartais padavimuose ši vieta dar vadinama Velnio tiltu (Чортаў мост – LTR 7686/383) ir
primena Žadiškių jėzuitų kovą su apylinkių velniais (LTR 4232/410).
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17a-17b
Valtimi – aukštyn upe
(Ašmeneco rėva,
2007-06-14)

18
Ašmeneco rėva,
žvelgiant iš šiaurės
(nuo pilkapių pusės)
(2007-06-14)

Ašmeneco rėvos, šiandien dažniau vadinamos Sėkliumi (Мель, arba Ашмянская мель),
pradžia yra kiek aukščiau, negu pažymėta Neries rėvų atlase (N54o39′48,3'', E26o24′02,4'').
Plačios, veržlios ir akmenuotos upės ruože yra tarsi du vienas paskui suplauti sėkliai: pirmajame upės tėkmės greitis beveik 10 km/h, antrajame – 10,3 km/h. Šioje vietoje prie dešiniojo kranto sąnašos suformavo salą, upė sukasi ir tėkmė neša į kairę. Didesnių akmenų
rėvoje nėra, matyt, upės vaga išvalyta. Galbūt tą darbą Pirmojo pasaulinio karo metais
atliko vokiečių inžinieriai, statę Tupalščynos tilto taurus.

Ašmeneco rėvos pavadinimas gali būti susijęs, panašiai kaip Ašmenos upės vardas, su
lietuvių žodžiais akmuo, akmenas, arba kilęs iš būdvardžio *ašmenā „turinti aštrumo (aštrių
dalykų)“ (LVŽ 196) (18 pav.). Kalbėdami apie akmenuotą, pavojingą upės ruožą aštriame Neries posūkyje (trzeba statkiem zręcznie po ostrym zawrocie rzeki wykręcać – W 122) negalime
atmesti nei vienos šių versijų.
Kita vertus, Ašmenecas priklauso Ašmenos krašto erdvei. K. Tiškevičius pažymi, kad už
5 km į rytus Rudnios upeliu (kairysis Neries intakas) ėjo Ašmenos (iš vakarų) ir Švenčionių
apskričių (iš rytų pusės) riba (W 127). Tačiau Ašmeneco vardas gali būti susijęs su Ašmena ir
iš ankstesnės epochos nei XIX a. laikotarpis. Tikėtina, kad kurio nors teritorinio-administracinio vieneto su centru Ašmenoje šiaurinė riba buvo sutapatinta su Nerimi.
Ašmeneco atitikmeniu lietuvių kalboje pagrįstai galima laikyti Ašmeną (plg. minėtą rėvos pavadinimo variantą Ашмянская мель). Beje, lietuvių vardyne yra ir Ašmenà, ir Ašmenas
˜
(LPŽ I 131; plg. LVŽ 196–197).
Visi mūsų aplankyti Ašmenos paminklai – dešiniajame smėlingame Neries krante, prie
rėvos. Rytuose pilkapiai ir šventas akmuo, vakaruose – jėzuitų malūno vieta. Apie sodybas
keroja seni ąžuolai, arčiau Cialehų namų (N54o40′02,1'', E26o23′41,7'') – trikamienė 5,8 m apimties liepa (kiekvienas kamienas vidutiniškai 2,4 m apimties).
78-erių Vikencijus Buinouskis žinojo, kuri vieta čia vadinama Malūnėliu (Млынок) ir
palydėjo senkeliu, vedančiu šlaito terasa. Nedidelėje aikštelėje tikrai vietos užtektų tik malūnėliui. Šlaituose trykštantys šaltiniai (N54o40′10,4'', E26o23′41,0'') – labai vandeningi, vanduo
šaltas ir skaidrus. Pietvakarių kryptimi į Nerį besileidžiantis šlaitas status ir akmenuotas
(19 pav.; plg. LNM AtV 19537/6). Prieš 150 metų K. Tiškevičius stebėjosi, kaip tarsi nematoma ranka pastumti, Žadiškių jėzuitų malūnai nuvirto žemyn (na dół spadłi – W 125;
plg. Chodźka 1843, 57–59).

19
Jėzuitų malūnų šaltiniai
(2007-06-14)



	Taip pat plg. Rukainių seniūnijoje, Vilniaus r., esančio kaimo pavadinimą Ašmenėlė (Ошмянка –
ВТУ LXIX–6).
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Elai, bičiulei žurnalistei iš Vileikos, V. Buinouskis prasitarė, neva Ašmenos pilkapiuose
palaidoti švedų kariai. Auksinė jų karieta ir aukso pilnas laivelis (човен) esą paskandinti Neryje! Man mitinis ryšys tarp pilkapių ir upės, vėlių ir Neries rėvų seniai neduoda ramybės.
Aukso, degančių pinigų, klaidžiojančių liepsnelių vaizdinys glaudžiai susijęs su mirusiųjų
vėlių vaizdavimu senojoje pasaulėžiūroje. Padavimuose išnyrantis auksą vežančios arba tiesiog auksinės karietos motyvas reiškia mirusiųjų vėlių judėjimo pilkapių aplinkoje galimybę,
tai jų persikėlimo iš vienos vietos į kitą būdas (NVK 59). Šis motyvas būdingas ne vien Ašmenai, žemiau jos esančiam Dubokui ir Andrejeucams, bet taip pat ir daugeliui kitų vietovių.
Darytina išvada, kad senojoje pasaulėžiūroje Neries rėvų akmenims priskirtas ypatingas vaidmuo – versdamasis per upės akmenis skaidrėja ne tik pats vanduo kaip materija, bet ir visa,
kas jame yra, šiuo atveju – upės tėkmės nešamos vėlės! (NVK 60).

20
Ašmeneco (Tupalščynos) šventvietės akmuo
(2007-06-14)

Dešiniajame Neries krante, stačiame pušimis apaugusiame šlaite, apie 180 m į šiaurę–
šiaurės vakarus nuo rėvos pradžios, duobėje riogso ant šono parverstas nuo karščio sueižėjęs
ir aptrupėjęs natūraliai plokščias, 1,6 x 3,2 m dydžio, 1,2 m aukščio raudonos spalvos granito
akmuo (N54o39′54,4'', E26o24′03,4''). Jis dabar saugomas kaip gamtos paminklas (20 pav.).
Padavimuose minimas kaip Velnio atneštas ir pamestas, literatūroje dažniausiai vadinamas
Tupalščynos akmeniu. Iš 1857 m. Neries knygos teksto ir iliustracijų matyti, kokį didelį įspūdį
ši vieta padarė K. Tiškevičiui (W 117–122). Tai būta vieno įdomiausių ir vertingiausių krašto
archeologijos paminklų, paskutinio senosios religijos altoriaus (ostatni już dzisiaj ołtarż, jedyna jeszcze pamiątka – W 122). K. Tiškevičiui atrodė, kad šventvietė labai mažai pasikeitė nuo
to laiko, kai joje būdavo atnašaujama, pagonys lietuviai artindavosi prie šios vietos su didžiausia pagarba (do którego się pogańscy Litwini ze czcią i poszanowaniem zbliżali – W 120).
Tačiau reikia pabrėžti, kad lankantis K. Tiškevičiui Tupalščynos akmuo jau buvo išjudintas, parverstas ant šono – sumanyta iš jo padaryti antkapinį paminklą, tačiau vėliau atsisakyta
(W 117). Per praėjusį šimtmetį šventvietės būklė nepagerėjo, tik pablogėjo; akmuo dar labiau

pasviro ant šono. Nėra abejonės, kad daug metų čia intensyviai ieškota paslėptų senovės lobių ir,
galimas daiktas, archeologinių radinių. K. Tiškevičius užsimena apie du akmeninius kirvelius,
rastus ertmėje po didžiuoju akmeniu. Panašūs radiniai Lietuvoje leidžia daryti prielaidą, kad kirveliai, žmonių vadinami Perkūno strėlėmis, šalia šventais laikomų akmenų atsidūrė ne vėlyvajame neolite ar bronzos amžiuje, kai juos pradėta gaminti, o vėlesniu laikotarpiu, kai kirveliams
buvo priskirta mitologinė reikšmė ir atliekamos tam tikros apeigos (plg. ankstyvųjų viduramžių
piliakalniuose, miestuose ir net kapuose randamus kirvelius – Zabiela 1995, 152–153).
Archeologiniai tyrinėjimai prie Tupalščynos akmens (E. Zaikouskio vadovaujama ekspedicija ištyrė 16 m2 plotą) nebuvo vaisingi, išskyrus tai, kad žemėje, 40–50 cm gylyje, į šiaurę nuo akmens aptikta ant nedidelių rieduliukų padėta akmeninė plokštė, po ja – angliukų
(Зайкоўскі 2002, 189). Tačiau praėjusio amžiaus pabaigoje lobių ieškotojai prie Tupalščynos
akmens atrado daugiau praeities turtų, nei apie juos žinojo K. Tiškevičius ir neįvardinti tyrinėtojai XX a. pirmojoje pusėje.

21
Žadiškių mokyklos
muziejuje saugomi
radiniai iš Ašmeneco
pilkapių: molinis puodas ir geležinė grandis
(2010-12-14)

1999 m. vos už 80–90 m į šiaurę nuo akmens savavališkai iškasinėtas apie 8 m skersmens,
1,15 m aukščio pilkapis (N54o39′57,2'', E26o24′05,2''); jame rastos kelios dešimtys įvairių
XII–XIV a. datuojamų daiktų: kalavijas, buožė, ietigaliai, kirviai, darbo įrankiai, įvairių rūšių
papuošalai, keramikos šukės ir kiti daiktai iš degintinių kapų (Зайковский 2001; Зайкоўскі
2002, 181–188; Плавiнскi, Зайкоўскі 2006). Nors Ašmenos radiniai itin reikšmingi Rytų Lietuvos pilkapių kultūros ir ankstyvosios Lietuvos valstybės laidosenos pažinimo požiūriu, jų
radimo aplinkybes iki šiol gaubia paslapties skraistė. Jos nepraskleidė nė kasinėjimų vietą po
kurio laiko ištyrinėjęs archeologas Edvardas Zaikouskis, nes jo publikacija apsiriboja radinių
lentelėmis, trūksta antropologų išvadų, brėžinių ir nuotraukų; iki šiol archeologinių radinių iš
Ašmenos pilkapių turi apylinkių gyventojai. Vadinasi, kol kas tenka susilaikyti nuo platesnių
apibendrinimų.


2010 m. gruodžio mėn. Žadiškių mokyklos kraštotyros muziejuje buvo eksponuojamas iš gyventojų
gautas žiestas puodelis ir ugnyje perdegusi geležinė grandis (21 pav.).
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Savo archeologinius ieškojimus tęsėme Andrejeucuose ir Duboke – dviejose viena priešais kitą esančiose panerių gyvenvietėse.
1935 m. dešiniajame Neries krante prie Andrejeucų (306 km, deš.) Helenos Cehak-Holubovičovos vadovaujami archeologai ištyrė 16 iš 17 Rytų Lietuvos pilkapių, kuriuose surado 2 griautinius ir 14 degintinių kapų (Звяруга 2009). Buvo numatyta netrukus paskelbti
šių kasinėjimų rezultatus (Hołubowicz 1937, 86, išn. 4), deja, publikacijos rankraščio likimas
šiandien nežinomas.
Lietuvos nacionaliniame muziejuje išliko nedidelis archeologinių radinių iš Andrejeucų
rinkinys (AR 251: 1–12); muziejuje saugomi radiniai iš pilkapių 1, 2, 4, 9, 11 ir 16, didžiąją
jų dalį sudaro lipdyta keramika brūkšniuotu ir grublėtu paviršiumi, būdinga I tūkst. pirmajai
pusei (22 pav.). Matyt, dauguma kapų pilkapiuose buvo be įkapių arba šiandien žinomi dar ne
visi Andrejeucų radiniai.

22
Lietuvos nacionaliniame muziejuje
saugomi lipdytos keramikos
fragmentai iš Andrejeucų pilkapių

23
Lietuvos nacionaliniame muziejuje
saugomi radiniai iš Andrejeucų
2 pilkapio 1 degintinio kapo:
1) apyrankė; 2) diržo sagtis;
3) žiedas; 4) puodo šukė
(1, 3 – žalvaris,
2 – geležis, 4 – molis)

Tiksliausiai datuojamas radinių iš 2 pilkapio 1 kapo kompleksas: žalvarinė apskrito pjūvio apyrankė storėjančiais galais, ovalo formos sagtelė ir įvijinis žiedas būdingi V a. antrajai
pusei – VI a. (23 pav.). Dauguma lipdytos keramikos šukių, surastų Andrejeucų pilkapiuose,
veikiausiai yra senovinės gyvenvietės, buvusios pilkapių vietoje, liekanos. Tokių radinių dažnai
pasitaiko tyrinėjant I tūkst. pirmosios pusės – vidurio paminklus Rytų ir Pietryčių Lietuvoje,

4. Vidurupis nuo
Daniušavos iki
Žeimenos

37

24 a-b
Trinamųjų girnų akmenys prie įėjimo į Duboko koplyčią
(2010-08-15)

taip pat Neries baseine (plg. Eitulionis, Trakų r.; Gudelius, Vilniaus m.; Mošą, Trakų r.; Pilviškes, Vilniaus r. ir kitas vietoves). Neatmestina, kad iš tos pačios Andrejeucų gyvenvietės
atkeliavo du trinamųjų girnų loviai, šiuo metu padėti abipus įėjimo į Duboko koplyčią. Tai
vertingi, atitinkamai 43 x 65 x 15 cm ir 52 x 62 x 19 cm dydžio archeologiniai radiniai; tiesa,
šiaurinis lovys nežymiai nuskeltas (24a–b pav.).
Andrejeucų pilkapius šiandien mena prie kaimo kapinių tvoros rytinio kampo esantis 4
m skersmens, 0,5 m aukščio smėlio sampilas. Kapinėse dėmesį patraukia katalikiškų antkapių pavardės: Jan Gudowicz [1900–1985], Michał Turuta [1923–1987], Тадеуш Туруто [be
m.], Jan Naruć [1920–1976], Пëтр Наруть [be m.], Adolf Kardis [1897–1973], Станислав
Дамуть [1912–1987]. Damučio, Gudavičiaus, Kardžio ir Naručio pavardės taip pat dažnos
Nestoniškių, Mykoliškių ir iš dalies Gervėčių parapijoje.
Nuo kapinių šlaitas leidžiasi Neries link, vanduo ten verda nedidelėje rėvoje (заборка) –
prie kairiojo kranto iš upės sąnašų seniai susiformavo sala, o greita, apie 9 km/h upės tėkmė ją lenkia iš dešinės. Rusijos imperijos generalinio štabo karininkai šią vietą vadino
Duboko rėva (Дубокъ – Матерiалы 1861, 126) ir ją ne veltui laikė viena pavojingiausių
Neries rėvų. K. Tiškevičius kažkur čia užfiksavo Riešutu vadinamą akmenį (za folwarkiem

25
Duboko rėva,
žvelgiant iš vakarų
(2007-06-14)
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Dubok kamień na starorzeczu Orech – W 285). Su šia rėva taip pat siejamas padavimas apie
karietą, tik šį kartą Neryje ją palikę ne švedai, o Napoleonas: Здесь яшчэ Напалеон аставіў
карэту (LTR 7686/310) (25 pav.).
Priešais Andrejeucus esantis Dubokas (306 km, kair.) XIX a. antrosios pusės žemėlapyje
vadinamas dvaru (TŽ XIII–5), vėliau sodybos telkėsi apie nedidelį palivarką. XX a. pirmojoje
pusėje iš Duboko kilę broliai Romanovskiai Nerimi plukdė medieną, kuria prekiavo du Navasiolkuose gyvenę žydai.
Šiandien Dubokas – nuošali, sunkiai pasiekiama ir retai gyvenama vietovė. Patrauklumo
jai teikia tik vaizdinga Neries pakrantė ir praeitį menantys paminklai. Prieš apsilankydami
Duboke apie jį nieko nežinojome, kas būtų vertę suklusti ar stebėtis. Nejučia čia prabėgo likusi ekspedicijos darbo dienos dalis ir iki šiol nelengva pasakyti, kodėl ta vieta giliai įsirėžė į
atmintį, kas joje labiausiai įkvėpė mane ir bendražygius.
Pirmiausia užkrėtė Duboke tvyranti ramybė. Tada apėmė atradimo džiaugsmas besigrožint medine kaimo koplyčia, jos architektūra ir aplinka. Po jo sekė nuostaba – netoliese augantis senolis ąžuolas stačiai pribloškė. Apie jį, regis, nežinojo nė bendražygiai iš Baltarusijos.

26
Senojo Duboko ąžuolo atradimas
(2007-06-14)

Duboko (išvertus į lietuvių kalbą tai galėtų būti Ąžuolynas) kaimo ąžuolas, visų čia augančių ąžuolų tėvas, yra 6,65 m apimties, keroja nedidelio per kaimą srūvančio upelio kairiajame krante, palinkęs į šiaurės pusę. Prie medžio pritvertas nedidelis sodybos sandėlis (26
pav.). Anksčiau šioje vietoje gyveno ponaitis Leskovskis.
Vietovė ant to paties upelio kranto, į pietus nuo ąžuolo, senolio kartais vadinama Cerkoviščia (Цэрковiшча), pasakojama, kad čia būta cerkvės ar bažnyčios: Гавараць, што касцёл
тут быў. І пашоў пад зямлю (LTR 7686/313). Šlaitelyje auga du 2,35 m ir 2,6 m apimties ąžuolai, tarp šių medžių ir negyvenamo namo – apie 4 m skersmens užslinkusi duobė
(N54o40′04,0'', E26o21′55,3'').
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27
Duboko koplyčia,
žvelgiant iš vakarų
(2010-08-15)

28
Durys į Duboko koplyčią
(2007-06-14)

Buvusios malūno užtvankos pylimėliu perėjus į kitą upelio krantą, kylant į šlaitą, ąžuolų
guote išnyra Duboko koplyčia (N54o40′06,6'', E26o22′03,0''). Pasakojama, kad kunigas Romualdas Droničius su parapijiečiais jai ilgai rinko vietą, kol apsistojo prie senųjų pilkapių (месца
гэтае здаўна курганамi звалася, бо непадалëк людзей хавалi, а на магiлах насыпалi
капцы – Мiхно 2003). Pagal originalų projektą pastatyta ir rūpestingai papuošta koplyčia netoli pilkapių buvo pašventinta 1929 m. gegužės 26 d. (per Švč. Trejybę), dalyvaujant Vilniaus
vyskupui, daugeliui svečių, Žadiškių ir kaimyninių parapijų tikintiesiems (27, 28 pav.). Kartu
su koplyčios konsekracija įvyko dar kai kas – Duboko kaimas tądien buvo atiduotas Marijos
globai ir pavadintas Marijos pilkapiu: Odtąd miejsce to zwanem będzie Kurhanem Marjańskim – taip skelbia konsekracijos akto nuorašas, saugomas koplyčioje. Šiandien dingusiame
centrinio koplyčios altoriaus paveiksle buvo pavaizduota, pažodžiui verčiant, Pilkapio Dievo
Motina (Матка Боска Курганска).
Matyt, per 1935 m. archeologinę ekspediciją H. Cehak-Holubovičova, baigusi Andrejeucų pilkapių tyrimus, taip pat kasinėjo ir šiuos, esančius prie Duboko koplyčios: Wieś Kurhan.
Z cmentarzyska, które było wzięte pod uprawę rolną, zachowało się kilka kurhanów. Čia buvo
ištirti 4 pilkapiai, juose kapų neaptikta (Hołubowicz 1937, 86).
Praėjus keletui dešimčių metų nustatyti šią vietą pasirodė esanti sunki užduotis – kaip
minėta anksčiau, Holubovičių kasinėjimai XX a. ketvirtąjį dešimtmetį nepaliko pėdsakų vietos
žmonių atmintyje. Pasibaigus Neries ir prasidėjus kompleksinei Gervėčių krašto ekspedicijai,

galų gale Duboko pilkapius lokalizavome kartu su Alesiumi – kraštotyrininku iš Varnionių,
padedami Navasiolkų senbuvio Jano Gudoico.
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29
Vienas iš Duboko pilkapių
pušyne prie koplyčios
(2010-10-10)

Pilkapiai išsidėstę į pr nuo Duboko koplyčios, smėlingoje lygumoje, kurioje taip pat gausu
kopų ir galbūt suplokštėjusių deformuotų pilkapių (toliausiai į rytus nutolęs pilkapis –
N54o39′59,7'', E26o22′15,0''). Kiek geriau išliko šeši 5–12 m skersmens, 0,3–1,7 m aukščio
pilkapiai. Didžiausią pilkapį ardo miško keliukas, išlikusi jo sampilo dalis 8,5 x 12,5 m
dydžio, 1,5–1,7 m aukščio. Atrodo, padavimuose šie pilkapiai laikomi Napoleono karių
kapais (Напалеонаўскія магілы), čia rasta ietigalių (LTR 7686/312) (29 pav.).

Tuokart Duboko istorija nesibaigė. Bendromis pastangomis pastatę koplyčią, tikintieji
pradėjo rūpintis Kryžiaus kelio Neries pakrantėje įrengimu; 1936 m. įvyko vadinamųjų Duboko kalvarijų (Каліварыя) atidarymas (Мiхно 2003). Stacijos paneryje buvo originalūs mediniai stogastulpiai (stogeliniai kryžiai), kiekvienas vis kitokios formos (Kolupaila 1940, 56).
Tikintieji į atlaidus renkasi pirmąjį liepos savaitgalį; 2 km ilgio takas turi didingus vartus,
septynis medinius kryžius, mūrinę koplytėlę (VI kelio stotis; N54o40′27,5'', E26o21′44,4'') ir
grotą su betonine Marijos skulptūra, atgręžta į upę (N54o40′39,4'', E26o21′21,9'').
Šis Marijos Lurdas virš Neries krante trykštančio šaltinio buvo pastatytas 1934 m. Vandenį tikintieji semia iš šulinėlio, jo perteklius siauru prataku pietvakarių kryptimi teka į Nerį.
„Galimas daiktas, jog šaltinis dar seniau garsėjo stebuklingumu. Matosi padėti dar nenuvytę
žolynai. Nuo čia prasideda šventos stacijos – pakrantė tarsi alėja, lygi vešli pieva. Aplinkui
upė ir miškai, aukštai – saulė. Praeiname vieną kitą kryžių, toliau visaip išdailinti vartai, to
komplekso dalis. Aplinkui nė gyvos dvasios, jokio žmogaus. Tokia įspūdinga ramybė ir vienuma“ – taip J. Trinkūnas aprašė įspūdžius iš kelionės paneriais XX a. aštuntąjį dešimtmetį
(Trinkūnas 2008).
Duboko kalvarijų ištakos gali siekti XIX a. antrąją pusę. Apie tai nėra istorinių duomenų,
tačiau kraštotyrininkės Zitos Vanagaitės dienoraštyje bendraujant su Mackevičiais iš Gudininkų kaimo pažymėta: Duboke po sukilimo kunigai padarė koplyčaites (Vanagaitė 1970).

Šį vakarą iki stovyklavietės prie Rimšenentų mūsų laukė ilgas, beveik dvidešimties kilometrų kelias. Saulei artėjant prie laidos palikome Duboką apimti ypatingo jausmo. Bičiulius
sujaudino medinė koplyčia ąžuolų guote su varpu, kabančiu po medžiais. Ji darė didelį įspūdį
ir priminė veikiau kurios nors Rytų šalies šventyklą nei katalikų maldos namus. Jų istorijos
tuo metu dar nežinojome, niekas negalėjo paaiškinti, ką reiškia medinės liūtų kaukės abipus
įėjimo, o čia dar ir du trinamųjų girnų loviai, pagal pirminį sumanymą veikiausiai skirti švęstam vandeniui... Man iš galvos neišėjo senasis ąžuolas. Džiaugiausi šiuo atradimu. Viena, surasti žodinės tradicijos paminklus, kas kita – regimas vertybes. Neturėjau minties, kad galime
rasti tokių senų medžių. Ypač seni medžiai ir verdantys šaltiniai, kuriuos išvysti pirmą kartą ir
prie kurių prisilieti, palieka ypatingą, nenusakomą jausmą.
Neturiu faktų, bet drįstu manyti, kad Dubokas kūrėsi šventosios giraitės vietoje su pilkapiais ir galbūt kitais priešistoriniais paminklais. Spėju, kad čia buvo keliaujama ne atokiais
keliais iš pietų, bet keliamasi per Nerį arba atplaukiama iš kitų vietovių, nesvarbu žemyn ar
aukštyn upe, nes prie Neries gyvenantys žmonės abiem kryptimis geba judėti vienodai gerai.
Neries tėkmė pakeliui į mūsų nakvynės vietą rami ir lėta, apylinkės gražios ir vaizdingos,
tačiau be kultūros ženklų. Supratome, kad jų sutankėjimas apie Daniušavą ir Žadiškes baigiasi
čia, kiek žemiau Duboko. Beje, tolstant nuo Duboko, kairiajame Neries krante yra jau minėtas
Lurdas su šaltiniu ir ten pat, kiek atokiau nuo kalvarijų, Velnio tiltu (Чортаў мост) vadinama
vietovė: Там і здані паказаваліся, карочэ, можа, там чорт сядзіць (LTR 7686/316; plg.
Vaičiulytė-Romančuk 1996, 143). Važiuotiems ar pėsčiomis einantiems čia buvęs nutiestas
nedidelis medinis tiltelis. Jis reiškia ir tarytum įspėja, kad baigiasi gyvenvietės ir prasideda
miškas.
Praėjus metams po Neries ekspedicijos pabaigos netoli Chatilovičių dešiniajame upės
krante kartu su Olegu ir Sauliumi radome niekam nežinomą Rytų Lietuvos pilkapių grupę.
Tačiau šis laidojimo paminklas prie krauju nudažytos pelkės (Крывавая балота; plg. Дв.
Кривой Лугь – ВТУ LXVIII–9), atrodo, ne paneigia, o veikiau patvirtina, kad Neries kelias
šioje vietoje veda per smėlingas lygumas, nepažintą ir baugų mišką (plg. N 62).
Priartėję prie Rimšenentų, Neries 293 kilometre fiksuojame Zybuchos rėvą (bltr. Зыбусa;
Зибуха – Матерiалы 1861, 126; Zybucha – W 284). Tai maždaug 260 m ilgio upės ruožas
(pradžioje – N54o44′17,6'', E26o18′16,1''), sėklius su pavieniais akmenimis; upės tėkmė jame
pasiekia 9,5 km/h greitį. Vėliau sužinosime, kad sodyba kairiajame Neries krante prie rėvos
priklausė garsiam apylinkių žvejui Boleslovui. Galbūt su šiuo žveju sietinas ir Zybuchoje buvęs takišys – vieta bučiams arba varžoms statyti. Senieji Rimšenentų gyventojai mena du žvejus, kurie vertėsi parduodami žuvį Mykoliškių žydei. Be to, pasakojama, kad Zybuchos rėvoje
rinktas kalkėms gaminti naudojamas kalkakmenis: Вапну збіралі, палілі камень, заганялі
(LTR 7685/477).
Ekspedicijos stovyklavietė įkurta Rimšenentuose (289 km, deš.), prie Neries tilto pylimo.
Nuo seno čia per upę kėlėsi pėsti ir važiuoti į Nestoniškes, į Svierius. Šį kelią žymi XVIII a.
pabaigos – XIX a. žemėlapiai (plg. ПМК; TŽ XIII–5), tačiau pirmieji tiltą, matyt, pastatė vokiečių armijos inžinieriai Pirmojo pasaulinio karo metais. Jie taip pat įrengė 6 m pločio pylimus,
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30
Rimšenentų tilto poliai ir pylimas
dešiniajame krante, žvelgiant iš vakarų
(2008-11-23)

apkasė juos grioviais (30 pav.). 68-erių Vladimiras Voicechovičius pasakoja, kad Rimšenentų tiltą Antrojo pasaulinio karo pabaigoje sudegino raudonieji partizanai. Tai galėjo įvykti
1944 m. birželio pabaigoje, kai priartėjo Rytų frontas ir puolimą pradėjo sovietų kariuomenės
daliniai. Vėliau suremontuotas medinis Rimšenentų tiltas tarnavo iki pat XX a. septintojo ar
net aštuntojo dešimtmečio.
Birželio 15-ąją pradėjome nuo pažinties su vietos gyventojais. Nuo seno apylinkėse gyvena daug Rimšų (Рымша... шмат iх было). Jie, žinoma, Rimšenentų kaimo įkūrėjai (Rymszenięta – Synodus 1744, 58). Iš apylinkių vietovardžių dėmesį patraukia Apidėme (Апiдма)
vadinti vienkiemiai, kur gyventa Mažeikų (Можэйко). Lietuviams įprastų vietų vardų ir pavardžių pamažu daugėja nuo Smurgainių. Dešiniajame Neries krante vis dar gausu baltarusių
priesagos -inent- vartojimo atvejų, bet jame daugėja ir pavadinimų su lietuvių priesaga -išk-,
plg.: Станчыненты ir Дзенавiшкi, Рымшыненты ir Нястанiшкi (plg. Synodus 1744, 58–
59). Neretai į šias apylinkes atitekėdavo marčios arba ateidavo gyventi užkuriai iš lietuviškų
Gervėčių parapijos kaimų.
Apie gilią Rimšenentų senovę byloja pilkapiai, kurie gerai žinomi senovės mūšio vietos –
Kalataukos, arba Kalataukų, vardu: Там калаціліся, біліся, таго і Калатоўка (LTR 7686/332).
1895 m. šioje vietoje keturis iš septynių ariant jau apardytų I t-mečio vidurio – antrosios pusės
Rytų Lietuvos kultūros pilkapių ištyrė Fiodoras Pokrovskis. Pilkapiuose su akmenų vainikais
rasta apsilydžiusių žalvarinių radinių iš degintinių kapų, o pilkapyje 1 – nežinomos paskirties
geležinis strypelis (стержень), geležinė ovalo formos sagtis, sudeginto žirgo kaulų ir ugnies
nepaliestas žirgo dantis (Покровский 1899, 6–9).

Mūsų vedlė, 67-erių Marija Voicechovič, Kalatauką laikanti Napoleono karių kapais,
arba apkasais, ir atvedė į mišką piečiau nuo kaimo, kairiajame į Nerį srūvančio upelio krante
(N54o45′04,7'', E26o18′11,2''). Čia matyti užslinkęs griovelis ir apie 20 cm aukščio pylimėlis
(окоп), tačiau jokių pilkapių žymių. Sekant F. Pokrovskiu, šeši Rimšenentų pilkapiai buvo
išsidėstę šiaurės–pietų kryptimi 30–120 žingsnių atstumu vienas nuo kito. Septintasis pilkapis buvo kiek į vakarus nuo šiaurinio. Peršasi išvada, kad kitados dirbamame lauke, o dabar
miške esantys pilkapiai yra labai suplokštėję ir, kaip prieš šimtmetį rašė F. Pokrovskis, beveik
neišsiskiria iš aplinkos (Покровский 1899, 6).

31
Nestoniškių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
(2007-06-15)

Pradėtus žvalgymus tęsėme Nestoniškėse (Niestániszki – Synodus 1744, 58). Raudonų
plytų mūro bažnyčia statyta XX a. pradžioje (31 pav.), tačiau turi turtingą istoriją, siekiančią
XV a. laikotarpį (Ochmański 1972, žemėl.). Tarp tikinčiųjų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
(Маткі Боскай Добрай Рады) garsėja Šv. Izidoriaus atlaidais (balandžio 4 d.). Sudėtinga erdvinė Nestoniškių struktūra rodo, kad čia būta kelių šeimininkų valdų, gyvenvietės raidą veikė
skirtingi interesai. Neatmestina, kad apgyvendinimo istorijai įtakos turėjo žvejybai patogus
Neries ruožas.
Nestoniškėse sutiktas Valdemaras Fedarovičius (67 m., vietinis) pasidalijo savo žiniomis
apie Lietuvą ir lietuvius, kurios savo lakonišku stiliumi šiek tiek primena praeityje svetimšalių
paliktus mūsų krašto aprašymus: „Lietuvoje – vienkiemių sistema. Ten viensėdis, ten viensėdis. Lietuvoje du regionai – Žemaitija ir Dzūkija (...)“ (Там хутарная сісцема ў Літве– тут
хутар, там хутар. Літва раздзяляецца на дзве: Жамайція і Дзукія (...) – LTR 7686/366).
Be to, V. Fedarovičius pirmasis per Neries ekspediciją prabilo apie tai, jog Lietuvoje upė Nerimi pavadinta... poetės Salomėjos Neries garbei: Літоўцы называяць эту Вілію ў раёне
Вільнюса – Нерыс... Ў Літве была паэтэса Саламея Нерыс, дык яны называяць так, а
тады за Вільнюсам апяць Вілія (LTR 7686/347) (32 pav.). Tai, jog lietuviai laiko per Nerį
ištempę tinklą, kartą jau girdėta, tačiau V. Fedarovičius teigia, kad tinklas ištemptas ne kažkur
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32
Pasakoja Valdemaras Fedarovičius
iš Nestoniškių
(2007-06-15)

apie Vilnių ar pasienyje su Baltarusija, o pačioje Nemuno ir Neries santakoje, Kaune: Дзе
ўпадаець Вілія ў Нёман. Там эта сетка. Там яны перагарадзіўшы і не пускалі эту рыбу
(LTR 7686/336).
Už 1,4 km nuo Rimšenentų tilto vietos Neryje verda Čeremuchos rėva (N54o45′36,5'',
E26o17′31,6''). Rėvoje tėkmės greitis – 6,7 km/h, arčiau dešiniojo kranto stūkso nemažas
akmuo smailia viršūne, galbūt jis buvo vadinamas Bagdanovičiumi, arba Ramanovičiumi (Przy
Zaborze Czeremcha dwa kamienie: Bohdanowicz i Romanowicz – W 285). Rėvos pavadinimas,
kuris lietuvių kalboje reiškia „ievą“, gali būti susijęs su žiobriais ir jų gaudymu, nes tiek Nestoniškėse, tiek kaimyniniuose Bujakuose gerai žinoma – žiobriai neršia tuomet, kai žydi ievos: Як
чаромха цвіце, тады цырта ідзе на нэраст (LTR 7685/324; plg. LTR 7686/336).
Bujakuose (287 km, deš.) tikėjomės išgirsti apie kaimynystėje esančiame Korabkų kaime,
Prancūzų kapais vadinamoje vietovėje, 1993 m. rastus V–VI a. radinius iš degintinio kapo,
būdingo Rytų Lietuvos pilkapiams (Плавiнскi 2001). Tačiau Bujakuose pasakojama tik apie
prancūzų kapus, esančius į rytus nuo kaimo, mišku apaugusioje, bulviarūsių prikasinėtoje
smėlio kalvoje prie Aleksandro Lobačiaus sodybos (N54o45′51,8”, E26o18′03,4''). Menama,
kad čia rasta žmonių kaulų, tačiau nieko negirdėti apie kitus archeologinius radinius. Todėl
visą dėmesį Bujakuose skyrėme Neriai ir joje įrengtam takišiui (perkolas, persėda arba užtvaras), skirtam varžomis gaudyti žuvis (N54o45′40,2'', E26o17′07,4'').
Nepastebėjome ženklų, kad Bujakų takišys tebebūtų naudojamas pagal paskirtį. Kalbinti
vyresnės kartos kaimo gyventojai apie jo atsiradimą nieko konkretaus negalėjo pasakyti, šią


Č. Kudabos duomenimis, Čeremucha vadinta rėva, esanti aukščiau Rimšenentų, 291 km iki upės žiočių (N 62). Tam prieštarauja Rusijos imperijos generalinio štabo karininkų informacija apie tai, jog
Čeremucha, kaip teigia ir per Neries ekspediciją sutikti pateikėjai, esanti prie Bujakų (Черемха около
деревни Буяки – Матерiалы 1861, 126).

žūklės vietą vadino tai tvora (забора), tai slenksčiu (перавал), o dažniausiai – заязaк (plg.
Trakų ežeryno jazik – Prüfferowa-Znamierowska 1930, 54, 70; Nemuno jiezdus – PiškinaitėKazlauskienė 1998, 56–57).
Apie seną Bujakų takišio kilmę liudija didelis skaičius akmenų, naudotų jam statyti bei
vėliau remontuoti, ir ženklus vandens aukščio skirtumas. Upės vanduo šniokšte šniokščia ir
veržiasi pro užtvaro viduryje paliktą maždaug 15 m pločio tarpą. Panašių mėginimų užtverti
Nerį pastebėjome jau vakar po pietų artėdami upe prie Rimšenentų (plg. Хочаш рыбіны,
значыць, гарадзі... Ставілі заязкі – LTR 7685/445). Tačiau nė vienas matytų užtvarų arba jų
liekanų neprilygo bujakiškiui (33 pav.).
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Žvejų pastatytas užtvaras (заязaк)
Neryje ties Bujakais
(2007-06-15)

Užtvarai, lietuvių kalbos tarmėse vadinami takišiais (LKŽ XV 738), o rašytiniuose šaltiniuose dažniausiai slavišku žodžiu jaz arba jazek, – tai ypatinga žvejybos tradicija, ankstyvosios istorijos laikotarpiu neatsiejama Neries vidurupio paveikslo dalis. Takišius kontroliavo
valdovo dvarų šeimininkai ir privatūs asmenys, didikai arba bajorai. K. Tiškevičiaus duomenimis, XV–XVI a. sandūroje kai kuriose vietovėse šios dirbtinės kliūtys upėje virto tarsi
muito mokėjimo vietomis, nes iš sielio, praplaukusio takišio vartus, reikalauta grašio. Nuo
seno upeiviai laisva valia kartais taip atsilygindavo padėjusiems įveikti takišį (W 51). Lietuvos
valdovai, Aleksandras, Žygimantas Senasis ir jų įpėdiniai gynė pirklių interesus, draudė naujuosius mokesčius, bet kokias kliūtis Neryje ir kitose upėse (W 50–54).
1436 m. Žygimantas Kęstutaitis Bujakų (Boyancze) gyventojus užrašė Vilniaus vyskupams, vėliau čia minimas vyskupų dvaras (Ochmański 1963, 64–65, 139). Su juo sietinas
Šventiškių palivarko pavadinimas (Ф. Свенцишки – ВТУ LXVIII–9). Panerio kaime, matyt,
gyventa žvejų, nes žuvis – Bažnyčios tarnų patiekalas pasninko metu. Takišiai arba juose sugautų žuvų dešimtoji dalis dažnai minima XIV a. pabaigos – XV a. fundaciniuose aktuose,
kur kalbama apie parapinių bažnyčių materialinį aprūpinimą (Ochmański 1963, 141–142; plg.
Sanmark 2004, 236–237).
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67-erių metų Bujakų gyventojas Ivanas Sidarevičius, Neries, valčių ir žvejybos įnagių žinovas, bendrais bruožais papasakojo, kaip XX a. viduryje – antrojoje pusėje žvejai užtverdavo
Nerį. Pastatyti takišį naujoje upės vietoje buvusi sunki užduotis, keletą dienų trunkantis darbas. Vėliau prižiūrėti, pavasarį remontuoti užtvarą lengvai galėjęs vienas žvejys. Tiesa, būdavo, kad takišį statydavo ir jį naudodavo keliese, pavyzdžiui, keturi žvejai (Мужыкі чатыры
ставілі – LTR 7686/336).
Upėje sukalti kuolai sujungiami skersiniais tarsi tvora ir perpinami karklais arba berželiais tarsi krepšys: Набівалі калкоў, ціпа загарадкі, бралі лазу ці бярозку і запляталі так.
Як кошык плятуць, так запляталі (LTR 7685/445). Paliktuose tarpuose, vadinamuosiuose
vartuose, buvo statomos varžos, į jas pakliuvusi žuvis nebeištrūkdavo: Вада чэраз варотцы
цячэць. Всё, рыба залазіць, у буч залазіць, а вылезці ня можаць (LTR 7685/445). Šitaip
žūklaudamas žvejys turėdavo daugiau laisvo laiko. Telikdavo kas porą valandų ateiti patikrinti
varžą ir iš jos iškratyti sugautas žuvis. Kartais be priežiūros ji buvo paliekama nakčiai. Pasitaikydavo, kad varžą patikrindavo ir žuvį paimdavo ne jos savininkas. Galbūt sekdami sena
paprotine teise žmonės to nelaikė nusikaltimu. Beje, varžos upėje būdavusios ir žiemą – užšalus lede prakertama eketė. Būdavo, į varžą patenka ir didelių, po tris kilogramus sveriančių
vėgėlių: Зімой у бучы налім лезіць. Пад лёдам гарадзілі... Зімой прасек лунку і дастаеш.
Было што пападуцца і па тры кілаграмы (LTR 7686/336).
Viename ūkinių pastatų I. Sidarevičius tebesaugo iš aliuminio vielos nupintą nebenaudojamą varžą, kurią vadina bučiumi (буч). Kadaise varžos – pailgi krepšiai su įgerkliu žuvims gaudyti – pintos iš skalų ir vytelių (vėliau vielos), o ant bučiaus lankų buvo užtempiamas tinklas. Pastarųjų žūklės įnagių, Baltarusijoje visur žinomų kaip нерат, per ekspediciją
jau niekur neteko pamatyti. Mums baltarusių нерат ir ukrainiečių нерет „varža (bučius)“,
rusų нерëта, норот „žvejybos priemonė“ įdomūs kilmės požiūriu, sąsajomis su latvių norts
„(tam tikros rūšies) tinklas“, lietuvių nartas „kampas, kertė“, nerti, neria „megzti, pinti, nerti“ (Фасмер 2004, 65; Аникин 2005, 229; taip pat žr. Рыболовство 1907, 154–155; Браiм
1976, 64–65). Paminėtina, kad Bujakuose į varžą arba bučių panašus žūklės įnagis dar galėjo
būti vadinamas ir merežiu (Мярэжы ставілі. Мярожы такія, зь вітак плеценыя – LTR
7686/368; apskritai merežiai būdingi žūklei ežeruose – Браiм 1976, 67).

34
Nemune ties Švendubre įrengtos
žvejų užtvaros (jiezdo) schema

Panerio žvejai takišių vartuose statė po kelias ir net keletą varžų, o Nemune ir kitose didžiosiose upėse tokios žūklės vietos buvo tarytum individualios – vieni vartai, vienas venteris
arba kitos konstrukcijos tinklas (Piškinaitė-Kazlauskienė 1998, 56–58; plg. Рыболовство 1907,
159; Moszyński 1967, 84–86) (34 pav.). Šios ir panašios žvejybos tradicijos žinomos jau akmens
amžiaus gyvenviečių tyrinėtojams Lietuvoje ir už jos ribų (plačiau žr. Rimantienė 2005, 72–73).
Rašytiniuose XV–XIX a. šaltiniuose retai užsimenama apie tai, kokios žuvys įkliūdavo
į takišių varžas arba venterius (pavyzdžiui, takišiuose ant Ūlos ir Merkio minimos lašišos,
lydekos, unguriai, upėtakiai – Merkinės 2004, 147). Matyt, laimikį lėmė metų laikas, žvejybos
priemonės ir įgūdžiai.
Apie Rimšenentus ir Bujakus žvejai pirmiausia vardija šias Neries žuvis: lydeką (шчупак),
vėgėlę (налім), kuoją (платва), meknę (язь), ešerį (акунь), ūsorių (усач), ungurį (угар) ir
gružlį (келбa). Lašiša liko tik jų prisiminimuose (Раньша захадзіў у Вілію ласось. Даўно –
LTR 7686/336), bet tai didžiausia kada nors čia matyta žuvis, svėrusi net septynis pūdus
(= 114,1 kg).
Marjanas Rogačius, 69-erių Bujakų gyventojas, dar mena, kaip anksčiau žvejai dalydavosi bendrai sugautą laimikį: išdėlioja sugautas žuvis į tiek krūvelių, kiek žvejų. Jauniausias
iš jų nusigręžia nugara, likusieji rodo pirštu į krūveles ir liepia pasakyti, kam kuri tenka (plg.
Driskius 1998, 363).
Per Neries ekspediciją ne kartą girdėjome, kad skaniausia žuvis – ūsorius. Bet kiekviena žuvis savaip gardi, skonį lemia mėsos tankis, kaulų gausa: Кажная рыба свой смак маіць. Адной
плотная мяса, другой – рэдкая мяса. Адна кастлівая, другая некастлівая (LTR 7686/370).
Tą dieną Bujakuose pirmą kartą išgirdome ir apie Neries žuvų ciklą. Tai tam tikra jų seka, kurią
lemia oro ir vandens temperatūrų santykis, fenologiniai reiškiniai ir jų ciklai.
Iš pirmo žvilgsnio paprastas M. Rogačiaus pasakojimas byloja apie priežastinius ryšius
tarp žuvų, upės, oro ir žvejo. Pastarasis stebi ir pats yra stebimas, gyvai reaguoja į aplinkos
pokyčius. „Seniau, kaip tik ledai pajudėdavo, lydekos plaukdavo neršti. Po to strepečiai neršia.
Vėliau – ešeriai, o vandeniui sušilus – kuojos. Paskui karosai, lynai kaip visai šilta būna. Kaip
ievos pražysta, neršia žiobriai. Jie yra dviejų rūšių – balti ir juodi. Tada paskutiniai bus šapalai.
Salatis daug vardų turi“ (Даўней як лёд пайдзёт, з лёду шчука нерастуець. З лёду. Патом
ялец ідзець, нерастуець. Патом окунь, тады пацяплеець – платва. А тады карась
нарастуець, лін, гэта ужо як цяплей. А як чаромха цвіціць, тады цырта нерастуець.
Белая і чорная, два сарты іх ёсь. Тады паследні будзець галаваль. Жэрах – усякіх ёсь
названняў – LTR 7686/370; plg. LTR 7685/443).
Prie veiksnių, turinčių įtakos upei, žuvims ir žvejams, reikia pridėti ir mėnulį, nes anot
M. Rogačiaus, kai mėnulis jaunas, tai žuvys žvalesnės, greitesnės, o kai delčia – ramesnės:
Быстрая, вёрткая шчука. Любая на маладзіку больш шустрая. А на вятаху болей
спакойная (LTR 7685/442; plg. Трэба цёмныя ночы... ў цёмную пагоду лепей ловіцца – LTR
7685/297c, Rybakai; Kai mėnulis yra, žuvų nepagausi – Vanagaitė 1970; Rimdžiūnai).
Be žuvų temos, į kurią Bujakų žvejai pažvelgė kiek kitaip, nei įprasta, čia pirmą kartą
išgirdome senuosius luotus vadinant dušegubkomis, kitaip tariant, mirtį nešančiomis valtimis:
Так называлі, бо яна губіць душы (LTR 7685/496). Į išskobtus siaurus lovius gyvuliams girdyti panašūs egliniai, pušiniai arba liepiniai Neries luotai vadinti arba luotais (ладдзя), arba
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Luotų korpusų tipai: A – tiesus,
B – siaurėjančiu pirmagaliu,
C – praplatintas

dušegubkomis (душагубка). Jais naudotis būdavo pavojinga dėl stabilumo stygiaus, per bortus
liedavosi vanduo: Яе зваў ладдзя, а хто зваў душагубка. Яна надта кулялася і вялікай
вадой залівалася. Можна і ўтапіцца, таму называлася душагубка (LTR 7686/369). Kad
luotas lengviau slystų vandens paviršiumi, jo priekis būdavo nusmailinamas, o galas – užkertamas (35 pav.). Luotu plaukdavo po vieną ar po du sėdėdami, stengdamiesi išlaikyti pusiausvyrą: Нада роўна на ёй сядзець... ты будзеш стаяць, яна перакуліцца (LTR 7686/369).
Naudotasi maždaug dviejų metrų ilgio irklu kastuvo formos mente: Вясло называецца. Як
лапата. Кусок даскі, ацесаны, а тут ушырана (LTR 7686/369).
Tos pačios dienos popietę Morkonyse išgirdome Stanislavą Pazlevičių tvirtinant, kad
būta ne vieno, o dviejų Neries luotų tipų: mažųjų žvejojančių su vedėja dušegubkų (малая
саўсём... маленькія такія чаланкі былі рыбацкія) ir didžiųjų išskobtų luotų (даўбанка з
дрэва вялікага) (LTR 7685/496).
Pradėjus daryti lentines valtis, jos padidėjo ir buvo lengviau valdomos. Tokia nesunku
perkelti per upę net arklį ar karvę. Atsisakyta irklo, jį pakeitė apie keturių metrų ilgio kartis
(шост, такая жэрдка), kuria sėdint, o dar dažniau stovint būdavo atsistumiama nuo upės
dugno. Pasikeitus formai bei konstrukcijai, pasikeitė ir pavadinimas. Valtys, anot mūsų pateikėjų iš Bujakų, imtos vadinti чолан arba tiesiog лодкa: Як сталі рабіць з дасок, тады стаў
называцца чолан – LTR 7686/369)10.
Nestoniškių apylinkėms būdinga takišių ir žvejybos varžomis tradicija rodo, kad šiame
Neries vidurupio ruože upės charakteris keičiasi. Tą patvirtina Č. Kudabos stebėjimai – įveikusi morenines aukštumas ir tris iš dvylikos didžiųjų rėvų, Neris kiek sulėtėja, vagos dugne
nelieka didelių akmenų, vien žvyras (N 62). Po ilgos pertraukos, artėjant prie Mykoliškių, vėl
girdėti kalbų apie juodojo ąžuolo radimvietes. Kad upė keičiasi, jaučia ir Neries pakrančių gyventojai – apie Nestoniškes Neris pradedama laikyti didele upe! „Mažas mažas upelis, o paskui
vis didyn, didyn ir virsta didele upe“ (Маленькі, маленькі ручаёк, а патом дабаўляюцца,
дабаўляюцца і тады стала бальшая рэчка – LTR 7686/347), „Iš mažo upelio – tokia didelė
upė“ (З маленькай рачушкі такая бальшая рака – LTR 7686/319) ir pan.
10

	Kiek netikėta, kad Bujakų gyventojai nebuvo girdėję valties vadinant чайка.

Tai, jog upės kaita neatsiejama tiek nuo gamtinės aplinkos, tiek kultūros pokyčių, patvirtina naujas senovinio luoto vardas dušegubka. Jis mus lydės visą likusį ekspedicijos Nerimi
laiką; šis terminas vartojamas ne tik Neries vidurupyje, bet ir dalyje Žeimenos, Šventosios
baseinų (Piškinaitė-Kazlauskienė 1998, 150–151, 187; Perminas 2009, pav. 1).
Keliaudami tai šen, tai ten fiksavome nedidelius kalbinius skirtumus kaimyniniuose kaimuose. Tąkart atkreipėme dėmesį, kad Nestoniškių ruože baltarusių kalboje silpsta iki tol
ryškus akavimas (акание). Iš Mykoliškių apylinkių, Ašmenos žemupio gyventojų sužinojome,
kad rytuose esančio Ašmeneco gyventojai nuo seno pravardžiuojami чагакi (iš baltarusių
чаго „ko?“). Ašmenos žemupyje, Morkonyse, manoma, kad regioniniai skirtumai susiję su
lenkų kalbos įtaka: „Mes juk lenkai, bet ar mes lenkiškai kalbame? Mes savaip, vietine tarme. O štai ten, už Viallios, kaip mes vadiname, tai ten kalba taip, kaip baltarusiai. [Kur ten,
už Viallios?] Štai, Viallia. Ten, kaime Svierių rajone... Tai ten jie jau kalba mūsiškai [baltarusiškai – Vait.]“ (Мы ж палякі, а чы мы па-польску гаворым? Па-сваім, во месны. А вот
ужо за Вяльлёй, як мы называем, так там як беларусы гэдак гавораць. [А дзе гэта за
Вяльлёй?] Вот Вяльля. Вот туды ў вёскі, у Свірскі раён... Так там яны ўжо гавораць
па-накшаму – LTR 7686/408). Kalbinius skirtumus Neries vidurupyje pabrėžia ir Bistryčios
pateikėjai: „Jie paprastai kalba, taip pat kaip mes. Bet jų kalbėjimas toks – viskas su „o“, visur
galūnė „o“. Štai, Smurgainių rajonas (...) ten viskas kažkaip iškraipoma (...). Visai kitaip. Tas
pats kaip mūsų kalba ir ukrainiečių. Kitokia kalba“ (Яны па-прастому, во як і мы гаворым.
Але ў іх акцэнт такі – усё на „о“, на „о“ нешта канчаецца. Во, Смаргоньскі раён (...)
так усё неяк іначай усё перакруцяць (...). Зусім па-другому. Тое самае, што нашы язык і
хахлы вазьміце. Другі разгавор – LTR 7685/364).
Takoskyra tarp krašto čia ir ten yra vingiuota Neries linija. Skirstymas į panerį pietuose ir
užnerį šiaurėje, matyt, atėjęs iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ar dar senesnių laikų. Kairiojo Neries kranto gyventojams, taip pat Gervėčių krašto lietuviams, dešinysis Neries krantas
yra ažuneris (pvz.: Ataido iš ažunerio partizanai). Čia pat kairiajame krante esančio Zavelcų
(Завельцы) kaimo pavadinimas rodo, kad dešiniojo Neries kranto gyventojų užneris buvo
kairysis upės krantas!
Apie Nestoniškes upė dar visuotinai vadinama Вяльля [Viallia], o apie Mykoliškes pavirsta Вяйльля [Viaillia] (plg. Кулеш 2007, 10), tačiau vis dar siejama su žodžiu „vingiuoti,
lankstytis“: Старыя называюць Вяйльля. Як яна плыве – в я й л я е ц ц а сюды-туды,
называецца Вяйльля (Morkonys, LTR 7685/467), Вяйльля – эта мы называем. „Кала
Вяйльлі“, „Пад Вяйльлёй“. Эта мы па-просту (LTR 7686/410).11 Būtina pridurti, kad Mykoliškių pusėje, kairiajame Neries krante, priartėjus prie Ašmenos žiočių pirmą kartą išnyra
vietovardis Panerėliai (Панярэлі).

11

	Kalbant apie lydekų gaudymą upės mauruose tribradžiu apie Nestoniškes žinoma panaši reikšmė
„kraipyti, maigyti“: Цяпер во, калі брэднем, дык і шчуку злавіў бы ў траве, яна ў траве стаіць
(...) cтаіць у траве, тады в я л я т а е ц ь i ловіш (LTR 7686/336; plg.: Išmaigai bradiniu maurus,
ten labai daug lydekų – Rimdžiūnai).
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Panerėliais, arba Pasiekomis (Пасекi)12, vadinamoje vietovėje pasakojama apie pilkapius (капцы), kuriuose buvę palaidoti Napoleono kariai: У Панярэлях там такія капцы
вялікія накапаныя і ўсё мы казалі, хадзілі, што там у тысяча васемсот дванастым
гаду адступаў гэты Напалеон. Быў пашоўшы на Маскву, а тады яго гналі сюды
(LTR 7685/461). Taip pat populiarus per ekspediciją jau girdėtas užkastos arba upėje paskandintos auksinės karietos motyvas: Залатая карэта закапаная і яшчэ нешта там залатое
(LTR 7685/454), Што бочку золата… Напалеон, што кажаць карэту дзе-та затапілі ў
рэчцы Віліі (LTR 7686/405).
Beieškodami šios karietos Morkonių gyventojai XX a. antrojoje pusėje pilkapiuose surado geležinį kirvį (LTR 7685/454). Iš tų pačių Panerėlių pilkapių kilęs ir grakštus siauraašmenis pentinis kirvis, kuris prieš Antrąjį pasaulinį karą pateko į Vilniaus S. Batoro universiteto
Archeologijos muziejų su prierašu: [...] na brzegu r. Wiliją – 200–300 m od brzegu; na wschod
od m. Widziuny, na przeciwko m. Łapowojnia („Neries pakrantėje, 200–300 m atstumu nuo
kranto; į rytus nuo Vidžiūnų, priešais Lapovoinią“ – LNM AR 143). Panerėlių pilkapius pavyko lokalizuoti tik 2011-ųjų pabaigoje.

36
Panerėlių pilkapių grupė
(2011-12-17)

Apie 0,3 km į p nuo kairiojo Neries kranto, pušimis apaugusių žemyninių kopų masyve
yra du vienas šalia kito supilti pilkapiai (36 pav.). Pietinio pilkapio sampilas plokščias, 11 x
11,5 m dydžio, apie 0,8–1 m aukščio. Iš v pusės žymi 2,1–2,2 m pločio užslinkusio griovio
vieta. Šiaurinio pilkapio sampilas – 10 x 10,5 m dydžio, 1–1,2 m aukščio (N54o46′09,9'',
E26o14′23,9''); viršuje – sena 1 x 1,5 m duobelė, o pietų pusėje, lomelėje, du akmenys,
kurie gali būti iš pilkapio vainiko.
Į š nuo šių dviejų pilkapių, ant viršsalpinės Neries terasos krašto yra trečio, matyt, lobių
ieškotojų seniai iškasinėto pilkapio vieta (N54o46′10,4'', E26o14′25,1''). Pilkapio sampilo
būta apie 15 x 16 m dydžio, išlikusi dalis 0,3–0,4 m aukščio. Į v nuo trečiojo pilkapio iš
samanų kyšo dešimtis akmenų, kurie formuoja du 4,5–5 m dydžio puslankius ir primena
vėjo išpustytų pilkapių vietas. Atrodo, kad suplokštėjusių ir kitais būdais deformuotų pilkapių šioje vietovėje yra ir daugiau.
12

Bltr. Пасяка „Miško laukymė“ (Яшкiн 2005, 498).

Panerėliai – naujas ir svarbus Neries istorijos faktas. Ten, kur prieš šimtą metų kalbėta
lietuviškai, upė buvo vadinama ir Viaillia, ir Nerimi, plg.: Kap itų vadino, itų upį? Da dziedai
vadino Viail... Neris. Neris vadino. Ė jau ažu lenkų, ė jau Pilsudskis, jau kap aš menu vadovavo
čionai, tai jau vadino itų Vilija. O Viaillia, tai pa bielarusku (LTR 7685/344, Mockos). Panerėliai įdomūs dar ir tuo, kad artimoje ar tolimoje kaimynystėje turėtų būti Paneriais vadinama
vieta. Šiandien ji nežinoma, bet istoriniai dokumentai kairiajame Neries krante mini kaimą
Велья (1590 m.; Брэгер 2004, 81) vėliau Antowile (1690 m.; ML 86), Podwilance (Synodus
1744, 57) ir Подвiлянцы (Брэгер 2004, 83–85). Šio kaimo erdvėje ilgainiui išaugo Mykoliškių
miestelis (W 129). Neatmestina, kad būtent toji vietovė praeityje galėjo būti vadinama Paneriais arba panašiai.
Apie vietovardžių pasikeitimą Mykoliškėse išraiškingai liudija iki šiol mažai žinomas faktas, kad kunigaikščių Pronskių Palpianų (Палпяны) ar galbūt Paliepėnų dvaras prie Ašmenos žiočių XVII a. pabaigoje Bžostovskių iniciatyva buvo pervadintas į Palestiną (Палесцiна)
(Брэгер 2004, 83). Senąjį vietos pavadinimą mena tik vienos Morkonių lankų pavadinimas: За
Маркунямі адразу Палепе (LTR 7685/339), Мы называем Палепе. Лонка (LTR 7686/410).
Ašmena, kitaip Ašmenka (Ашмянка), prie kurios žiočių priartėjome (279 km, kair.) –
vienas didžiausių ir veržliausių Neries intakų vidurupio ruože. Dėmesį patraukia padavimai
apie versmes iš po akmens, primenantys ir pačios Neries atsiradimo mitą: „Ašmena iš po
akmenio aina. Tį tai mažutė mažutė, čia [žemupyje – Vait.] tai jau plati“ (LTR 4156/146; Peliagrinda), arba: „Ašmena iš po akmenio eina. Akmuo labai didelis, o jon sueina daugiau
upelių“ (LTR 4156/158; Peliagrinda). Nežinia, ar padavimuose minimo akmens prie Ašmenos
ištakų išties esama, ar minėta sąsaja akmuo–vanduo kildinama iš galimo Ašmenos vardo kilmės paaiškinimo (ašmen- gali būti kamieno akmen- variantas – Vanagas 1981, 50). Žemupyje
Ašmena labai vaizdinga, upės vaga kieta, joje gausu riedulių.
Dešiniajame Ašmenos krante, kuris sutampa su istorine Ašmenos pavieto riba vakaruose
(Брэгер 2005, 268), iki šiol plyti miškai. Juose pradėta kurtis, atrodo, tik XVII a. pabaigoje
arba XVIII a. pirmojoje pusėje (Zavelcų ir Senosios Rūdos gyvenvietės). Vienkiemių ir nedidelių sodybų grupių kūrimasis kertamuose miško ploteliuose (Krasouka ir kt.) tęsėsi iki pat
XX a. pirmosios pusės. Kas kita kalbant apie kairįjį Ašmenos krantą. Laukuose prie Ašmenos
ir jos intakų – Aluošios, Peliagrindos ir Gaigalio upelių – užfiksuota Rytų Lietuvos kultūros
pilkapių, datuojamų V–XII a. Didelėse Jacinose prie Ašmenos stūkso Brūkšniuotosios keramikos kultūros piliakalnis (I tūkst. pr. Kr. – pirmieji amžiai po Kr.), naudotas ir vėlesniu
laikotarpiu.
Ašmenos upe naudotasi kaip vandens keliu (iki pat XX a. vidurio plukdyta mediena),
paupiuose šienauta, o nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens žūklauta įvairiais įnagiais. Šis
vietovardis mums svarbus kultūros požiūriu dar ir todėl, kad nuo seno vartotas ir kaip bendrinis daiktavardis, reiškiantis upę. Prieg ašmenai reiškia bet kurios upės – Neries, Vyslos ar
Volgos pakrantę! (Nevskaja 1989a).
Pasiekėme Morkonis (278 km, kair.), atėjo ilgai laukta akimirka. Praplaukęs Neries ir Ašmenos santaką K. Tiškevičius pirmą kartą išgirdo lietuvių kalbą! Pasak jo, kaime ji dar buvo
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kasdienio bendravimo kalba, gimtoji, mielesnė už lenkų: Litewska mowa, jako ojczysta, im
więciej do smaku przypada; jest już ona mową domową, gdy nią lud cały między sobą rozmawia
(W 128). 1965 m. kai kurie senieji morkoniškiai dar mokėjo lietuviškai, tačiau Č. Kudaba
nenurodė, ar jie buvo gimę Morkonyse, ar kitame lietuviškame Gervėčių salos kaime (N 68).
Dabartiniuose pasakojimuose šie lietuviai vadinami girgūnais, mat jų kalboje girdėti girgėjimas на-гы, на-гы, ге-ге-ге (LTR 7685/458).
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37
Morkonys, žvelgiant iš
Neries (iš pietryčių)
(2007-06-15)

Morkonys – didelis rėžinis kaimas Neries pakrantėje (37 pav.), nuo 1528 m. minimas
kaip Radvilų nuosavybė. Vėliau Morkonys prijungti prie Bžostovskių Mykoliškių dvaro, Kotvičiaus Turlų dvaro valdų (Брэгер, Вiталёва 2004, 588). 1795–1811 m. morkoniškių vardai
katalikiški, pavardės rodo lietuvišką, gudišką ir lenkišką kilmę: Jozef Kragzlis, Andrzey Wasilonek, Wawrzyniec Jarmak, Krzysztoff Juchniewicz, Barttomiey Mieszkiel, Tomasz Kucko, Maciey
Woyciechowicz ir kt. (LVIA f. 515 ap. 15 b. 191, l. 77–79).13 Istoriniuose dokumentuose minimi Vasilionakai, Meškeliai, Pazlevičiai ir kai kurios kitos šeimos kaime gyvena iki šiol, bet,
praėjus 150 metų po K. Tiškevičiaus apsilankymo, jie pasikeitė – nė vienas nemoka ir nenori
kalbėti lietuviškai.
Kasdien Morkonyse bendraujama paprastai, tai yra ta gudų tarme, kuri būdinga daugeliui senųjų Vilniaus krašto gyventojų. Paklausti apie kilmę pateikėjai mažai dvejodami save
sieja su lenkų tauta. Baltarusija jiems – pirmiausia politinė sąvoka.14 „Visi kalbėjo lenkiškai. Ir
seneliai, ir tėvai. Kai atėjo sovietų valdžia, darėme pasus, mus pavertė baltarusiais. Pas mane –
Baltarusijos pasas, aš tarytum baltarusė. Iš tiesų aš tikra lenkė. [Kokia kalba Jūs dabar kalbate?] Mes kalbame paprastai, štai taip. Baltarusiškai. Anksčiau, tai... aš moku ir lenkiškai. Moku
ir skaityti, ir rašyti lenkų kalba“ (Усе па-польску гаварылі. І бацькі, і дзяды. А як зайшлі
13

	Taip pat plg. vietos gyventojų vardus: Шаснасця дзяцей было – восем памярло, а восем дзевак
асталося. Так вот былі: Маня, Франя, Эльця, Фэльця, Лёньця, Броньця, Вікця, Владзя
(LTR 7685/493).

14

	Daugiau etninių santykių Vilniaus krašte tema žr. Januszewska-Jurkiewicz 2010, 13–17.

ўжо савецкая власць, патом як паспарта мы выбіралі, нас зрабілі ўжо беларусамі. У
мяне самой ужо беларускі паспарт і я счытаюся вродзе бы я беларуска, а я настаяшча
палячка. [Так а цяпер па-якому Вы гаворыце?] Мы гаворым па-прастому, во так. Пабеларуску. А даўней, я ўмею і па-польску. Я і чытаць умею, і пісаць умею па-польску –
LTR 7686/406).
Pasakojimai apie vietinius Morkonių lietuvius iš Marijos Vaiciul (80 m.), Albinos Vasilionak (80 m.), Stefanijos Pazlevič (81 m.) ir Stanislavo Pazlevičiaus (85 m.) lūpų skamba tarsi
tolimos praeities aidas: „Mes neprisimenam. Prie mūsų jau nebuvo. Tik žinau, kad čia buvo
Lietuva. Ilgai ar trumpai, bet buvo“ (Не помнім мы. Пры нас не было. Тока знаю, што была
Літва. Алі ж чы длуга яна, чы не, алі была – LTR 7685/453), arba „Tėvai pasakojo, kad čia
gyveno lietuviai. Aš jau nemenu“ (Бацькі нашы расказывалі, што тут жылі літоўцы. А я
ўжо не помню – LTR 7685/458). Įdomu, kad būtent su lietuviais siejamas senovinis laukų lankymo paprotys per Šv. Jurgį: „Štai mano tėvas pasakojo, kad gyveno lietuviai. Rugiai paauga,
tai jie ima duonos kepalą po pažastimi ir eina aplink savo lauką. Vienas kito klausia: – Kas ten
eina? – Dievas eina. – Ką jis neša? – Duonos kepalą“ (Вот мой бацька расказваў, што былі
літоўцы. Як толькі падымаецца дабро, то бярэ булку хлеба пад пахай і ідзе абходзіць
поля сваё. Адзін аднаго пытае: Хто там ходзя? – Бог ходзя. – А што ён нося? – Бохан
хлеба – LTR 7685/458).15
Gervėčių salos lietuviai rugių lankymą mena labai panašiai: „Šv. Jurgio ryte gaspadorius
ima tarbą ir eina su kukelaičiu [duonos kepalėliu – Vait.] per savo šniūrų [rėžį – Vait.], per
rugius. Kap ateina, sėdas pažiūrėt, kiek rugeliai paaugę. Kai pareina, tų kukelaicį tadu raiko
ir sako: „Duok, Dzievuliau, mum duonelės, kaip rugeliai gerai augtų“ (LTR 4224/219; plg.
LTR 4224/5, 4225/77). Morkonims būdingo papročio eiga – dialogas tarp nešančiojo duoną
ir jį lydinčiojo – ypač senovinė ir įdomi. Panašūs dialogai taip pat būdingi Kūčių papročiams
(plg. Balys 1993, 28–29).
Vaikščiodami iš vieno Morkonių kiemo į kitą, klausydami ir įsiklausydami į savo pašnekovų kalbą patyrėme, kad nė vienas iš trijų vietos kultūros sluoksnių (baltarusiškas, lenkiškas
ir lietuviškas) nėra atsietas nuo likusių ir tarp jų neįmanoma nustatyti tikslios ribos. Paprastai
kalbantiems seniesiems Morkonių gyventojams daro įtaką lenkų kalba ir lietuvių kalbos substratas, paveldėtas iš tėvų ir senelių. Tą gerai iliustruoja gausūs lietuvių kalbai būdingų sintaksinių konstrukcijų vartojimo atvejai, pvz.: Ужо даўно п а м ё р ш ы яна (LTR 7685/448), Ён быў
п р ы ш о ў ш ы там недзе з-за Гярвят (LTR 7685/458), Матка была з Бабічоў у ц ё к ш ы
туды (LTR 7685/459), Там сасна вялікая, нехта п р а с е к ш ы, ў п а л і ў ш ы смаляк (LTR
7686/395) ir daugelis kitų.
Iškalbingi lietuviškos kilmės Morkonių kaimo vietovardžiai. Pirmą kartą jų tiek daug,
palyginti su kitais. Tai Morkonių vietovės Pakapė (Пакапе), Pašlaitė (Пашлайць), Taurinės (Тваўрыня), Šeškinės (Шашкіне), Ceikiniškių (Цейкнішкі), Raulyniškių (Раўлынішка)
pievos, Paupės (Поўпя) upelis ir jo pakrantė, jau minėta Paliepės pieva (Палепе), už Neries
15

	Pasakojimo struktūra šiek tiek primena anekdotus. 2002 m. Baltarusijos folkloristai iš mūsų pateikėjo
Stanislovo Pazlevičiaus jų užrašė didelį pluoštą (plg. Tрадыцыйная 2006, 489–492).

4. Vidurupis nuo
Daniušavos iki
Žeimenos

53

II.

2007 metų
EKSPEDICIJOS
ŠALTINIAI

54

esanti Butautiškės pievelė (Бутаўцішка), Ašmenos žemupyje – Kūlių vietovė (Кулі), kitapus
Ašmenos – Panerėliai (Панярэлі).
Keli įdomūs Morkonių leksikos pavyzdžiai mus sugrąžina prie daugialypės, sudėtingos
šios vietovės gyventojų kalbos ir kultūros. Antai lituanizmu laikytinas iki šiol neaprašytas
pelkėtoje pakrantėje vešinčio augalo pavadinimas кардзь: Перш пяшчастыя былі берагі, а
цяпер кардзямі зарасла (...). Кардзі такія растуць. Трава такая шырокая (LTR 7685/497;
plg. kardelis „panašiais į kardą lapais augalų gentis (Gladiolus)“ – LKŽ V 272) ir jam giminingas sielininkų naudotas кардзель – iš karnos nupintas pantis (Кордзель – эта былі такія
тармазы, віліся зь віткаў. Кардзелі, кардзелі... Кардэль называлі – LTR 7685/489; plg.
kordel „powróz uwity z łozy“ – W 291; kardiéliai – Virakas 2003, 720; kardeli – Bīlenšteins
2007, 329).
Dėmesį taip pat patraukia sielininkų terminai, pirmiausia į vandenį nardinamas sielio
vairas apačyna (Апачынай ён рулюе – LTR 7685/475), šio vairo įtvaro vieta gumbrai (гумбры
ставіліся на лаўцэ, a паміж іх стаяла апачына – LTR 7685/481) (plg. Virakas 2003, 719–
720; Vaikšnoraitė 2004, 53–56; Lankininkas 2006, 61).
Kalbant apie Neries dugne, priekrantėse, želiančius maurus Morkonyse ir daugelyje kitų
vietų visuotinai vartojamas lietuviškos kilmės маўрa (Па маўрэ лавілі рыбу – LTR 7685/495;
Лаучюте 1982, 120). Maura arba maurais vadinami dumbliai, vandens augalų sąžalynai, tarp
jų plūdena (Lemna) (LBŽ 193–194; LKŽ VII 939) (38 pav.) ir vandeninis vėdrynas (Ranunculus aquatilis) (W 211). Maurai būna kelių rūšių, seni žvejai pasakoja, kad juos mėgsta skirtingos žuvys. Antai Gervėčių salos lietuviai mena, kad ščiupokiniuose mauruose (bltr. шчупак
„lydeka“) maurauja, t.y. juose tūno didelės žuvys, pirmiausia lydekos.

38
Maurai Ašmenos žemupyje
(2011-08-17)

Pavasarį Neries ir Ašmenos maurai dar nedideli, mažai kas braido šaltame upės vandenyje. Kas kita – vasarą, ypač per rugiapjūtę. Tuomet daugelis nakčiai mauruose statė bučius,
braidžiojo su samčiu (сак) (LTR 7685/495), bet labiausiai mėgo dienos metu maigyti maurus
bradiniu – ant dviejų vidutiniškai 2–2,5 m ilgio eglinių pavažų rėmo ištemptu 2 x 2 cm ar net
retesniu tinklu. Jis nesulaikydavo smulkesnių žuvų, bet einant pasroviui juo patogiau manevruoti tarp žolių. Du žvejai maigė maurus atverto bradinio rėmo pavažomis, trečias (gale) laikė

lazdą ties pavažų jungtimi ir nuolat spaudė ją žemyn, kad žuvys nepaspruktų pro apačią. Retkarčiais pavažos sutartinai suvožiamos ir iškeliamos virš vandens. Jei pasitaikė kokia lydeka, jai
buvo laužiama galva ir laimikis dedamas į pintą žvejo krepšį, nešamą per petį.
Per ekspediciją jau patyrėme, kad baltarusių kalboje bradiniu (бродзень) vadinami kelių
rūšių žūklės įnagiai (Neris 2010, 111). Morkonyse ir aplinkiniuose kaimuose prie Neries ir Ašmenos bradiniu vadinamas iš kitų Lietuvos upių ir ežerų pažįstamas tribradis (Рыболовство
1907, 152; Milius 1964, 118–119; Driskius 1998, 348–349; plg. latvių trijbridis – Bīlenšteins
2007, 361–363), arba gegnės. Molėtų krašte užrašytas kalbos pavyzdys Traukia bradinį už gegnių (LKŽ III 200) tiksliai atitinka Morkonių žvejų terminiją – bradinys buvo konstruojamas iš dviejų gegnėmis vadinamų pavažų, šioms parenkamos didelės eglės šaknys-krivulės:
Гегні – у бродні... гегні – во такая во крывуля. Trečio žvejo laikoma lazda buvo vadinama
kumeliuku (жарабец) (LTR 7685/495) (39 pav.).

39
Tribradis ir jo dalių pavadinimai

Pažymėtina, kad gegnės baltarusių ir lenkų kalbose laikomos lietuvių kalbos skoliniu (Jablonskis 1941, 75; Лаучюте 1982, 64). Su tam tikru atsargumu tą patį galima tvirtinti ir apie
Morkonių bradinį.16 Neries vidurupyje, galbūt ir platesniame regione vartojamas bradinys, nors
ir priklausantis didelei giminingų žodžių su šaknimis brad- arba brid- šeimai (LKŽ I 802–803;
Smoczyński 2007, 68–69, 73–74), atsiskiria nuo likusios Baltarusijos teritorijos, kurioje visuotinai vartojamas tribradžio pavadinimas крыга (Браiм 1976, 55–56; 1989; plg. liet. kraigą).
16

	Trakų ežeryno žvejų vartotas terminas brodnik na giegniach (taip pat – trójny, trawnyi; Znamierowska-Prüfferowa 1930, 30) jau anksčiau patraukė baltistų dėmesį (Лаучюте 1982, 138).
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40
Pažintis su Albina Vasilionak (priešakyje) ir
Alena Valeika (antrame plane) iš Morkonių
(2007-06-15)

Netrukus užsukome į kiemą pas 75-erių Juzefą Svilą, kuris džiaugėsi mūsų apsilankymu,
bet mažai ką papasakojo apie Morkonių praeitį (jo jaunystė prabėgo Rusijoje, sovietų kariuomenėje ir čekisto tarnyboje). Atrodo, apie Neries ekspediciją J. Svila buvo girdėjęs, tad mūsų
pulkelį entuziastingai sveikino, pilstė į puodelius raugintą beržų sulą. Svarbiausia, Juzefui labai knietėjo mums parodyti garaže saugomas istorines relikvijas. Tai buvo perrištas, sudulkėjęs, seniai niekieno neliestas „Pravdos“, „Trud“ ir kitų sovietinių laikraščių ryšulys. Visi šie
laikraščiai rašė apie Josifo Stalino, mirusio 1953 m. kovo 5 d., mirtį ir laidotuves!
Kur kas labiau J. Svila mus pradžiugino užkalbėjimu. Būdamas ne visiškai blaivus vis
dėlto prisiminė ir vargais negalais sukalbėjo iš savo močiutės užkalbėtojos išmoktą lenkišką
maldelę, ginančią nuo puolančių šunų – įprasta situacija einant kurio nors kaimo gatve. Prieš
sakydamas maldą žmogus turintis persižegnoti, tuomet sulaikyti kvapą ir maldos žodžius pakartoti tris kartus. Pabaigęs peržegnoja šunį, kuris Dievo valia tuoj pat sugrįžtantis į būdą. Tai
retas užkalbėjimų tipas Szedł Pan Jezus przez wieś..., kuris iki šiol nebuvo užfiksuotas Baltarusijoje. Mažai šios rūšies tekstų užrašyta ir Lietuvoje (plg. LU 1433).
Tuo pačiu metu Lina kalbino vieną seniausių per Neries ekspediciją sutiktų pateikėjų –
95-erių Niną Pazlevič, kuri labai prastai girdėjo ir kalbėjo itin darkyta lenkų kalba, bet pasirėmusi lazda labai stengėsi išgirsti ko klausiama. Padedami dukters Ninos uždavėme jai keletą
klausimų ir tenkinomės neišplėtotu padavimu apie auksinę karietą Neryje, Žadiškių bažnyčios
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statybą ir nuotrupa sakmės, perskaitytos iš šventųjų raštų (ў святых кніжках) (LTR 7686:
403–405).
Atsisveikinę su Nina, patraukėme pas kitus Pazlevičius, gyvenančius pietiniame kaimo
pakraštyje. Pirmiausia Vladzislavos Vasilionak kieme pamatėme Stefaniją Pazlevič. Įprastas vaizdas: karštą vasaros dieną kaimynės sėdėjo pavėsyje ant suoliuko prie namo sienos
(41 pav.). Jos tylėjo ir atrodė, kad neturi apie ką šnekėtis. Netrukus pajutau, kad abiem senutėms, įkopusioms į devintąjį dešimtį, jau sunku kalbėti. Jų sakiniai trumpi, mintys dažnai
nutrūksta. Tiksliai neprisimenu, kokį pirmą klausimą joms uždavėme kartu su Olegu, bet
Stefanijos atsakymas, ištartas silpnu balsu, nuskambėjo tarsi perkūnija giedrą dieną: Была
Літва. Асталіся сенажаці, так па-літоўску называліся. Шашкіне там... („Buvo Lietuva.
Dabar likę lietuviškai vadinamos pievos. Ten Šeškinė, ten...“ – LTR 7685/453). Kas tąkart galėjo labiau nustebinti, sujaudinti ir pradžiuginti? Gal morkoniškis, sustabdęs šimtametės istorijos
tėkmę, išsaugojęs tėvų ir senelių lūpomis skambėjusius lietuviškus žodžius ir sakinius? Tokio
žmogaus čia, deja, jau neradome. Bet turėjome laimės girdėti pasakojimus apie juos ir pabūti
tose panerio pievose, kurios per stebuklą tebesaugo išėjusių kartų atminimą.
Šalia Stefanijos sėdinti Vladzislava, gyvenanti Morkonyse nuo pat gimimo, pati nustebo
išgirdusi kaimynės pasakojimą ir šiek tiek susidomėjo. Savaip gražūs ir įsimintini jos pirmieji
žodžiai, nuskambėję netrukus apibūdinant Ceikiniškių pievą: Пры Вяйльлі. Вяйльля н а ш а
плыве і тамака патроха ёсць дзярна („Prie Viaillios. Mūsų Viaillia teka ir ten pakrantėje
truputį yra velėnos...“ – LTR 7685/453). Neprisimenu, kad per ekspediciją panašioje situacijoje ką nors kitą būčiau išgirdęs sakant „mūsų Viaillia“ arba „mūsų Neris“. Tie žodžiai patvirtina, kad tarp pateikėjo ir upės yra labai artimas ryšys. Netrukus įsitikinome, kad tokių šiltų
santykių išraiška Morkonyse gali būti Neriai dedikuotos eilės!
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K. Tiškevičiui, jo paties žodžiais tariant, per visą ekspediciją nepasisekė surasti nei vieno
šalia upės gyvenančio kaimo poeto, kuris būtų ją gražiai pašlovinęs (W 79). Mes Morkonyse
sutikome 85-erių Stanislavą Pazlevičių (42 pav.). Įkvėptas Neries grožio ir atgaivindamas su ja
susijusius jaunystės prisiminimus, jis sukūrė eilėraštį apie Nerį (Я пра Вяйльлю скажу вам
сцішок):
Вілія наша –
Мінску я ўжо аддала,
рэчка залацістая,
Мінск напаіла,
Дно яе пясчанае
І з Нарачa турыстаў
I вада празрыстая.
У Вільнюс вазіла.
Харошая Ніна
Із яе ваду брала,
І сваей рэчцы
Наказ ей давала:

З Вільнюса на Каўнас
Рэчка паспяшала –
Где свайго любімца
Немана избрала.

– Раскажы ты, рэчка,
Літоўскай сяброўцэ,
Якія прасторы
Ў нашай дуброўцэ.

А Неман кудравы
Рэчаньку чакае
І ён сваей рукой
Яе абдымае.

– Дзякуй, дзяўчынка!
Рэчанька сказала.
Я ўжо свае воды
Мінску аддала.

З ней аб’едзініўся
І рукой абняўся,
І разам с Віліяй
У мора падаўся
(LTR 7685/467).

S. Pazlevičiaus eilėraštis alsuoja Adomo Mickevičiaus (1798–1855) poezijos dvasia, bet
autorius tvirtina, kad eiles kūrė pats. Mat jos glaudžiai susijusios su asmeniniais išgyvenimais:
Stanislavui teko lankytis pačiame Neries aukštupyje, kur upės tėkmė dar visai siaurutė, ir tai
jį labai sujaudino: Эта ж Вяйльля! А я ж над Вяйльлёй жыву! Мне тут во аж у сэрцы!
Якая Вяйльля – во, перайсці („Juk tai Neris! Aš juk Neries krante gyvenu! Mano širdis net
suspurdėjo! Kokia toji Neris – ją čia gali peržengti“ – LTR 7685/468).
S. Pazlevičius gimė ir užaugo prie Neries, tačiau ypatingas jo gyvenimo laikotarpis, kai jis
iš Morkonių į Vilnių plukdė sielius. Taigi būtent šis žmogus galėjo atsakyti į mūsų klausimus
apie sielininkų darbo pobūdį ir kelionės Nerimi eigą. Iki tol esu pažinojęs tik vieną sielininką –
savo senelį Juozą Beitnarą, kuris XX a. 3-iąjį dešimtmetį kartais uždarbiaudavo plukdydamas
Nemunu sielius iš Alytaus į Kauną ar net Smalininkus. Deja, nei jo, sulaukusio gilios senatvės,
nei S. Pazlevičiaus iš Morkonių nepavadintum tikru sielininku, kurį galima atpažinti „iš laužo
dūmais pakvipusių drabužių, tvirtų, nuo irklo sudiržusiais delnais rankų, linguojančios eisenos, atsargių, net einant žeme, žingsnių“ (Pupienis 1989, 49–50). Kas kita – jų pasakojimai.
Senelio J. Beitnaro prisiminimai atrodė tokia tolima ir nepaprasta praeitis, kad dar būdamas dvylikos ar trylikos pirmą kartą pamėginau juos surašyti į specialiai tam skirtą sąsiuvinį.
Dabar, po dviejų dešimtmečių, S. Pazlevičiaus piešiamas sielininkystės kultūros paveikslas
buvo ne mažiau įtaigus. Norėjosi, kad tas pasakojimas niekuomet nesibaigtų, o smulkiausių
detalių jame būtų kuo daugiau.
Pavienių nukirstų bei surištų į sielius medžių plukdymas upėmis būdingas dideliam Baltijos šalių regionui; apie tai Lietuvos istorijos dokumentų įvairiuose kontekstuose kalbama
jau nuo XV a., didžiojo kunigaikščio Kazimiero valdymo laikų (W 50–63; Jablonskis 1934,
82; Hedemann 1934, 49–55; VMI 82–83; Vitkauskienė 2006, 170–173; Meilus 2007; Kiaupa
2010, 206–210; ir kt.). Pastaraisiais metais latvių archeologas Andris Caunė atkreipė dėmesį,
jog sielių plukdymo istoriją galėtų papildyti ir archeologinių tyrinėjimų rezultatai: nuo XIII a.
upių krantinių medinėms konstrukcijoms, Rygos miesto mediniams pastatams ręsti naudota
Dauguva atplukdyta mediena. Seniausi pavyzdžiai yra 20–27 cm, 26 cm, 28–33 cm skersmens
rąstai su ištašytomis 21–23 cm dydžio, 4–8 cm gylio kiaurymėmis iš abiejų galų ir sutvirtinančiu to paties rąsto skersiniu. Panašūs faktai užfiksuoti atlikus Šiaurės Rusijos miestų – Novgorodo, Pskovo archeologinius tyrinėjimus (Caune 2007).
Rąstų dalių su panašiomis kiaurymėmis taip pat aptikta tyrinėjant Vilniaus ir Kauno senamiesčius. Užupio bernardinių vienuolyno ūkiniame kieme (Malūnų g. 35), XVI–XVII a.
kultūriniuose sluoksniuose, aptiktas rąstigalis su iškapota kiauryme (Katalynas 2006, 102).
Nemuno ir Neries santakos rajone (Santakos g. 14) viena didžiųjų upių atplukdyti, vėliau pusiau perskelti pušiniai rąstai su iškapotomis skylėmis galuose XVI a. pirmojoje pusėje buvo
panaudoti tvorai tverti (Žalnierius, Balčiūnas 2007, 301–303) (43 pav.).
Nelygu ekonominės sąlygos, vidaus ir užsienio prekybos mastas, iš dalies ir politikos
aplinkybės, XIX a. viduryje Nerimi kasmet plaukdavo šimtai sielių (1853 m. pasiektas rekordinis skaičius – 1237 – Матерiалы 1861, 190). XX a. 4-ąjį dešimtmetį Lenkijai okupavus kraštą, Neries vaidmuo gabenant žaliavinę ir apdirbtą medieną gerokai sumenko. Tačiau kasmet į Vileikos, Smurgainių, Vilniaus lentpjūves, Grigiškių popieriaus fabriką buvo
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Kaune (Santakos g. 14) archeologų aptiktas
rąstas, kuris XVI a. atplukdytas į Kauną
Nemunu arba Nerimi

Medienos plukdymas
(tonomis per metus) Lenkijos okupuoto Vilniaus krašto
upėmis (1 – mediena plukdoma visus metus, 2 – mediena
plukdoma per potvynius)

45
Smurgainių lentpjūvė
(XX a. 6-asis dešimtmetis)

plukdoma tūkstančiai kubinių metrų medienos (Tochtermann 1938, 44–49) (44, 45 pav.). Ir
Neries aukštupyje apie Vileiką, ir jos vidurupyje apie Vilnių, ir žemupyje apie Kauną sielius
plukdyti nustota XX a. 7-ojo dešimtmečio pradžioje (Neris 2010, 79).
Sėkmingas sielių plukdymas būtų neįsivaizduojamas ir neįmanomas be patyrusių vedlių – vairininkų, kurie žmonių pasakojimuose kartais įvardijami kaip laivavedžiai, šeimininkai (gaspadoriai), priešakiniai (пярэднік), o dažniausiai – styrnikai (стырнік). Styrnikais
jie vadinami ir istoriniuose dokumentuose (styrnykos – Kiaupa 2010, 177). Miško prekeiviai
samdydavo styrnikus, jiems patikėdavo ir sielių rišimą, ir būsimų pagalbininkų – užpakalinių sielininkų (заднік) – samdą (po baudžiavos panaikinimo visi jie buvo laisvai samdomi –
Vaikšnoraitė 2004, 40). Atsižvelgdamas į upę, oro sąlygas ir kitus veiksnius styrnikas kaskart
turėjo spręsti, kokio dydžio sielį ryšis plukdyti (LTR 7685/483).
1939 ar 1940 m., septyniolikos ar aštuoniolikos sulaukusį Stanislavą prie sielių pakvietė Morkonyse gyvenęs Čaikouskis, senas patyręs styrnikas, tituluojamas Jūrų Vilku (Марскі

Вільк). Karas Stanislavą užklupo Daniušavoje, Neries pakrantėje berišantį sielius. Vėliau sielius perėmė vokiečių administracija, kurios būstinė įsikūrė Mykoliškėse; vokiečiai sielininkus maitino labai prastai, užtat pirmą kartą vietoje vyžų jiems išdavė guminius batus! (LTR
7685/474). Beje, anuomet Stanislavui sielius teko plukdyti ir Žeimena.
Kelionės metu styrnikas retai pasitraukdavo nuo vairo – apačynos, mat jis stebėjo upę,
prireikus dar komandavo gale esančiam sielininkui. Į pastarojo pareigas įėjo visokeriopa pagalba, o plaukiant pliosu, pavyzdžiui, ties Balingradu (219 km, deš.), Stanislavui tekdavo pakeisti styrniką sielio priešakyje. Sielio gale buvo palapinė ar būdelė (будка) daiktams, maistui
susidėti ir pasislėpti nuo lietaus. Ten pat paklota velėna, ant jos įrengta laužavietė maistui
gaminti. Palankiu oru plaukti sielio gale buvo tikras malonumas – tarsi gandrui lizde. Sėdi,
kurstai sau ugnį: Як боцянэк на гняздзе седзі і паліш (LTR 7685/484).
Mūsų pateikėjas mena, kad sielininkai virdavę sriubą, vištienos buljoną su kruopomis,
bulvėmis, kokią nors košę (LTR 7685/472). Būdavo, į kelionę paims ir gaidį, vėliau nukirs
galvą, nupeš plunksnas ir patieks (LTR 7685/484). Nemuno sielininkams narve laikomas gaidys taip pat atlikdavo laikrodžio funkcijas! (Pupienis 1989, 52). Bet reikia turėti omenyje, kad
tokios kelionės trukdavo kur kas ilgiau negu Nerimi iki Vilniaus.
Kaip ir kitose vidurupio vietovėse, apie Nestoniškes ir Mykoliškes ledonešis Neryje prasidėdavo kovui gerokai įpusėjus, apie Šv. Juozapą (19 d.), arba Blovieščius (25 d.): „Kovo 19-ąją,
per Šv. Juozapą, lydeka uodega įskelia ledą“ (19 марта, Юзэфа гэтага, шчупак хвастом
б’ець лёд – LTR 7686/330), „Per Šv. Juozapą Neries ledai pajuda“ (На Юзэфа Вяйлля тады
ўжо ідзець – LTR 7686/399; plg. 7686/340). Tuo metu, balandžio ar gegužės mėnesį, sielį
nuo Mykoliškių iki Vilniaus įmanoma nuplukdyti per dvi dienas, nors kelionės maršrutas,
palyginti su sausumos keliu (62 km iki Vilniaus), pasak S. Pazlevičiaus, buvo beveik du kartus
ilgesnis – 110 km (LTR 7685: 475, 481).17

46
Neries sielininkas
(1939)

Vasarą plaukdami nuo saulėtekio iki saulėlydžio Mykoliškių sielininkai Vilnių pasiekdavo per tris dienas (46 pav.). Palyginimui: pavasarį Kernavės apylinkių sielininkai, įveikdę apie
100 km atstumą, Kauną taip pat pasiekdavo per kelias dienas, tačiau vasarą – per dvi, kartais
net tris savaites (LTR 7592/1188).
17

	Iš tikrųjų – 170 km (Vait.).
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Nelygu upės tėkmė ir vėjo kryptis, apie Mykoliškes surištas sielis Nerimi plaukė apie
5–6 km/val. greičiu. Plukdomos medienos kiekis taip pat turėjo įtakos – mažesnis, taigi lengvesnis sielis plaukė lėčiau. Dažniausiai į sielį apie Mykoliškes buvo rišama nuo 6 iki 10 lovų,
kiekviena jų – iš 6 m ilgio rąstų, surištų į maždaug 4 m pločio plaustus (apie 7 m3 medienos;
LTR 7685/475).
Prisimindamas keliones Nerimi S. Pazlevičius nuostabiai gyvai piešė kadaise matytą upę,
akyse tarytum regėdamas jos kilpas ir srovę, su kuria sielininkams reikėjo varžytis. Ад заду
пагоніш. Ооо! Должан гнаць у гэты бок, у гэты, ну а тады ў гэты („Priplauksi [akmenį – Vait.], Ooo! Turi irtis į šitą pusę, į tą, tada vėl į šitą“ – LTR 7685/470), Так ідзець, ідзець
наўкола, наўкола, наўкола. Праве, паўдня ідзеш, ізноў на гэта месца прыдзеш. Пака такі
круг... Ад Амэрні – усё права, права так все тянет („Plauki, plauki aplink aplink aplink.
Dešinėn, į pietus plauki, vėl tą pačią vietą priplauki. Tokį ratą. Nuo Gamernės [vietovė prie
Bezdonės žiočių – Vait.] dešinėn dešinėn, vis taip traukia“ – LTR 7685/473). Stanislavui kartojant žodžius, jo kalba pagreitėdavo, regis, taip pat, kaip ir mūsų įgulos narių, plaukiančių per
rėvą arba mėginančių prisiirti prie kurio nors akmens, žodžiu, iš paskutiniųjų besirungiančių
su upės tėkme.
Stanislavo atmintyje, deja, nedaug likę Neries rėvų ir akmenų pavadinimų. Žemyn upe
nuo Mykoliškių jis mena Bistryčios rėvą (Быстрыцa) (245 km), Aviną žemiau santakos su
Žeimena (Баран) (210 km), Gamernę ties Bezdonės žiotimis (Амэрня... Чырвоны камень
у заборы) (apie 201 km), Tetervinus įplaukus į Nemenčinę (Цяцярукі) (apie 197 km), vieną po kitos sekančias rėvas žemiau Nemenčinės, o priartėjus prie Vilniaus – Turniškių rėvą
(Турнішкі), kur Antrojo pasaulinio karo išvakarėse pradėta statyti hidroelektrinę (175 km)
(LTR 7685: 470, 472, 479, 488).
Atminčiai nusifotografavome prie Pazlevičių namų kartu su jų šeimininkais, laukiančiais
60-ųjų vestuvių metinių, ir Stanislavo lydimi grįžome prie savojo plausto. Prieš išplaukdami, kairiajame Neries krante, 0,29 km atstumu nuo aukštos įtampos elektros linijos, lokalizavome mūsų pateikėjo minėtą Mačulniką (Мачульнік). Tai akmuo, kurio pavadinimas gali
būti sietinas su žodžiu мачыць „šlapinti, sušlapinti“ (Глыбокая рэчка... памачылі мяне ўсю,
змачылі... – LTR 7686/393).
Iš tiesų Mačulnikas, sušlapęs, kitados apskaldytas, dabar stūkso Neries pakrantėje, tarp
meldų (N54o46′41,8'', E26o11′54,7'') (47 pav.). Remiantis J. Svilos pasakojimu, galbūt prie šio
akmens Morkonių vyrai vesdavo arklius norėdami atsikratyti kaltūno uodegoje. Kaip ir plaukų vėlinys ant žmogaus galvos, neiššukuojamas ašutų kamuolys arklio uodegoje rodo vidinius
negalavimus, iš kūno išeinančią ligą, dr. Jono Basanavičiaus duomenimis, Plica polonica (Basanavičius 2002, 442). Kaltūno jokiu būdu negalima kirpti, pjauti ar kitaip šalinti geležiniais
įrankiais, prireikus jį būtina išmušti akmeniu stovint tekančiame vandenyje ir padėjus arklio
uodegą ant akmens: Камень падкладывалі, такі гуз рос – калтун, і патом, панімаеш, і
па гэтай шэрсьці, па каўтуне білі другім камнем і яго выбівалі (LTR 7685/447). XX a.
pirmojoje pusėje kaltūną taip pat gydydavo ir Lietuvos ūkininkai: „Jei norima pašalinti kaltūnas iš arklio karčių, tai karčiai reikia įmerkti į vandenį ir paskui paimti du akmeniu ir,
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uždėjus kaltūną ant akmens, numušti kitu akmeniu, mušti tol, kol nutrūks kaltūnas“ (Svėdasų
apyl.; TK). Iš pirmo žvilgsnio keistas kaltūno gydymo būdas akmeniu, matyt, pagrįstas akmens
ir geležies priešprieša; pirmoji substancija priklauso dangaus, antroji – požemio dievybių sferai.
Įsiminė visa, ką išgirdome ir pamatėme Morkonyse: Neris ir jos lankos, kaimas ir jo gyventojai. Skirtingai negu K. Tiškevičius, šios vietovės praeičiai mūsų ekspedicijos dienoraštyje
galėjau skirti ne kelias eilutes, o keletą puslapių, praturtinančių Neries vidurupio istoriją. Pažintis su Morkonių sielininku ir savamoksliu poetu Stanislavu Pazlevičiumi – tai nuostabių
susitikimų su Neries pakrančių gyventojais tęsinys. Būtent jie per ekspediciją padėjo užpildyti
regimas ir neregimas Neries paveikslo vietas iki tol nematytais atspalviais ir tam tikra prasme
įkvėpė jam gyvybės.
Nuo Mykoliškių mus skyrė keleto kilometrų atstumas. Stračia (Страчанка), kitaip Strėčia
(270 km, deš.), nustebino nelauktai plačia delta – su daugybe salų, suplautų iš Stračios ir Neries
smėlio sąnašų, bet pristigome tiek jėgų, tiek laiko atidžiau apžiūrėti šią vietą. Vandeningosios
Stračios žemupyje – Alchovka, garsėjusi kaip medienos apdirbimo centras, kartono fabrikas,
kurį XX a. pirmojoje pusėje, pasakojama, kūrė vienas Vilniaus žydų turtuolių (LTR 7685/463).
Mykoliškėse, kurias pasiekėme jau vakarėjant, laukė didelė ir, kaip netrukus paaiškėjo,
gerokai triukšmingesnė nei įprasta ekspedicijos stovykla. Šių permainų kaltininkai – į Mykoliškes atvykusi nauja baltarusių keliautojų ir muzikantų grupė, tarp jų Olegas Gaidukevičius, Olesius Jurkoicas, Aliaksandras Puškinas, dr. Slava Rakovičius, Zmiceras Sidarovičius iš
Minsko, Astravo ir kitų vietovių. Manęs lūkuriavo baltarusė žurnalistė. Tik išlipęs į krantą likau sėdėti greta jos netoli prieplaukos, ant kažkieno apverstos valties. Nežinau, ar tas interviu
buvo išspausdintas, ar transliuojamas per radiją, bet klausinėjamas ir kalbėdamas į diktofoną
turėjau netikėtą galimybę pats pabūti pateikėjo kailyje.
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Birželio 16-oji išaušo po triukšmingos nakties, dainų ir šokių, kuriuos surengė ekspedicijos naujokai, pasitelkę gitarą, dūdmaišį ir galbūt dar kokį kitą muzikos instrumentą. Kęstutis
rytą automobiliu pavėžėjo iki miestelio centro, kur po ilgos pertraukos turėjome galimybę
parduotuvėje nusipirkti saldainių ir sausainių; dalį jų parvežiau į Lietuvą lauktuvių. Kita vertus, pastarosiomis dienomis patys supratome, kad Mykoliškės visuomet garsėjo prekeiviais ir
prekyba. Taigi net apsilankymas vietos parduotuvėje mums atrodė simboliškas ir pateisinamas sumanymas.
Mykoliškes (272 km, kair.), įsikūrusias prie perkėlos per Nerį kelyje Vilnius–Polockas (tas
kelias dar vadinamas Juoduoju, arba Stepono Batoro, traktu), garsino turgūs ir žydai prekeiviai. Per 1857 m. ekspediciją Mykoliškėse iš 351 gyventojo 2/3 (250) sudarė žydai (W 129).
„Ar Mykoliškių žydai?“ – perklausdavo pateikėjai per 2007 m. Neries ekspediciją. Visi į tą
klausimą atsakydavo panašiai: „Jie nenorėjo dirbti, vertėsi perpardavinėjimu. Turėjo savo
krautuves, nedidelius restoranus ir aludes“ (Яўрэі што? Яны работаць не хацелі, толькі
спекуліравалі. Дзіржалі магазіны свае, рэстаранчыкі, піўныя – LTR 7686/351).
Bent XX a. pirmojoje pusėje visais metų laikais antradieniais, vėliau sekmadieniais Mykoliškėse rengiami turgūs plačiai garsėjo kaip vieta, kur buvo galima derėtis, pigiai pirkti ir
brangiai parduoti: „Viską čia gabeno parduoti – galvijus, arklius, karves, kiaules, žodžiu, viską“
(Усё вялі, і скот, і коней, і кароў, і свіней, і няслі ўсё – LTR 7686/351).
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Mykoliškės, žvelgiant iš šiaurės rytų (dešiniojo
Neries kranto)
(2007-06-15)

K. Tiškevičius, atplaukęs į Mykoliškes Šv. Antano atlaidų išvakarėse, turėjo progos iš arti
apžiūrėti, o ekspedicijos dailininkas – netgi nupiešti miestelio ir jo apylinkių gyventojus, jų
išvaizdą ir aprangą (W 136–138). Būtų buvę beprasmiška mums sekti jo pavyzdžiu, nes Mykoliškėse pamatėme niekuo neišsiskiriantį, apytuštį miestelį prie tilto per Nerį (48 pav.).

Istorijos bėgyje Mykoliškės turėjo nemažų privilegijų, tačiau sąlygos jomis naudotis buvo
nepalankios, nes XVII–XVIII a. didžiuoju vieškeliu ne kartą pražygiavo svetimšalių kariuomenės. 1622 m. Janas Bžostovskis Mykoliškių dvare pastatydino Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią ir vienuolyno pastatus, į kuriuos pakvietė Vilniaus regulinius kanauninkus, kitaip dar
vadinamus augustijonais (Брэгер 2004, 69, 74–75). XVII a. viduryje Mykoliškėse iškilo mūrinė baroko stiliaus Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčia, kurią netrukus nusiaubė Maskvos kariai,
traukiantys į Vilnių. Mykoliškių parapijos ribos driekėsi vakarų–pietvakarių kryptimi pagal
Vilniaus kelią, pietuose – iki augustijonų palivarko Labudžiuose. Rytuose siekė Vidžiūnus ir
Kerelius Ašmenos žemupyje (Synodus 1744, 57). Miestelis ilgainiui vis dėlto augo, išsiplėtė
dviejų gretimų kaimų – Padvarancų ir Padviliancų žemių sąskaita. Pastarasis kaimas, kaip
minėjome aptardami Panerėlių vietovardžio kilmę, seniausiame, 1590 m. istoriniame dokumente tebevadintas Wilea (W 129) ar Велья (Брэгер 2004, 81).
Paminėtina, kad nuo XVIII a. vidurio, kai Mykoliškes istoriniuose dokumentuose imta
vadinti nebe miesteliu, o miestu, turgaus aikštėje iškilo medinė rotušė! Joje saugotos privilegijos ir rengti teismų posėdžiai. Deja, 1849 m. miestelyje kilo gaisras, rotušė sudegė ir nebuvo
atstatyta (Брэгер 2004, 82).
Matyt, XVI–XVIII a. laikotarpį mena kadaise iš Mykoliškių į LNM patekę keletas žiestos
keramikos fragmentų. Kartu saugomas geležinis cilindrinės spynos raktas (LNM AR 218:
1) būdingas ankstyvųjų viduramžių laikotarpiui. Deja, apie jo radimvietę tikslių duomenų
nėra.
Atsisveikinę su Mykoliškėmis leidžiamės tolyn – šį kartą ieškoti piliakalnio prie Saročios
kaimo. Piliakalnis stūkso toje vietoje, kur Neris stačiu kampu krypsta į vakarus, žemiau Saročios upelio žiočių (270 km., deš.). Pinykla (Пiнiкла) vadinamoje vietovėje anksčiau būta tuo
pačiu vardu vadinamo kaimo (ВТУ LXVII–8).
Piliakalnis įrengtas Neries dešiniojo kranto aukštumos kyšulyje (aikštelės centre –
N54o50′11,5'', E26o09′41,6''). Čia patogu stebėti upės tėkmę pietuose ir jau tolstančią į
vakarus. Šiaurės vakarų kryptimi aukštėjanti tankiu mišku apaugusi piliakalnio aikštelė
yra maždaug 40 x 155 m dydžio, ištęsta iš šv į pr, nežymiai nuolaidėjanti r kryptimi, nuo
likusios aukštumos dalies atskirta plačiu, apie 3,5–4,5 m gylio gynybiniu grioviu.
1981 m. piliakalnio vietą nustatė M. Čarniauskis, tačiau jo netyrinėjo (Збор 1986, 93).

Kitas sustojimas – prie Dudkos žiočių (264 km, deš.). Praėjo daugiau kaip šimtmetis, kai
Fiodoras Pokrovskis čia žvalgė ir aprašė piliakalnį, anuomet buvusį Jokūbiškių vienkiemio
kaimynystėje. Neries ardomame piliakalnio šlaite buvo matomas 2 aršinų (apie 1,42 m) storio
kultūrinis sluoksnis, kuriame rasta lipdytos ir žiestos keramikos, gyvulių kaulų ir žvėrių ragų,
molio tinko ir įvairių metalinių dirbinių fragmentų (Покровский 1899, 95–97).
Vadovaudamiesi lakoniška geografine informacija apie piliakalnį Neries ir Dudkos upelio santakoje (Зайкоўскі 2004, 35–36), nesėkmingai mėginome surasti šį archeologijos paminklą. Atrodo, pernelyg nutolome nuo Neries, klaidžiame miške patikrinome keletą Dudkos
slėnio raguvų ir kiek susikrimtę turėjome grįžti prie plausto.
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Paminėtina, kad už 1 km į šiaurės rytus nuo Jokūbiškių piliakalnio, miške, dar yra ir
Pilvinų pilkapiai; juose F. Pokrovskis rado V–VI a. geležinę lankinę segę tordiruotu lankeliu
(49 pav.), tad Pilvinų pavadinimas įėjo į Rytų Lietuvos pilkapių kultūros tyrinėjimo istoriją
(Покровский 1899, 47–55; Гавритухин И. О. 1989; Bliujienė 2002, 148–149). Analogiškų
segių vėliau rasta dar dešimtyje vietovių, bet visos sutartinai vadinamos Pilvinų tipo segėmis.
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Geležinė lankinė segė, rasta
Pilvinų 2 pilkapyje,
degintiniame moters kape
(be mastelio)

Minėtojo Neries ruožo archeologinių paminklų aprašymas tuo nesibaigia. Už 1,1 km ir
1,7 km į rytus ir šiaurės rytus nuo Svieronėlių kaimo dviejų Rytų Lietuvos pilkapių grupių vietą 1976 m. nustatė ir aprašė Jaraslavas Zviaruha (po 5 pilkapius kiekvienoje, vidutiniškai 1 m
aukščio ir 10 m skersmens pilkapiai) (Збор 1986, 91). Tačiau stokodami tikslaus geografinės
padėties aprašymo ir tausodami jėgas šį kartą pilkapių ieškoti nesiryžome.
Malyje Sviranki, kitaip Svierionėlių kaimas (263 km, deš.), – nedidelis ir jaukus. Gyvenvietės pavadinimo dėl nežinomų priežasčių nemini K. Tiškevičius (plg. ВТУ LXVII-8). Tai
istorinis greta esančių Balšyje Sviranki (kitaip – Svierionių) palydovas (50 pav.). Ten esanti
parapinė Šv. Jurgio bažnyčia pastatyta XVIII a. pabaigoje, o praėjus kiek daugiau nei šimtmečiui – rekonstruota.
Keistoka, kaimo senbuviai nieko negalėjo pasakyti apie piliakalnį prie Jokūbiškių vienkiemio, pilkapius – senovės karių kapus miške mena lyg per miglą. Kas kita – paslėptas auksas! Paplitusios legendos apie viename šulinių paslėptą karietą su auksu (брычкa з золатам –
LTR 7686/416) ir apie senąsias kaimo kapines. Be to, iš kartos į kartą perduodami pasakojimai
apie vyskupą (тут быў біскуп – LTR 7685/500), matyt, mena faktą, jog XVII a. – XIX a.
pirmojoje pusėje Svierionys buvo Vilniaus dekanato valdytojų nuosavybė (Брэгер 2004, 74–
75). XV a. dokumentai liudija, kad Svierionių dvaras senas, anuomet jis sietinas su iškiliomis
Svierių kunigaikščių ir didikų Sungailų giminėmis. Tad iš dalies paaiškėja, kodėl jau XVI a.
pradžioje čia įkurta bažnyčia (Брэгер 2004, 69).
Per Neries ekspediciją Svierionėliuose sužinojome, kad nuo seno čia gyventa Siamaškų
(Сямашкі), Kačkanų (Качканы), Kazlouskių (Казлоўскія), Valujevičių (Валуевічы), Kopūstų (Капусты) ir Simanavičių (Сымановічы) (LTR 7686/441). Aštuoniasdešimtmetis Juzefas
Siamaška dar gerai mena senojo kaimo rėžius penkiose skirtingose vietose: Пяць шнюроў ёсь,
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Svierionys (Świranki) ir Svierionėliai (Świranki Mł.)
(1932–1933)

палосаў: Первы, Фтарой, Трэці, Чацьвёрты... (LTR 7685/507). Taip pat užfiksavome Neries
pakrantės pievą, pavadintą Прэлуп, aukšto Neries kranto – Сланінка,18 nedidelės rėvos ir
Neries pakrantės pavadinimą – Ключ (LTR 7685/505). Neries ir Dudkos pakrantėse šienaujamas lankas vietos gyventojai vadino ir лука, ir лонка (plg. Лонка там называецца Прэлуп...
калісьці касілі там усё – LTR 7685/507). Matyt, su lankomis ir lankelėmis taip pat sietinas
Лучкі vietovės prie Neries pavadinimas (LTR 7686/464).
Svierionėliuose, kaip ir Morkonyse, nuo seno sieliai buvo rišami ir plukdomi į Vilnių.
Miškai plytėjo kairiajame krante, medienos verslu XX a. pirmojoje pusėje vertėsi vienas Mykoliškių žydų (LTR 7686/418). Dirbantys nederlingos žemės lopinėlius (plg. W 143) ir auginantys gausias šeimas svierionėliškiai, tiek vyrai, tiek moterys anuomet buvo priversti ieškoti
papildomo uždarbio prie sielių: Мала мелі зямлі, а людзі многа было сем’і, так хадзілі
ганялі, зарабатывалі на плытах (LTR 7686/418).
Pasakojimai apie gyvenimą prie upės Svierionėliuose mažai kuo skyrėsi nuo girdėtų Mykoliškių ir Nestoniškių apylinkėse, bet pateikėjų kalboje ryškiau nei iki šiol buvo girdima, matyt, lenkų kalbai būdinga f vietoje v, pvz.: фэст быў у нас ф т а р о г а іюля (LTR 7686/419;
plg. Turska 1995, 100). Buvo nemalonu klausytis itin nepalankių lietuvių tautos ir valstybės
vertinimų, kuriems galbūt turėjo įtakos istoriniai įvykiai Vilniaus krašte 1939 m.: Літвін
бег, бег, бег, бег і столп паласаты паставіў, каб болей сабе граніцы. Паваліўся і чуць не
18

	Turbūt kalbama apie tą pačią vietovę – buvusį užusienį, kurį 1857 m. rado K. Tiškevičius (Z. Słaninka – W 281; plg. Дв. Слонимка – ВТУ LXVII–8).
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памёр. А беларус вышаў, самагоначку гоніць, падняў, паглядзеў і ўсё. Беларусы – добрыя
людзі, літвіны – благія. Яны – захватчыкі, каб ім пабольшэ, пабольшэ. І злыя, благія
(„Lietuvis bėgo bėgo bėgo bėgo ir pasienio stulpą pastatė taip, kad tik daugiau jam žemės.
Tada parkrito ir vos nenumirė. Baltarusis atsitraukė nuo naminės varymo, pakėlė lietuvį, pažiūrėjo ir tiek. Baltarusiai – geri žmonės, lietuviai – blogi. Jie grobikai, kad tik jiems daugiau.
Pikti, blogi...“ – LTR 7686/440).
Ta pačia tema visur pasakojama, esą žmogus, paklausęs Vilniuje kelio ne lietuvių kalba,
tyčiomis suklaidinamas: Ім папытайся па-беларусоў так яны змахлююць і не пакажуць у
той бок, дзе магазін. У другі бок саўсём пакажуць. Мы ім не верым („Jų [lietuvių – Vait.] paklausk baltarusiškai, tai jie apgaus ir neparodys, kur parduotuvė. Visai į kitą pusę parodys. Mes
jais nepasitikim“ – LTR 7686/440). Šiaip ar taip, Vilnius ir tik Vilnius yra visų Neries vidurupio
kaimų gyventojų traukos centras. Jame dabar gyvena ir dauguma išeivių iš Svierionėlių kaimo.
Netrukus Mužiluose iš pateikėjų lūpų pirmą kartą išgirdome ir ekonomika grindžiamą
mėginimą paaiškinti, kuo skiriasi Vilnius ir Minskas. Pastarajame, esą, susispietę kolūkiečiai, o lietuviai, vilniečiai, norintys gyventi turtingai (У Мiнску калхознiкi собралiсь i все...
Лiтоуцы все у Вiльнi, енны хочет богато жыть – LTR 7685/513). „Pas mus štai, Lietuva,
Vilnius. Koks čia atstumas? Keturiasdešimt kilometrų. Ten, Vilniuje, visa Baltarusija. Iš mūsų
visi išvažiavę – ten išvažiavo dirbti ir liko“ (У нас так во Літва, Вільнюс. Што тут. Сорак
кіламетраў. Так там уся Беларусь у Вільнюсе. У нас усе павыяжджаўшы, як раньша на
работу выяжджалі туды, ну там і асталіся – LTR 7685/517, Bistryčia). „Visi lietuviai
laikomi turtingesniais už mus. „O! Lietuvaitę vedė! O, turtingą! [O baltarusis neturtingas?]
Palyginti su Lietuva – žinoma! Štai, parduotuvė pas mus ir Lietuvoje – viskas pas jus pigiau! O
kokią mes pensiją gauname, ir kokią pensininkai Lietuvoje!“ (Усе літоўцы, шчытаецца, як
бы багача нас. „Во! Літоўку ўзяў! Во, багатаю!“ [А беларус ужо бедны?] Ну, па сраўненію
з Літвой – канечна! Вот пайдзі і ў магазіне ў вас у Літве – усё дзішэўле! І пенсіі сколька
палучаем мы, і сколька літоўцы палучаяць! – LTR 7686/479; Mužilai).
Po ilgos pertraukos Svierionėliuose vėl išgirdome pasakojimą apie senovines skenduolio
paieškas: į upę leidžiamas dubenėlis su uždegta grauduline (vasario 2 d. pašventinta) žvake
(ставілі свечку на блюдца, бываіць астанаўліваецца – LTR 7686/421). Nuo perkūnijos gintasi valgant supelijusią duoną (плеснявы хлеб еш, не будзеш гразы баяцца – LTR 7686/442).
Dar vienu netikėtu ekspedicijos atradimu tapo 66-erių Sofja Kazlouskaja, kuri pateikė vertingų
tikėjimų ir sakmių (51 pav.). Ypač vaizdingi jos pasakojimai apie gyvates ir elgesį su jomis.
Gyvačių visuomet būta kitapus Svierionėlių, miškuose, kairiajame Neries krante. Juose
pateikėja nuo pat vaikystės kartu su kitais vaikais rinkdavusi grybus ir uogas. Gyvačių niekuomet nebijojusi, įžengusi į mišką paimdavo pagalį, perskeldavo jo galą ir jei kokia gyvatė,
tai tuo pagaliu mikliai jai už galvos: Так расшчапіў вілку, раз, раз за галаву – павесіў, вісіць
(LTR 7686/449). Kartą gyvatę vaikai užmetė ant skruzdėlyno, grįždami namo terado jos griaučius. Nuostabiausia, prisimena S. Kazlouskaja, kad gyvatės kaukolės forma buvo tokia pat kaip
arklio: Галава, еслі паказаў бы, то не сказаў бы, што гадзюка – якраз як коньская. Во
такая! Нападобіе як чэрап каня. Так у гадзюкі такая галава (LTR 7686/445).
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51
Lina Sokolovaitė kalbina Sofją Kazlouskają
iš Svierionėlių
(2007-06-16)

Sudžiovinta arba degtine užpilta gyvatė – plačiai žinoma liaudies medicinos priemonė,
ir šiandien tebenaudojama nuo vidaus ligų, kompresams ir vonelėms. Todėl paprašyta kaimo moterų ne vieną gyvatę mūsų pateikėja parnešusi namo. Ypač gražus Sofjos prisimintas
epizodas apie uogaujančius ir gyvatę tarp uogų išvydusius vaikus. Jie kreipdavosi į ją meiliais
žodžiais: Як пойдзем дзе ў ягады і многа ягадаў, і яна тамака дзе звіўшыся ляжыць. Тады
паштырхаем, тады харашо да яе гаворым, дзякуем, што ты нас у ягады пазвала, каб
уцякла бы, еслі не ўдасца злавіць („Išeisim uogauti, daug uogų ir ji [gyvatė – Vait.] ten kur
susirangiusi guli. Tada pabaksnojam, gražiais žodžiais į ją kreipiamės ir dėkojame, kad tu mus
į uogas pakvietei, kad ji pasitrauktų, jeigu nepasiseks sučiupti“ – LTR 7686/453).
Įgėlus gyvatei, anot S. Kazlouskajos, tą vietą žmogui reikia kuo greičiau aprišti vestuvinės
suknelės juostele ar kaspinu: Еслі гадзюка ўкусіць – перавязвалі места гэта шлюбным…
поясам ад шлюбнай сукенкі ir ieškoti užkalbėtojo; dar neseniai jų būdavo kone kiekviename
kaime (LTR 7686/443).
Gyvačių aktyvumo miške laikotarpis palyginti trumpas, tęsia savo pasakojimą Sofja.
Svierionėlių apylinkėse, kaip ir kitose vietovėse, gyvatės pasirodančios kovo 25 d., o sulendančios žemėn apie rugsėjo 14 d. (LTR 7686/452; Lietuvoje visuotinai tikima, kad tai vyksta per
Šilines – rugsėjo 8 d.). Per Blovieščius, kovo 25 d., jokiu būdu negalima namo nešti nė menkiausio pagalio. Šio draudimo nepaisę Svierionėlių gyventojai ne kartą buvę išgąsdinti kieman
atšliaužusios gyvatės – šioji šliauždavusi ten, kur anądien buvusi neapdairiai numesta šaka
ar vytelė. Beje, kartą moteris užsimiršusi nusilaužė vytelę ir vietoje pagaliuko įkišo į senovinę durų rankeną. Koks buvęs išgąstis, kai vasarą moteris rado ant durų rankenos apsivijusią
gyvatę: У нас адна баба выламала вітку – забылася, што Звеставанне. Узяла, запхнула
як замыкаецца клямка… вітку. А тады крычыць нямым голасам, гвалт: „Хадзіце сюды,
хадзіце сюды!“ А гадзюка цераз гэту клямку ўжо перавісшы (LTR 7686/446).
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Jau po vidurdienio grįžome prie Neries, pakrantėje išmatavome svierionėliškių naudojamą valtį19 ir po ilgalaikės kaitros mūsų pulkelį, ketinusį šioje vietoje pasistiprinti, užklupo
smarkus lietus su perkūnija. Toliau keliauti galėjome tik lietui pasibaigus. Bet ir pasiekę Mužilus su nerimu žvilgčiojome į dangų.
Istorinės žinios apie Mužilus (260 km, deš.; Murzyło – W 281) skurdžios. XVII a. kaimas priklausė Bistryčios seniūnijai, vėliau prijungtas prie Svierionių dvaro (Брэгер, Вiталёва
2004, 594). Pasakojama, esą apie Mužilus ar Patoką senovėje būta moterų vienuolyno su ūkiu.
Tų pastatų vietą galbūt tebežymi pamatų akmenys (LTR 7686/472).
Kaimo kryžkelėje pastebėjome ant suoliuko sėdinčias tris moteris, aplink sukiojosi šunys.
Mums pasirodė, kad kuo arčiau Lietuvos, tuo dažnesnis toks kaimo kryžkelės vaizdas. Užmezgėme pokalbį su mužiliškėmis. Haną Gutarovą ir Mariją Svilą netgi įkalbėjome padainuoti
mums senovinę vestuvinę dainą. Galbūt šis susitikimas būtų tapęs labiau įsimintinu, jei ne
audros debesys, grėsmingai aptraukę dangų. Nuo audros tuojau pat reikėjo ieškoti pastogės,
nes suskubti pas Feliksą, likusį saugoti plausto, nebūtume spėję. Smarkią liūtį, kurią lydėjo
žaibai su perkūnijomis, pasitikome M. Svilos namuose, o Feliksas – paupyje.
Marija Svila, mergautine Randanovič pavarde, – paprasta ir miela moteris. Kartu su jos
dukra vaišinomės arbata ir tirpia kava, šnekučiavome ir su nerimu stebėjome, kaip kaskart
sužaibavus mirkčioja stalą apšviečianti elektros lemputė (52 pav.). Marija tomis akimirkomis
išgąstingai šnibždėjo „Dievo Motina...“ Besisvečiuodami patyrėme, kad Mužiluose nuo seno
gyventa Babičių (Бабічы), Svilų (Свілы) ir Krivickių (Крывіцкі). Būta čia ir girgūno – užkurio Kavaliausko (Кавалеўскі) iš Gervėčių apylinkių (Ён троха неяк гаварыў гэтак –
LTR 7686/468).

52
Svečiuose pas Mariją Svilą iš Mužilų
(2007-06-16)
19

Valtis prižiūrėta, 5,75 m ilgio, 0,75 m pločio, bortai – 0,38 m aukščio; dugnas pagamintas iš dviejų
plačių lentų, abu galai smailėja.

Grįždami prie plausto pirmą kartą per Neries ekspediciją išvydome šulinį su svirtimi, bet
labiausiai knietėjo pamatyti Mužilų šaltinį. Vedliu pasišovė pabūti vienos pateikėjų anūkas,
vilkintis reklaminius Lietuvos radijo stoties M-1 marškinėlius. Šaltinio vanduo, kaip sužinojome dar prieš audrą, nuo seno garsėja gydomosiomis savybėmis.
Šaltinis (крiнiца) trykšta už 90 m į r nuo kaimo pakraštyje esančios Krivickių sodybos,
nedidelio Neries intako dešiniajame krante (N54o49′35,6'', E26o02′41,6''). Dvi šaltinio
versmės viena šalia kitos trykšta apie 10 m pločio sufoziniame cirke. Šiaurės vakarų pusėje esanti didžioji versmė veržiasi iš po 0,8 x 1 m dydžio, 0,55 m aukščio apsamanojusio
akmens. Šaltinio vanduo siauru ir trumpu prataku teka į r pusę (60o–70o).

Baltarusijos šaltiniai, tekantys į rytus, iki šiol nebuvo išsamiau tyrinėti. Mužilų šaltinio
vanduo srūva beveik tiksliai rytų kryptimi. Visuotinai žinoma, kad vandenys, upės ir šaltiniai,
teka vakarų link. Į rytus, arba įsauliui (prieš Saulę) tekantis vanduo gydo akių ligas, įkvepia
gyvybės, jaunina ir gražina (Vaitkevičius 2003, 172–174).
Atsigaivinę šaltinio vandeniu ir nusifotografavę kartu su vedliu, prie Neries radome lūkuriuojantį Feliksą. Tęsėme kelionę žvalgydamiesi Kazoko akmens (Za wsią Murzyłłami kamień Kazak – W 148, 285). Šis Neries akmuo Mužilų gyventojams gerai žinomas, tačiau jo
pavadinimas pamirštas – „akmuo ir tiek“ (камень і камень – LTR 7686/466). Įsidėmėtina,
jog šis akmuo vietos gyventojams tarsi vandens lygio upėje matas: „Kai vanduo pakilęs, sakoma: „Štai, akmens nematyti“. Kai vandens lygis nukrinta, sakoma: „Jau akmuo matosi“ (Як
вада вялікая, гавораць: „Во, каменя ня відно“. Як вада спадзець, гавораць: „Ужо камень
відна“ – LTR 7685/512). Šie akmenys – vandens lygio matuokliai – Lietuvoje dažniausiai vadinami Gaideliais; prie šios temos dar ne kartą turėsime progą sugrįžti.

53
Kazoko (Казак) akmuo,
žvelgiant iš rytų
(2007-06-16)

Kazokas (Казак) stūkso Neries viduryje, kiek žemiau kaimo (N54o49′16,9'', E26o02′31,2'')
(53 pav.). Tai vidutinio rupumo rausvas granitas, šr–pv kryptimi pailgas, 1,5 x 2,6 m dydžio, apie 2,1 m aukščio (per ekspediciją virš vandens kyšojo 1,1 m akmens dalis). Akmuo
nežymiai nuolaidėja pv link, jo viršuje – 3 kaltu iškaltos skylutės.
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Nepastebėjome, kaip praplaukėme Gožės (Газянка) žiotis (259 km, kair.; plg. Kazianka –
W 148). Šio nedidelio upelio ištakos – Gervėčių apylinkėse, apie Černiškes. Istorinis Patokos
(259 km, deš.) gyvenvietės pavadinimas, matyt, yra Palankės. Neryje ten būta dviejų akmenų,
vadinamų Makraguzais: Za zaściankiem Pałonkami dwa kamienie Makrahuzy (W 148).
Kažkur netoli Rizgarų dvarvietės ir Saviškių kaimo (255 km, deš.), ant aukšto Neries
kranto, aprašyta Rytų Lietuvos pilkapių kultūros grupė (8 pilkapiai – Збор 1986, 93). Akmenų
vainikais apjuostus pilkapius per Neries ekspediciją čia tyrinėjo K. Tiškevičius (Покровский
1893, 47). Vėlų vakarą, be apčiuopiamų rezultatų baigę trijų itin didelių pilkapių kasinėjimus,
1857 m. ekspedicijos dalyviai, anot jų vadovo, jautėsi pervargę ir troško vien poilsio (W 142).
Nors per dieną nekasinėjome, ne mažiau pavargę pasijutome ir mes: atėjus vakarui peršlapusiame plauste buvo vėsu ir nejauku. Visų mintys sukosi apie Bistryčios stovyklą ir šiltą
nakvynę, iki kurios dar laukė ilga kelionė, daugiau kaip dešimties kilometrų atstumas. Be to,
apniko liūdesys, mat irklais varomas plaustas vos stūmėsi pirmyn, kartkartėmis dar turėjome
stoti pūsti oro. ši techninė problema, su kuria susidūrėme pačioje ekspedicijos pradžioje, taip
ir liko neišspręsta (54 pav.). Neapsikentęs nuolatinio stoviniavimo mus galų gale paliko paskutinis palydovas – Olegas su bendražygiu, plaukę greitesne baidare. Kiti ekspedicijos dalyviai
dar apie pietus išskubėjo į Bistryčią, kur jų laukė su planuota ekskursija į piliakalnį.

54
Pakeliui į Bistryčią
(2007-06-16)

Plaukdami miškų ruožu pro Litvianus dešinėje ir Beriozoukos kaimą kairėje vieną paskui
kitą užfiksavome dvi sraunias Neries rėvas. Pirmąją – nedideliame upės linkyje iš dešinės į
kairę (N54o47′53,6'', E25o58′41,9''). O. Mizulos duomenimis, prie dešiniojo Neries kranto yra
Januškevičiaus (Янушкевiч) akmuo, už jo – gelmė, arba atvaja, vadinama Гнілый атвой. Netrukus – ir antroji rėva su pavieniais akmenimis (N54o47′43,3'', E25o58′07,5''), kuri tęsiasi maždaug 90 m. Iki tilto per Nerį (249 km) dar trys kilometrai, tada – upės tiesioji ir Bistryčia.

Sutemus ir vėl užėjus lietui tik vargais negalais pasiekėme stovyklavietę, kur mūsų lūkuriavo ištikimiausi pagalbininkai. Einame ieškoti sau vietos. Beje, lietus su perkūnija Bistryčioje vargino ir prieš 150 metų vykusios ekspedicijos dalyvius (W 146); tąsyk prieglobstį jie rado
klebonijoje. Nežinia, ar 2007 m. šis faktas buvo žinomas Bistryčios klebonui, tačiau Neries
ekspedicijos dalyviams jis taip pat skyrė šiek tiek dėmesio – bent leido naudotis elektra.
Palyginti su upę tyrinėjusiais grafo K. Tiškevičiaus ekspedicijos dalyviais, kurie nuolat
bendravo tai su dvarininkais, tai su dvasininkais, Bistryčioje mums parodytas dėmesys, be
abejo, buvo reta išimtis. Jis savaip byloja apie išaugusį Katalikų Bažnyčios vaidmenį visuomenėje. Per dvi pastarąsias ekspedicijos dienas to nebuvo įmanoma nepastebėti. Baltarusių tautinė savimonė? Jos menkas užuomazgas išsaugojo vien viduriniosios kartos atstovai. Vilniaus
krašto gyventojų istorija ir dabartis paženklinta lenkų kultūros dvasios, pastaroji neatsiejama
nuo religijos. Tuo dar kartą įsitikino Jurasis, tik šį kartą vienas, kalbėdamasis tautiniais klausimais su Bistryčios klebonu.
Man liko nežinomas pažodinis tą vėlyvą vakarą vykusio pokalbio turinys, tačiau klebonas patikino, esą lietuvių kalba nelyg čigonų ir į dangų neinanti... Šis stereotipas (jokiu būdu
nedrįstu jo vadinti kaltinimu) gyvuoja daugiau kaip šimtmetį. Skirtingų kontekstų esmė ta
pati – Dievas suprantantis tik lenkiškai, o tautinio atgimimo metais prasidėjusi kova už lietuvių kalbą Bažnyčioje yra ne kas kita, kaip ja kalbančiųjų nutolimas nuo pačios katalikybės
(Savukynas 1996, 52).
Negaliu nepaminėti įsidėmėtino fakto, jog Mažojoje Lietuvoje, kur daug šimtmečių greta
vieni kitų gyventa vokiečių ir lietuvių, lietuvių kalba tarp evangelikų liuteronų kitados užėmė
visai kitą vietą. Ten „lietuvių kalba yra arčiau Dievo“ ir „lietuviai Dievo apvaizdoj sėd pirmoj
eilėj“. Dar daugiau, tikėta, kad moterys, dėvinčios vokiškus sijonus (kedelius), „į dangų nepareis“ (1983 m.; LTR 6069/38).
Bistryčia (245 km, kair.), sena istorinė vietovė, dabar Lietuvos pasienio gyvenvietė. Nestebina joje vyraujantys baltarusių, lietuvių ir lenkų kalbiniai, tautiniai bei konfesiniai stereotipai. Būtų keista, jeigu tai niekam čia nerūpėtų. Man giliai įsiminė mūsų kaimynų tvirtinimas,
girdi, tikras lietuvis niekuomet nepasakys tiesos, kitaip tariant, neišduos: Чысты літовец...
ён не скажа праўду (LTR 7685/519).
Po lietingos nakties, per kurią vėl griaudėjo perkūnas, išaušo birželio 17-osios rytas. Patekėjusi rytmečio saulė plaukiant į Lietuvą žadėjo gražią dieną. Gaila, mes nebuvome savo laiko
šeimininkai ir pažinčiai su Bistryčia skyrėme vos daugiau kaip valandą. Turėjome suskubti į
Daunoriškes, kur ekspedicijos laukė Baltarusijos pasienio tarnybos kariai.
Dviese su Jurasiumi per kalnelį patraukėme Bistryčios kapinių link. Antkapių užrašai,
palaidotųjų pavardės ir kalbų vartojimas – patikimas vietos istorijos atspindys. Dalis kapinių
skirta stačiatikiams, atrodo, miškuose apie Bistryčią būta ir sentikių (LTR 7685/519). Kapinėse laidojama nuo seno, mirusieji atvežami, matyt, iš plačios apylinkės. Ypač populiarios
Kindaro (Kindar) ir Masaičio (paprastai rašoma Masojc) pavardės. Tą pačią lietuvišką priesagą -ait- turi ir Jankaitis (Jankoic), Lukaitis (Lukojc) ir kt. Čia pat minėtini: Juzef Wijuk, Ignacy Seniuć, Edward Munduć, Antoni Grażul, Jan Bumbul, Bronisław Wojciul, Antoni Kajris,

4. Vidurupis nuo
Daniušavos iki
Žeimenos

73

II.

2007 metų
EKSPEDICIJOS
ŠALTINIAI

74

Antoni Wieiknis, Jan Rawdo, Jan Miedejsza, taip pat lietuviška dvikamienė Gintauto pavardė
(Jan Gintowt).
Kalbų margumynas – neatsiejama Bistryčios paveikslo dalis, tai pripažįsta ir vietos gyventojai: „[Tai – Vait.] buldogo ir raganosio mišinys. Ir baltarusiškai, ir rusiškai, ir lenkiškai
[šnekama. – Vait.]. Žodžiu, visaip. Kaip kas gali, taip kalba“ (Смесь бульдога с насарогам. І
беларускі, і рускі, і польскі. Тут усякі. Як хто можа, так гавора – LTR 7685/517).
Iki gyvenvietės ir miestelio atsiradimo Neryje priešais bažnyčią būta bistryčios – rėvos,20
kuri vadinama tiek bendriniu, tiek tikriniu Bistryčios pavadinimu: У Быстрыцы... ад гэтага
касцёла трэба было ў права гнацца. Так пярло на гэную рапу (LTR 7685/478), taip pat
plg.: Заборка такая – б ы с т р а к (LTR 7686/310, Dubokas), У рапе, дзе б ы с т р ы н я
(LTR 7686/336, Nestoniškės), Быстрак, Быстрэц, Быстрэчак (Яшкiн 2005, 121), bыstruma
(Nevskaja 1989b, 258) ir kt.

55
Bistryčios Šv. Kryžiaus išaukštinimo bažnyčia
(2007-06-16)

Bistryčia – vienas iš tų atvejų, kai Neries rėvos ir šalia jų esančios brastos atsiduria reikšmingų kultūros požiūriu vietovių erdvėje. Bistryčios istoriją ženklina valdovų ir žymių didikų pavardės. Jau 1390 m. Bistryčios bažnyčios fundatoriumi minimas Lenkijos karalius ir
Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila (55 pav.). Tuo pačiu metu įkurtas regulinių kanauninkų
(augustijonų) vienuolynas (Брэгер 2004, 68). 1407 m. didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas Vilniaus vyskupams užrašė tris Bistryčios žvejus: Minteiką (Mynteyko), Zaną (Zanus) ir
Breidį (Breidus) (Ochmański 1961, 60). Bistryčia klestėjo, nes prie Neries rėvos buvo patogu
kontroliuoti upę, rinkti muito mokesčius iš upeivių, plukdančių medieną ir gabenančių prekes
(plg. W 52–53). Be to, sausumos keliu pro Bistryčią keliauta į Buivydžius, Lavoriškes, Vilnių.
20

Ji nepaminėta K. Tiškevičiaus knygoje. Galbūt jo dėmesį atitraukė netoliese veikęs keltas? (W 284).

XVI a. viduryje Bistryčia vadinama miestu, o nuo XVII a. pirmosios pusės čia būta seniūnijos
centro (Брэгер 2004, 62–68; Брэгер, Вiталёва 2004, 546–547).
Likusį laiką Bistryčioje praleidome bendraudami su 63-ejų Stanislavu Kindaru ir 44-erių
Marjanu Kižūnu. Buvo smalsu iš jų lūpų išgirsti tautinių santykių vertinimą, samprotavimus
kalbos ir kultūros klausimais. Be to, Bistryčioje pateikėjai bene pirmą kartą mėgino tiksliau
datuoti didžiuosius praėjusio šimtmečio Neries potvynius (1931 ir 1958 m.). Pirmasis, anot jų,
kilo 1933 m. ir Bistryčią taip apsėmė, jog kunigas valtimi plaukė į bažnyčią: Ксёндз заяжджаў
на лодцэ ў касцёл. Per antrąjį potvynį 1958 m. buvo apsemtas mokyklos pastatas (LTR
7685/524). Be to, menama, vienas senųjų Bistryčios gyventojų XX a. viduryje dar naudojo
nedidelį ir lengvą luotą dušegubką, kurį po pažastimi nesunkiai prie upės pats atsinešdavo ir
nusinešdavo (plg. Еслі хазяін абы як зробя узенькую лодку, маленькую, так эта ўжо другі
хаязін будзе казаць: „Душагубка!“ – LTR 7685/515).
Besišnekučiuojant S. Kindaras tarp senų rakandų atrado 29 cm aukščio ir 25 cm pločio 11
dantų žeberklo įvorę, kuri pagyvino mūsų pokalbį ir pirmą kartą paskatino išsamiau aptarti
trihubica (трыгубіца), o lietuvių lūpomis trubica, trūbicu ir kitaip panašiai vadinamo tinklo
temą (LKŽ XVI 959).

56 a-b
Trisienis tinklas (trubica)

Trubica – trisienis net iki 50 m ilgio tinklas, kurio viduryje esantis sutankintas sluoksnis
buvo iš abiejų pusių apsiuvamas retu tinklu. Prie tinklo viršaus tvirtinamos gana didelės
plūdės, apačioje – pasvarai (56a–b pav.). Tokioje trubicoje įsipainiojusi ežero ar upės žuvis
jau neištrūkdavo (Znamierowska-Prüfferowa 1930, 33–34; Driskius 1998, 353). Tyrinėtojų
anksčiau aprašytos ir Bistryčios žvejų naudotos trubicos daugiausia skiriasi tuo, kad, pirmųjų duomenimis, trisieniai tinklai nakčiai dažniausiai statyti, o Bistryčioje plukdyti, vieną jų
galą pririšus prie žvejo valties, kitą reguliuojant kartimi: Трыгубіца называецца. Не відзялі
такой сець? Пускалі проста з лодкі на палку такую. Шост называеш па-нашаму.
Шост. Адзін канец прывязуеш з лодкі, а другі – кош, карзіну падцэплюеш і пускаеш на
Вяйльлю. На шнур прывязуецца. Ну і ідзеш так па цячэню. Бывае пападаецца харошая
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рыба („Trubica vadinasi. Nematėte tokio tinklo? Jis buvo leidžiamas tiesiog iš valties, pritvirtintas prie lazdos. Prie karties. Vieną tinklo galą pririši prie valties, prie kito – pintinę ir leidi
į Nerį. Už virvės laikai pririšęs. Ir plauki pasroviui. Būna, kad pagauni geros žuvies“ – LTR
7685/514; tyrinėtojai pažymi, kad trubicas dažniau plukdydavo didžiųjų upių – Dauguvos,
Dnepro ar Pripetės žvejai – Браiм 1976, 45–47).
Lauros Piškinaitės-Kazlauskienės ekspedicijų užrašuose yra apie 15 m ilgio, 1,2–1,5 m
aukščio trubicos iš Karveliškių kaimo žemiau Nemenčinės aprašymas. Čia viduriniojo tinklo
akys buvo 2 x 2 cm, likusių dviejų sluoksnių – 15 x 15 cm. Būdavo žvejojama trise: vienas
žvejys (ciągać) tinklą tempia eidamas dešiniuoju Neries krantu, kiti du žvejai – valtyje, arba
ši valtis plaukia prie kranto, o žvejys eina upės viduriu, kur seklu. Dažniausiai naktimis taip
buvo gaudomi skersnukiai, ūsoriai ir meknės (LII ES 1647, 79).
Savo akimis Neries vidurupio žvejų naudojamą trubicą pamatėme Lietuvoje, apie Buivydžius; tas tinklas džiūvo ant galinės tvartelio sienos. Kaip paprastai būna tokiais atvejais,
tinklo savininkai nieko nenorėjo plačiau komentuoti, tad teko iš akies nustatyti, kad jis galėjo
būti apie 20 m ilgio, pagamintas iš sintetinių siūlų numegztų tinklų, apie 80 cm aukščio, su
savadarbėmis baltos putos plūdėmis ir švininiais pasvarais.
Trumpa viešnagė Bistryčioje tik iš dalies pateisino mūsų mokslinius lūkesčius, nes iš arčiau susipažinti su vietove neturėjome laiko. Deja, nė vienam ekspedicijos rengėjui (taip pat
ir man) neatėjo į galvą mintis, jog Baltarusijos–Lietuvos pasienio pažinimas šiandien ypač
svarbus. Šiuo požiūriu Neries ekspedicijai pasitaikė reta ir itin palanki proga. Tačiau vargu ar
kas būtų galėjęs sulaikyti pasienyje būrį baltarusių, susiruošusių keliauti į Lietuvą. Jie seniai
troško pamatyti mūsų šalį ir praleisti kelias dienas Vilniuje.

57
Pakeliui į Lietuvą
(2007-06-17)

Beje, daugelis baltarusių, norėdami apsidrausti nuo papildomų muitinės procedūrų
grįžtant namo, paliko savo plaukimo priemones Bistryčioje ir rengėsi toliau keliauti iš Lietuvos atgabentais pripučiamais plaustais su stogu. Dar nepriartėjus prie valstybės sienos tapo
aišku, kad dalis šių plaukimo priemonių yra kiauros, netgi kiauresnės negu mokslininkų
plaustas!
Mes, suprantama, taip pat jautėme Lietuvos ir ten likusių artimųjų ilgesį. Tačiau buvome
pasirengę tęsti pradėtus tyrinėjimus ir tylomis vijome šalin mintį, jog atplaukę į Lietuvą turėsime atsisveikinti su Lina ir Mindaugu. Su jais kartu praleidome daug dienų ir tą išsiskyrimą
buvo sunku įsivaizduoti. Atskirai paminėtina, kad ruošdamiesi grįžti į Lietuvą nusprendėme
iškelti didžiąją UNESCO vėliavą. Iki tol Nerimi ji keliavo rūpestingai supakuota, o birželio
17-osios rytą iki pat ekspedicijos pabaigos plevėsavo plausto priešakyje. Kartu su manimi, šių
eilučių autoriumi, tą rytą į plaustą sėdo Lina, Filomena, Mindaugas, Jurasis ir Feliksas (57 pav.).
Jam, specialiajam Lietuvos žinių korespondentui, mokslininkų draugija buvo priimtina, o mes
gi džiaugėmės ištvermingu ir visiškai nereikliu įgulos nariu, kuris dažnai gelbėjo likdamas saugoti plausto tuo metu, kai mes dirbome sausumoje.
Žinodami, kad valstybės sieną turėsime kirsti po vidurdienio, skubėjome. Sutarėme, kad
ilgiau stabtelėsime Daunoriškėse (240 km, kair.) – paskutiniame Baltarusijos kaimelyje prie
Neries, kurio pavadinimas, be abejonės, kilęs iš senos dvikamienės Daunoro pavardės (plg.
Downar, Даўнаровіч, Дэйнар – Гурская, Вайткявичюс 2008, 304).
Pakeliui į Daunoriškes dar užfiksavome didelę, apie 260 m ilgio salą (jos pradžia –
N54o48′22,4'', E25o52′08,9''). Už kelių šimtų metrų žemiau salos, prie kairiojo kranto, yra gelmė – ramus ir gilus užutėkis, vadinamas Конскій атвой (N54o48′32,5'', E25o51′40,5''); čia
buvo maudomi arkliai. Netrukus iš kairės į Nerį įteka nedidelis Kregžlės upelis (Крагжле).
Galimas daiktas, kad būtent jo aukštupyje yra plačiai apylinkėje žinomas Šv. Jono šaltinis
(LTR 7686/494). Butelį šaltinio vandens namuose rūpestingai saugo ir mūsų pagrindinė pašnekovė Daunoriškėse, kiek nesveikuojanti, tačiau guvi 75-erių Halina Matusevič, mergautine
Gulbinovič pavarde.
Į Daunoriškes H. Matusevič atitekėjo iš kito Baltarusijos–Lietuvos pasienio kaimo – Baluošos. Lietuvos valstybės siena ten tekančiu Baluošos upeliu pirmą kartą buvo paženklinta ir
demarkuota netrukus, kai 1939 m. rudenį Sovietų Sąjunga grąžino Lietuvai Vilniaus kraštą.
Tuo įvykiu, o ypač siena, atsiradusia ten, kur jos niekada iki tol nebuvo, mūsų pateikėja ir šiandien nuoširdžiai piktinasi, o Vytį – Lietuvos Respublikos herbą – vadina kumele! (Смотрым
тока эці кабылы такія – у іх жаж герб – LTR 7686/488).
Apskritai tautinių santykių klausimas Halinai atrodo opus, o lietuviai esantys pikti ir nedraugiški: Літоўцы большэ такія ммм… Ані такія острыя, ані паляков не очэнь любілі.
Ані гаварылі: „Лянькіш – эта кяўліс!“ („Lietuviai daugiausiai tokie mmm... Jie tokie aštrūs,
lenkų nelabai mylėjo. Sakydavo: „Lenkas – tai kiaulė!“ – LTR 7686/488). Šiaip ar taip, į Daunoriškes atplaukusį Neries ekspedicijos dalyvių būrį ir H. Matusevič, ir jos sūnus sutiko su
šypsena, mat Lietuvai atgavus nepriklausomybę, keliaujančiųjų upe čia beveik neliko – kirsti
valstybės sieną plaukiant Nerimi draudžiama. Baltarusių keliautojai keliones baidarėmis dažniausiai baigia ne Daunoriškėse, o Bistryčioje.
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Mes, žinoma, nebuvome pirmieji, keliavę Nerimi ir tyrinėję upę. Dar Juozas Juškaitis
Mockose minėjo pažintį su Česlovu Kudaba: Prieidau – stovi jaunas vyriškis, ne taip jau jaunas... Česlovas Kaduba (LTR 7685/358). Netikėtą susitikimą su grupe lietuvių, plaukiančių
Nerimi (зь Літвы ездзіла нейкая інспекцыя), mena Stanislavas Pazlevičius iš Morkonių
(LTR 7685/458). Halina Matusevič prisiminė kažkada Daunoriškėse sutiktą keliautoją lietuvį,
kuris su ja bendravo ir pasakojo, jog čia kitados būta Lietuvos: Дажэ плыў тутай рэчкай –
так он мне расказывал, што здзесь была Літва. Кедысьці то. Давно (LTR 7686/483).
Tačiau susitikimas su H. Matusevič pirmiausia įsiminė ne dėl istorinio pobūdžio prisiminimų. Klausinėjama apie tradicinę kultūrą ji netrukus atsiskleidė kaip sakmių ir tikėjimų,
vaizdinių apie supančią aplinką, paukščius ir gyvates žinovė (58 pav.). Čia pirmą kartą per
ekspediciją išgirdome Lietuvoje populiarią sakmę apie gandro kilmę (varlinėjančiu paukščiu
paverstas žmogus), apie gandro kerštą lizdų niokotojams (paukštis baudžia ugnimi), apie žiemą žmonių priglaustą, o pavasarį į krosnį įšokusį gandrą, taip pat apie kregždes, gegutę ir kt.

58
Pasakoja Halina Matusevič
iš Daunoriškių
(2007-06-17)

Svarbi ir labai įdomi Halinos pasaulio dalis – gyvatės. Jų gyvenime matyta begalė: Ой!
Скока ўгодна (LTR 7686/497). Atšliaužusios į sodybą prieglobsčio gyvatės visuomet ieškančios dilgėlėse. Apskritai žemės paviršiuje jos pasirodo apie Blovieščius, todėl kovo 25-ąją
draudžiama žengti į mišką (LTR 7686/499). Tačiau kovo mėnesį sugautos gyvatės antpilas
(марцова эта гадзюка была) buvo labai vertinamas kaip liaudies medicinos priemonė nuo
reumato: Ў нас былі таке старэ людзі, ане пабіраліся, але врэме ў ніх было, нічыво не
імелі, так оні пайдут в лес в марце і ішчут. Еслі найдут эту гадзюку, і патом залівают
ей спіртам, і ана пастаіт, а патом прадают („Mūsuose buvo tokių neturtingų senų žmonių, kurie turėjo laisvo laiko. Kovo mėnesį jie, būdavo, eina į mišką ir ieško. Jeigu randa gyvatę, ją užpila spiritu, ji pastovi, tada parduoda“ – LTR 7686/500).
Prie viso to, kas pasakyta, puikiai derėjo Halinos gebėjimas užkalbėti nuo gyvatės įgėlimo. Ir užkalbėdavo ji kitaip nei kaip dauguma užkalbėtojų, kurie sėdėdavo prie ligonio,

užkalbėdavo duoną, vandenį ar cukrų. Halinos gydymo būdas itin retas – ištarusi užkalbėjimą
leidžia jį pavėjui (загаварывают на воду там, на хлеб, а я – на вецер). Peržegnojusi orą
užkalbėtoja klausia pas atėjusįjį ligonio vardo (šis paprastai laukdavęs namuose) arba gyvatės
įgelto gyvulio plauko spalvos. Tada persižegnoja pati ir sulaikiusi kvapą skubiai ištaria: „Saulė,
mėnuo, žvaigždės, aušra! Padėkite tai [sakoma gyvulio spalva arba ligonio vardas. – Vait.]
margai karvei“ (Слоньцэ, ксенжыц, гвязды, зожэ! Нех там тэй рабэй крувцэ допоможа!).
Po šių žodžių seka lenkiškai kalbama sveikamarija ir gilus iškvėpimas „Uch!” (Хууу! Хухаць
во так). Nurodytu būdu procedūrą pakartojusi tris kartus užkalbėtoja turėdavo pati persižegnoti ir peržegnoti orą (LTR 7686/497).
Šio užkalbėjimo, kurį Haliną vadino malda (малітва), ją išmokė dvidešimčia metų vyresnė pusseserė, nes mokyti galima tik jaunesnį už save. Paros metas procedūrai įtakos neturi.
Svarbiausia – sulaikyti kvapą ir pasakius užkalbėjimą išleisti jį pavėjui. Vėjas tą kvapą neša
tolyn, pas ligonį – І па воздуху эта ідзёт (LTR 7686/497).
Pokalbis Daunoriškėse buvo vienas iš tų Neries ekspedicijos susitikimų, kuriam pasibaigus galvojau apie ekspedicijos prasmę, sukauptų duomenų vertę ir būtinybę tęsti pradėtą
darbą. Dairėmės iš plausto, žemėlapio sekti nereikėjo – neturėjome teisės išlipti. Nuo kranto
mus akylai sekė Baltarusijos pasienio apsaugos tarnybos kariai. Jie reikalavo, kad plaukdami
Nerimi nuo Daunoriškių iki Šalnaitės laikytumės arčiau kairiojo upės kranto. Netrukus pamatėme, kad taip pat akylai mus seka Lietuvos pasieniečiai dešiniajame Neries krante.
Iš dešinės į Nerį įteka Baluoša (235 km, Белашыне). Sulig jos žiotimis upė pradeda riesti
vieną didžiųjų kilpų, o valstybės siena dalija išilgai Nerį į dvi lygias dalis. Dešinėje, Lietuvos
pusėje, stūkso Prienų piliakalnis, šniokščia Anieprikos rėva (234 km; N 163), kuri dabar dažniau vadinama Prienų vardu (Прэнская забора – LTR 7685/516). Upės tėkmė sraunesnė palei
kairįjį krantą, o rėvos pabaigoje, prie pasienio stulpo yra didelis, netaisyklingos piramidės
formos, daugiau kaip 2 m aukščio akmuo (N54o51′31,3'', E25o47′31,6'').
Netrukus pamiškėje išnyra Molių (232 km, deš.) sodybos. Įnirtingai loja šunys, bet nuo jų
mus skiria saugus atstumas. Bareišiūnus ir Molius esu žvalgęs per 1999 m. ekspediciją (Brazaitis et al 2000, 508–509). Šiandien keliaujant Nerimi šios sodybos nepasiekiamos.
Nurodytu laiku ekspedicijos dalyviams suspėti prie valstybės sienos buvo neįmanoma.
Baltarusių keliautojams skirtus pripučiamus plaustus upė plukdė labai lėtai. Be to, retkarčiais jie
turėdavo irtis prie kranto ir pūsti orą. Pagaliau tolumoje pasigirdo Šalnaitės – ketvirtos didžiosios Neries rėvos (229 km) šniokštimas. Didelė smėlio sąnašų sala yra šios rėvos dalis;21 įsibėgėjanti upės tėkmė lenkia salą iš dešinės, kairėje stūkso rausvos spalvos vidutinio rupumo 1,9 x
2,7 m dydžio granitas, virš vandens iškilęs apie 0,8 m (N54o49′20,2'', E25o45′13,6'') (59 pav.). Čia
pat – nedidelis užutėkis, aukštyn į statų krantą veda mediniai laiptai, apačioje įrengta nedidelė
prieplauka. Tačiau niekas mūsų neprašo išlipti; tai būtų ir keblu, nes įrengus prieplauką po kelių
savaičių vandens lygis upėje ženkliai nukrito. Pasus Baltarusijos pareigūnams perduodame iš
21

	Galbūt senasis šios išsišakojančios upės vietos pavadinimas yra ne Šalnaitė, o Šakysta (Шакиста при
дер. Буйвидзахъ – Матерiалы 1861, 126).
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59
Vienas iš Šalnaitės rėvos akmenų
prie kairiojo Neries kranto
(2007-06-17)

rankų į rankas, neigiamai atsakome į mandagius ir truputį juokingus muitininkų klausimus
apie alkoholio, cigarečių ir narkotikų kontrabandą. Iš plausto išlipome jau kitapus Šalnaitės
žiočių, kur krantas žemas ir mūsų laukė vienas iš Lietuvos pasieniečių, patogiai sėdintis prie
specialiai čia atgabento stalo. Dokumentų patikrinimo procedūra trumpa, bet įvykis tikrai
istorinis – iki 2007 m. nei vienam keliautojui upe nebuvo padaryta tokia išimtis. Neries ekspedicijos išvakarėse dvi kaimyninės šalys oficialiai susitarė dėl šio sienos perėjimo punkto
įsteigimo.
Pietų kryptimi valstybės siena toliau eina kairiuoju Neries intaku Šalnaite (Шалнойць)
(žiotyse – N54o49′23,1'', E25o45′04,3''). Čia pat dailus akmenų mūro tiltelis senkelyje iš Buivydžių į Bistryčią, Velnio raistu (Czarta błoto) vadinama vietovė, atokiau – netyrinėta Veseluchos pilkapių grupė. Vaikštinėti pasienio zonoje draudžiama, o ir Algimantas ragina skubėti į
Buivydžius, kur jau nuo vidurdienio ekspedicijos dalyvių laukia žmonių minia.

60
Vytis Vidūnas,
flagmano kapitonas, Neryje
(2007-06-17)

Pagaliau visi ekspedicijos dalyviai Lietuvoje. Taip pat draugiškai kaip iki tol plaukiame į
Buivydžius. Kažkuris iš kapitonų parodo pavyzdį ir pirmas šoka į vandenį – pirmą kartą pusiaują kertančių jūreivių papročiu (60 pav.). Aš, kaip mokslininkų įgulos vadas, tokio poreikio
nepajutau, kiti mūsiškiai džiugesį taip pat reiškė santūriai. Kartu keliavusio Jurasiaus statusas
pasikeitė – nuo šiol jis dirbs ne savo namuose, o svetur.
Buivydžiuose (226 km, kair.) Neries ekspedicijos dalyvių laukė būrys vietos smalsuolių, artimųjų ir draugų. Tarp jų – istorikai Miroslavas Gajevskis, dr. Darius Vilimas, Bliūškio
plausto kapitonas Vladas Kasperavičius ir kai kurie kiti pažįstami. Svarbiausia, šiame margame būryje buvo ir Daiva! Tai buvo pirmas toks ilgas mano išsiskyrimas su šeima po penkerių
metų pertraukos, kai buvau išvykęs į stažuotę Kylio universitete. Nuo pat Neries ekspedicijos
pradžios su Daiva telefonu kalbėjomės vos kartą ar du, abu ryšio operatoriams už tas minutes
mokėdami dideles pinigų sumas. Iš Vileikos Daivai parašiau laiškelį, kartu siųsdamas labų
dienų vaikams, bet pats neturėjau jokios galimybės sulaukti atsakymo – juk plaukiau upe.
Sutiktuvės Buivydžiuose buvo trankios ir kupinos entuziazmo. Bet tą šurmulį kėlė ne
vien armonikos garsai ir linksmi susirinkusiųjų šūksniai. Dar prieš tai, kai krante iš Buivydžių
seniūno Marjano Naruneco rankų gavome paragauti balto pyrago su druska, stebėjome įnirtingą kovą dėl... vėliavos.

61
Neries ekspedicijos sutiktuvės Buivydžiuose
(2007-06-17)

Plaukiant upe mus iš tolo pasitiko dvi aukštai iškeltos gražios vėliavos: Vilniaus apskrities ir tautinė – balta raudona balta – baltarusių vėliava, kurią į pakrantę atnešė moteris, matyt, vienos iš Vilniuje veikiančių baltarusių organizacijų narė (61 pav.). Flagmanui priartėjus
prie kranto naujasis jo įgulos narys, Astravo vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas
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Viktaras Svila (prie keliaujančiųjų prisidėjęs Bistryčioje ar Daunoriškėse) šoko į vandenį, brisdamas keliais dideliais žingsniais pasiekė tautinę vėliavą ir dėl jos užvirė kova. Akimirką lietuviai nė nesuprato, kokį pavojų kelia vėliava ir kodėl ji negali plevėsuoti susibūrimo vietoje,
pasitinkant tarptautinės ekspedicijos dalyvius. Tačiau skaitytojui dera priminti, kad Neries
ekspedicija sumanyta ne kaip politinė manifestacija, o kaip mokslo ir kultūros renginys. Jo dalyviai siekė pagerbti grafo Konstantino Tiškevičiaus atminimą, paskatinti didesnį visuomenės
ir tyrinėtojų susidomėjimą Nerimi. Ekspedicijos taisyklėse, kurios privalomos kiekvienam jos
dalyviui, taip pat numatytas ne tautinių simbolių, o specialiai ekspedicijos proga sukurtos
atributikos naudojimas.
Apie vėliavos sukeltas aistras ir, mano nuomone, šališkus komentarus netrukus buvo galima skaityti viename interneto tinklapių. Laimei, Buivydžiuose tą nesusipratimą užgožė abipusis pasitinkančiųjų ir atplaukiančiųjų džiugesys. Sveikinimo šūksniai ir plojimai, kuriais buvo
pasitinkami į krantą kopiantys kiekvienos įgulos nariai, kūrė gražią šventinę nuotaiką. Deja,
mūsų įgulai netrukus atėjo laikas atsisveikinti su Mindaugu ir Lina. Ekspedicijos metu su jais
labai suartėjome, supratome vieni kitus iš žvilgsnio, iš vienintelio žodžio. Guodė vien tai, kad
Lina žadėjo po savaitės grįžti. Aš tuo metu taip pat trumpam atsisveikinau su bendražygiais
ir stovykla, mat nuo Pašulniškių mane skyrė vos dešimt kilometrų. Namuose turėjau surinkti straipsnius ir publikacijas, schemas ir žemėlapius, kurie bus reikalingi keliaujant Lietuvoje.
Nauju reikėjo pakeisti pirmomis ekspedicijos dienomis sugedusį fotoaparatą, padaryti atsargines visų garso įrašų kopijas, saugioje vietoje palikti ekspedicijos užrašų knygeles, dar pasiimti
kastuvą, menteles, metalo ieškiklį ir kitas reikalingas priemones žvalgant Neries pakrantes.
Į Buivydžius grįžau kartu su Daiva kitos dienos vidurdienį. Tuo metu grupei Neries ekspedicijos dalyvių Miroslavas vedė ekskursiją po miestelį, o mes, būrelis mokslininkų, pradėjome mažo Lietuvos pasienio miestelio tyrinėjimus. Kaip paprastai užsukome pas senbuvius.
Garbaus amžiaus senolės, 83-ejų Irena Masojc ir 81-erių Jadvyga Levarovska, buvo draugiškai nusiteikusios ir kliūčių mūsų dialogui nebuvo. Sunkumų kilo ten, kur jų mažiausiai
tikėjomės. Mat keliaudami Baltarusijos teritorija įpratome kalbėti baltarusiškai, nors dėl vieno
kito lenkiško ar lietuviško žodžio mūsų lūpose tai dažnai skambėjo kaip savotiška paprastos
kalbos atmaina. Tačiau pateikėjos Buivydžiuose kalbėjo jau ne paprastai baltarusiškai. Šioje
mums neparankioje situacijoje į pagalbą atėjo Gražina, nes lenkų kalba, kuria kalbama Buivydžiuose ir kitose Vilniaus krašto vietovėse, jai buvo gimtoji, kasdienė. Nuo šiol su pateikėjais
bendravome padedami Gražinos arba savo vertėjai šnibždėdavome klausimus, į kuriuos norėjome gauti atsakymus.
Beje, pasikeitusi kalbinė situacija prie Neries turi įtakos jos vardui. Pirmuosius pokyčius
ženklino dar Bistryčioje ir Daunoriškėse išgirsta forma Вільля (LTR 7685/520; po prostu każda
rzeka ma swoja nazwa. Od dawna Wilja – LTR 7685/540; Wilj‘a po prostemu – LTR 7685/530).
O Buivydžiuose Neris pirmą kartą tapo Wilija: „Ji [upė – Vait.] pas mus visą laiką buvo ir yra
Vilija. Dabar lietuviškai ji vadinama Neris. Neris – tai lietuviškai. [O paprastai?] Paprastai aš
nemoku, pas mus taip nekalba. Vilija – ir baigta“ (Ona cały czas u nas Wilija, i była i jest, i teraz ona Wilija. Teraz po litewsku to ona Nerys. Nerys to po litewsku. [A po prostu?] A po prostu
ja nie wiem, u nas nie rozmawiajo. Wilija i wszystko – LTR 7685/530).

Buivydžių lenkiškumas plačiai žinomas, mat dauguma tenykščių save sieja su Lenkijos
administracija XX a. pirmojoje pusėje (kiedyś była Polska tu wszystko), lenkų etnosu (jesteśmy polakami z dziada pradziada) ir šneka lenkiškai (plg. Kuśmierz 1991, 508–512). Apie tai
ne kartą kalba sukosi ir bendraujant su I. Masojc ir J. Levarovska, plg.: „Maždaug už penkių
kilometrų, ten visi kalba paprastai – Šumskas, Lavoriškės. Pas mus – lenkiškai, čia aplinkui
tik lenkiškai, Vilniaus rajonas. [O lietuviškai?] Visi moka, jaunimas visas“ (Jakich pięć kilometry tam już wszystkie po prostemu rozmawiajo, tam po prostemu, Szumsk, Ławaryszki.
A po polsku tu u nas wkrąg, tyko po polsku, wilenski rejon. [A po litewsku?] Wszyscy umiejo,
młodzież wszystka – LTR 7685/533). Kalbant apie tautinius santykius ir pamaldas Buivydžių
bažnyčioje Irenos ištarti žodžiai, girdi, buvę visko (to było wszyskiego), suskamba kaip dar
neišplėtotos, skaudžios arba neparankios temos pavadinimas.
Per praėjusius du dešimtmečius mokslo darbuose lenkų kalba Buivydžių lenkiškumas
sietas su šlėktomis ir jų gyvenvietėmis: užusieniais, bajorkaimiais, dvarais. Tačiau lyginant
su kitomis Vilniaus krašto vietovėmis reiškiama nuomonė, kad Buivydžiuose galėjo vykti ne
vien vietos gyventojų lietuvių polonizacija. Barbara Dvilevič monografijos, skirtos gimtajai
Buivydžių šnektai, išvadose neatmeta galimybės, kad apie XVII a. čia apsigyveno Mazovijos
šlėktų atstovai (Dwilewicz 1997, 126–127; plg. Gajewski 2002, 29).
Tendencija ankstinti polonizacijos proceso pradžią ir sureikšminti šlėktų vaidmenį jame
nėra nauja. Ji ženkli ir kiek anksčiau parašytų lenkų kalbininkų darbuose (plačiau žr. GrekPabisowa 2002, 143–145, išn. 1). Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad terminas Buivydžių
šlėktos – szlachta bujwidzka (Čekmonas 1991, 45; Чекмонас 1994, 159; Nowak 2005, 47; ir kt.)
neturi gilių šaknų, nes, 1690 m. duomenimis, Bistryčios parapijoje, kuriai tuo metu priklausė
ir Buivydžiai, gyveno vos keletas šlėktų atstovų (ML 77). XVIII a. vidurio dokumentuose
minimi ir Buivydžių šlėktomis vadinami Władysław Szostak, Piotr Strunski, Mikołaj Śnieżko,
Andrzej Zabłocki (Dwilewicz 1997, 15) gyveno apie Punžonis, kompaktiškame plote, kuris
minėtame 1690 m. rejestre buvo laikomas Nemenčinės parapijos dalimi (ML 88). Be to, ir
daugelio Buivydžių parapijos užusienių, kur, anot hipotezės autorių, turėjo gyventi šlėktos,
pavadinimai XVIII a. pabaigoje – XIX a. viduryje buvo lietuviškos kilmės, kitaip tariant, jiems
būdinga daryba su priesaga -iškės, bet ne -szczyzna, -iance ar -owo.
Buivydžių lenkiškumas nėra išskirtinis reiškinys Lietuvos istorijoje, jo nederėtų
nagrinėti atsietai nuo kaimyninių vietovių ir regiono raidos, tautinių santykių Vilniaus
vyskupijoje istorijos (Ochmański 1981; Turska 1995; Čekmonas 1995; Gaučas 2002; Merkys
2006). Neries keliu atplaukus į Buivydžius artimesnė pažintis su jais, regis, neįmanoma
be kitų dviejų panerio gyvenviečių – Bistryčios ir Mykoliškių pažinimo. Iki pat XVIII a.
pabaigos Buivydžiai priklausė Bistryčios parapijai (plg. Synodus 1744, 57), o su Mykoliškėmis
Buivydžius sieja Bžostovskių giminės vardas ir vienuolių augustijonų tema. Neries
ekspedicijos metu specialaus mūsų dėmesio sulaukė senieji Buivydžių kapinių antkapiai,
tarp įrašų atradome daugelį lietuviškos kilmės pavardžių, taip pat vieną kitą pavardės formą,
išsaugojusią lietuvišką galūnę -is arba -us.22
22

Praėjus keleriems metams po Neries ekspedicijos, pavardžių tyrimą jau būtų galima papildyti Buivydžių bažnytinių metrikų knygų duomenimis (žr. ePaveldas).
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Chronologine tvarka paminėtini šie Buivydžių parapijos kapinėse palaidoti asmenys:
Kazimierz Jodargi [1851–1913], Józef Ejdzókewicz [1844–1914], Wincenty Senuc [1871–
1949], Aleksandr Wiejknis [1896–1952], Jerzy Pryszmont [1882–1953], Adam Waszkiniel
[1874–1958], Zygmunt Łukszo [1887–1959], Józef Kieżun [1874–1963], Aleksander Jedargis
[1891–1969], Wacław Tubis [1925–1975], Jan Kowszewicz [1898–1978], Stanisław Girdziewicz [1895–1980], Antoni Masojc [1900–1980], Stanisław Korkus [1901–1980], Władyslaw
Liksza [1903–1983], Stefan Dajnarowicz [1923–1991], Stanisław Siawro [1929–1994], Stanisław Gulbinowicz [1912–1995]. Galimas daiktas, kad antkapių įrašuose pastebėtos Augulio
(Augul), Drėmos (Drema), Kardžio (Kardzis), Lukaičio (Łukojc), Pliaugos (Plawgo) pavardės
liudija XIX a. viduryje – antrojoje pusėje buvusius ryšius tarp Gervėčių ir Buivydžių parapijų
gyventojų (plg. Gajewski 2002, 29). Tačiau daugelis lietuviškos kilmės asmenvardžių priklauso vietiniam pavardžių fondui, tad skatina mus Buivydžiuose tęsti lietuviškumo paieškas.
1827 m. Mykoliškių parapijoje prie Neries, remiantis vietos klebono pranešimu, lietuviškai dar kalbėjo 921 iš 1299 parapijiečių; lietuvių kalba dominavo visoje Bistryčios parapijoje:
„Visoje parapijoje kalbama lietuviškai, retai kada vartojama lenkų arba rusinų kalba“ (w całey
parafii po Litewsku rozmawiaią, rzedko kiedy po polsku lub po rusku mowią). Iš Buivydžių
klebono Tado Nameikos pranešimo matyti, kad tuo pat metu visų jo parapijos kaimų gyventojai mokėję lietuvių ir lenkų kalbą, bet dažniausiai kalbėję lietuviškai! (Merkys 2006, 47;
orig. žr. LVIA f. 694 ap. 1 b. 769, 1–2, 13, 15, 23–24). 1857 m. K. Tiškevičius stebėjo, kaip šiame Neries vidurupio ruože iki santakos su Žeimena kiekvienas valstietis su atvykėliu stengiasi
kalbėtis lenkiškai, tiesa, visuomet tą darydamas netaisyklingai – pripratęs prie lietuvių kalbos,
lenkų kalbą jis negailestingai darkė ilgindamas balsius: Tutaj każden z włościan (...) sili się, aby
z przybywającym mówić po polsku; zawsze kaleczoną mową, albowiem do akcentu litewskiego
nawykli, przeciągle i śpiewając, polską mowę kaleczą niemiłosiernie (W 160). Vėlesnė Buivydžių
parapijos raida kalbiniu požiūriu nėra tyrinėta. Lietuvių kalba čia užgeso tyliai, palikdama pievoms vardus, o jų pjovėjams – pavardes. Galime neabejoti, kad XX a. pirmojoje pusėje Buivydžių gyventojai, turintys lietuviškos kilmės pavardes, kalbėjo lenkiškai ir save vadino lenkais
(plg. też polak, a naźwisko Jodargis – LTR 7685/537).
Kad ir kaip klostėsi istoriniai įvykiai, bažnytinė vadovybė į Buivydžius neretai skyrė lietuvius kunigus: Roką Gelažiūną, Mykolą Masiulį (1850–1906), Aleksandrą Dulkę (1856–1932),
Vincentą Miškinį (1893–1973), Martyną Stonį (1913–2003). Bet rezultatas, matyt, buvo kitoks
negu tikėtasi. Atrodo, XIX a. pabaigoje – XX a. pirmoje pusėje Buivydžiuose susierzinimą kėlė
viskas, kas priminė lietuvių kalbą. Antai vaikai ant antkapių net panaikino savo tėvų Kazimiero Jodargio ir Viktorijos Jodargis pavardžių paskutines raides (62 pav.).
Buivydžių Jodargio pavardė, kilusi iš sudurtinio lietuvių kalbos žodžio juodaragis (plg.
pavardes Tvoragalys, Sausgalvis ir kt.), nusipelno ypatingo dėmesio: Buivydžių dvaro valstietis Lukas Juodergas (Łukasz Juoderg) kartu su Mundučiu, Stanislavėliu, Jurgeliu Jakštelevičiumi, Petru Keturka ir kitais paminėtas viename seniausių Buivydžių dokumentų, parašytų
dar 1584 m. (Dwilewicz 1997, 14). O 1660 m. pranešime iš Maskvos kariuomenės nusiaubtų
Buivydžių sakoma, kad čia likęs vienas gyvas žmogus – Stanislovas Jodargis (Stanisław Jodargis) (Dwilewicz 1997, 14–15). Nelikus Buivydžiuose didikų ir vienuolių augustijonų, sunykus
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vietos praeitį menantiems paminklams, kuriuos su liūdesiu dienoraštyje aprašė K. Tiškevičius
(W 149–150), Jodargių giminė yra viena tų jungčių, kurios sieja seniausią Buivydžių dvaro ir
miestelio praeitį su dabarties kultūra.
XVI a. Buivydžių dvaras priklausė Dluskiams, vėliau Bžostovskiams, pastarieji 1653 m.
jį užrašė vienuoliams augustijonams. 1784 m. Buivydžių dvaro savininkais tapo Radziševskiai, kurie rūpinosi naujomis statybomis, tačiau per 1857 m. Neries ekspediciją prabangūs
pagal Lauryno Gucevičiaus projektą pastatyti Buivydžių rūmai jau buvo apleisti (po 1831 m.
sukilimo konfiskuotas dvaras ėjo iš rankų į rankas). XIX–XX a. sandūroje Loikos čia atkūrė
nedidelę medinę dvaro sodybą, kuri kaip kraitis atiteko Lenkijos Seimo nariui Makovskiui
(był ministrem w Warszawie). Menama, kad tapęs kolūkio nuosavybe dvarelis sunyko greitai – rūmai sudegė, kiti pastatai buvo išardyti (LTR 7685/528; Gajewski 2002, 13–14).
Neries ir Buivydžių upelio (Girdziunka – P29–S41–F) santakoje esančioje dvarvietėje užfiksuota vieno r–v kryptimi orientuoto pastato vieta (N54o50′11,7'', E25o44′22,1''); čia matyti akmens mūro pamatai ir kelios užslinkusios duobės. Į p nuo šios vietos š–p kryptimi
auga liepų eilė (vienos jų kamienas – net 2,75 m apimties). Šiaurės kryptimi, už Buivydžių
upelio, plytėjo ūkinė dvaro sodybos dalis.

Su Buivydžių dvaro istorija glaudžiai susijusi Šv. Jurgio bažnyčia, kur link kitados iš
dvaro vedė medžiais apsodintas kelias. Medinė aštuonkampė Buivydžių parapinė bažnyčia,
XVIII a. pabaigoje pastatyta Radziševskių pastangomis, 1982 m. gegužės 29 d. sudegė ir po
kelerių metų buvo atstatyta su mūro sienomis (LTR 7685/567; Baliulis 1998; Gajewski 2002,
18–27). Nuo XVIII a. pabaigos prie bažnyčios stovi dar vienas savitų architektūrinių formų
statinys – Radziševskių koplyčia su piramidės formos stogu (63 pav.). Įsimintiną koplyčios ir
jos rūsyje buvusių karstų aprašymą savo ekspedicijos dienoraštyje paliko grafas K. Tiškevičius
(W 153–154). Būtent šį Buivydžių istorijos epizodą netikėtai išplėtojo viena per Neries ekspediciją sutiktų pateikėjų – 74-erių Anelia Mikelevič.
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Toji aktyvi ir veikli moteris, savo pievoje priglaudusi visą mūsų ekspedicijos stovyklą,
atrado laiko pokalbiui ir ilgai nelaukdama pirmoji prabilo apie tai, kad 1961 m., tik atvykusi
gyventi į Buivydžius, susidomėjo mauzoliejine Radziševskių koplyčia. Tuometinis zakristijonas Kairys turėjo koplyčios raktus, todėl galėjo ją aprodyti.
Į gilų prišiukšlintą rūsį, kuriame stovėjo Mykolo Radziševskio (1743–1817) ir dviejų jo
žmonų – Marijos ir Liudvikos karstai, sunykę dviejų šios šeimos vaikų karsteliai, tuo metu
buvo galima patekti senomis medinėmis kopėčiomis. Kitaip, nei 1857 m., M. Radziševskio
karstas buvo atdaras, prie jo kaukolės matyti plaukų liekanos, taip pat sunykęs munduras ir
ypatingu būdu užsegami auliniai batai: mundur i takie obcisłe na nogach, takie długie buty,
zaszpilane tutaj na tych, na klapkach na takich (...) w ogóle cała czaszka leżała no i włosy jeszcze
trzymały sie (LTR 7685/566). Už panašias ekskursijas iš atvykstančiųjų Kairys kartais imdavęs
5 rublių mokestį, vėliau vienas klebonų liepęs įėjimą į rūsį užmūryti ir mirusiųjų ramybės nebetrikdyti: powiedział po prostu, żeby no zamurować, żeby tam nikt nie chodził, żeby nie ruszać
tych szczątków. I zamurowali wtedy te podziemia (LTR 7685/566).
Paneryje kalbėdamiesi su A. Mikelevič negalėjome nepaliesti upės temos. 1961 m. atvažiavusi gyventi į Buivydžius ji išvydo švarią Nerį, kupiną skaidraus vandens, kuriame tuo
metu mėgo maudytis visi miestelio vaikai ir jaunuomenė. Dėl vėliau įvykusių pokyčių Anelia
kaltina Vileikos hidroelektrinę ir jos statytojų užtvenktą Nerį: Kiedy urządzili tam jakiś zbornik wodny na Białorusi i zaczęli zabierać tą wodę do tego zbiornika, a potem ją wypuskać. I ot
teraz ta rzeka płyni taka... („Kuomet įrengė Baltarusijoje vandens saugyklą (tvenkinį), pradėjo

vandenį imti, o paskui atgal išleidžia. Ir nuo to laiko upė tokia...“ – LTR 7685/568). Iš pateikėjų
lūpų Lietuvoje dar ne kartą girdėsime apie tai, kad Vileikoje patvenkus Nerį sumažėjo vandens, krantai apaugo ir ėmė dumblėti.
Į tradicinės kultūros vaizdinius ir reiškinius mūsų pateikėja žvelgė labai religingo žmogaus akimis, tikėdama viskuo, kas neprieštaravo jos religinėms vertybėms ir papročiams. Tą
puikiai iliustruoja Anelės pateiktas užkalbėjimo nuo rožės pavyzdys, kai pagalbos ligoniui
prašoma kreipiantis į Jėzų:
Szedł Pan Jezus przez rzekę Jordan
I nios trzy róży:
Jedną stracił, drugą rzucił,
Trzecia sama zgineła.
Niech i ten ból zginie.

(„Ėjo Jėzus per Jordano upę
Ir nešė tris rožes:
Vieną pametė, antrą numetė,
Trečia pati išnyko.
Tegul ir ta liga pražūva“)
LTR 7685/575; plg. LU 830.

Kita A. Mikelevič paliesta įsimintina tema (64 pav.) – meilė ir ją gaubiantis burtų laukas.
Paklausta apie senuosius papročius, pateikėja pirmiausia nuoširdžiai pasakojo apie jaunystėje
Šv. Jono naktį Nerimi leistus vainikus (kiedy byliśmy młodzi jeszcze, kiedy byliśmy jeszcze pannami, to zawsze w noc świętojanską rzucali na wodę wianki). Sekti vainikų kelią padėjo ant jų
degančios žvakelės, o svarbiausias klausimas – ar merginos vainikas susidurs su kurio nors
vaikino vandenin paleistu vainiku. Jei taip, tai pora pamils vienas kitą ir susituoks! (Jeżeli chłopiec rzuca wianek i dziewczyna rzuca wianek i który podpłynie (...) wianek do wianka, znaczy
obowiązkowo ta para zakocha się i ożeni się – LTR 7685/569).
Jaunimas meilės burtų žinojo ir daugiau, kaip antai Šv. Andriejaus (lapkričio 30 d.), Kūčių
vakaro ir įvairūs kiti burtai. Atsistoja penkiolikmetė mergaitė patvoryje (patirtimi su mumis
dalijasi A. Mikelevič), ant Kūčių vakarienės laukiančiuose namuose (sprzed wigilijnej chaty)
sušluotų šiukšlių ir klausosi: kur šunys sulos, iš ten piršliai atvažiuos (gdzie psy zaszczekajo,
w jakiej wiosce, stamtąd swaty przyjado – LTR 7685/581). Daug mažiau iki šiol žinojome apie
Kūčių vakarą vaikinų atliekamus burtus – jiems reikėdavę eiti į tvartą ir tamsoje sugauti vištą.
Jei sučiups kokią ramią, gerą (kura bardzo potulna, taka dobra), tai ir būsima žmona būsianti
gera, tokia, tarsi paties Dievo duota. Jeigu višta ims karkti, tai neduokdie, pikta pati teks (nu to
już nie daj Boża, jaka baba popadnie – LTR 7685/581). Kokia didelė buvo mūsų nuostaba, kai
netrukus meilės temą mūsų pateikėja perkėlė į Neries, žuvų ir žvejų perspektyvą.
Plačiai žinoma, kad žvejyba prilygsta ir kartais net pranoksta vyrų reiškiamą meilę moterims (plg. Žvejyba kaip mergina. Reikia m y l ė t i – Piškinaitė-Kazlauskienė 2000, 27).
A. Mikelevič papasakojo apie paprotį, kuris veda gilyn, prie šio vaizdinio ištakų, ir, atrodo,
atskleidžia du ryškiausius vyrų pasiruošimo žvejybai modelius: „Prieš einant į žvejybą reikia gražiai moteriai sugriebti už kelio. Kuriai nori, svarbu gražiai moteriai. Net mano anūkas
(žinoma, jis man negriebs už kelio), bet pas mane ateidavo, apkabindavo, bučiuodavo. Sako,
reikia močiutę pabučiuoti tam, kad žuvis gerai kibtų, kad jauką griebtų“ (Kolana jaką ładną

4. Vidurupis nuo
Daniušavos iki
Žeimenos

87

II.

2007 metų
EKSPEDICIJOS
ŠALTINIAI

88

64
V. Vaitkevičius kalbina Anelią Mikelevič
(Buivydžiai, 2007-06-18)

kobietę ułapić prawdopodobnie tak, przed pójściem na ryby, tak, za kolanko kobiecie. A ta komu
chcesz, obojętnie, byle gdzie ładna kobieta. Nawet mnie wnuk koniecznie za kolano nie będzie
chwytać, ale on przychodził i obejmował mnie, i całował, i mówi, trzeba babcia pocałować, bo
ryba prawdopodobnie dobrze bierze wtedy, żeby brała – LTR 7685/573; plg. Rybem idąc na
połów dotyka gołego kolana kobiety „na szczęście“ (dotyka kolana cudzych, nieraz spotkanych
kobiet) – TK: Znamierowska-Prüfferowa, 1934 m.).
Anelios pateiktas į žvejybą susiruošusių žvejų tikėjimo sėkminga žūkle „sugriebus gražiai
moteriai už kelio“ pavyzdys iš pirmo žvilgsnio galėtų pasirodyti tarsi šiltų anūko ir močiutės
santykių atspindys. Tačiau jį netrukus papildė Marija Tumilovič iš Vilkinės kaimo prie Buivydžių, ilgus metus sodyboje ant Neries kranto gyvenusi su vyru – prisiekusiu žveju (był rybakiem... jeszcze jakim zajadłym): „Jis paisė visokių prietarų, nepaprastai [žuvis – Vait.] mylėjo,
žuvys jam rankon ėjo (...) [Ponia, sakote, kad žuvys vyrui rankon ėjo?] Taip, taip tarsi moterys
prie vyro“ (On miał [zabobony – Vait.], lubił bardzo, ta ryba jemu szła (...) [To pani mówi, że
ryba szła do męża?] Tak, tak jak kobiety do męża ido – LTR 7685/592). Ir tikrai, kol Marija
ruošdavusi vakarienę, vyras prižvejodavo kibirą žuvų – tiek kitados Neryje būdavo kuojų,
salačių! (LTR 7685/592). Na, o į mūsų klausimą, ar išties žvejys turintis paimti už kelio gražiai
moteriai (mówią, za kolano ładnej kobiecie trzeba potrzymać, żeby ryba szła...), Marija tiesaus
atsakymo išvengė, leisdama suprasti, kad į žvejybą susiruošusio žvejo ir jo žmonos meilūs santykiai yra savaime suprantami: „Nežinau. [Paimti – Vait.] už kelio, žemiau kelio, aukščiau kelio, – nesvarbu“ (Ni wi`em. Za kolano, po kolano, wyżej kolana, obojętnie – LTR 7685/592; plg.
Norint gero laimikio, reikia pergulėti su boba – Piškinaitė-Kazlauskienė 2011, 24).
Šis žvejo pasiruošimo žvejybai modelis išties kupinas meilės ir meilių santykių, užtat
kitą lydi pavydas ir tikra arba tariama neapykanta. Matome, kad žuvys, kurias žvejys vilioja

leisdamas prie upės dienas ir naktis, ir namie likusi jo pati yra dvi nesutaikomos priešybės.
Mat moterys išeinantį žvejį plūsta, meta įkandin jo malką ar žarsteklį, kultuvę ar šluotą, skiedras, šiukšles ir kita, kartais tylomis širsta, o svarbiausia, nelinki jam sėkmės. Ryškiausias pavyzdys – visuotinai žinomas tikėjimas, esą žvejo sutikta moteris pranašauja nesėkmę, pvz.:
„Blogai. Ypač jeigu moteris... Tu eini, o ji per kelią, tai jau viskas“ (Дрэнна. Асобенна баба...
Калі ідзеш, яна раз праз дарогу. Ну, усё ўжо – LTR 7685/511), Kai aini žvejot ir bobų sutinki,
tai nesisaks žvejot, o jei vyrų – tai gerai (LTR 2416/236, Degučiai; plg. Znamierowska-Prüfferowa 1930, 71–72; 1937, 46; БНП I 2305; Piškinaitė-Kazlauskienė 2011, 22). Nesėkmę taip pat
pranašauja susitikimas su kunigu, pvz.: Kai aini žvejot ir sustinki bobų, tai reiškia bus blogai.
Jei sustinki kokį dvasiškį, tai irgi blogai (LTR 2429/95, Salakas).
Moterų ir kunigo priešiškumą žvejui, išeinančiam pas žuvis, nesunku paaiškinti. Mat
moterys, ypač netekėjusios, būna meilios, flirtuojančios, bet slidžios, lietuvių kultūroje jos pačios yra žuvys! (Mano žuvyte – šis ir kiti panašūs maloniniai kreipiniai skirti moteriai, žmonai,
draugei; anot XVIII a. žodyno autoriaus Jokūbo Brodovskio, Mano žuvyte gražioji yra gražiausias lietuvių moterų meilės žodis! SLT 403). Moteris-žuvis gaudo, kitaip tariant, žvejoja
arba kabina, meilės nuotykių ieškantys vyrai. Todėl neabejojama, kad moterys-žuvys gali ypač
palankiai paveikti pačią žvejybą, pvz.: „Jei kuri mergina prie vaikinų labai linkusi, plaukioja
lyg žuvis, tai reikia jos drabužių apatinio kraštelio skiautę23 pavogti ir į tinklą įdėti; tuomet
daug žuvies pagausi“ (Znamierowska-Prüfferowa 1937, 31). Žvejui pranašaujamą nesėkmę
susitikus kunigą reikėtų aiškinti pastarojo priešiškumu nesankcionuotiems meilės ryšiams,
kurie žvejojant iš mitologijos lauko perkeliami į tikrą gyvenimą.
Puikiai nusiteikę ir svarbiausia pailsėję birželio 19-ąją atsisveikinome su Buivydžiais. Be
manęs, mokslininkų plauste dar yrėsi Filomena, Gražina, Jurasis ir naujosios įgulos narės –
Daiva ir Vida. Atplaukus į Lietuvą pokyčių ekspedicijoje įvyko ir daugiau. Dalis keliautojų su
Nerimi atsisveikino, į jų vietą stojo nauji laivai. Tarp jų buvo neįmanoma nepastebėti milžiniško, tačiau sunkaus ir nerangaus Bliūškio plausto, valdomo kapitono Vlado Kasperavičiaus
iš Senųjų Trakų. Per kelias praėjusias dienas Bliūškis buvo baigtas konstruoti prie Buivydžių
vandens matavimo stoties. 6 x 15 metrų dydžio ir 25 t keliamosios galios plausto pagrindas –
medinis karkasas su 4000 plastikinių butelių – ant vandens laikė didelį namą žemu dvišlaičiu
stogu, su keturiomis kajutėmis, biotualetu, garine pirtimi, virtuve, taigi čia virė nepriklausomas gyvenimas. Per ekspediciją Bliūškyje gyveno keletas žmonių. Tačiau nepalyginti lėčiau už
visas kitas plaukimo priemones judantis Bliūškis nepajėgė laikytis Neries ekspedicijos ritmo;
be to, kaskart reikėjo labai atidžiai rinktis vietą sustoti, o ji dažnai nesutapdavo su likusių ekspedicijos dalyvių prieplauka.
Šiame Neries vidurupio ruože daug sėklių ir jau susiformavusių salų (nemažai smėlio į
vagą patenka iš erozijos veikiamų upės krantų). Vieną tokių salų žemiau Buivydžių išvydome
Neries rėvoje ties Vilkinės kaimu (222 km, kair.). Upė staiga susiaurėja, greitėjanti jos tėkmė
23

Brudny kawałek podołka taip pat gali reikšti palanką (sijono ar suknelės apačioje esantį užlenkimą),
išteptą mėnesinių krauju.
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65
Vilkinės rėva, žvelgiant iš rytų
(2007-06-19)

krypsta kairėn ir laivus neša rėvos akmenų link (65 pav.). K. Tiškevičius akmenį rėvos pabaigoje vadino Vilku (kamień Wołk, leżący w rzece za tą rafą – W 156),24 o pačią rėvą – Mergelių
rateliu. Č. Kudaba vartojo Mergos vyliaus pavadinimą (N 77).
Baltarusijoje Dziewiczy korohod yra iš senųjų šventviečių pavadinimų (Дзявочы
карагод – Зайцаỹ 2004, 71), todėl šios mergelės (lenkų dziewa, dziewica – „mergelė“) gali
būti muziką, dainas ir šokius mėgstančios vandenų dievybės, panašios į lietuvių laumes ir
rusų undines –rusalkas. Rėvos akmenis Vilkinės gyventojai šiandien kartais dar vadina bendriniu – vilkų – pavadinimu ir su juo sieja kaimo vardo kilmę: Tu takie wielkie kamienie byli
i te kamieni przeszkadzali im te płyty przepędzać, oni nazwali wilki (...) tak nazwali tutaj Wilkincy (LTR 7685/588).
Didžiausias Vilkinės akmuo (N54o51′28,0'', E25o43′17,4'') yra vidutinio stambumo rausvos spalvos granitas rėvos sraunumoje, pailgas šv–pr kryptimi (1,95 m ilgio), virš vandens iškilęs vos 0,38 m. Po vandeniu stūkso dar apie 0,9 m dydžio akmens dalis.

Nedideliame, netaisyklingo plano Vilkinės kaime (Wilkince – Synodus 1744, 57) (66
pav.) nuo seno gyveno Buivydžių šlėktos – Gulbinavičiai (Gułbinowicz) ir Susvilos (Suswiło). Dėmesį patraukia lietuviška šių pavardžių kilmė – pirmoji iš gulbinas „gulbės patinas“, antroji – iš svilti „degti; kaisti; labai norėti, trokšti“ (LPŽ II 862). 76-erių našlė Janina
Susvilo prisiminė ir kai kuriuos kaimo vietovardžius: Otwojak (laukas prie Neries), Łoźniak
24

Matyt, klaida įsivėlė K. Tiškevičiaus knygos prieduose, kur Mergelių ratelio rėvos akmuo pavadintas ne
Vilku, o Marmuliu (przy wsi Wilkińcach w zaborze Dziewiczy korohod, kamień Marmul – W 285).
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66
Vilkinė (Wilkińce), Neries rėva linkyje ir brasta
(punktyras – B.) (1937)

(lankos prie Neries), Szeroki sznur (dirva, vienas iš rėžių), Rojst (pelkės, krūmai), Manierka
(upelis, Neries intakas), Ogólnica (vietovė), Polepi (vienkiemis prie Neries), Jeziark‘i (apylinkių dvarelis) (LTR 7685: 613, 614).
Paminėtina, kad J. Susvilo taip pat mena merežiais vadinamus tėvo tinklus, apie kuriuos
per Neries ekspediciją buvome girdėję tik Bujakuose, žemiau Žadiškių. Vilkinėje merežiai
buvo statomi anksti pavasarį, pasibaigus ledonešiui: Ojciec to takie miroży robił i jak lod
już pójdzie, oczyszczą sie brzegi, wtedy stawił i bardzo duże ryby zachodzili da tych mirożόw
(LTR 7685/604). Šių žvejybos priemonių, panašių į bučius ar venterius, konstrukcija mūsų
pateikėjai buvo nežinoma (plg. Znamierowska-Prüfferowa 1930, 28–29).

67
Vaikas samčiu (sumciu) gaudo žuvį
Ašmenoje ties Gėliūnais (1939-08)
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Kita pavasario realija – Neries pakrantėse žvejojantys vaikai (67 pav.). Tam jie dažniausiai
naudojo tankiai numegzto tinklo samčius ant ilgų karčių (sak, saczek (...) taka długa żerdka i
taka drobna siateczka okrągła (...) idzie łęk taki wychilony, a tutaj sznurki – LTR 7685/604)
ir vienas kitam padėdami sugaudavo žuvų, kurių kadaise upės vandenyse netrūko. Samčiais
buvo samstoma ir vėliau, šiltais vasaros vakarais, tarp žolių netoli kranto (LTR 7685/604).
Iš Janinos taip pat išgirdome apie skaidraus, šventojo vandens šaltinį kairiajame Neries
krante: Ona nie leczyć, ale pić bardzo zdrowo. Ona wypływa taka czyściutka, czysta woda. No i
nazywa sie święta woda (LTR 7685/620). Nespėjome lokalizuoti šio šaltinio, tačiau apie šventą
ir pašventintą vandenį Vilkinėje surinkome vertingų duomenų.
Antai Marija Tumilovič mena, kad praeityje ankstų Didžiojo ketvirtadienio rytą prie
upės pavieniui ir šeimomis buvo einama apsiprausti, nusiplauti kojų, paskalauti skalbinių
(nogi i pomoczym się, i twarz pomyjim, i jaka bielizna popłuczym). Anksčiau būdavo, kad
šaltame upės vandenyje kas ir maudosi – tikėta, jog ant kūno nelieka spuogų ir niežulių.
Didįjį šeštadienį vanduo šventinamas bažnyčioje, buvo privaloma jo turėti namuose (na
Wielkanoc przynosim święcona woda (...). W domu w ogóle musi być święcona woda zawsze). Tai pats svarbiausias ir brangiausias vanduo, kuriuo skubama pakrikštyti silpniausius
naujagimius: Jak Wielka Subota, to ta sama ważniejsza woda (...) jak dziecko słabienkie,
wtedy chrzczo z tej wody. Piersze ochrzczo (LTR 7685/615). Palyginimui, apie Buivydžius ir
Nemenčinę gerai žinomas paprotys per didžiąsias pavasario šventes patiems šeimininkams
šventinti – šlakstyti švęstu vandeniu – namus, tvartus ir kitus sodybos pastatus: Dom, chlewy święcili, wszystkie budynki święcili, to wodo święcono (LTR 7685/596; plg. Balys 1993,
125–126).
Neries vanduo kasmet šventinamas birželio 24-ąją, Šv. Jono Krikštytojo dieną. Kalbama ne apie kunigą ir procesiją prie upės (plg. Neries 2010, 129), o apie Kristaus krikštą.
Todėl tikima, kad tądien pašventinamas visų telkinių vanduo: Pana Jezusa jak chrzcili w
Jordanie, no to wtedy już święcona woda liczy sie (LTR 7685/595). Tai ženklas, kad Neryje
jau galima maudytis be baimės.
Iš Vilkinės į Balingradą, priešais Stražninkų sodybas (220 km, kair.), Neryje stūkso raudonos spalvos, 1,3 x 1,8 m dydžio, apie 1,35 m aukščio granito akmuo (didesnė jo dalis vandenyje; N54o51′31,6'', E25o42′40,9''). Čia pat netoli, dešiniajame upės krante, yra Balingrado
pilkapiai – vienas iš daugelio Rytų Lietuvos pilkapių kultūros laidojimo paminklų. Galbūt
vietovė – tiek akmenuota upės dalis, tiek pilkapiai – kitados buvo vadinama Šančiais (Шанцы
при дер. Грудокъ – Матерiалы 1861, 126). Šiuo pavadinimu (vokiečių Schanze „žemių pylimas“) apibūdinami ne vien naujųjų laikų gynybiniai įtvirtinimai, bet kartais taip vadinami
Lietuvos piliakalniai ir pilkapiai (plg. Stulgių piliakalnį, vadinamą Šančiumi, arba Prancūzų
apkasais, esantį Šakių r.).
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68
Vienas iš Balingrado pilkapių
(2007-06-19)

Balingrado pilkapiai yra už 0,24 km į r nuo Punžonių tilto per Nerį, ant aukščiausios
viršsalpinės terasos vietos, pušyne (N54o51′43,1'', E25o42′28,1''). Grupei priklauso 5 gerai
išlikę pilkapiai (oficialiais duomenimis – 7), kurių sampilų dydis svyruoja nuo 6–7 m iki
13–15 m, aukštis – nuo 0,3–0,5 m iki 1,8–2 m. Vieno pilkapio papėdėje yra užslinkusios
duobės, kurios ratu supa sampilą (68 pav.).

Pažintį su Balingradu (219 km, deš.; Bałinogródek, 1880 m.) pradėjome nuo dvaro sodybos kairiajame Neries krante. Šis istoriniuose dokumentuose jau XVI a. minimas dvaras
Vilniaus rajono teritorijoje išsaugojo Punžonių pavadinimą. Nuo seno dvarą su kitapus upės
buvusiu Bugeliškių (Bageliškių) kaimu jungė keltas, kuriuo naudojosi ir vietos gyventojai, ir
keliaujantieji iš arba į Vilnių (1554 m.: Przewoz pu[n]zanski pana Szostowickiego – Jablonskis 1934, 82). 1822 m. Balingradu Bugeliškes pavadino Balinskiai, kurie nuo 1806 m. kelis
dešimtmečius valdė Punžonių dvarą (Gajewski 2002, 51–52), o kurdami naują miestelį siekė
pritraukti prekeivius ir atgaivinti šią vaizdingą, bet atokią vietovę (SGP I 88).
Retas atvejis – nykstančioje dvaro sodyboje šiandien tebegyvena Punžonių dvaro samdinių palikuonys. Jie nustebo pamatę svečius, išnyrančius iš Neries pakrantės dilgėlynų, tačiau
nesutriko ir entuziastingai kvietė vaišintis alkoholiniu gėrimu ir užkandžiais. 67-erių Vladislava Janovič pasakojo, kad jos tėvus su dvarininkais Stabrauskais siejo artimi ryšiai, tad Stabrauskų sūnus Jurekas ir duktė Jania pakrikštijo mūsų pateikėją Vladislavos vardu. Tačiau labiausiai
Vladislavai įsiminė nuogirdos apie tai, kad Punžonių dvare kitados lankėsi poetas A. Mickevičius (1798–1855). Jis ir bičiuliai, Vilniaus universiteto auklėtiniai, iš tikrųjų iškylaudavo po
Vilniaus apylinkes (plg. Брио 2008, 21–29). Žinoma, A. Mickevičius taip pat galėjo būti pažįstamas su Ignotu Balinskiu. Šis buvo istoriko Mykolo Balinskio, kuriam priklausė Jašiūnų
dvaras, ir Ignoto Balinskio, Punžonių dvaro valdytojo, tėvas. Kita vertus, Mickevičiaus ąžuolas Aukštadvaryje, Mickevičiaus akmuo Girstupio pakrantėje, Balingrado apylinkėse buvęs
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A. Mickevičiaus vardu pavadintas kolūkis ir kiti pavyzdžiai rodo, kad Adomas Mickevičius
taip pat gali būti vienas iš daugelio lietuvių legendų herojų.
Daugelis Punžonių dvaro pastatų šiandien apleisti, tačiau sodyba išsaugojo erdvinį išplanavimą (69 pav.). Prie upės veda medžių alėja, šalia jos auga gražus 2,7 m apimties maumedis
(N54o51′58,0'', E25o42′00,1''). Kiek labiau į šiaurę, priešais Balingradą, – buvusio kelto vieta ir
ūkinė dvaro erdvė. Paskutiniojo Punžonių dvaro savininko Petro Stabrausko (Piotr Stabrowski), mirusio 1939 metais, kapą radome Balingrado kapinėse. Kur palaidota jo žmona, kuri
išvykdama iš Lietuvos netikėtai mirė, nežinoma. Už bažnyčios šventoriaus tvoros, nedideliame grioveliu apkastame plote, ilsisi per Pirmąjį pasaulinį karą žuvę vokiečių kariai. Užrašas
ant jiems skirto 1915 m. pastatyto betoninio paminklo skelbia: „Per kovą ir žūtį į amžinosios
taikos aušrą“ (Durch Kampf und Tod zum Morgenrot des ewigen Friedens).

69
Įvažiavimas į Punžonių dvaro sodybą
(2007-06-19)

Balingrado Dievo Apvaizdos bažnyčios, pastatytos 1825 m., istorija permaininga. Mat po
1863 m. sukilimo bažnyčia buvo uždaryta, o tuometis Punžonių dvaro savininkas Motiejus
Stabrauskas, carinės Rusijos administracijos skatinamas, ardė pastatą, stipriai jį apgriovė (Gajewski 2002, 52–53). Minėtasis Petras Stabrauskas tik 1928 m. pasirūpino atkurti šventovę ir
įsteigti parapiją. Štai kodėl Balingrado bažnyčioje nebeliko tų dailės vertybių, kuriomis taip
domėjosi ir per 1857 m. ekspediciją žavėjosi K. Tiškevičius (W 158).
Balingrade šiandien gyvena vos kelios dešimtys žmonių, mes susitikome Silvestrą Maculevičienę. Miestelis, bažnyčia, mokykla ir žydų bendruomenė – štai keli Balingrado istorijos epizodai, apie kuriuos girdėjo Silvestra. Tačiau Skėmiuose, Radviliškio rajone, gimusi
ir nuo 1980 m. Balingrade gyvenanti moteris tapo pirmąja Neries pakrančių gyventoja, kuri

į mus, ekspedicijos dalyvius, prabilo lietuviškai. Šis netikėtas susitikimas ypač pradžiugino
radviliškiečius Vytautą ir Feliksą, abu užvaldė pasididžiavimas savimi ir gimtuoju kraštu
(70 pav.).
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70
Silvestra Maculevičienė ir
Feliksas Žemulis Balingrade
(2007-06-19)

Už Balingrado, prie Neries ir Žeimenos santakos, dešiniojo Neries kranto aukštumose,
yra du piliakalniai. Pirmajame aptikta lipdytos keramikos brūkšniuotu paviršiumi ir du suskilę trintuvų akmenys; antrasis piliakalnis, atrodo, nebuvo baigtas įrengti (Balčiūnas 2009). Tačiau apie šias archeologines vertybes dar nežinojome – Brižių piliakalnius, kitaip vadinamus
Noselėnų kaimo vardu, dr. D. Stončius surado 2008 m., Neries ekspedicijai pasibaigus.
K. Tiškevičiaus minima Marmuslės, arba Marmulio, rėva (mala rafa, Marmusle zwana –
W 159; przy wsi Bryżach kamień Marmul – W 285) yra kiek žemiau Brižių (N54o53′38,8'',
E25o39′43,7''). Šios veržlios ir sraunios (net 12,2 km/h) rėvos šniokštimas kaimo gyventojų
ausims yra ne kas kita, kaip apie akmenis upės dugne verdančių ir per juos virstančių Neries vandenų marmėjimas: Камень большой и вот мурует мур-мур... во так. Ну, и там
быстра вода (LTR 7685/625). Garsažodiniai tekančio vandens, upių ir šaltinių pavadinimai,
tokie kaip Krokulė, Kragžlė ir kt., laukia savo tyrinėtojų. Ekspedicijos metu tokios rūšies pavadinimus papildėme dar vienu – marmančio arba murmančio vandens – vaizdiniu.
Pirmiausia Neries pakrantėje Brižiuose (215 km, deš.; Bryży – Synodus 1744, 40) išmatavome senolį topolį. Jis net 5,2 m apimties, išsišakojęs į keturis kamienus (N54o53′45,2'',
E25o40′09,3''). Laiką Brižių kaimelyje planavome tradicinės kultūros reiškiniams tirti, tačiau
dėl kilusios liūties sumanymą įgyvendinome tik iš dalies; aštuoniasdešimtmetis Povilas Valeika vis nerimavo dėl šieno ir besitrankančio perkūno. Simboliška, kad mane, Jurasių ir P. Valeiką audra užklupo sename dideliame klojime. Jo priekinis ir užpakalinis fasadai papuošti
ypatingais kiauraraščiais ornamentais (71a–b pav.); jų reikšmė šeimininkui dar puikiai žinoma – lygiakraščiai kryželiai saugo šį pastatą ir jame sukrautą gerą nuo gaisro, perkūnijos: Była
ubezpieczenia ad piaruna, ad groma (LTR 7685/624). Tradicijos saugotis nuo perkūnijos kryžiaus ženklu, daromu rankos mostu arba kuriuo nors daiktu, ištakos glūdi ikikrikščioniškoje
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71 a-b
Povilo Valeikos klojimas ir
jo fasado puošyba Brižiuose
(2007-06-19)

epochoje (plg. Beresnevičius 1992). Vilniaus krašte medinių klojimų fasadai, svirnų sienos
taip ženklinamos gana dažnai. Šis reiškinys mažiau būdingas kitiems Lietuvos regionams
(XVIII a. – XX a. pirmosios pusės klėčių puošybai; plg. Bertašiūtė 2007, 175, 179, 183).
Lietui kiek aprimus iš klojimo nuskubėjome į P. Valeikos gyvenamojo namo prieangį,
kuriame susibūrė likusieji įgulos nariai. Mūsų pateikėjas, save laikantis lenku (plg. całkem
polaki żyje), su dideliu entuziazmu prisiminė žuvis, nuo kurių knibždėjo Neris: „Oi, tai buvo
žuvies! (...) buvo daugybė žuvies, o dabar nėra“ (Oj, ryby było! (...) ryby była pełna, a teraz nie
ma – LTR 7685/629), „Žuvų buvo apstu. Dabar nebėra, kiek anksčiau jos buvo“ (Ryby była
nawałem. Teraz nie ma tej ryby, tyle wiela tam była kiedyś – LTR 7685/635). Šioje vietoje P.
Valeika stebėjosi ir kėlė klausimą, kodėl upės vanduo, kitados toks švarus, dabar niekuomet
nenuskaidrėja: Woda była zawsze taka czysta. Teraz brudna woda idzie z Białorusi (...) w Wiliji
światła woda była, a teraz ja jeszcze interesujam sie, skąd tam woda taka brudna idzie. Całe lato
brudna woda, a czym tam sprawa, to ja nie wiem (LTR 7685/628).

Su vandens skaidrumu glaudžiai susijęs dar vienas žvejybos būdas: žuvų daužymas, žmonių kitaip vadinamas glušijimu (Znamierowska-Prüfferowa 1930, 10–11; Piškinaitė-Kazlauskienė 1998, 39). Apie tai išgirdome pirmą kartą: kitados po skaidriu, ką tik užšalusios upės
ledu pakraščiuose buvo galima įžiūrėti žuvis, ypač kuojas: jos buvo trankomos specialia kuoka: Jak lod był postawiony, to była taka buława, bywało widać, jak światła ryba, lod światły i
buławaj stukniesz i ta ryba przebijesz (...) buławaj przygłuszysz jej (LTR 7685/638). Apsvaigintą
žuvį žvejys rankomis ištraukdavo, prakirtęs eketę kiek žemiau nuo trankymo vietos, arba sužvejodavo samčiu.
Po ilgos pertraukos iš P. Valeikos lūpų vėl klausėmės pasakojimą apie Neryje metamus
metinius, kitaip vadinamus sznury arba донки. Tai buvo labiausiai paplitęs vėgėlių gaudymo
būdas: Sznury najwięcej stawili. Te sznury byli długia, kruczki naczepione, siedem, osiem kruczkow (...) naczepio rybki i te miętuzy, taka nieduży, wie, ryba? Nu to wo, ta ryba łowili bardzo
dobrze (LTR 7685/639).25
Be metinių, Brižių žvejai dar naudojo trisienį tinklą (trubicą), naktimis luokijo žeberklais
ir, dideliam mūsų, tyrinėtojų, džiugesiui, tikėjo, kad pačiupinėjus moters kelį žūklė būsianti
sėkminga: Potrzymać, to i ryba dobrze łowi sie (...) będo trzymali sie za kolanka. Niżej kolanki,
to wyżej kolanki trzeba (LTR 7685/644). Nelaukta buvo vien tai, kad nei Brižiuose, nei anksčiau tądien Vilkinėje niekas nebuvo girdėjęs apie luotus – dušegubkas, nes čia valtis paprastai
vadinama łódka, kartais – czółno (LTR 7685/633). Fiksavome ir pokyčius, susijusius su Brižių
žvejų tinklų pavadinimais.
Antai vedėja pramintą plukdomą tinklą, pritaikytą gaudyti lydekas, lašišas ir ūsorius,
P. Valeika vadino malote (małata, taip pat užfiksuota forma malatka): „Taip seni žmonės vadino, tinklaitis trumpas, vos dviejų metrų ilgio, plukdomas dviem valtim. Vienoje valčių laikoma tinklo virvelė“ (Tak nazywali stare ludzi i siateczka (...) krótka, dwa metry siatka i jedzie
na dwie łódki. Z jednej trzyma na palcach – LTR 7685/630). Analogiškas terminas Lietuvoje
žinomas tik Nemuno vidurupio žvejams apie Alytų ir Druskininkus (malotė, melotė – Piškinaitė-Kazlauskienė 1998, 78). Kitas pirmą kartą Brižiuose išgirstas plukdomo tinklo pavadinimas suwata sietinas su lenkų veiksmažodžiu suwać „stumdyti, judinti“ (plg. Suwata – to
sunie sie tak wiosły – LTR 7685/630). Žvejai iš Lucionių, dešimtis kilometrų žemiau Brižių,
suvata taip pat vadino vedėjos tipo tinklą ant dviejų lazdų: „Tinklas buvo vadinamas suvata.
Ant dviejų lazdų“ (Siatka nazywała sie suwata. Na dwióch polanach takich – LTR 7685/657).
Atrodo, žvejojant Lucionių suvatos lazdas buvo galima sukryžiuoti.26
Trečias vedėjos tipo plukdomas tinklas šiame Neries vidurupio ruože vadintas dar negirdėtu ritubuolio (ritubal arba rytubal) pavadinimu: „Dvi valtys plaukė, viena vienoje pusėje,
25

Metinius apie Nemenčinę detaliai aprašė L. Piškinaitė-Kazlauskienė: ant 15 m ilgio valo buvo kabinama aštuoni–dešimt 20–25 cm ilgio pasaitėlių su kabliukais. Ant sliekų arba graužavirbų (nėgių lervų)
naktį buvo gaudomos vėgėlės, unguriai, ūsoriai, meknės (LII ES 1647, 79v).

26

Kitur prie Neries suvatomis galėjo būti vadinami kitokio tipo tinklai, tačiau apie tai trūksta duomenų,
plg.: Piškinaitė-Kazlauskienė 1998, 187; Znamierowska-Prüfferowa 2009, 256; LTR 7592/351: Sovata –
tinklas 35–40 m ilgio, jo vienam gale pririšdavo kašiką, kad plauktų (Geležių Antakalniai, Vilniaus r.);
ES LII 1647, 79v: Suvata – vienas valties priešakyje, k[itas] valtį valdo. Eina po valties dugnu. Prieš srovę.
Kur tylios ramios vietos (Karveliškės, Vilniaus r.).
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kita – kitoje. Tokie specialiai lašišoms skirti tinklai“ (Dwie łódki, ot tak o szedli, jedna z jednej
strony, druga z drugiej (...) na łososia specjalnie były robione takie siatki – LTR 7685/657).
Pavyko išsiaiškinti, kad apie 25–30 m ilgio, 1,5 m aukščio ritubuolį rudenį dvi valtys vilkdavo pasroviui paskui save. Lašišų šiame Neries vidurupio ruože, kaip pasakojama, buvo daug,
kai kurios – ilgumo sulig valgomuoju stalu ir dar didesnės (jak stoł długości, a to dłuższa –
LTR 7685/657); dar daugiau pavasariais čia praplaukdavo žiobrių, tačiau ilgainiui jie visiškai
pranyko (LTR 7685/636).
Atsisveikinę su Brižiais priartėjome prie Žeimenos žiočių (213 km, deš.; Żejmiana, kitaip
Żejmianka). Dviejų didelių upių – Neries ir Žeimenos santakoje nėra gilią praeitį menančio
miesto, čia nėra nei piliakalnio, nei pilkapių (72 pav.). Brūkšniuotosios keramikos kultūros
atviro tipo gyvenvietė, datuojama I t-mečiu pr. Kr., buvo kairiajame Neries krante, priešais
Žeimenos žiotis (Girininkas 1978, 77). Santaką garsina geležinkelio tiltas per Nerį, pirmą kartą šioje vietoje pastatytas dar XIX a.

72
Neries ir Žeimenos santaka Parčevskių
Raudondvario valdų plane (1841)

Kalbininkai pavadinimą Žeimena sieja su žodžiu žiema ir mano, kad upė taip pavadinta
dėl šalto vandens joje (Vanagas 1981, 399). Šiandien žmonės pirmiausia pabrėžia, kad šioje upėje vanduo švarus ir skaidrus, plg.: Żejmiana wo czysta woda (LTR 7685/628, Brižiai).
59-erių Juozas Lazauskas iš Garnio kaimo, Švenčionių r., prisimena, kad senieji žvejai apie
Švenčionėlius dar ilgai gruodžio mėnesį luokydavo vėgeles ir lašišas, pasišviesdami degančiais
dervokšliais viela išpintame krepšyje valties viduryje: Smalėkai kūrenasi, tai dar toli šviečia,
knygą gali skaityt ant kranto! O kai išlipa, tai juodi suodini, kai negrai (Užrašė V. Vaitkevičius
2011 m.).

Sraunią, 80 km ilgio Žeimeną tik trumpam sukausto ledas (SGP XIV 760); dėl patogios
geografinės padėties XIX a. – XX a. pirmojoje pusėje iš Kaltanėnų, Švenčionėlių ir Pabradės
ja plukdyta šimtai sielių (Tochtermann 1938, 44–49). Paprastai Žeimenoje jie kiek trumpesni,
o Neryje surišami į ilgesnius: Na Wilii tut sajidiniali, poszyrali już, bo tam ona Żymiana rzeka
żeż nie szyroka (LTR 7685/985).
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73
H. Gudelaičio užrašyti Žeimenos vietų vardai
(XX a. 4-asis dešimtmetis)

XX a. ketvirtojo dešimtmečio pradžioje Lietuvių mokslo draugijos bendradarbis Hubertas Gudelaitis su sielininkais nuplaukė į Vilnių (LMD III 66/112c) ir remdamasis jų pasakojimais išvardijo visus Žeimenos dalių vardus (tautosakos rinkėjui taip pat žinoma Žeimenės
forma) ir Neries rėvas nuo Žeimenos žiočių iki Vilniaus. „Pavadinimai Žeimenos ir Neries
upių sielnykų pasakoti“ yra unikalus sąrašas lietuvių kalba, sudarytas praėjus 70 metų po
K. Tiškevičiaus ekspedicijos (LMD III 29b: 19–21) (73 pav.). Peržvelgus minėtą sąrašą matyti,
kad XX a. pirmojoje pusėje sieliai buvo rišami Kaltanėnuose (Kaltinėnai). Žinia, paskutinieji
sieliai į Vilnių ir Grigiškes, taip pat iš kitų vietovių, išplukdyti apie 1957–1960 m.
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Santakoje su Žeimena Neries vaga keičia kryptį, ima sukti į pietus, Vilniaus link. Neris
čia platesnė, kur kas vandeningesnė ir sraunesnė nei iki šiol. Ir vagoje, ir krantuose gausu
akmenų (plg. Kolupaila 1940, 58). Stebėdami šiuos pokyčius už pusės kilometro nuo santakos, prie dešiniojo Neries kranto, išvydome stambiagrūdį raudonos spalvos, 1,6 x 2,1 m dydžio, 0,6 m virš vandens iškilusį akmenį (N54o53′51,9'', E25o38′03,1''). Priartėję prie Santakos
(Plytinės) kaimavietės užfiksavome dar vieną nemažą riedulį (N54o53′36,6'', E25o37′54,8'').
Tai 2 x 2,1 m dydžio, apie 1 m aukščio (virš vandens – 0,5 m dalis) akmuo, kurį, jei remsimės
K. Tiškevičiumi, atsargiai galima vadinti Plytininku (Cegielnik). Jau XVIII a. antrojoje pusėje
čia būta plytinės (cegielnia w Santoce nad Wilią – Gajewski 2002, 89), kur vėliau gamintos
plytos Raudondvario, lenkiškai Czerwony Dwór, savininkų Parčevskių reikmėms (W 160;
klientams Vilniuje plytos buvo gabenamos Nerimi – N 82).
Neries ruože tarp Žeimenos žiočių ir Avino rėvos H. Gudelaitis mini Strikoriaus ir
Meškinyko rėvas (LMD III 29b/20), apie kurių vietą nieko konkretaus pasakyti negalime.
Vakarėjant virš Neries pakilo paslaptinga migla. Vasaros liūčiai praėjus oras atvėso, o
upė sušilo. Sumerkę kojas į vandenį tylomis yrėmės ir paskutinieji iš ekspedicijos dalyvių
priartėjome prie Avino rėvos, kur Neries pakrantėje, Michalo Stefanovičiaus kaimo turizmo
sodyboje, laukė nakvynė.
Išlipus į krantą suėmė drebulys, palapinės priedanga atrodė šalta ir nejauki. Norėjosi kuo
greičiau pasikeisti sausus drabužius ir surasti šilto maisto. Tačiau vakariene teko rūpintis patiems; susispaudę ankštoje virtuvėje laukėme, kol ant viryklės pradės virti puodai. Guodė tai,
jog nakvynę prie Avino rėvos mums, kaip ir prieš 150 metų K. Tiškevičiui, suteikė žmogus,
pavarde Stefanovičius.27

74
Rėva (Avino rėva) –
nedidelis kaimas
Neries pakrantėje
(1997-04-20)

27

Tiesa, K. Tiškevičius rado prieglobstį pas Stefanovičių Lucionyse, o mes – Rėvoje.

Rėva (210 km, deš.), kitaip Avino rėva (We Baran rapie – 1775 m., LVIA f. 11 ap. 1 b. 674,
l. 36), tai užusienis, dabar kelių sodybų kaimas prie to paties pavadinimo, penktos iš eilės didžiosios Neries rėvos (74 pav.). Dėl keliamų pavojų ši rėva buvo puikiai žinoma ir upeiviams,
ir apylinkių gyventojams: Баранъ (Матерiалы 1861, 126), Baronas (LMD III 29b/20), Avino
rėva – Baran-rapa (Kolupaila 1940, 58). Anot K. Tiškevičiaus, „darydama pirmąjį vingį upė
susiaurėja iki 20 sieksnių, nuo kairiojo kranto į pat upės vidurį šauna aštrus ragas su didele
akmenų krūsnimi (...) už vingio vanduo ta pačia sparta plukdo pro didelius iš vandens kyšančius akmenis, už kurių labai lengva užkliūti (...) ir vėl neša į naują ankštumą, kuri iš abiejų pusių gausiai akmenimis apkrauta“ (Pierwszy w niem zakręt, wktórym się rzeka do 20 tylko sążni i
szerzyni zwęża, ostrokończatym cyplem ziemi, od lewego boku w nią wchodzącym, sformowany
wielką kupą kamieni na tym cyplu wchodzących aż do środka rzeki (...) od zawrotu albowiem
woda z równąż szybkością niesie siatek, mimo dużych z wody wyglądających kamieni, o które
bardzo łatwo zawadżić można (...) i znowu go wpędza w nową ciaśninę z obu stron bogato kamieniami nałożoną – W 160; Tyszkiewicz 1859, 5; plg. Забора Баран... Даходзячы да яе, яны
ўжо шух па каменнях, ідзець, ідзець, ідзець – LTR 7685/430).

75
Avino rėva,
žvelgiant iš rytų
(2007-06-20)

Avino rėva prasideda kiek aukščiau gyvenvietės, Neries vaga susiaurėja, tačiau jos tėkmei
dar trūksta veržlumo. Ties kaimo turizmo sodyba vaga lenkia sausumos kyšulį ir, matyt,
buvusią Avino akmens vietą; staiga pakrypsta dešinėn, vakarų link. Tuoj už rago upės
vanduo staiga krinta žemyn (N54o53′12,8'', E25o37′03,8'') (75 pav.), ši sraunioji rėvos dalis – apie 390 m ilgio. Prie dešiniojo kranto iš smėlio sąnašų suplauta nemaža sala (K. Tiškevičiaus rėvų atlase nupieštas sėklius).
Per vidurį esantis Avinu, arba Baronu, vadinamas rėvos akmuo (LTR 6810/77), matyt,
buvo suskaldytas valant iš Neries vagos akmenis XX a. viduryje – baigiantis lenkų arba
prasidėjus sovietų okupacijai.

Avinas, kaip ir daugelis kitų rėvų, yra glaudžiai susijęs su archeologinėmis ir mitologinėmis vietomis Neries krantuose: kairiajame krante, ties Avino rėva, į įspūdingą 60 m aukštį kyla
mišku apaugę Rėvos piliakalnio, vadinamo Ponarska, arba Panarska góra, šlaitai (aikštelės
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vidurinėje dalyje – N54o52′56,4'', E25o37′02,7''). Už 0,7 km į šiaurės rytus stūkso antrasis piliakalnis (N54o53′06,8”, E25o37′43,6'') ir netyrinėta trijų Rytų Lietuvos pilkapių grupė šiaurės
rytinėje jo papėdėje, prie kelio į Santaką; pietryčių kryptimi, į Šventininkus, veda miško kelias
ir toji aukštumos dalis turi Avino kalno (Baranska góra) pavadinimą. Šioje vietoje praeiviams
kartais pasirodydavęs avinas... Tai vienas iš tų retų atvejų, kai rėvos legenda aprėpia platesnę
erdvę nei upės vaga ir artimiausios pakrantės. Aviną grėsmingo rėvos akmens pavidalu žinojo
upeiviai, Avino vardu buvo pavadinta gyvenvietė dešiniajame Neries krante, avinas – mitologinių sakmių būtybė – buvo regimas kairiojo Neries kranto aukštumose.
Žvelgiant iš mūsų ekspedicijos perspektyvos, dviejų piliakalnių kompleksas prie vienos
didžiųjų Neries rėvų – Avino nuostabos nekelia: visų keliaujančių upe, nesvarbu žvejų, prekeivių ar užkariautojų, laivų kontrolė tokiose vietose būna paprasta ir efektyvi. Dar daugiau – ten,
kur upių rėvos kiek aukščiau arba žemiau tokių vietų, visuomet buvo galima kirsti upę pėsčiomis arba sausumos transporto priemone (76 pav.). Pavojingiausios rėvos, kaip patvirtina ir
K. Tiškevičius, nėra gilios: Wszystkie te rafy niebezpieczne (...) nie są głębokiemi (W 161). Į tai
atkreipė dėmesį ir akmens amžiaus epochos tyrinėtojai, Nemuno vidurupyje nustatę glaudų
ryšį tarp paleolitinių stovyklaviečių ir upės rėvų geografinės padėties. Į stovyklavietes rinkdavosi medžiotojai, kurie nuo aukštumų galėjo patogiai stebėti upę ir laukti migruojančių
šiaurės elnių pasirodymo (Daugnora, Girininkas 2005, 123–126, pav. 8).

76
Rėva (Baran-Rapa),
Neries rėva ir brasta (punktyras – B.)
(1936)

1995 m. šių eilučių autorius kartu su doc. Gintautu Zabiela dalyvavo ieškant pirmojo Rėvos piliakalnio (Vaitkevičius, Zabiela 1997), kurio buvimu anuomet neleido abejoti padavimai
apie prasmegusį miestą, požemio gyventojus ir turtus, angą kalne, pro kurią sviedus akmenį
šis ilgai krisdavęs žemyn ir kt. (LTR 6489: 68, 70; 6810: 76, 95). Tačiau piliakalnio paieškos
klaidžiame Rėvos miške užtruko ilgai, kol į pagalbą neatėjo senosios kartos miškininkai

Viktoras Peško iš Šventininkų ir Feliksas Saulėnas iš Skališkių. Tuo metu pirmą kartą patyrėme, kiek daug Vilniaus krašto vietovardžių dar laukia savo tyrinėtojų.
Panerio kalnu (Ponarska góra) vadinamas Rėvos miško piliakalnis Panerių (Ponary) vietovėje po ilgos pertraukos priminė, kad lenkų Wilija, arba Wilia turėjo autentišką lietuvišką atitikmenį Neris. Dauguma sutiktų pašnekovų žinojo abu upės pavadinimus (plg. LTR 7685/626),
tačiau Nerį, kaip minėta, jie paprastai siejo su lietuvių poetės Salomėjos Neries vardu, Vilniuje
veikusia žemės ūkio mašinų gamykla ir kt. Be to, lenkiškai kalbantieji Nerį tarė su kieta r pailgindami ir pavadinimo galūnę: Ona cały czas u nas Wilija, i była i jest. Nerys to po litewsku
(LTR 7685/530, Buivydžiai), A Wilia jak to nazywa sie? Nerys teraz (LTR 7685/606, Vilkinė),
Wilia zaczyna sie w Białorusi, ta rzeka. A potem Neris pojawiła sie przed wojno (LTR 7685/678,
Nemenčinė), [Jak rzeka nazywa się?] Ona po polsku Wilia, a po litewsku – Nerys (LTR 7685/978,
Ožkiniai), Teraz po litewsku Nierys, a była Wilia (LTR 7685/1007, Turniškės).

77
Pirmasis Rėvos
piliakalnis (kairėje),
žvelgiant iš šiaurės rytų
(2007-06-19)

Panerio kalnas (77 pav.) yra vienas daugelio lietuviškos kilmės Šventininkų kaimo vietovardžių, kurie senųjų gyventojų atmintyje išliko iki XX a. pabaigos, plg.: Aukštáji (aukštuma),
΄
΄
Berūkšte
(laukas), Brasteli
(pelkė), Lepelìški (vietovė, kaimo dalis),
˜ (brasta, tiltelis), Jasiūkla
Ožkèrge (miškas), Pilkãlnia (kalva), Poviársme (šulinėlis), Rugíne Dól (slėnis), Senãkela (senkelis), Smeline
(laukas), Vìsliapieva (pieva) ir kt. Šie 1998 m. autoriaus surinkti duomenys
˜
(plg. Gajewski 2002, 41) mintimis sugrąžina prie Juzefos Komar, mergautine pavarde Peško,
gimusios 1923 m., pasakojimo apie savo močiutę, Šventininkų kaimo gyventoją, kuri dar mokėjo kalbėti lietuviškai, ir pagrįstai leidžia manyti, kad Buivydžių parapija, kaip ir daugelis
kitų Vilniaus krašto vietovių, tapo lenkiška tik baigiantis XIX amžiui (Anonim 1898, 24; taip
pat žr. Lietuvių... 1908).28 Analogiška mūsų jau lankyto Morkonių kaimo prie Ašmenos žiočių
istorija (278 km, kair.).
28

Iki Buivydžių parapijos įkūrimo Šventininkai dar priklausė Nemenčinei (Swiątniki – Synodus 1744,
40).
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Gausūs lietuviškos kilmės Šventininkų vietovardžiai, įskaitant tokius, kaip Brastelė ir
Smėlinė, kurie daugelyje Vilniaus krašto kaimų seniai pavirto į bradus (iš lenkų brod „brasta“)
ir pieskus (iš lenkų piasek „smėlis“), rodo, kad iki XIX a. antrosios pusės lietuvių kalba tebebuvo viešoje Šventininkų erdvėje. Savo ruožtu tą patvirtina apibendrintas 1827 m. Lavoriškių
klebono Antano Kulviečio pranešimas, esą prastuomenė krašte prie Žeimenos ir Neries santakos kitaip nei lietuviškai nekalba (Merkys 2006, 47; orig. žr. LVIA f. 694 ap. 1 b. 769, 1–2), ir
1857 m. Buivydžių klebono pranešimas, esą parapija esanti išimtinai lietuviška (Krupavičius
1919, 2).
Kartu su gausiu būriu ekspedicijos dalyvių apžiūrėję antrąjį Rėvos miško piliakalnį ir
pilkapius, saulėtą birželio 20-ąją tęsėme Neries ir jos krantų tyrinėjimus.
Kiek žemiau Mažiulėniškių kaimo (209 km, deš.) perplaukėme nedidelę rėvą (pradžioje – N54o52′58,1'', E25o35′53,0''), kurios pavadinimo neminėjo nei K. Tiškevičius, nei kuris
kitas vėlesnis Neries tyrinėtojas. Srauniame apie 430 m upės ruože palyginti mažai akmenų.
Daugelis jų, XX a. pirmojoje pusėje, valant iš Neries vagos akmenis, atrodo, buvo išvilkti
į pakrantę. Du dideli raudonos spalvos, vidutinio rupumo granito rieduliai prie kairiojo
kranto, rėvos pradžioje ir pabaigoje, stūkso apskaldyti ir sueižėję. Pirmasis akmuo – 3 x 3,1
m dydžio, virš vandens iškilęs apie 1,25 m, antrasis – 1,9 x 3,6 m dydžio, virš vandens
iškilęs 1,7 m. Pastarąjį akmenį geležiniais kaltais mėginta suskaldyti, tačiau darbas liko
nebaigtas.
Svečiuodamiesi pas Saulėnus Skališkėse (207 km, kair.) turėjome retą progą bendrauti lietuviškai, o iš šeimininkų pasakojimų susidarėme įspūdį, kad lenkinimo procesas XX a.
antrojoje pusėje vis dar nebuvo pasibaigęs: Kada buvo Vasiliauskaitė, dabar Vasilevskis jau
(...) Bitel padarytas. Ne Bitelius, o Bitel. Mazgis jau nebuvo kaip išverst (...) Sudenis – Sūden. O
lietuviškos pavardės čia sulenkino (LTR 7685/648).
Knygos puslapiuose jau minėtas Feliksas Saulėnas, kilęs iš Aukštadvario apylinkių, su
šeima į Skališkes atvyko gyventi 1962 m., grįžęs iš Sibiro tremties. Dar ilgai po 1952 m., kai
buvo pasirašytas Lenkijos piliečių repatriacijos iš Lietuvos TSR pabaigos aktas (plačiau žr.
Kairiūkštytė 1992), artimose ir tolimose Vilniaus apylinkėse buvo tuščių namų. Už palyginti
nedidelę pinigų sumą juos buvo galima nusipirkti iš vietos gyventojų (išvykusiųjų giminaičių)
arba kolūkio administracijos. Tačiau pirmieji ir aktyviausiai į Vilniaus kraštą kėlėsi Baltarusijos TSR vakarinės dalies gyventojai, save laikantys lenkais, o lietuviai – žymiai rečiau.
Po poros dešimtmečių senąsias sodybas Skališkėse jau pirko miestiečiai – iš Vilniaus,
Maskvos ir Leningrado, kurie ieškojo vietos vasaros poilsiui, savaitgalio žvejybai, grybavimui
ar pirčiai. Jie vairavo nuosavus automobilius, dažnai turėjo kokių nors papildomų pajamų,
galimybę įsigyti statybinių medžiagų ir vykdyti statybas. Sovietų Sąjungos didmiesčių gyventojus akino čionykštė gamta, geras susisiekimas ir tai, jog vietos gyventojai rusų kalbos
atžvilgiu nebuvo nusistatę priešiškai. Taip XX a. aštuntąjį dešimtmetį Neries pakrantėse apie
Nemenčinę ir aukštyn, palei Žeimeną, atsirado vasarotojų, vadinamų dačnykais, arba dačiais, sodybos (iš rusų дача „vasarnamis, užmiesčio sodyba“; plg. Dačių tai mes nepažįstam – LTR 7685/648). Tarp jų buvo vienas kitas kūrėjas inteligentas (pvz., rašytojas Eduardas Mieželaitis vasarodavo Žeimenos ir Lakajos santakoje), tačiau poilsiautojams dažniausiai

nerūpėjo vietos kultūra.29 Minėtu laikotarpiu sparčiai augo ir kolektyvinių sodų bendrijos,
kurioms buvo parinktos vaizdingos, retai apgyventos panerių vietovės netoli Vilniaus–Ignalinos geležinkelio. Žmonių, galinčių atminti ir pasakoti apie gyvenimą prie Neries, ėmė sparčiai
mažėti...
Skališkėse kelis kartus sugrįžome prie Šventosios uolos, vadinamos Skala, temos. Toji
šventvietė prie įsimintinos uolos yra kitame Neries krante, Lucionyse, bet kitados davė pavadinimą Skališkių gyvenvietei (Скалишки – ВТУ LXVII–6; Сколишки – Виленская 1905, 60).

78
Pasakoja Feliksas Saulėnas iš Skališkių
(2007-06-20)

Neries krantuose (aukštutinėse šlaitų dalyse), žemiau santakos su Žeimena, apie Dūkštas ir Kernavę yra nemažai konglomerato atodangų. Jos dažnai laikomos sunykusių arba žemėn nugrimzdusių pastatų pamatais, piktosios dvasios – velnio – buveinėmis. Lucionių uola
(skala) nuo seno vadinama šventa vieta, čia trykštančiam vandeniui teikiama ypatinga gydomoji reikšmė. F. Saulėnas mums patvirtino (78 pav.), kad plačiai apylinkėse žinomas jo tėvo,
mirusio 1977 m., pagijimas yra tikra tiesa: prastai bematantis senelis, prausdamasis Šventosios
uolos vandeniu, pamažu susigrąžino regėjimą, aštuoniasdešimties sulaukęs vėl skaitė knygas ir
laikraščius: Mano tėvas, sako, kad padėjo. Akis plovė, blogai matė, su akiniais. Paskui sako – be
akinių! (LTR 7685/646; plg. Ir gėrė, ir nusiprausė, ir akinių paskui nevartojo – LTR 6489/65).
Lucionių atodanga yra apie 25 m virš Neries vandens lygio, dešiniojo upės kranto nedidelės griovos viršuje (N54o52′33,0'', E25o34′41,3''). Konglomerato uola, kurios matoma
dalis apie 12 m pločio ir 2 m storio, susideda iš įvairiagrūdžio žvyro su gargždu ir smėlio,
sutvirtintų kartu su požeminiais vandenimis prasisunkusiais karbonatais. Konglomerato
storymė susisluoksniavusi beveik horizontaliai (Linčius 1990, 501).
Iš uolos besisunkiantis vanduo apačioje išplovė žemes ir suformavo apie 3 m aukščio,
3 m gylio ertmę (grotą). Iš daugelio uolos vietų be perstojo lašantis vanduo čia pat susigeria į žemę ir, teigiama, ištrykšta salpoje, prie pat Neries, 1 m skersmens duburėlyje prie
akmens.
29

Skališkėse prašalaičiais daug metų taip pat laikyti geografai ir geomorfologai, įsikūrę prie Papunžos
žiočių (206 km, kair.).
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K. Tiškevičius apie Šventąją olą patyrė iš vairininko Vasilio Sapiežkos. 1851 m., tai yra
keleriais metais anksčiau, apie šią vietą jau rašyta Vilniuje kasmet leidžiamame kalendoriuje
Памятная книжка Виленской губернии. Anuomet čia buvo galima rasti neturtingų valstiečių suaukotų smulkių monetų, duonos, paliktų kryželių iš pagaliukų. Virš uolos stovėjo šios
vietos savininko Aleksandro Parčevskio pastatytas medinis kryžius, kuris vėliau kelis kartus
buvo atnaujinamas ir sunyko XX a. viduryje (79 pav.). Turint omenyje, kad K. Tiškevičius
matė apie 1,5 m aukščio grotą (otwór groty znajdującej się pod nią ma wysokości 2 arsz. 14
wiersz. – W 162), galima teigti, kad gruntiniai vandenys pamažu, metams bėgant, formavo,
platino ir gilino didelę ertmę po konglomerato uola (Vaitkevičius 2006, 70–71).

79
Šventoji ola aukščiau Lucionių (1857)

Neries ekspedicijos dieną prie Lucionių Šventosios uolos, po ja ir ant uolos atbrailų išvydome daug religinių paveikslėlių, tarp jų ir stačiatikių ikonų. Kur ne kur stovėjo kryželiai,
padaryti iš medinių pagaliukų, perrištų siūlu ar žole. Vanduo iš uolos lašėjo palengva, todėl
kažkieno ilgesniam laikui paliktą plastikinį 5 l talpos indą radome jau beveik sklidiną nepaprasto vandens, kuris dažnai vadinamas gyvybės vandeniu. Ekspedicijos dienomis tai išgirdome iš Silvestros Maculevičienės Balingrade: Vienu žodžiu, g y v a s vanduo, visi žino – kojas
apsiplaut, sveikatos melst (LTR 7685/623p), plg.: Tam liczy się święcona woda (LTR 7685/672,
Nemenčinė).
1857 m. K. Tiškevičius pirmasis užrašė padavimą, neva Lucionių uolos vanduo praradęs
gydomąsias galias, kai kažkokia ponia, atvykusi į šią vietą, pamazgojo savo šuneliui akis (jakaś
pani na to miejsce przyjechawszy, wodą ze skały spadającą pieskowi swemu oczy wymyła, woda
ta straciła własność pomagania ludziom – W 162). Nuostabu, kad legenda išliko nepakitusi
iki mūsų dienų, nes Ana Sudenis, aštuoniasdešimtmetė Lucionių kaimo senolė, papasakojo:
„Žmonės čia atvažiuodavo, visi žinojo, kad tas vanduo labai padeda akims ir sveikatai. Paskui
kažkokia ponia atvažiavo ir savo šuniui numazgojo akis. Tada vanduo nustojo galių. Dabar jis

vėl padeda (Ludzie przyjeżdżali i byli przyznawszy, że ta woda bardzo była pomocna dla ludzi,
dla ocz, dla zdrowia. A potem jakaś pani przyjechała i pomyła psu oczy tutaj. I od tego czasu już
ta woda przyznali, że ona nie była pomocna. A teraz już i znowuż przyznali – LTR 7685/654;
plg. 6489/69, 6810/94).
Gyvybės vandenyje išmaudyto arba juo nuprausto šuns motyvas nėra lokalus. Analogiškų pasakojimų randame apie Šeimaties (Utenos r.) ir Žvilių (Šilalės r.) šaltinius, Liukonių
(Širvintų r.) ir Vištyčio (Vilkaviškio r.) akmenis.30 Padavimas taip pat žinomas Latvijos Kurše: Vienreiz kāds ceļavīrs izdziedinājis savam šunelim acis (...) (IT 324), Vakarų Baltarusijoje:
Аднойчы прыйшла аднекуль да крынiцы знатная панi з хворым сабакам. Яна без спросу
ỹ людзей выкупала сабаку ỹ жывой вадзе (...) (ЛП 364–365).
Ponios šunelis praregi, o šaltinio vanduo arba vanduo, susirinkęs akmens įduboje, netenka galių. Padavimai saugo iki šiol visiškai netyrinėtą mitologinį siužetą, nes pagydęs šunį
vanduo ir toliau teikia gyvybę! Svarbiausioji padavimo vieta – Lucionių uolos vandens žodžiai
Daug žmonių išgydžiau... nuo šiol būsiu paprastu vandeniu (1930 m., LMD III 66/112c) primena padavimus apie aklą žmogų, kuris atspėjęs ežero vardą praregi, o ežeras užanka: Tu įspėjai
mano vardą, ir nuo šios dienos aš užanku, o tu atanki (Tyruliai, Radviliškio r. – EMD 78). Ta
pati situacija gali būti vaizduojama priešingai – padangėje skriejantis debesis virš bevardžio
ežero ūžia tol, kol kas nors atspėja jo vardą. Žmogus, įminęs vardą ir nutupdęs ežerą žemėn,
apanka (LŽV: Vėriškiai, Šeduvos vls., 1935).
Kita vertus, aklo šuns gydymą šventu, gyvybės, vandeniu primena stebuklingos Antakalnio Jėzaus statulos su tikrų plaukų peruku išniekinimas; apie šį įvykį Vilniuje buvo pasakojama XX a. pirmojoje pusėje. Esą viena ponia paprašė Jėzaus plaukų kuokštelio ir apsmilkė savo
šunį (Jedna pani poprosiła tych włosów. Ona pieska pokurzyła tymi rzeczami). Nuo to laiko
statulos plaukai ir nagai nebeauga (Znamierowska-Prüfferowa 2009, 262).
Lucionių kaimas (206 km, deš.) įsikūręs vaizdingoje Neries pakrantėje. Kelias atkartoja
upės tėkmę, ryški erdvinė rėžinio kaimo struktūra, aukšti medžiai prie tradicinių sodybų su
kluonais (80 pav.). 1554 m. čia paminėtas keltas per Nerį (przewoz luciańcki pana Pokorzywnickiego – Jablonskis 1934, 82). Senųjų gyventojų vietą užėmė miestiečiai, apylinkėse sodybą
turėjo bioenergetikas Sergejus Lazarevas, knygos Диагностика кармы autorius. Vienas kitas
lucioniškis anksčiau vasarotojams parduodavo pieną, vaikai – uogas.
Dar tebegyva 88-erių Ana Sudenis, mergautine pavarde Bilevič. Kartą prieš dešimtmetį
senolę pateikėją ir velionį jos vyrą esame kalbinę kartu su Daiva. Šiandien vėl teiraujamės apie
kaimo ir upės praeitį, Vytautas filmuoja, o mes atidžiai klausomės kalbos. Išgirstame tyrinėtojams žinomą lituanizmą dyrwan „dirvonas“ (Kiedyś tutaj sieli, orali póki nie było kołchozów. Jak porobili kołchozy, to tu już oni zostali się dyrwanami – LTR 7685/656; plg. Лаучюте
1982, 29–30), knygoje jau minėti žvejybos terminai – tinklų pavadinimai suwata, ritubol
(LTR 7685/657), valtis dušegubka (LTR 7685/665). Žodis łucznica – luokijimo metu žvejų naudojamas krepšys dervokšliams valtyje deginti – priminė Lucionių kaimo pavadinimą; istorinė
30

Plg. Pašventupio upelyje (Prienų r.) aklus katinėlius žmonės murkdė, nes „tada jie labai gerai žiurkes
gaudą“ (Balys 1948, 33, išn. 3).
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80
Lucionys
(1997-04-20)

jo forma – Łućiszki (Synodus 1744, 40; plg. lenkų pavardę Łucz, Łuczun – LPŽ I 110). Deja, apie
XIX a. pirmosios pusės vietos dvarininkus Parčevskius – nė žodžio. Pateikėja nieko nėra girdėjusi apie Lucionių Stefanovičius, kuriuos knygoje K. Tiškevičius mini geru žodžiu (W 166). Pernelyg
tolima praeitis? Ana gimė ir augo Tuščiauliuose, Lucionyse – jos vyro gimtinė...
Sugrįžtame prie Šventosios uolos temos. Tai gausiai lankoma vieta (przyjeżdżajo bardzo
dużo ludzi, pytajo, gdzie ta Skała). Uolos lankytojus pateikėja tarytum skirsto į dvi pagrindines grupes – maldininkus ir turistus; tyrėjams, matyt, būtų priskirtas pastarųjų vaidmuo.
Maldininkai šventvietėje meldžia sveikatos ir pasisekimo, „žmogus atvyksta tikėdamas, kad
tai šventovė, o jo kelionė – piligriminė“ (Tak człowiek przyjedzie i tak sobie powraca, że to jaka
świentynia, że to jakiś odpust – LTR 7685/654).

81
Lucionių lieptas,
žvelgiant nuo kairiojo
Neries kranto
(2006-06-11)

Patrauklumu Lucionių Šventajai uolai ne ką nusileidžia be galo ilgas, ant lynų kabantis
lieptas per Nerį. Visiems atvykusiems iš toliau senas, remontuotinas lieptas – tai drąsos išbandymas (81 pav.). Prie dešiniojo upės kranto matuojame stambiagrūdžio raudonos spalvos, 2 x
2,55 m dydžio, 1,35 m aukščio sueižėjusio granito akmenį (N54o52′09,3'', E25o34′16,4'') ir leidžiamės į kelionę. Netrukus pasiekiame rėvą (205 km; pradžioje – N54o51′58,5'', E25o33′44,4''),
kurią, remdamiesi H. Gudelaičiu, vadiname Strepės vardu (LMD III 29b/20; Tam wyspa taka
jest. I tam nazwa jej Strapa – LTR 7685/655).31 K. Tiškevičiaus knygoje vartojamas pavadinimas Psiarnia (W 168, 284), o Č. Kudabos – Surauja (N 163; galbūt omenyje turėta Šunauja).
Tačiau prieštaravimo čia nėra, nes visi autoriai kalba apie tą pačią vietą – Raudondvario dvaro
sodybos pakraštyje būta vietovės Psiarnia (Gajewski 2002, 89), ten pat yra ir Strepė (Струпа
– 1841 m., LVIA f. 526, ap. 8, b. 80), iš kurios nedidelis upelis srūva į Nerį. Srauni, 9,6 km/h
rėva 350 m upės ruože susiformavo ties Strepės upelio žiotimis.
Toliau Neryje iki Nemenčinės, nepateikdamas jokių papildomų duomenų, K. Tiškevičius
nurodo vieną po kitos mažas rėvas Tańcy (W 168, 284) ir Filut (W 169, 284). H. Gudelaitis
mini Tunčius ir Tunčių pariedus (LMD III 29b/20). Č. Kudaba Šokių rėvą lokalizavo ties Spragiliniais (204 km, kair.), o Filuto – ties Tuščiauliais (202 km, deš.) (N 164).
Šiandien šiame Neries ruože yra tik viena srauni (9,6 km/h) apie 320 m rėva ties Tuščiaulių kaimu (pradžioje – N54o50′23,1'', E25o32′05,7''). Tai gali būti Tunčiai, arba Šokiai.32
Neatmestina galimybė, kad rėvos pavadinimas susijęs su žodžio Tuščiauliai skambesiu (plg.
Tuszczawliszki, Synodus 1744, 40). Tunčių parietais vadinamos rėvos (parėdas „apdaras, puošnūs rūbai“ – LKŽ IX 413) reikėtų ieškoti Tunčių kaimynystėje, galbūt jų pabaigoje.

82
Tuščiaulių statybos
Neries pakrantėje
(2007-06-20)

Tuščiauliuose iš upės žvelgėme į pirmą didelį statybos ir Neries kranto pertvarkymo
projektą (82 pav.). Tai artėjančio Vilniaus ženklai. Veikiausiai naujai statybai parinkta senos
sodybos vieta. Negalėjome pasakyti, ar tai bus vasarnamis, ar nauja nuolatinė šeimininkų
31

Plg. strepetį (Leuciscus leuciscus).

32

Galbūt sielininkai šią rėvą, kur Neris jau krypsta dešinėn, pavadindavo ir bendru, toliau esančios Gamernės vietovės vardu: Ад Амэрні – усё права (LTR 7685/473).
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miestiečių gyvenamoji vieta, tačiau teisėtų ir neteisėtų upės pakrančių pasisavinimo atvejų
nuo šiol vis daugės. Jie dažnai susiję su egoistiniu požiūriu į vietas, kurios daug metų valdytos
bendra nuosavybės teise ir bendrai naudotos.
Trečią dieną Lietuvoje su bendražygiais kalbamės apie tai, kad upė Baltarusijos aukštupyje ir Lietuvos vidurupyje yra savotiškas modernėjimo, skirtingų kultūros lygmenų atspindys. Tai nepaprastai platus prieštaringų klausimų laukas, kuriam įtakos taip pat turi istorinės
aplinkybės ir ekonominiai veiksniai. Filomena prieina prie pagrįstos išvados: geografinėje
nuošalėje esantis Neries aukštupys tyresnis ir mažiau paliestas kultūrinių permainų negu vidurupys Baltarusijos teritorijoje ir čia, Vilniaus apylinkėse.
Teršalų kiekiai, patenkantys į Lietuvos teritoriją iš kitų valstybių, 2003 m.
Upė

Monitoringo vieta

Detergentai

Nafta

Fe

Mn

Cu

Zn

Cr

Ni

Pb

Cd

Hg

kg/metus

t/metus
Nemunas

Druskininkai

110

249

3182

437194

11179

114616

9594

1531

1148

138

0

Neris

ties Buivydžiais

28

98

530

107354

3092

22079

261

0

921

0

152

Šešupė

Lenkijos pasienis

0,6

0,8

12

1317

82

390

13

9,2

43

0,4

0,8

139

343

3724

545865

14353

137085

9868

1540

2112

138

153

VISO
Koncentracijos interpoliuotos

83
Iš kitų valstybių į Lietuvą patenkančių teršalų
lentelės fragmentas (2003)

Drumzlinoje Neryje Lietuvos teritorijoje, kaip rodo nuolatiniai stebėjimai Buivydžiuose,
jau aptinkama teršalų – naftos produktų ir sunkiųjų metalų (Pažyma 2003) (83 pav.). Apie
upės vandens naudojimą ir juolab gėrimą negali būti nė kalbos (plg.: Wszystkie z Wiliji brali
woda. Nu bo c z y s t a była – LTR 7685/997, Turniškės). Buitinę taršą apie Vilnių daug kartų matėme savo akimis – upės paviršiuje susidaro plėvė, srauniose vietose prie kranto Neris
plaka putas tarsi po žlugto skalavimo. Anot Kateržynos Padleckos, gimusios ir užaugusios
Nemenčinėje, anksti, penktą šeštą valandą, Nerimi plaukia baltos putos; pranyksta – įdienojus: Stajesz o piontej, o szóstej na ranku. Ja dziwiem sie, skąd po rzece płyni biała coś takiego
(...) Potem, jak słońce podymuje sie, ta przepada (LTR 7685/668; Rzeka była czysta, jaka teraz
brudna idzie woda straszna – LTR 7685/632, Lucionys; [Woda] brudna idzi. A kiedyści woda
czysta czysta była – LTR 7685/1004, Turniškės). Prastą vandens kokybę mums savo ruožtu
liudijo Vyčio sūnus Mykolas – po maudynių Neryje pirmosiomis ekspedicijos dienomis Lietuvoje berniukas sukarščiavo, panižo oda, peršėjo akis.
Mus, Neries tyrėjus, liūdina dar ir tai, kad pastaruoju metu sunku rasti pašnekovą, kuris
būtų gimęs ir augęs prie upės. Daug vasarotojų, naujakurių ir jų aplinkos žmonių (daczniki...
jeden na drugim), kuriems Neries ir krašto istorija yra visiškai nežinoma. 1857 m. ekspedicijos
knygoje panašiai kalbama apie viensėdžiuose prie Neries gyvenančius, piniginį mokestį (činčą)
mokančius bajorus, kurie neturėjo nuosavos žemės ir anuomet gyveno klajoklišką gyvenimą,
kilnojosi iš vienos vietos į kitą; tad jokių padavimų pas juos neverta ieškoti: We wszystkich niemal zaściankach po obu stronach Wilij położonych (...) mieszka czynszowa szlachta, która jako

nie mająca ziemniej własności, zwykle u nas koczujące życie prowadząc, z miejsca na miejsce się
przenosi. U tej, żadnych miejscowych podań ani ludowych legend szukać nie trzeba (W 221).
Artėdama prie Nemenčinės Neris dar kartą keičia tekėjimo kryptį. Nuo Žeimenos žiočių – Neries posūkio į pietus – nuplaukėme vos 12 km. Kairiajame krante žemiau Tuščiaulių
kaip siena aukštyn kylantys šlaitai (wysokie urwisko na lewym brzegu – Wysoka Pioniacha
nazwana – W 169) Neriai yra neįveikiami, tad ji priversta vakaruose ieškoti žemų vietų, lengvos dirvos.
Gamernėje prie Bezdonės žiočių (201 km, kair.) Č. Kudaba klaidingai lokalizavo Tetervinų rėvą (N 164). Upelis praeityje vadintas Juodupiu (z Bezdan – Jodupis, 1784 m., TVD 382),
o Neryje esanti rėva – Gamerne: Амэрня забора называлася (LTR 7685/473; H. Gudelaičio
sąraše rašoma Sasoriai – LMD III 29b/20).33
Gamernės rėva yra žemiau Juodupio žiočių, Neries vingyje, apie 90 m ruože (N54o50′11,6'',
o
E25 30′46,6''). Deja, šiandien nieko konkretaus negalime pasakyti apie Raudonąjį akmenį
(Чырвоны камень), kurį Gamernėje, veikiausiai prie kairiojo Neries kranto, mena sielininkas S. Pazlevičius iš Morkonių: „Senoliai žino – jei vanduo žemas, tai tas raudonas akmuo
kyšo. Jis nedovanos, nes ten vanduo plūsta, jis atplėš, kiek norės. Padėkok šiam akmeniui,
sako, kad jis tavęs nekliudė. O vanduo ten nešte neša. [Kaip reikia padėkoti?] Padėkok, sako,
kad jis tavęs nekliudė. Nuo jo iriesi iš visų jėgų“ (Старыкі знаюць, што малая вада – эты
камень відацца чырвоны. Ён не даруе, бо на яго вада злівае, сколька ён хоча адарвець.
Падзякуй, – кажаць, – этаму каменю, што ён цябе не зачапіў. А вада там ляціць. [А як
падзякаваць трэба?] Падзякуй, – кажаць, – што ён цябе не зачапіў эты камень. Ужо ад
яго бярэся, бярэся, бярэся – LTR 7685/473).
Įdomu, jog per potvynį sielininkai kirsdavo Neries vingį, sukdami nuo Raudonojo akmens
tiesiog per plačią užlietą lanką: Там еслі вада вялікая, так ідуць берагам, а як малая вада,
так ідуць направа ў Латок (LTR 7685/473).
Gamernėje prie Juodupio ir jo dešiniojo intako Karosinio veikė kalvė, lenkiškai vadinama hamernia (TVD 382; plg. LVŽ 82), o kaimynystėje, Juodupio žemupyje, – lentpjūvė (tartak). XX a. pirmojoje pusėje vanduo čia suko vandens malūno ratą (Hamernia, młyn kiedyś
był. Mąki mleli na bliny, na bułki – LTR 7685/655), veikė plytinė ir keltas per Nerį (Виленская
1905, 58). Viename iš XX a. antrojoje pusėje išspausdintų topografinių žemėlapių Gamernė
pavadinta Kalviais (Кальвяй – Girkus 2011).
Lucionyse gyvenanti Ana Sudenis, kilusi iš Tuščiaulių, mena, kad Neries žvejai XX a.
pirmojoje pusėje statydavo užtvarus, vadinamus atjazdy, arba zajazdy (jau 1701 m. dokumente jaz minimas Neryje ties Šventininkais – Gajewski 2002, 42). 1857 m. ekspedicijos metu
abiejuose Neries krantuose aukščiau Nemenčinės būta daugybės takišių, žvejai žuvis gaudė
bučiais ir tinklais. Pažymėjęs, kad Vilniaus gyventojai visą sugaunamą žuvį gerai užmokėję
suvalgo (wszystko zjada i dobrze płaci), K. Tiškevičius pateikia duomenų apie žvejybos Neryje
reguliavimą.
33

Iškreipta Gamernės forma reikėtų laikyti Берня (Матерiалы 1861, 126).
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84
Į sklypus padalytos Neries ir jos pakrančių planas
žemiau Nemenčinės (1870)

Buvo tiksliai nustatytos Neries ir jos pakrantės ruožų ribos (rzeka jest podzieloną na
części – W 169). Lietuvos valstybės istorijos archyve saugomas 1870 m. braižytas į sklypus
padalyto Neries ruožo ties Nemenčine planas (Планъ казенной оброчной статьи ръки
Вилiи... – ПКОСВ), iš kurio matyti, kad Neris padalyta į skirtingo, matyt, istoriškai susiklosčiusio dydžio ruožus, kurių savininkai buvo valstybiniai dvarai, girininkijos, Katalikų Bažnyčia, privatūs savininkai ir kt. (84 pav.).
Savininkai, pirmiausia valstybė, šiuos Neries ruožus metams arba ilgesniam laikotarpiui
nuomodavo pasiūliusiajam didžiausią kainą. Nemenčinėje ir kitose vietovėse tokiais nuomininkais dažniausiai būdavo žydai. XIX a. viduryje už varstą (1,07 km) Neries pakrantės (buvo
matuojama iki upės vidurio) žydai mokėjo apie 60 rublių (W 89–90). Tačiau turtingi ir prekyba žuvimi gyvai besidomintys žydai patys retai imdavosi tinklų. Tą už juos darė įgudę žvejai,
kurie dažnai pačiomis nepalankiausiomis ekonominėmis sąlygomis sugebėdavo patenkinti ir
svetimus, ir savus poreikius (plačiau žr. Piškinaitė-Kazlauskienė 2000, 23–24).
Žvejyba Neryje buvo reguliuojama ir vėliau: „Truputį valdžia moka, jie žvejoja, priduoda
žuvį. Tokie buvo žvejai (...) Pabradėje, už Pabradės, buvo čia ir vietinių (...) turėjo savo krantus, kiti negalėjo žvejoti“ (Wiele tam płaci rząd, to oni łapali, zdawali do rządu. O takie byli rybaki (...) w Podbrodziu, za Podbrodziem. I wioskowych tu było (...) Swoje brzegi mieli na rzece.
Że drugie rybaki nie mogli rybaczyć – LTR 7685/658, Lucionys). Per lenkų okupaciją dalis Neries nuo Nemenčinės iki pat Vilniaus buvo išnuomota žvejui Jonui Raubai (g. 1906 m.), kuris
samdėsi pagalbininką pusbrolį Vladislavą Raubą (g. 1908 m.) ir su juo dalijosi pelną santykiu
2 : 1. Laimikis, dažniausiai apie 100 kg žuvų dėžėse ir krepšiuose, buvo vežamas parduoti į
Halės turgų Vilniuje. Kilogramas ūsorių, skersnukių turguje kainavo 2 zlotus (Piškinaitė-Kazlauskienė 1995, 57; LII ES 1647, 79v, 80v).34 Iki pat XX a. antrosios pusės Neries žuvų visiems
pakako – ryba jedli całen czas (LTR 7685/671, Nemenčinė).
34

Patent płacili – kalbama, galimas daiktas, apie tuos pačius Raubas, žvejojusius ruože nuo Nemenčinės
iki Slamiankos (Słomianka) netoli Turniškių (LTR 7685/983).

Panašiai XX a. pirmojoje pusėje vykdyta žvejyba Neries žemupyje: varžytinėse per nerštą (draustinį) būdavo išparduodami upės ruožai. Pavyzdžiui, už Neries ruožą (kvartalą) nuo
Kleboniškio kaimo iki Nemuno XX a. 4-ąjį dešimtmetį buvo mokamas apie 150–200 Lt metinis mokestis. Kiti, norintys žvejoti tame pačiame ruože, turėjo mokėti arba kitaip susitarti su
nuomininku. Palyginimui, kilogramas lydekų prieš Kalėdas Kaune kainavo 5 Lt, panaši buvo
ir lašišų kaina (plačiau žr. Piškinaitė-Kazlauskienė 1995, 53–57).
Nuo Gamernės iki Nemenčinės niekur nestojome. Neriai pasukus į vakarus, plaukėme į besileidžiančią saulę ir netrukus pasiekėme šurmuliuojančią ekspedicijos stovyklą Nemenčinės prieigose. Programoje numatyta vakaronė su folkloro ansambliais „Nalšia“ ir „Sużanianka“ sutraukė
daug smalsuolių, draugų ir pažįstamų. Gimimo dienos proga entuziastingai buvo pasveikinta
Gražina. Būrelis geografų, tarp jų ir Lietuvos geografų draugijos prezidentas † Ričardas Baubinas,
šiltai pasitiko Filomeną. Aš džiaugiausi išvydęs bičiulius iš Neries regioninio parko – Audronę
Žičkutę ir Saulių Pupininką, kurie karštai palaikė ekspedicijos mokslinius tyrimus ir juos visapusiškai rėmė. Tačiau pajutau atsivėrusią takoskyrą tarp triukšmingo keliautojų Nerimi būrio ir saujelės mokslinių tyrimų dalyvių. Pirmą kartą ekspedicijos stovykloje pasijutau svetimas. Apimtas
šios nuotaikos pasiėmiau daiktus ir kartu su Daiva grįžome į savąsias Pašulniškes.

85
Senasis Nemenčinės tiltas
(2007-06-21)

Birželio 21-ąją Filomena, Jurasis, Gražina, Vida su sūnumi ir aš sėdome į Gražinos gėlėmis papuoštą plaustą ir nepajutome, kaip perplaukėme Tetervinų rėvą (197 km; Ciecieruki – W 284; Tetirvinai – LMD III 29b/20). Po naujuoju tiltu prie Vilniaus–Švenčionių kelio
(N54o50′26,5'', E25o28′18,3'')35 upės vaga susiaurėja, tačiau tėkmė nedaug skiriasi nuo kitų
vietų (85 pav.). Kitados žinantieji kelią čia galėdavo pereiti iš vieno upės kranto į kitą (można
35

Ciecieruk to gdzie nowy most ten pawarot (LTR 7685/681). Plg. Цецерукъ 1/2 вер. ниже дер. Цецеруки
(Матерiалы 1861, 126).
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było przejść piechoto z jednego brzegu na druga – LTR 7685/679). Neries upeiviams tai buvo
akmenuota ir pavojinga rėva. Morkonyse išgirdome Stanislavo Pazlevičiaus pasakojimą, kaip
Tetervinai sudaužė jų plukdomą sielį ir Nemenčinėje teko praleisti naktį (якраз у Цяцярукох
паламаліся – LTR 7685/472). Toji situacija – laužą prie tilto kūrenantys sielininkai – išliko
gyva Nemenčinės gyventojų prisiminimuose (LTR 7685/668). Be to, Nemenčinės vaikai buvo
linkę sielininkus atvykėlius erzinti, pašiepti, matyt, dažną jų kalboje priesagą -ula, -ulė. Vienos
tokių dainelių žodžiai skambėjo: Anula tarnula cybula... Co chcesz? (LTR 7685/668). Beje, Nerimi plaukiančius sielininkus – svetimus tolimų kraštų keliautojus – vaikai erzindavo ir kitose
vietovėse. Antai Pilcuose, žemiau Žadiškių, dainelėje vaizduojami sielininkai, sprunkantys
nuo dūda (dūdmaišiu) grojančio velnio! Плытнічкі, з вадою, з вадою, A за вамі чорт з
дудою, дудою (LTR 7685/320; galimas daiktas, kad praeityje nuo sielių tikrai sklido dūdmaišio – keliaujančių muzikantų instrumento – garsai, žr. Žarskienė 2011, 202–203).
Pažintį su Nemenčine (196 km) pradėjome nuo senojo tilto per Nerį, XX a. ketvirtąjį dešimtmetį pastatyto kiek aukščiau Nemenčios upelio žiočių (Kebeikis 2004, 54; Gajewski 2007,
147). Galimas daiktas, čia būta brastos, kuri davė pradžią tiltui, vėliau ir keltui per Nerį.

86
Nemenčinės tiltas (baltas žymuo) ir keltai per Nerį
(juodi žymenys), 1554 m.
Vilniaus tijūnystės inventoriaus duomenimis: 1) Bistryčia;
2) Punžonys (przewoz pu[n]zanski pana Szostowickiego);
3) Brižiai (przewoz bryżanski); 4) Lucionys (przewoz luciańcki pana Pokorzywnickiego); 5) Nemenčinė (buvęs);
6) Liubavas (przewoz lubowski); 7) Przewoz pana Symona,
chorążego niemęczynskiego (tiksli vieta nenustatyta); 8) Viršupis (przewoz wierszupski)

Medinis Nemenčinės tiltas Vilniaus tijūnystės inventoriuje minimas jau 1554 m. kartu
su paslaugų kainininku. Ten pat pažymima, kad kiekvieną pavasarį Neries polaidžio vandenys tiltą sugriauna ir tuomet per upę kelia keltas: Most na wiosnę każdego roku woda znosi,

aż promem przewożą (Jablonskis 1934, 82) (86 pav.). 1620 m. iš valdovo malonės Nemenčinės
tiltas (arba jo vietoje keltas), muitas, karčiama ir du valakai žemės kairiajame Neries krante
tapo Antakalnio Šv. Petro ir Povilo bažnyčios špitolės nuosavybe, o 1676 m. atiteko Laterano kanauninkams, kuriuos Antakalnyje įkurdino Mykolas Kazimieras Pacas. XVI–XIX a.
istorijos šaltiniai dažnai mini Nemenčinės tiltą ir keltą; jie tarnavo keliautojams iš Vilniaus
į Breslaują, tačiau darbą nutraukdavo nepalankiomis gamtinėmis sąlygomis. Antai 1693 m.
balandžio 3-iosios naktį Samuelio Braciševskio dėl baisaus ledonešio neperkėlė per Nerį į
Vilnių; netekęs kantrybės šis pradėjo šūviais grasinti keltininkui. XIX a. Nemenčinės tiltą ir
keltą jau kontroliavo žydai nuomininkai (Gajewski 2007, 142–147).
Nemenčinė – gilią praeitį menanti gyvenvietė. Medinė pilis atokiau nuo Neries krantų
saugojo šiaurines Vilniaus prieigas. Anot Jano Dlugošo, Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Jogaila 1387 m. tapo vienos pirmųjų Lietuvos bažnyčių šioje vietoje fundatoriumi (plg. Jučas 2007, 42, 59). Per 1857 m. ekspediciją Nemenčinė tebuvo visiškai menkas
miesteliūkštis (mała to jest i licha bardzo dr[z]ewniana mieścina – W 171). Jame būta tik trijų
mūrinių pastatų: pašto stoties, užvažiuojamųjų namų ir ką tik baigtos statyti Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios. Šiandien bažnyčios statytojus, Raudondvario savininkus Parčevskius,
kuriems K. Tiškevičius savo knygoje negaili gerų žodžių (W 166–168), mena memorialinės
lentos ir šventoriuje esanti Parčevskių šeimos koplyčia-mauzoliejus.
Apžiūrėję bažnyčią pasukome į Nemenčinės centrą, ketinome pakalbinti senbuvius. Tačiau vidurvasarį ištuštėjusio miestelio gatvės pašnekovų nežadėjo. Praeiviai – atvykusieji į
miestelio parduotuves arba naujakuriai – apie Nemenčinės praeitį neturėjo menkiausio supratimo. Užsukus į sodybą prie senojo tilto viskas stojo į savo vietas. Buitinių dujų balionais
prekiaujanti 62-ejų Kateržyna Padlecka, mergautine pavarde Orda, klausinėjama apie istoriją
ir gyvenimą prie upės, prisiminimais dalijosi su didžiausiu malonumu: Река для меня это
отдушно (...) Wilia, ja widza jak ona pomieniała sie za moj czas. Rozumiesz, mnie szkoda
Wilii! („Upė – mano širdyje (...) Matau, kaip Neris pasikeitė mano gyvenimo metais. Supranti,
man gaila Neries!“ – LTR 7685/685).
Mano akimis žiūrint, Kateržyna rėmėsi asmenine patirtimi ir buvo linkusi į platesnius
apibendrinimus. Bajoriška kilmė iš tėvelio pusės, aukštasis išsilavinimas, didelė simpatija
Neriai ir vidinė energija, išraiškingas pašnekovės veidas ir kalbėjimo maniera sužavėjo. Retkarčiais glumino K. Padleckos atvirumas, bendravimą trikdė lenkų ir rusų kalbų vartojimas
pramaišiui. Akimirką nelikdavo nė vienos grynos kalbos, tik sunkiai nusakoma mišri kalbų
versija. Šioje vietoje taip pat dera paminėti, kad Kateržynos močiutė ir senelis iš motinos pusės
buvo Ragauskai – lietuviai nuo Inturkės. Mama 1907 m. gimė jau Vilniuje ir buvo pratinama
prie lenkų kalbos (bo czas, Polska ta była do trzydziestego dziewiątego roku i dzieci – tyko po
polsku). Lemiamu metu, mena K. Padlecka, jos mama turėjo apsispręsti, ar likti lietuve ir per
parą išvykti iš Lenkijos okupuoto Vilniaus krašto, ar... per tą patį laiką tapti lenke (w jeden
moment trzeba było tak, ili ty przyjmujesz podanstwa polska, jeśli ty litwin, ili ty zostajesz sie
litwinem, no za dwadzieście cztery godziny proszę jechać do Litwy). Šį epizodą Kateržyna baigė
tokiu Petro Akiro-Biržio (Pupų Dėdės) 1940 m. istorinių įvykių akivaizdoje ištartos frazės
perkūriniu: Kaunas mūsų, Vilnius jūsų, a Ejszyszki – papałam (LTR 7685/677).
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87
Pasakoja Kateržyna Padlecka
iš Nemenčinės
(2007-06-21)

Klausantis K. Padleckos (87 pav.) piršosi mintis, kad prieš mus – išsilavinusi, nepaprastai
nuoširdi moteris. Be kitų temų, ji vis grįždavo prie gyvenimo mieste. Atrodo, panašius samprotavimus Kateržyna mėgo. Ankstesnį buvimą – studijas ir gyvenimą Vilniuje pašnekovė laiko vertinga patirtimi, kuri suformavo ją kaip asmenybę, teikiančią pirmenybę gamtai – miškui
ir upei: „Reikia turėti su kuo palyginti. Gyvendamas toje pačioje vietoje pripranti. Netgi šiaip,
nuvažiavęs į Vilnių ir sugrįžęs tada įvertini mišką. Todėl aš niekada Vilniuje nesiruošiau gyventi, nors tokią galimybę turėjau. Nuo miesto man plyšta galva. Parvažiuoji, nuo ozono čia,
tiesą sakant, net apsvaigsti. Aš be miško jokiu būdu negalėčiau gyventi, be upės – jokiu būdu.
Man vis viena, tegul jie geriausiai tuos šaligatvius ir visa kita padarys. Man patinka laukinė
gamta“ (Trzeba mieć z czym zrównać. Bo jeśli ty żyjesz na tym samym miejscu, to przywykasz.
Ty już daże wyjechawszy do Wilna i przyjedziesz, wtedy ty cenisz las. Czemu ja w Wilnie nigdy
nie zbierałam sie żyć, choć i można byłoby żyć wszystko. Mnie ten miasto bardzo ciśnie na głowa. I przyjeżdżasz tut ten, azon od tego, ty od jego głupiejesz z jednej strony. Ja bez lasu nigdy nie
przeżyłaby, bez rzeki nigdy nie przeżyłaby. Ta sama, niech oni najlepiej tam zrobio te bardziury,
te wszystko co. Mnie dzika przyroda tu podoba sie – LTR 7685/685).
Tuo metu, kai mes klausėmės K. Padleckos pasakojimų, likę plausto įgulos nariai kartu
su Feliksu kuopė Neries šiukšles. Tas noras jiems kilo savaime, iš gilumos. Nors apie panašią
iniciatyvą ekspedicijos metu ne kartą kalbėta, buitinės šiukšlės iš Neries vagos ir pakrančių
pirmą kartą pradėtos rinkti čia, prie Neries ir Nemenčios santakos. Kažkur prie Nemenčios
žiočių, matyt, reikėtų ieškoti ir Neminčinės rėvos (LMD III 29b/20).
Žemiau Nemenčinės Neries nuolydis didėja, ji darosi sraunesnė ir veržlesnė. Todėl, anot
sielininko S. Pazlevičiaus, praplaukęs Nemenčinę neišleisk iš rankų apačynos (sielyje esančio
vairo): „Ад Немянчыны – не кідай з рук апачыны!“. Čia sieliai lėkte lekia, rėva seka rėvą
(рапа на рапе – LTR 7685/470). Kelias dešimtis Neries rėvų nuo Nemenčinės iki Vilniaus
savo sąraše išvardija H. Gudelaitis, tačiau daugelio jų vietą šiandien sunku nustatyti, nes didieji upės akmenys pašalinti, susprogdinti arba išvežti; kairiajame upės krante ošia Nemenčinės šilas, o dešiniajame – miestiečių ir vasarotojų sodybos, tarp kurių sunku rasti senbuvių
namus.
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88
Pučkalaukio pilkapis 18
archeologinių tyrinėjimų metu (1953)

1,2 km žemiau Nemenčios upelio žiočių, Neries vingyje (195 km), užfiksavome nedidelę
rėvą (N54o51′13,0'', E25o26′54,7''). H. Gudelaičio duomenimis, – tai Kiaunė. Už 0,3 km į šiaurę
nuo jos, dešiniajame upės krante, yra kelių dešimčių Pučkalaukio pilkapių grupė – Rytų Lietuvos pilkapių kultūros laidojimo paminklas. 1936 ir 1952–1953 m. kasinėjant šiuos pilkapius
rasta I t-mečio antrosios pusės degintinių kapų su įkapėmis: ginklais, darbo įrankiais, papuošalais ir kt. (Jankevičienė 1958) (88 pav.).
Neriai darant nedidelį lankstą prie Karveliškių (193 km, deš.), vėl įplaukėme į rėvą (pradžioje – N54o51′39,3'', E25o25′49,2''). Šis sraunus upės ruožas (10,4 km/val.) tęsiasi apie 90
metrų, tačiau negalime tiksliai pasakyti, kokios įtakos Neriai turėjo keletas sovietmečiu pastatytų aukštos įtampos elektros linijų; jos veda iš Kreivalaužių (Karveliškių vienkiemių) kairiajame Neries krante į Karveliškių kaimą. Dešiniajame krante – senovės gyvenvietė, kurioje
rasta III–V a. datuojamos lipdytos keramikos brūkšniuotu, grublėtu ir lygiu paviršiumi (Balčiūnas 1998). Čia ieškotina 1554 m. paminėto už pusmylio nuo Nemenčinės veikusio kelto
vieta (Jablonskis 1934, 82). Rėva prie Karveliškių vadinama Karveliu (Karvelys – LMD III
29b/20), apie akmenį Гроховик (LII ES 1647, 79) tikslių duomenų nėra.
Karvelis, be abejo, susijęs su Karveliškėmis. Karvelis ir visas upės vardynas buvo dalis
Nerimi keliaujančių sielininkų žemėlapio. Ne visuomet lengva pasakyti, kas atsirado anksčiau – rėvų ar šalia esančių gyvenviečių pavadinimai. Jų tarpusavio ryšys nepaprastai įdomus,
per Neries ekspediciją ne kartą prie šio klausimo sugrįžome. Antai viensėdis užusienyje prie
Avino rėvos (210 km) buvo pavadintas Avinu (Baran rapa), Zūbo rėva šniokščia prie Zūbiškių
(68 km), Putriaus akmuo stūkso prie Putriškių (64 km). Taip pat plg. Barbierą ties Balbieriškiu, Guogą ties Guogais ir kt. vietas prie Nemuno (Pupienis 1989, 55).
Karvelio rėvos pavadinimas gali būti siejamas su paukščiais karveliais, asmenvardžiu
Karvelis. Labiausia tikėtina, kad jis taip pat gali būti upeivių žemėlapyje pažymėto Karveliškių pavadinimo trumpinys. Tas ypatingas žemėlapis su paeiliui vardijamais pavadinimais, su
nusakyta rėvų, akmenų, gelmių, nartų (sraunių kilpų) ir pliosų (tiesių, lėtai srūvančios upės
ruožų) padėtimi ir charakteristika buvo saugomas upeivių atmintyje, iš kartos į kartą perduodamas laivavedžių ir sielių vairininkų.
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Vieną kitą upės vietos, akmens arba rėvos nusakymo pavyzdį, tam tikros vietos lokalizavimo atvejį pateikė Stanislavas Pazlevičius – sielininkas iš Morkonių, plg.: Пака такі круг...
Ад Амэрні – усё права, права так все тянет („Tokį ratą. Nuo Gamernės dešinėn, dešinėn vis traukia“ – LTR 7685/473), З Старой Вялейкі ганялі плыты. Яны зналі, што ў нас
Мачульнік-камень („Vileikos gyventojai plukdė sielius. Jie ž i n o j o, kad akmuo Mačiulnikas – pas mus [Morkonyse – Vait.]“ – LTR 7685/470).
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89
Mykoliškių bažnyčia kairiajame Neries krante,
žvelgiant iš upės
(2007-06-16)

Pabrėžtina, kad panerių bažnyčios taip pat buvo įtrauktos į sielininkų žemėlapį ir padėjo
jiems orientuotis, plg.: На правым баку Данюшава, там касцёл ёсь („Daniušava – dešinėje, ten yra bažnyčia“ – LTR 7685/476), Касцёл стаяў над Вяйльлёй у Быстрыцы, так ад
гэтага касцёла трэба было ў права гнацца („Bistryčioje bažnyčia stovėjo ant Neries kranto. Nuo bažnyčios reikėjo plaukti dešinėn“ – LTR 7685/478), Буйвідзі. Касцёл ёсь. На левай
старане касцёл стаіць („Buivydžiuose yra bažnyčia. Bažnyčia stovi kairėje pusėje“ – LTR
7685/478), На правай старане прад Валенгрудкам касцёл такі стаяў („Bažnyčia stovi
dešinėje pusėje, prieš Balingradą [nepriplaukus – Vait.]“ – LTR 7685/478), Немянчына: на
тым баку мост, там касцёл на тым баку ёсь („Nemenčinė: toje pusėje tiltas, toje pusėje
[dešinėje – Vait.] yra bažnyčia“ – LTR 7685/472) (89 pav.).
Apie Milžino lieptu vadinamą Neries rėvą iš H. Gudelaičio sąrašo (LMD III 29b/20) tikslesnių duomenų nėra. Vanago, kitaip Vanagų, rėvos reikia ieškoti ties Bratoniškėmis (189 km,
kair.). Būtent čia minimas Vanagu vadinamas akmuo: Naprzeciw Bretaniszek znajduje się w
Wilij niebezpieczny kamień Karszunem zwany (W 285; plg. Коршунъ – Матерiалы 1861, 126).
K. Tiškevičius daug dėmesio skyrė dešiniajame krante, toliau nuo upės, esančiam Liubavo
dvarui (W 173; plg. Karosas 2010, 144–145). Su juo buvo susijęs istorinis keltas per Nerį, kuris

minimas 1554 m. Vilniaus tijūnystės inventoriuje (przewoz lubowski – Jablonskis 1934, 82) ir
1784 m. topografiniame Vilniaus dekanato aprašyme: Przewoz z chatą dlia przewoznika JWJP
Tyszkiewicza – TVD 383v).
Bratoniškių rėvą užfiksavome į pietus krypstančios Neries vagoje, nedideliame vingyje
(pradžioje – N54o51′15,0'', E25o23′06,1''), tačiau upėje – jokio didesnio akmens. Kairiajame
krante – naujos statybos, žemėmis užpilta upės pakrantė (90 pav.). Čia pat prie Neries yra
archeologinėje literatūroje gerai žinoma akmens amžiaus stovyklavietė (IX t-metis pr. Kr.) ir
senovės gyvenvietė (II t-metis pr. Kr.), kurioje XX a. pirmojoje pusėje – viduryje surinkta didelė titnago radinių ir lipdytos keramikos nežymiai brūkšniuotu paviršiumi kolekcija, taip pat
rasta dalis gludinto akmeninio kirvio, ištirtas pastato viduje buvęs židinys (Girininkas 1979).

90
Bratoniškių statybos Neries pakrantėje
(2007-06-21)

Didelis Bratoniškių smėlynas pustomas nuo seno, tačiau 1857 m. Neries ekspedicijos
knygoje nėra paminėtas. Panašioje gamtinėje aplinkoje per ekspediciją K. Tiškevičius tyrinėjo
Uglėnų kapinyną Neries pakrantėje (327 km, deš.), vėliau – kapinyną smėlingame slėnyje (dolina piasczysta) prie Kernavėlės dvaro (96 km, deš.) (W 100, 229). Tačiau Bratoniškėse vėjas
pustė ne griautinius viduramžių kapus, o titnago dirbinius ir trapios lipdytos keramikos šukes.
Tuo metu tyrėjai nė neturėjo pakankamai duomenų, kas ir kada naudojo akmeninius kirvius!
Smėlinės akmens ir ankstyvųjų metalų epochos gyvenvietės Lietuvos paupiuose ir paežerėse
buvo atrastos vėliau. XIX a. aštuntąjį dešimtmetį Druskininkų apylinkėse prie Nemuno pirmasis jas aptiko Zigmuntas Gliogeris (1845–1910), Merkio baseine – Vandalinas Šukevičius
(1852–1919) (Kulikauskas, Zabiela 1999, 112–115, 133–134).
Leisdamasis žemyn nuo Bratoniškių K. Tiškevičius aprašo Neries rėvas prie Birių, daugiau iki pat Verkių – nieko reikšmingo (W 174). Per praėjusius 150 metų Vilnius išaugo ir
jo plėtra pakeitė gyvenimo sąlygas šiame Neries ruože. Gamtinę, kultūrinę ir socialinę kaitą
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stebime jau nuo Neries santakos su Žeimena (213 km). Artėjant prie miesto pokyčių daugėja,
jie ryškesni. Tuo netrukus įsitikinome Bilkiškėse.
Nuo Bratoniškių iki Bilkiškių kairėje mus lydi aukštos ir vaizdingos atodangos, rėva po rėvos (91 pav.). Tačiau XX a. 4-ąjį dešimtmetį H. Gudelaičio sąraše jų tik dvi – Šiaučiai (Šaučiai)
ir Devyniaviršiai (Devyneviršei). Peršasi mintis, kad šiandien ties Tartoku (188 km, deš.) viena
po kitos einančios trys nedidelės, bet sraunios rėvos (pradžioje – N54o50′33,8'', E25o22′28,7'';
pabaigoje – N54o50′03,4'', E25o22′32,4'') galėjo būti vadinamos bendru Šiaučių vardu.36 0,6 km
žemiau menamų Šiaučių, Neryje ties Bilkiškių kaimu, viena po kitos yra dar dvi rėvos (pirmosios viduryje – N54o49′45,6'', E25o22′16,1''; antrosios pabaigoje – N54o49′39,5'', E25o22′08,1'').
Čia reikėtų ieškoti Devyniaviršių.

91
Atodangos kairiajame
Neries krante
žemiau Bratoniškių
(2007-06-21)

H. Gudelaitis, minėdamas pastarąją Neries rėvą, taip pat tolimesnes Biraites ir Bires, padarė tam tikrą išimtį. Mat jis į rėvų sąrašą įterpė Devyniaviršių vardą aiškinantį padavimą.
Pasakojimas sugrąžina prie Neries upeivių temos ir jų kelionės sėkmę užtikrinančių apeigų.
Dar daugiau, aiškėja, kad daugelį, galbūt net visas kliūtis upėse pastatė ir jas kontroliavo velnias (plg. pavojingąjį Velnio tiltą – Saidės rėvą Neryje ir ypač Nemune, žemiau Rumšiškių,
buvusią rėvų grandinę).
Sielininkai Šv. Ceciliją maldė maldomis, o piktąją Devyniaviršių rėvos dvasią – tam tikrais, šiandien jau pamirštais užkalbėjimais: Devyneviršys yra didžiulys akmuo viduje Nerio.
Pasak senų sielnykų, senovėj ant to akmens sėdėjo kipšas su ragais ir su uodegu, ir kuris tik nemokėjo užkalbėti ir drįso eiti su sieliu, tai tų sudraskydavo į gabalus. Kunigai sumanė tą akmenį
pašventinti. Atvažiavo 9 kunigai su šventu vandeniu, laivais prisiyrė ir pradėjo šventinti. Tik štai
iš po akmens išsiveržė didžiulys kunkulys. Akmuo sutrupėjo į daugybę akmenėlių, kurie ir tuos
kunigus užmušė. Nuo to laiko daugiau sielių nelaužė. Ir nuo to laiko tapo pramintas Devyneviršiai (LMD III 29b/20).
36

Č. Kudaba vartojo Tartoko kaimo pavadinimą (N 87).

Žodžio Devyniaviršis daryba tokia pati kaip devyniabrolės (ta, kuri turi devynis brolius),
devyniasūnio (tas, kuris turi devynis sūnus), devyniaragio (tas, kuris turi devynis ragus) ir daugelio kitų. Devynjėgė – tūbė (Verbascum), kitaip vadinama devynvaiste, devynių vyrų spėka,
šventrože (LBŽ 366), devyniamislis – turklys (Gryllus gryllotalpa) (Vaitkevičienė 2008), Dievas
d e v i n t a m danguj (LTR 1247/103) – šie ir daugelis kitų pavyzdžių iš senosios kultūros
lauko rodo, jog skaičius 9 turi ypatingą mitinę reikšmę. Viršis, kitaip dar viršas, viršaitis ir net
viršininkas, yra tas, kuris kitus viršija, stipriausias (plg. Liuciperis – kipšų v i r š i n y k a s, LKŽ
XIX 611). Tai paaiškina, kodėl Devyniaviršį – patį viršiausią Neries akmenį – šventina ir nuo
jo skeveldrų žūva devyni kunigai.37
Šiaučių rėva Devyniaviršių kaimynystėje savo ruožtu liudija vietos ryšį su senąja religija.
Mums jau žinomas Šiaučių pavyzdys iš Pilcų kaimo prie Neries (320 km) verčia manyti, kad
sraunų ir akmenuotą Neries ruožą ties Tartoku ir Bilkiškėmis sielininkams kitados reikėjo ne
tik užkalbėti, bet ir numaldyti aukomis.
Bilkiškėse, kitaip Vilkiškėse (187 km, kair.), greta senos Vajkšų sodybos mus pasitiko
apleistas, nebaigtas statyti dviaukštis silikatinis rūmas (92 pav.), ir tą akimirką visos mūsų
mintys pradėjo suktis apie upės pakrantėje verdantį gyvenimą, tarpusavyje nederančias kaimo ir miesto vertybes. Paradoksalu, kad prieš aštuoniasdešimt metų paneriais Bilkiškių link
keliavęs Janas Bulhakas rašė, esą žmogus čia prisitaikęs prie kraštovaizdžio, todėl disharmonijos su žiburiu nerasi! (Bułhak 2006, 77–78).

92
Bilkiškės
(2007-06-21)

Netrukus senoje šienu kvepiančioje daržinėje iš 69-erių Feslavo Vajkšos patyrėme, kad
Bilkiškės – vienas iš daugelio panerio kaimų, kuriuos siekia užvaldyti turtingi vilniečiai. Tačiau
per du dešimtmečius nei vienas jų Bilkiškėse neapsigyveno. Kasmet brangstantis nekilnojamasis turtas parduodamas vis naujiems šeimininkams. Pradžioje sodyba čia kainavo 3000 litų, o
dabar už vieną arą mokama 35 000! Parduoti savo namus įkalbinėjamas ir Feslavas – pirkėjai
37

Devyniaviršio pavadinimas taip pat žinomas apie Saldutiškį, Linkmenis (Vaitkevičius 2006, 359, 392).
Gineikių šventvietė, Kelmės r., turi Devynmačės pavadinimą.
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ir jų agentai Bilkiškėse yra nuolatiniai svečiai. Bet ar galėtų parduoti savo namus ir žemę tas,
kuris pabrėžia esantis čionykštis. Čia taip pat gimė F. Vajkšos protėviai (dziaduki pradziaduki
t u t e j s z e).
Skiriasi ne vien čionykščio ir miestiečio požiūris į žemę, jos vertinimą ir įkainojimą.
Pokalbis su Feslavu atskleidė, kad, skirtingai nei vietiniai, atvykstantys vasarotojai visiškai
nevertina ramybės. Jie patys yra didžiausi triukšmadariai. Atvykstantieji trumpam, dienai ar
savaitgaliui elgiasi dar blogiau, nes neišmano tenykščio gyvenimo ir tvarkos. Nė nenori išmanyti. Išgirdę pastabą dėl paliekamų šiukšlių arba žvejybos elektros srove, į jas atsako grasinimais sudeginti namus ir susidoroti: Maładi`oż przyjeżdża (...) powiedzieć co, to przydo, spalo,
za głowa i do Wilii („Atvažiuoja jaunimas (...) ką nors jiems pasakyk, tai ateis, sudegins, už
sprando ir į Nerį“ – LTR 7685/964).
Žvejyba Neryje yra dalis konflikto tarp čionykščių ir vilniečių. Šiandien apie Bilkiškes yra
šiek tiek lydekų, ūsorių, kuojų, ešerių, tačiau, pasak Vajkšos, jų kasmet mažėja (każden rok
mniej i mniej – LTR 7685/964). Kalbėdamas apie lašišines žuvis pašnekovas išsitarė, kad jų
skonis geresnis nei kiaulienos (lepiej jak parsiuk – LTR 7685/968). Tokį vertinimą girdėjome
iš daugelio senųjų panerio gyventojų lūpų, jis primena... Lietuvos žydų požiūrį į maistą. Žydų
valgiaraštyje nėra ir nebuvo kiaulienos, daugiausia domimasi žuvimi (plačiau žr. PiškinaitėKazlauskienė 2000, 22–23). Didžiausios lašišos Bilkiškėse nudurtos žeberklais luokijant XX a.
šeštąjį dešimtmetį; patinas svėrė 40 kg, o patelė – 38 kg (LTR 7685/968). Tačiau teisėtos žvejybos monopolį tuo metu jau turėjo valstybė.
Maždaug iki šeštojo dešimtmečio pabaigos Lietuvos upėse ir ežeruose žūklavo vadinamosios žvejų artelės; į jas stojo žvejai profesionalai, dažniausiai tie patys, kurie prieš Antrąjį
pasaulinį karą nuomojo iš valstybės vandens telkinius arba dirbo pasamdyti žydų. Kiekvienas vandens telkinys ir, atitinkamai, žvejų artelės turėjo metinį žuvų sugavimo tonomis planą
(Piškinaitė-Kazlauskienė 1995, 54–55). F. Vajkšos pasakojimu, vienos artelių žvejai šeimininkavo nuo Vilniaus iki Neries santakos su Žeimena, taigi apie 40 km ruože, įskaitant ir Bilkiškes: Mieli rzeka, to tam Sontoki, tam do Wilna czy dalej, oni tyle ryby złapali i oni mieli siatki,
wszystko łapali jak sezony, zdawali ryba i oni chaziajany tu byli (LTR 7685/973).
Feslavo prisiminimai apie valtis papildė ir žvejų, ir ne mažiau svarbią dušegubkų temą.
Lucionyse aukščiau Nemenčinės (206 km) pasakota, kad Neries žvejai buvo paskutinieji,
naudoję dušegubkas – luotus ir jų pavyzdžiu iš lentų pagamintas valtis (93 pav.). Bilkiškėse
(187 km), taip pat netrukus Ožkiniuose (179 km) ir Turniškėse (174 km) išgirdome tą patį:
„Tik persiverst su tom dušegubkom (...) [O kam jas gamino?] Iš lentų, jei reikia kur greitai,
ar taip kas nori, į žvejybą vienas plaukia (...) Ji greita, vienas nuplauks kur metiniai, tinklą
pastatys, ar ką“ (Tam tylko przelewać z tymi duszahubkami (...) [A czemu ich robili?] Z desek, nu na prendka czy wo, chto te, na rybałka jeden jeździ (...) Jeden, ona letko chodzi, letka,
pojedzi gdzie tam, sznury, siatka postawi, co – LTR 7685/972, Bilkiškės), „Dušegubka – aš
sakau, [žvejai – Vait.] turėjo dušegubkas ir žuvį gaudė. Bet tie senukai jau išmirę. Vienas
101 metų sulaukė (...) Daleckis“ (A duszahubka, tak ja mówia że tam un duszahubki mieli i
ryba łapali. Ale oni poumierawszy staruszki te. Jeden sto jeden lat miał jak umar (...) Dalecki – LTR 7685/979, Ožkiniai).
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93
Neries žvejai ir jų dušegubkos
(XX a. antroji pusė)

94
XX a. pirmojoje pusėje naudotas luotas
(Lieponys Trakų krašte, 1957)

Nedidelės, žemos ir siauros Neries žvejams skirtos valtys dušegubkomis vadintos dėl jų
nestabilumo – ona dusza gubi... przewróci sie. XX a. pirmojoje pusėje – viduryje dušegubkos
buvo ir skobiamos, ir gaminamos iš lentų (Wyczesana czasem z bierwiona... I z deseczek malutka zrobiona – LTR 7685/1000, Turniškės). Luoto forma priminė lovį, taigi jo nežymiai aukštyn
užriesti galai buvo visiškai arba beveik buki, o viduje būta vienos, kartais dviejų pertvarų:
„Kaip lovys (...) normali valtis ilga ir didelė, o toji [dušegubka – Vait.] buvo siaura, žvejų valtis, kuri vadinosi dušegubka. Ji todėl vadinosi dušegubka, kad greitai gali apvirsti ir paskęsti“
(Jak koryta taka (...) normalna łódka była długa i wielka, a ta była wąska, taka rybacka łódka,
nazywała sie duszahubka. A za co ona nazywała sie duszahubka, że w jej trzeba, przewrócić sie
prędko można było i utopić sie – LTR 7685/665, Lucionys) (plg. 94 pav.). Dar menama, kad po
karo nereikalingos 5–6 m ilgio žvejų dušegubkos naudotos kaip loviai kolūkio arkliams girdyti! (LTR 7592/568, Grabijolai, Elektrėnų sav.).
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Be žvejų naudojamų dušegubkų, Neries pakrančių gyventojai aukščiau Vilniaus taip pat
turėjo stabilių įvairaus dydžio valčių (czółno) ir botų (bat). Anot F. Vajkšos, pirmųjų dugnas
pjūvyje nežymiai išgaubtas, antrųjų – visiškai plokščias.
Botai yra senovinių prekėms transportuoti skirtų valčių tipas, kildinamas iš Prūsijos (žr.
Kiaupa 2010, 247). Iki pat XX a. vidurio botais Neryje plukdyti žmonės, kroviniai (podjoma
dużo wytrzymywali, gruzu, gruzu – LTR 7685/970; plg. Neris 2010, 120). Su savuoju botu Feslavas per upę kėlė aštuonis arba devynis keleivius (osiem ludzi, bolsze, dziewieńć ludzi przez
rzeka można przewieźć – LTR 7685/972). Įdomu, kad Nemune apie Druskininkus 6–8 m ilgio
botas net iki 3 m aukščio bortais XX a. pirmojoje pusėje jau nebenaudotas. Nuo seno iš Gardino ir Mostų juo plukdytos plytos, grūdai, jis galėjo pakelti 12–20 keleivių. Pasroviui plaukiantis botas valdytas gale esančiu vairu, o prieš srovę jį turėjo traukti maždaug 12 žmonių; tuo
metu vienas žmogus valtyje irklu vairuodavo (Znamierowska-Prüfferowa 1934, 14, išn. 16).
Paskutinėmis dienomis Vilnius visą laiką artėjo. Tačiau tik dabar pajutome jo artumą,
tarp miesto ir jo gyventojų čia, prie Neries, tvyrančią įtampą. Mums, ekspedicijos dalyviams,
nerimą kėlė drumzlinas upės vanduo, baltos putos paviršiuje, kiekvienas šlaitus ardantis sodininkų bendrijos pastatas ir rezidencija, pertvarkyti pakrantės ruožai ir galų gale aptvarai iki
pat vandens, siekiant, be abejo, parodyti, įtvirtinti ir apsaugoti savo nuosavybę (95 pav.). Kažin
ar kuris nors valdininkas, pirmiausia architektai, Neries pakrantes mato kaip visumą, kaip
gatvių išklotines. Man atrodo, niekas nė nemėgina taip žvelgti.

95
Viena iš daugelio naujų
sodybų ant Neries kranto
aukščiau Vilniaus
(2007-06-21)

Pasakodamas apie Bilkiškes ir save F. Vajkša kartu nupiešė čionykščių ir miestiečių konfliktą, kuris verda daugelio didžiųjų Lietuvos miestų prieigose, taip pat vaizdingose upių ir ežerų pakrantėse. Ten kasdien keliamas tikrosios žemės kainos klausimas, iš tradicinės vietinės ir
šiuolaikinės, miesto gyventojams būdingos kultūros, pamažu randasi naujas gyvenimo būdas.
Netolimoje ateityje tyrinėtojų laukia užduotis – nustatyti tikslią jo sandarą ir ypatybes.

Laukdama naujų iššūkių, Neris pro Bilkiškes teka tolyn į pietvakarius, kur, neįveikusi kalvų
vakaruose, krypsta į pietus. Šiame posūkyje nuo seno būta Biraičių kaimo (185 km, deš.; Biraytis... do karczmy Biraytis... – TVD 380, 383v; Бирка – TŽ XIII–4), o Neryje šniokštė to paties
pavadinimo rėva, kurios tiksli vieta šiandien nežinoma (dgs. vard.: Byraitės – LMD III 29b/20).
Biraičių pavadinimas greičiausiai sietinas su upės tėkmės ardomais aukštais byrančio
smėlio šlaitais. Tokių atodangų Lietuvoje yra daugiau, pvz., Gondingoje, Plungės r. (Birutės
skardis, arba Birutis – VK). Čia taip pat minėtina Palangos Birutė – kopa, kuri dabar visuotinai
vadinama Birutės kalnu. Įdomiausia, kad Biraičius prie Neries ir Palangos Birutę sieja ne tik
birus smėlis. Ir vienur, ir kitur žinomi tuos pačius vardus turintys istoriniai asmenys: XV a.
viduryje didysis kunigaikštis Kazimieras Bireliui Giedraičiui (Biriał Gedrojcki) užrašė žemės
Nemenčinės valsčiuje (Wojtkowiak 1978, 12; Semkowicz 1989, 74). Birutė (Biruta), kilminga
žemaitė nuo Palangos, tapo Lietuvos kunigaikštiene (Rowell 1994, 127–129).

96
H. Gudelaičio užrašyti Neries rėvų (ropų) pavadinimai,
padavimai apie Devyniaviršį ir Biraičius
(XX a. 4-asis dešimtmetis)

Beje, XX a. pirmojoje pusėje sielininkai Biraičių rėvos pavadinimą siejo su kunigaikštiene
Birute ir šią Neries dalį laikė jos žūties vieta! Šioje vietoje tapo paskandinta Lietuvos Kunigaikštienė, Vytauto žmona Birutė. Dargi senesni sielnykai pasakoja, kad jų Diedukui dar pasrodydavo. Išeidavo ant didžiulio akmens graži mergaitė, panaši į Dievaitę ir galvą šukuodavo. Arčiau
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prisiartinus dingdavo miglose (LMD III 29b/20) (96 pav.). Dera priminti, kad viena iš baltų
religijos deivių, kartais vadinama ragana, kartais laume, besišukuojanti vaizduojama sėdinti
ant akmens (plg. Laime 2011, 200), o kunigaikštienė Birutė Lietuvos metraščių legendinėje
dalyje vadinama vaidilute (BRMŠ II 375, 382, 528, 561; ir kt.). Į Nerį iš vakarų pusės, kitaip
tariant, įsauliui, teka nedidelis Biraičių upelis, kitų šventvietės požymių čia nėra. Upės vagoje
buvęs akmuo, matyt, sunaikintas.
Po Biraičių seka Biriai (185 km, kair.) – buvusi dvaro sodyba prie to paties pavadinimo
rėvos (Бира – Матерiалы 1861, 126; Byrės – LMD III 29b/20). Iš dešinės lenkiame didelę salą
(N54o48′46,5'', E25o21′35,6''), kurią K. Tiškevičius savo knygoje vadina Salaite, o rėvą – Alchavecu: Naprzeciw dworu Biry wyspa (Sołka), a przy niej rafa Olchowiec (W 174). Upės tėkmė
ardo statų dešinįjį krantą. Anksčiau per pavasario potvynius smėliu buvo gausiai nubarstomos Neries pakrantės (brzegi byli piaskiem, a teraz zaroszszy – LTR 7685/982, Ožkiniai), sulėtėjusioje upės tėkmėje (apie 5,9 km/val.) atsirasdavo ir vėl pranykdavo smėlio salos.

97
Birių rėva ir atodanga dešiniajame krante
(2007-06-21)

Ne vien gelsvas smėlis byra iš Birių atodangų (97 pav.). Apačioje matyti pilka morena, o
rudo priemolio tarpsluoksniuose turėtų būti kalkakmenio. Šį atodangų molį su kalkakmenio
priemaišomis žmonės naudojo krosnims mūryti (Матерiалы 1861, 125). XX a. viduryje panerio kaimų gyventojai kalkakmenio luitus lupo iš Neries dugno ir plukdė prie Ožkiniuose
veikusios kalkių degimo krosnies (w rzeka wybierali kamieni na wapna biała). F. Vajkša iš
Bilkiškių šiuos uždarbiautojus, kurie plaukiojo upe iki pat Nemenčinės, vadina specialistais
(osobiste ludzi), tačiau perkrovus valtis akmenų neišvengta nelaimių (wiele ludzi potopiło sie
już – LTR 7685/971; plg. LTR 7685/477).
Tuoj po antrosios salos šiame susiaurėjusios Neries ruože paskui Birius seka kita nedidelė
rėva, kurią K. Tiškevičius vadina Zaravėliu (dalej za nią następuje rafa Zarawok – W 174).

Negalima atmesti galimybės, kad rėvos pavadinimas susijęs su žodžiu žerventi „srauniai tekėti“ (plg. Karaliūnas 1964, 138). Už kelių šimtų metrų dešiniajame Neries krante – pati
didingiausia iki šiol matyta rudo priemolio atodanga. Tėkmė nuo jos suka kairėn, šniokščia
srauni, apie 140 m ilgio rėva (pradžioje – N54o48′17,7'', E25o21′31,6''). Istorinis jos pavadinimas, deja, nežinomas.
Ten, kur Neries dešiniajame krante plyti Kryžiokų, o kairiajame – Liepynės ir Pečiukų
kolektyviniai sodai, H. Gudelaitis nurodo tris rėvas: Priepečkiai, Panienkos ir Užupečkei (LMD
III 29b/20). Atsakymą, kur dingo šios ir daugelis kitų Neries rėvų aukščiau Vilniaus, netrukus
išgirdome iš senųjų panerio gyventojų lūpų.
XX a. pirmojoje pusėje mažesni akmenys iš Neries dugno aukščiau Vilniaus buvo renkami rankomis ir graibštais, didesni sunkiai išjudinami – kaitinami laužo ugnimi ir skaldomi.
Pamatams, namų apdailai, gatvių grindiniams ir daugeliui kitų miesto projektų reikėjo akmenų: „Labai miestui reikėjo akmenų (...) valtimis tuos akmenis rinko, taip pat ir mano tėvas.
Grindė miestą“ (Bardzo kamieni potrzebne byli do miast (...) z czółnami kamienie te wybierali
i mój ojciec, wybierali, brukowali miasta – LTR 7685/984, Ožkiniai). „Iš akmenų grindinį klojo, o iš didžiųjų – pamatus“ (Z kamieni robili bruk, a z wielkich kamieni – fundamenty – LTR
7685/979, Ožkiniai).
Akmenų miestui parūpindavo papildomo uždarbio ieškantys Vilniaus apylinkių gyventojai, tarp jų – iš Turniškių, Ožkinių ir kitų panerio kaimų; didelės ant nederlingos žemės gyvenančios šeimos sunkiai sudurdavo galą su galu: „Akmenis į Vilnių valtimis plukdė, ten gerai
mokėjo (...) visas kaimas, žinai, žemė buvo prasta, o šeimos – pas kiekvieną po penkis vaikus“
(Kamienie do Wilna łódkami wozili i tam dobrze płacili (...) cała wioska, bo wie, tu ziemia kiepska była. A rodziny byli u każdego po pieńć dzieci – LTR 7685/1004, Turniškės).
Ten, kur iš kairės į Nerį įteka Antavilio ežero upelis, būta Antavilio viensėdžio (182 km,
kair.; З. Антовилькiй – TŽ XIII–4). Matyt, čia reikėtų ieškoti 1748 m. dokumente paminėto,
tuo metu jau nenaudojamo Antavilio dvaro kelto (przewóz stary do przewożenia nie zgodny, bo
zgniły alias płyt na brzegu leżący – Gajewski 2002, 7). Dėl skambėjimo panašumo H. Gudelaičio
Neries rėvų sąraše paminėtą Antaviliją taip pat reikėtų sieti su Antaviliu.38 Tačiau istorinis šio
dvaro, įkurto prie ežero, tolėliau nuo Neries, pavadinimas bus buvęs *Antavilkas arba *Antavilkai (1554 m.: Do ziem poddanych j. K. mosci wirszupskich sieła H o n t o w i e l k – Jablonskis
1934, p. 35). Tokios pat darybos ir daugelis kitų būtent prie ežerų įkurtų gyvenviečių pavadinimų, pavyzdžiui: Antalamėstė, Antalaušiai, Antanašė, Antazavė, Antažiegė ir kt. (plg. Jurkštas
1985, 49–50). Vėlesnės Antavilio pavadinimo formos jau artimos dabartinei, plg.: Antowilla
(1736 m., Gajewski 2002, 6), Antowil Folwark Dziedziczny J.P. Czyża (1791 m., LVIA SA 3366,
12), Антовиль, им. Корсака (Виленская 1905, 57).
Neryje prie Ožkinių (179 km, deš.) H. Gudelaitis nurodo dar vieną trijų rėvų grandinę.
Tai Patvartė, Kiaulebraščiai ir Oškinka (LMD III 29b/20). Ekspedicijos metu vieną nedidelę
rėvą – sėklių – užfiksavome į šiaurę nuo Ožkinių, žemiau trijų iš eilės upės salų (N54o48′39,8'',
38

Plg. Надвилья dešiniajame Neries krante, upe aukštyn – ВТУ LXVIII–5.
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E25o22′39,1''). Antrojo pasaulinio karo metais čia galėjo būti keltas ir tiltas; savo pasakojimuose juos mini Ožkinių gyventojai (LTR 7685/990). Patvartės vietos reikia ieškoti ten, kur Neries
pakrantėje būta nuo pagrindinės kaimo dalies nutolusių gyvenamųjų ir ūkinių pastatų (WIG
P29–S41–G) (98 pav.), čia iš kairės į Nerį įteka nedidelis upelis. Tas pats XX a. pirmosios pusės
kartografinis šaltinis į rytus nuo Ožkinių Neryje žymi brastą (N54o46′09,8'', E25o22′34,0''),
kurią, jei remsimės H. Gudelaičiu, galima vadinti Kiauliabrasčiais.

128

98
Ožkiniai (Oszkińce), brasta (punktyras – B),
kalkių degimo krosnis (Wap.) ir Viršupio dvaras
kairiajame Neries krante (D. Wierszuba) (1930)

Iki šiol per ekspediciją daugiausia girdėjome apie Neries ir jos intakų brastas arba bradus
(iš lenkų bród, baltarusių брод). Kitais vardais brastos vadinamos tose vietovėse, kur jų yra
ne viena, o kelios. Tikrinis pavadinimas dažniausiai nusako brastos geografinę padėtį, kartais
mena istorinius įvykius arba atspindi mitologinius siužetus, plg. Alkos brastą per Varduvą
Vadagiuose, Mažeikių r., Totorių brastą per Nerį Dailidėse, Širvintų r., Prancūzkelio brastą per
Akmeną Kašučiuose, Kretingos r., Šv. Jono brastą per Skroblupį Genčuose, Kretingos r.
Viena iš Neries brastų Morkonyse (278 km) buvo vadinama Varnų vardu, nes „ten
taip seklu, kad varna gali per upę pereiti“ (Вароніны брод. Там мелка, што варона можа
перайсці – LTR 7685/475). Nežinome apie Ožkinių brastos pavadinimo kilmę, bet, galimas
daiktas, kad kiaulė (arba kiaulės papilvė) taip pat buvo gylio matmuo. Tokie brastų pavadinimai, upės gilumo nusakymas minint paukščius ar gyvūnus laikytini reliktiniais ir iki šiol
visiškai netyrinėti.
Susisiekimui tarp dviejų upės krantų šiame Neries ruože buvo naudojamos ne vien brastos. Vienur kitur per upę kėlė keltai, tam pačiam tikslui gyventojai iki pat XX a. vidurio –
antrosios pusės visuotinai naudojo asmenines ir kaimynų valtis: abipus Neries ant krantų

gany-tos karvės (LTR 7685/971, Bilkiškės), vaikai per upę kėlėsi į mokyklą (LTR 7685/982,
Ožkiniai), o merginos plaukė pas savo mylimuosius (LTR 7685/1000, Turniškės).
Žemiau Kiauliabrasčių šniokščia nedidelė rėva (N54o46′04,8'', E25o22′28,6''), nuo seno
pakrantėje būta kalkių degimo krosnies. Kalkakmenio žaliavos panerio kaimų gyventojai ieškojo Neries dugne ir plukdė ją supirkėjams. Iš šio ir daugelio kitų darbų skurstantys valstiečiai
gaudavo papildomų pajamų. Kitados Ožkinių kaimas buvo įkurtas upės slėnyje, nederlingoje
smėlėtoje upės pakrantėje. XX a. pradžioje čia gyveno trys šimtai gyventojų, kurie valdė kiek
daugiau kaip du šimtus hektarų žemės (Виленская 1905, 72). Šiandien Ožkiniai – dalis Vilniaus miesto, didelis rėžinis kaimas mieste! Kaimo centrinė gatvė išasfaltuota, reikia saugotis
lakstančių automobilių. Tačiau Ožkiniai išsaugojo erdvinę struktūrą, vieną kitą gyvenamąjį
namą ir net kelis senovinius klojimus (99 pav.).

99
Ožkinių kaimo klojimas
(2007-06-21)

Gerai nusiteikęs į aštuntą dešimtį įkopęs Romualdas Danovskis savo sodybos kieme
pasakoja, kad jo tėvas klojimą pastatė iš Nerimi atplukdytų rąstų. Taip Ožkiniuose ir Turniškėse elgėsi ne vienas – mediena ir prie lenkų, ir vėlesniais metais buvo brangi, sielininkai sugebėdavo apgauti užsakovus, o pirkėjai džiaugėsi galimybe pigiau nusipirkti statybinės
medienos: „Antai stovi namas iš rąstų, nupirktų pas sielininkus. Štai raudonai dažytas – iš
sielininkų. Mano daržinė – irgi iš sielininkų (...) Būdavo, sukombinuos, jiems papildomas
uždarbis. Parduodavo į šalį“ (Un stoji dom z płytów kupowany. Un czerwonym malowany. Z
płytów. Un o sar`aj moj. Z płytów (...) Oni tam skumbinowawszy, chałtura. Sprzedawali pu
bokach – LTR 7685/985), „Į šalį parduodavo. Jau sielis plaukia, tai tėvas lekia klausti, gal turi
parduoti“ („Na lewo“ sprzedawali. Zawsze, jak tylko płyty ido, to już ojciec leci, możne liszne
macie – LTR 7685/999, Turniškės).
Dar viena svarbi tema, kurią per Neries ekspediciją pirmą kartą palietė R. Danovskis –
Ožkinių gyventojų pirtys paneryje. Danovskiai savo pirtimi dalijosi su dviem kaimynais. Taigi
trys šeimos kiekvieną šeštadienį (žiemą kas antrą) paeiliui kūreno garinę pirtį. Pirmieji pertis
eidavo vyrai, tuomet – moterys, pabaigoje ant karčių buvo iškarstomi drabužiai ir patalynė – karštais garais kovota su blusomis (LTR 7685/982).
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Kairiajame Neries krante kitapus Ožkinių – Veržuvos žiotys (179 km, kair.). Dabar žinomi keli šio upelio pavadinimo variantai, pvz.: Veržė, Varžė, Viržupis (Jurkštas 1985, 48;
N 87; plg. Rzeka Warżowka poczyna się z Jeziora Topielskiego – 1784 m., TVD 356). Negalima
atmesti galimybės, kad istorinis vietos pavadinimas yra Viršupis. Taip buvo vadinamas dvaras ir karaliaus vasaros rezidencija Vilniaus prieigose, Viršupyje (170 km, kair.). Iš istorinių
šaltinių matyti, kad šios nedidelės valdos ribos XVI–XVIII a. šiaurėje siekė Veržuvos upelį
(Vitkauskienė 2006; Gajewski 2007), XVIII a. antrojoje pusėje jo žemupyje veikė stambus
ūkinis centras (TVD 356v).

100
IX–X a. ietigaliai,
rasti Staviškių 1 pilkapio
1 degintiniame kape

Netrukus Neris suka pietų link, už vingio, dešiniajame krante – Staviškių kaimas
(178 km, deš.). Ties Riešės upelio žiotimis – nedidelė rėva (N54o45′39,2'', E25o21′18,3''). Po
ilgos pertraukos Neries dugne, arčiau kairiojo upės kranto, pastebėjome didoką akmenį. Atliekant archeologinius tyrinėjimus 1998–1999, 2002–2004 metais Staviškėse tarp gyvenamųjų
ir ūkinių pastatų ant Neries kranto (N54o45′54,1'', E25o21′14,0'') buvo aptiktas pirmųjų mūsų
eros amžių gyvenvietės kultūrinis sluoksnis, įvairių radinių iš žalvario lydimo dirbtuvių. Apie
IX–X a. šioje vietoje pilkapiuose pradėti laidoti sudegintų mirusiųjų palaikai (100 pav.). Dėmesį patraukia tyrinėtame plote užfiksuoti ir du pilki Neries potvynių suneštų sąnašų sluoksniai (Grižas 2006, 76). Matyt, vieną jų reikėtų sieti su 1931 m. pavasario potvyniu – tuomet
Neries vandenys užtvindė plačią apylinkę, ties Staviškėmis ir Turniškėmis ji net pakeitė vagą
(LTR 7685: 992, 1005).
Ties Gelvadiškiu (177 km, kair.; Giełwadziszki Karczma J.P. Xcia Pasterza – TVD 354)
Neryje fiksuojame dvi rėvas: vieną aukščiau Kairos upelio žiočių (N54o45′26,0'', E25o21′08,8''),
kitą, net 390 m ruože – žemiau (pradžioje – N54o45′13,9'', E25o20′54,2''). Remiantis H. Gudelaičiu, tai Gelvėdiškis ir Trivartė (LMD III 29b/20). Šakelių rėva (pradžioje – N54o45′03,8'',
E25o20′14,7'') šniokščia dar už vieno šį vakarą Neries vingio, jau atplaukus į Turniškes (Šakely
– LTR 7592/1109).

Turniškes (174 km, deš.) žmonių pasakojimai sieja su turkais (mówili turki stali tutaj
kiedyści – LTR 7685/998). Dešiniajame Neries krante, prie Gasinskų sodybos, žaliuoja senolis
dvikamienis 4,1 m apimties ąžuolas (N54o45′06,7'', E25o20′11,4'') (101 pav.). Kairiajame krante, vienos Turniškių rezidencijų papėdėje (koło ministrów), trykšta nedidelis šaltinis, kurio
vanduo vietos gyventojų kadaise buvo labai vertinamas, vartojamas akių ligoms gydyti, maistui gaminti ir pienui šaldyti (LTR 7685/997; plg. lieczona krynica – LTR 7592/1100).
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Turniškių ąžuolas
(2007-06-21)

Turniškės, dar vienas į Vilniaus miesto ribas patekęs kaimas, paliko gilų įspūdį. Pokario
dešimtmečių telefono būdelė prie duobėtos Turniškių gatvės, kaip ir senoviniai klojimai Ožkiniuose rodo, kad laikas prie Neries slenka šiek tiek lėčiau nei greta pulsuojančioje sostinėje.
Keista, kad Turniškėmis vadinamas šis visų pamirštas, dar neatrastas vasarotojų ir turtingų
miestiečių kampelis ir mūsų valstybės vadovų rezidencijų vieta. Atstumas tarp dviejų Turniškių, kurias skiria upė, visai nedidelis. Tačiau Neris ne jungia, kaip praeityje, o brėžia neįveikiamą ir neperžengiamą ribą, kitais žodžiais tariant, įtvirtina atskirtį. Nedidelis atstumas
tarp prabangos kairiajame krante ir skurdo dešiniajame, šiandien, regis, prilygsta prarajai,
atsivėrusiai tarp skirtingų Lietuvos socialinių ir kultūrinių pasaulių.
Dešinėje Turniškių pakrantėje susitikome jauną žvalų žvejį, su kuriuo Jurasis greitai rado
bendrą kalbą ir šnekučiuodamasis liko saugoti plausto. Šimtametis Janas Piurko mirė pavasarį, mes ieškome Evos Poševeckos. Ji įkopusi į devintą dešimtį, Turniškėse gimusi ir užaugusi.
Maloniai šypsosi ir pasakoja, bet neatsisėda, nepaleidžia durų rankenos. Galų gale prisipažįsta, kad atitraukėme ją nuo televizoriaus, nuo mėgstamo vakarinio serialo...
Turniškių žemės nederlingos, visą laiką trūko ganyklų, stigo šieno gyvuliams. Karvėms
vasarą visi rovė iš Neries maurą – vandeninį vėdryną (Ranunculus aquatilis): „Vasarą karves
šėrė maura. Oi, kaip jos maurą mėgo! (...) Tokia ilga ta maura, balti žiedeliai. Dabar jau išnyko
(...). Upėje auga, tokia juosta, o čia žali lapeliai. Dar truputį druskos, tai labai ėdė“ (Mawra ta,
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już letam, letam krowy karmili. Oj, lubili krowy ta mawra (...) Taka długa, o taka. I biało kwitła
jeszcze. A teraz nie ma mawry (...). Z reki i o tutaj już pas idzie, a tu zielonienkie już (...). A jeszcze cziut soli podsypywali, weźmim czut soli, to już oczin kuszali – LTR 7685/1009). Analogiški
augalai, baltai žydintys vandens maurai, minimi Lietuvių kalbos žodyne, tačiau autoriai juos
tapatina su plūdena (Lemna) (LKŽ VII 939). Maura arba mauru plūdeną vadina ir Mažosios
Lietuvos žodynų autoriai A. Becenbergeris, F. Kuršaitis, P. Ruigys (LBŽ 193–194).

132

102
Neries maura –
vandeninis vėdrynas
(2007-06-24)

Tai, kad Neries maura – vandeniniu vėdrynu – buvo šeriamos karvės, plačiai žinoma
Baltarusijos ir Lietuvos kaimuose, visur, kur jis auga (102 pav.). Šis dalykas buvo žinomas
K. Tiškevičiui, trumpai aprašytas ekspedicijos knygoje. Joje reiškiama nuostaba, kad maurą
ėdantys galvijai išvengia epideminių ligų, o kaimai, kur gyvena jų savininkai – baisiosios choleros: W nadbrzeżnych okolicach bydło pasące się mowrę i szukające jej nieustannie w rzece, nie
podpadało żadnej epidemicznej chorobie; jak niemniej osady na jej brzegu położone, nie ulegały
strasznej chorobie cholery (W 211–212).
XX a. ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje gyvenimas Turniškėse apsivertė aukštyn kojomis.
1937 m. rudenį Lenkijos vyriausybė patvirtino Turniškių hidroelektrinės projektą, o kitąmet
jis buvo pradėtas įgyvendinti. Neryje vandens lygis būtų pakilęs 12,1 m, marios išsiliejusios
562,7 ha plote ir pasiekusios Nemenčinės prieigas. Nedaug tetrūko, kad Turniškių kaimo gyventojai būtų gavę pinigines kompensacijas ir palikę savo namus. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui 500 m ilgio Neries užtvankos su 6 m pločio keliu ir bėginiu kranu viršuje statyba
sustojo (wojna zaczeła sie i szybko kończyła sie – LTR 7685/993) (103 pav.).
Lietuvoje elektros energija tuo metu buvo brangi, tinklų sistema neišplėtota. Vienas gyventojas per metus suvartodavo vos 17 kWh (palyginimui, vilnietis lenkų okupacijos metais
suvartodavo apie 50 kWh – Daniliauskas, Šalkauskas 1939). XX a. ketvirtąjį dešimtmetį Lietuvos energetikos specialistai jau garsiai prabilo apie galimybę statyti hidroelektrinę prie Nemuno arba Neries, tačiau konkrečių darbų šalies vyriausybė nesiėmė. Sugrįžus į Vilnių ir Turniškėse radus pradėtą statyti hidroeletrinę, darbai nesustojo. Tiesa, Turniškės imtos lyginti su
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103
Turniškių
hidroelektrinės statyba,
žvelgiant iš
kairiojo upės kranto
(1939-07-22)

104
Turniškių hidroelektrinės užtvankos pjūvis
su pažymėta jėgainės, pralaidų (slenksčių)
ir šliuzo vieta (1939)

Birštono hidroelektrine, apie 70 mln. litų vertės projektu, iš kurio Lietuva kasmet būtų gavusi
400 mln. kWh elektros energijos.39
Steponas Kolupaila buvo vienas pirmųjų lietuvių specialistų, kuris dar 1939 m. liepos
22 d. plaukdamas Nerimi aplankė hidroelektrinės statybos aikštelę. Profesoriui projektas patiko, atlikti darbai padarė gerą įspūdį: potvynio vandeniui praleisti 9,25 m aukščio betoninėje užtvankoje buvo suprojektuotos trys 19 m pločio angos, laivams ir sieliams – 52 m ilgio,
8,6 m pločio, 2,2 m gylio, dviejų kamerų šliuzas, taip pat žuvitakis neršiančioms lašišoms,
gelžbetoninis jėgainės pastatas prie kairiojo upės kranto (104 pav.). Nuo statybų pradžios prie
upės spėta nutiesti Vilniaus–Nemenčinės plento atšaką, pastatyti penkis namelius elektrinės
administracijai. 1939 m. balandį pradėta ruošti vieta betoninės užtvankos pamatams ir žemių
pylimo pagrindas.
Vilnių užėmus Raudonajai armijai statybų darbai sulėtėjo. Darbams vadovavęs vyr.
inžinierius A. Mianovskis buvo mobilizuotas. Spalio 28 d. Lietuvos kariuomenei įžengus
į Vilnių, specialistų grupė, atvykusi į Turniškes, pasigedo tik dviejų automobilių. Jėgainės
39

Turniškėse buvo planuojamas metinis 86 mln. kWh pajėgumas ir jau spėta įgyvendinti apie dešimtadalį 15 mln. zlotų vertės projekte numatytų darbų (Daniliauskas, Šalkauskas 1939).
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dokumentacija, inventorius, medžiagų sandėliai ir visa kita rasta vietoje (Kolupaila 1939a;
1939b; 1940, 60–61).
Taip pat, kaip savo metu S. Kolupaila, Turniškių hidroelektrinės projektui simpatizavo ir
prof. Č. Kudaba, pareiškęs, esą „Vilnius būtų turėjęs Neries aukštutinėje priemiesčio tėkmėje
šiandieną [1985 m. – Vait.] taip reikalingas sostinei marias su puikiomis šilėtomis pakrantėmis“ (N 88–89). Trūksta duomenų, kada ir kokiomis aplinkybėmis buvo pašalinta pradėta
statyti Turniškių hidroelektrinė ir Neries užtvanka. Elektrinės administracijai ir personalui
skirti nameliai ilgainiui virto pirmosiomis Turniškių rezidencijomis.
Baigėsi dar viena ekspedicijos diena. Atsisveikinę su Turniškėmis dairėmės hidroelektrinės ženklų, tačiau vidurvasarį plaukiant Nerimi jų nebuvo matyti. Užfiksavome nedidelę
rėvą (N54o44′54,8'', E25o19′46,4''). Antrą – aukščiau Turniškės upelio žiočių (173 km, deš.).
Remiantis H. Gudelaičiu, pastaroji gali būti vadinama Kruopine (N54o44′46,5'', E25o18′37,4'';
XX a. pradžioje šioje vietoje būta sėkliaus ir salos – ВТУ LXVIII–5). Nakvynės vieta čia pat,
Verkių pakrantėje.
Saulei artėjant prie laidos ekspedicijos stovyklą radome apytuštę, niekas nesirūpino vakariene. Mūsų lūkuriavęs Algimantas įkalbėjo kartu su juo vykti į Verkių dvarą, į Turizmo departamento surengtą priėmimą. Tačiau skubėta, pasirodo, buvo be reikalo. Renginio organizatoriai ir dalyviai pamiršo apie vėluojančius mokslininkus. Dirbti ir nesiskųsti – pamažu prie
tokio vaidmens pripratome. Tą vakarą pyktelėjome, tačiau nenusiminėme. Nusprendžiau, kad
ekspedicijos knygos skaitytojai turėtų sužinoti tiesą: daugumai kelionės dalyvių tomis dienomis rūpėjo vien vakarinių renginių šurmulys, kuris augo artėjant prie Vilniaus. K. Tiškevičiaus knygos prasmė, mūsų ekspedicijos tikslas pažinti upę, palyginti jos praeitį su dabartimi
ir suvokti įvykusių permainų mastą, nuo jų nutolo.
Birželio 22-osios rytą nuotaika pakili – plauksime į Vilnių. Prie mūsų pulkelio vėl prisidėjo Daiva, šį kartą su vaikais. Visiems džiugu po ilgo išsiskyrimo susitikti, plauste juokavome, kad dar po penkiasdešimt metų vaikams – Vykintui ir Vikenei teks plaukti Nerimi, sekti
jos tyrinėtojų pėdsakais.
1784 m. topografiniame Vilniaus dekanato aprašyme minimas Verkių keltas (Przewoż
pod Werkami J. P. Xcia Pasterza na Wilii – TVD 355v) (105 pav.), H. Gudelaitis kalba apie rėvą
(dgs. vard. Verkės – LMD III 29b/20). Ant aukšto kalno esantys Verkiai (174 km) ir iš šiaurės,
ir iš pietų atrodo didingai. Verkių girią, kurioje, anot XIX a. istorikų, didysis kunigaikštis
Vytenis medžiodamas išgirdo kūdikio verksmą, dar mini XVII a. pradžios dokumentai (Ochmański 1963, 29). Menama, kad tas ąžuolas, kuriame buvo rastas būsimasis Gedimino žynys
Lizdeika, ilgai augo, o senatvės sulaukęs buvo suveržtas metaliniais lankais (LTR 7592/1120).
Kai 1387 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila Verkius užrašė Vilniaus vyskupams, tai
buvo nedidelė valda abipus Neries tėkmės. Pagrįstai manoma, kad šiaurinę Verkių valsčiaus
(districtus Werki) ribą žymi Naujieji Verkiai prie Riešės upelio, rytuose ji plytėjo už Neries
(illa pars fluvii Vigilie). Šiame mažame valsčiuje būta vos kelių kaimų. Vyskupai nuo seno
turėjo teisę Neryje žvejoti nevadu – dideliu traukiamuoju tinklu (Ochmański 1961, 88; 1963,
29–30).
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Verkių dvaro sodyba (dešinėje) ir
keltas per Nerį (kairėje) (1846)

Archeologiniai Verkių dvaro sodybos tyrinėjimai patvirtino, jog 1387-ieji žymi naują
Verkių istorijos etapą, bet ne jos pradžią. XIV a. Verkių kalvos centrinėje dalyje buvo laidojami mirusieji, tokių pačių įkapių rasta Kernavės (Kriveikiškio) kapinynuose ir istorinėje
Vilniaus dalyje, vadinamoje Rusų miestu (Žukovskis 2009). Nėra žinoma, kur stovėjo pirmieji
vyskupų rūmai. Rašytinių šaltinių tyrinėjimai rodo, kad XVII a. pirmojoje pusėje vyskupo
Eustachijaus Valavičiaus paliepimu Verkių kalnas buvo išlygintas, nukastos žemės supiltos į
šalia buvusią gilią griovą ar slėnį. Į kalno viršūnę nutiesti mediniai vandentiekio vamzdžiai ir
sukonstruotos kelias dešimtis metrų aukštyn vandenį keliančios mašinos (Vitkauskienė 2009,
27–29). Amžiams bėgant pietinėje Verkių kalvos dalyje, jos kyšulyje, stovėjo įvairios paskirties mediniai ir mūriniai pastatai, tarp jų Konstantino Kazimiero Bžostovskio rūmai (Vilniaus
vyskupas 1687–1722 m.) (Varnas 1992).
K. Tiškevičius Verkiams skyrė keletą knygos puslapių, o pasakodamas apie architektūros ir dailės vertybes nuolat kartojo žodžius: puikus, nuostabus, šedevras (W 175–179).
XIX a. antrosios pusės Verkių dvaro dvasią įamžino fotografas Johanas Hiksa (1859–1934).
Jo fotografijose – medžioklės scenos, iškylos, arbatos gėrimas ir daugelis kitų aristokratiško
gyvenimo akimirkų (žr. Matulytė 2001, 231–251).
Su vyskupų vasaros rezidencija Verkiuose glaudžiai susijusios Vilniaus kalvarijos. Jos
1664 m. įkurtos vyskupo Jurgio Bialozaro pastangomis kaip padėka už Vilniaus išvadavimą ir
varginančių karų pabaigą (Friedelówna 1996, 12). Kristaus kančios kelias vaizdingame panerio pušyne prasideda prie Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios, jį sudaro 35 pagrindinės stotys,
kur tikinčiųjų dėmesys skiriamas Nukryžiuotajam (Motuzas 2003, 80).
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106
Maldininkai Vilniaus kalvarijose
(1894)

Bet kurioje Vilniaus krašto dalyje – Salake, Daugėliškyje, Dieveniškėse, Valkininkuose, Gervėčiuose, bet kuriame Neries vidurupio ruože, visur galima išgirsti pasakojant apie maldininkų keliones pėsčiomis į kalvarijas, kol sovietmečiu jis dar nebuvo nugriautos: „Vaikščiojau. Aš,
mama, teta (...). Pėsčiomis iš namų į kalvariją. Pėsčiomis ėjome dvi dienas. Tuomet ten, Vilniuje,
apeiname kalnus ir atgal (...). Būdavo, kad koks sunkvežimis paveš“ (Хадзіў. Сам, мама, цётка
(...). Пехатой з хаты аж у Кальварыю. Пешкай хадзілі. Ішлі два дні. І там абходзіш, такія
горы ў Вільні. А тады назад ужо (...). Бывае калі наймеш якую машыну грузавую – LTR
7685/508, Svierionėliai; plg. Puttkamer 1850; Sabaliauskienė 1972, 200–223) (106 pav.).
Užmiestyje prie Neries įkurtos kalvarijos pakeitė sakralųjį Vilniaus žemėlapį. Pro kalvarijas, Arkikatedrą ir Aušros Vartus nusidriekė krikščioniškųjų procesijų kelias. Atsargiai
reiškiama mintis, jog sostinė nuo seno turėjo via sacra – kelią, kuris jungė svarbiausias šventvietes, šiaurėje siekdamas Verkius, o pietuose – Rasas (Laužikas 2004, 58).
Marijos Znamierowskos-Prüfferowos duomenimis, XX a. pirmojoje pusėje maldininko
pažintis su Vilniumi buvo pradedama kalvarijose prie Verkių. Čia pasimeldę tikintieji eidavo
pirmą kartą savo vaikams ir anūkams parodyti Aušros Vartų ir kitų šventovių. Iš Trakų kilusi
Kotryna Kazakevičienė (g. 1860 m.) pasakojo, jog apėjus Vilniaus kalvarijos stotis buvo lankoma Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Arkikatedra, Bernardinų vienuolyno Šventieji laiptai, Šv. Jono
ir Šv. Jokūbo bažnyčios, Aušros Vartai. Namo sukama pro Visų Šventų bažnyčią, Naugarduko
gatve, tolyn į Panerius ir Trakus (Znamierowska-Prüfferowa 2009, 186–187).40
40

Kartais teigiama, kad seniausias Kalvarijų apvaikščiojimo maršrutas driekėsi nuo Aušros Vartų pro Bernardinų vienuolyno Šventuosius laiptus link trijų kolonų su Kristaus skulptūromis prie Žaliojo tilto ir
tuomet pro stebuklingą Kristaus statulą priešais Šv. Rapolo bažnyčią į Verkius (Motuzas 2003, 81–83).

Sekminių dienomis kalvarijas lankė tūkstančiai tikinčiųjų, „pamėginkite įsivaizduoti keliasdešimt tūkstančių įvairiaspalvių žmonių šioje nuostabioje vietoje, tris dienas pamaldžiai
einančių nuo vienos Kristaus kančios kelio stoties prie kitos“, – rašė Neries ekspedicijos knygoje K. Tiškevičius (Wyobrazić sobie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, zapełniających to piękne miejsce, różnej barwy i różnego stroju, przechadzających się pobożne przez trzy dni od stacyi do
stacyi – W 180). Pirmąją Sekminių dieną kalvarijas lankė dažniausiai pėsti valstiečiai, antrąją – ratuoti turtingieji, o trečiąją – kartu su valstiečiais miestiečiai ir amatininkai, daugiausiai
vokiečių tautybės katalikai (Kirkoras 1991, 165–166).
Pietiniu kalvarijų pakraščiu į Nerį teka Baltupis (172 km), vėliau pakrikštytas Cedronu.
Tai penktoji kalvarijų stotis, vadinama Prie Cedrono. Upelio vanduo laikomas nepaprastu,
gydo akių ligas (Cedronka leczy ozcy – LTR 7592/1099; Święcona woda – LTR 6447/749; plg.
Kirkoras 1991, 165) (107 pav.). Nėra abejonės, kad Baltupio šventumas kyla iš ankstesnių
laikų, nei jo pakrante nusidriekė kančios kelias – kelių kilometrų ilgio upelis kilpuoja, bet
didžiąją tėkmės dalį srūva rytų link, tai yra teka įsauliui. Tai svarbi šventų, gyvybę teikiančių
šaltinių ypatybė, kurią ne kartą fiksavome Neries ekspedicijos metu.

107
Baltupio (Cedrono) žiotys
(2007-06-22)

Baltupio žemupyje – grakšti Trinapolio Švč. Trejybės bažnyčia ir trinitorių vienuolyno
pastatai, XVIII a. pradžioje suformuotas kompleksas (108 pav.). Neryje, žemiau Baltupio,
būta rėvos, kurią H. Gudelaitis vadina Baltupiu (LMD III 29b/20), o K. Tiškevičius – Holubu
(Zabora Hołub – W 180; Голубъ – Матерiалы 1861, 126). Tėkmė nuo Baltupių neša tolyn,
kairiajame krante baigiasi smėlėtos Valakampių pakrantės, vilniečių paplūdimiai, dešinėje
priartėja miesto daugiaaukščiai. Čia prieš šimtmetį dar būta Paneriškių kaimo ir palivarko
(Болтупе-Понаришки, ф. Гофмана – Виленская 1905, 69). Maždaug ten, kur Valakampių
tiltas (170 km), būta Pirties rėvos (Łaźnia – W 180; Лозня – Матерiалы 1861, 126; Pirtys –
LMD III 29b/20), kairėje – Viršupio žiotys.
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108
Vaizdas į Trinapolį iš upės
(2007-06-22)

Sekdamas Adomu Honorijumi Kirkoru (1818–1886) K. Tiškevičius Viršupį vadina Veršupiu (Wierszupis – W 181) ir jo pavadinimą sieja su karališkuoju žvėrynu (veršiais žmonės
vadina ir stambių kanopinių žvėrių jauniklius – LKŽ XVIII 870–871). Tačiau Wirszupka, kitaip Wierszupka, nėra unikalus vietovardis. I. Stankevičiūtės duomenimis, Karmazinuose taip
pat vadinamas piliakalnis, esantis Dūkštos žemupyje (dešinysis Neries intakas, 113 km), o
Padvariuose – viena iš kalvų šaltiniuotose Neries slėnio aukštumose (abi vietovės Vilniaus r.).
Viršupis – iš aukštumų, iš viršaus tekantis upelis – davė pavadinimą vietovei, kurioje būta
karaliaus vasaros rezidencijos. Valdant Žygimantui Augustui Viršupio dvaras buvo padidintas
ir išpuoštas (W 181); 1544–1546 m. jame iškasta daug tvenkinių žuvims veisti (Vitkauskienė
2006, 81, 93, 171–173; ir kt.). Atrodo, kad XVII a. pabaigoje Viršupis perėjo į LDK artileristų
rankas, o nuo XVIII a. pabaigos iki XX a. vidurio priklausė Aleksandravičiams (Gajewski
2007, 236–237).
1853 m. vasarą A. H. Kirkoras Viršupyje kasinėjo karalių rezidencijos vietą, išvalė dalį
rūmų rūsių, juose aptiko monetų, koklių fragmentų ir kitų radinių (W 182–183). Po ketverių
metų K. Tiškevičius pasitenkino Viršupio aprašymu, o atminčiai nubraižė šios vietos planą
(W 183). Šis vertingas K. Tiškevičiaus ekspedicijos dokumentas šiandien saugomas viename Lenkijos archyvų. Dešiniajame Viršupio krante, lygiagrečiai upeliui, būta pailgo oficinos
pastato, kurio vietą kasinėjo A. H. Kirkoras, žemiau – tvenkinio, vadinamo Barboros Pirtimi
(Łaźnia Barbary), vieta. Prie Viršupio žiočių, ant Neries kranto – A. H. Kirkoro atkasti mūriniai paviljonu pavadinto pastato pamatai.41
41

Už šią informaciją dėkoju Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų
rūmų Mokslinių tyrimų centro vedėjui Gintautui Striškai.

Deja, LDK valdovų vasaros rezidencijos neliko nė pėdsako. Prie pačių Viršupio
žiočių – Valakampių tiltas per Nerį ir O. Milašiaus gatvės viadukas. Kiek žemiau – vilniečių
pamėgti Antakalnio šaltiniai (N54o43´23,7'', E25o18´53,4''). Paupyje mums Vytis norėjo
parodyti vilniečių pamirštų tvenkinių vietą, kuri skendėjo neįžengiamuose krūmuose. Tačiau
M. Daukšos vidurinės mokyklos sporto aikštelės šiauriniame pakraštyje išvydome milžinišką,
net 6,55 m apimties gluosnį. Dvi stambios jo šakos nulūžusios, likusios trys – žaliuoja. Deja,
šiandien daugiau laiko žvalgymams neturime. Kartu su bendražygiais buriamės prie Neries
tam, kad per dvidešimt dienų įveikę daugiau kaip tris šimtus kilometrų kartu plauktume prie
Vilnios žiočių, į amžinąjį miestą, gaubiamą didžiųjų Lietuvos kunigaikščių pranašiškų sapnų
ir didžių jų darbų auros. Ekspedicijos metu ne kartą tą pačią, nepaprastą Vilniaus ir Vilniaus
krašto aurą matėme kaip vakaro miglą, plevenančią virš Neries. Irdamiesi kvėpavome jos
garais, o žiūrėdami į Neries vandenų veidrodį matėme jame ne vien save. Visi galvojome
tą patį – upėje slypi giliausia tautos praeitis, kurios paieškos per visą ekspedicijos laiką
mums teikė daugiausia džiaugsmo. Apie šias paieškas toliau pasakos kita, paskutinė, Neries
ekspedicijos knyga.

109
Į Vilnių – Neries keliu
(2007-06-22)
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Institucijos
LFK – Latvijos tautosakos archyvas (nurodomi rinkinio ir tautosakos kūrinio
numeriai).
LII ES – Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus archyvas (nurodomas
bylos numeris).
LIIR – Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas
LMD – Lietuvių mokslo draugijos rinkiniai Lietuvių tautosakos rankraštyne.
LNM – Lietuvos Nacionalinis muziejus.
LTR – Lietuvių tautosakos rankraštynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institute
(nurodomas rinkinio ir saugomo vieneto numeriai).
LVIA – Lietuvos valstybės istorijos archyvas.
VK – Abėcėlinė vietovardžių iš gyvosios kalbos kartoteka Lietuvių kalbos instituto
Vardyno skyriuje.
VUB RS – Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius.

Literatūra
AT – Aarne-Thompson pasakojamosios tautosakos katalogas (nurodomas tipas
numeris).
BRMŠ II – Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai /2. XVI a. amžius. Sudarė N. Vėlius.
Vilnius, 2001.
IT – Latviešu tautas teikas. Izcelšanās teikas. Sastādītāja A. Ancelāne. Rīga, 1991.
JK – Juodoji knyga. Surinko J. Basanavičius. Vilnius, 2004.
EMD – Ežeras ant milžino delno. Lietuvių liaudies padavimai. Sudarytojas N. Vėlius.
Vilnius, 1995. (Nurodomas kūrinio numeris.)
LBŽ – Lietuviškas botanikos žodynas. Sudarė Botanikos žodyno komisija,
vadovaujama L. Vailionio, redagavo J. Dagys. Kaunas, 1938, d. 1.
LKŽ – Lietuvių kalbos žodynas. Vilnius, 1941–1999, t. 1–19.
LPŽ – Lietuvіų pavardžių žodynas. Vilnius, 1985, t. 1; 1989, t. 2.
LU – Lietuvių užkalbėjimai: gydymo formulės. Sudarė, parengė ir įvadą parašė
Daiva Vaitkevičienė. Vilnius, 2008. (Nurodomas užkalbėjimo numeris.)
LVŽ – Lietuvos vietovardžių žodynas. A–B. Vilnius, 2008, t. 1.

ML – Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Województwo wileńskie 1690 r. Opracował Andrzej Rachuba. Warszawa,
1989.
N – Kudaba Č. Nerimi. Vilnius, 1985.
NVK – Neris tarp Vilniaus ir Kernavės. Sudarė V. Vaitkevičius ir A. Žičkutė. Vilnius,
2008.
SGP – Słownik geograficzny Królestwa Połskiego i innych krajów słowiańskich.
Warszawa, 1880, t. 1; 1881, t. 2; 1895, t. 14.
SLT – Smulkioji lietuvių tautosaka XVII–XVIII a. Priežodžiai, patarlės, mįslės.
Vilnius, 1956.
TK – Tikėjimų kartoteka, saugoma Lietuvos istorijos instituto Rankraštyne.
TVD – [Topografinis Vilniaus dekanato aprašymas 1784 m.]. LVIA, f. 694, ap. 1,
b. 3504.
TŽ – [Topografinis XIX a. antrosios pusės – XX a. pradžios Vilniaus ir Kauno
gubernijų žemėlapis. Nurodomas lapo numeris]. MAB RS.
VMI – Jurginis J., Merkys V., Tautavičius A. Vilniaus miesto istorija. Vilnius, 1968.
W – Tyszkiewicz K. Wilija i jej brzegi. Pod względem hydrograficznym,
historycznym, archeologicznym i etnograficznym. Drezno, 1871.
WIG – Wojskowy Instytut Geograficzny. Woj. Wileńskie, powiat Wilno-Troki.
Skala 1: 25 000. Warszawa, 1933. (Nurodomas lapo numeris.)
БНП I – Зямля стаіць пасярод свету... : Беларускія народныя прыкметы
і павер’і. Уклад. У. Васілевіч. Мiнск, кн. 1. (Nurodomas kūrinio numeris.)
ВТУ – Военно-топографическое управление. Масштаб 1 верста в дюйме.
[XX a. pirmoji pusė; nurodomas žemėlapio lapo numeris.] (Kartografinis
R. Girkaus rinkinys.)
ЛП – Легенды i паданнi. Мiнск, 1983.
ПКОСВ – Планъ казенной оброчной статьи реки Вилiи состоящей при
мес. Неменчинъ, выс. Криволовже и Малятышки, казеннаго именiя
Геяны Виленской губернiи и уезда Неменчинской волости составленъ
въ 1870 году. LVIA f. 526 ap. 7 b. 335.
ПМК – Подробная Милитерная Карта по Границъ Россiи съ Пруссiею
Сочиненна и Гравированна въ 1799 Год. (Naudojama kopija iš L. Abariaus
rinkinio.)
ПC – Памяць. Смаргонскi раëн. Мiнск, 2004.
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Balčiūnas J. 1998. Karveliškių senovės gyvenvietė, Kultūros paminklų enciklopedija. Rytų
Lietuva /2. Vilnius, p. 311.

Cepitis J., Jakubenoka L. 2011. Mythical Creatures, Making of Wearing Apparel, and Landscape, Archaeologia Baltica, t. 15, p. 35–44.
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Chodźka I. 1843. Obrazy litewskie. Wilno, t. 2.

Čekmonas V. 1991. Nad etniczną i językową
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Balys J. 1993. Lietuvių kalendorinės šventės.
Tautosakinė medžiaga ir aiškinimai. Vilnius.
(1 leid. – 1978 m.)
Baliulis A. 1998. Senoji Buivydžių bažnyčia,
Voruta, 1998-05-23 (Nr. 21), p. 10–11.
Baronas D., Černius R., Jovaiša L., Paknys
M., Raila E., Streikus A., Subačius P. 2006.
Krikščionybės Lietuvoje istorija. Sudarytojas
V. Ališauskas. Vilnius.

koku plundināšanu pa Daugavu, Pētijumi Rīgas
arheoloģijā. Rīga, p. 361–374.

mapą Polaków litewskich – o teraźniejszości i
przyszłości, Lithuania 3(4), p. 43–47.

ar Birštonas, XX amžius, 1939-12-12 (Nr. 285),
p. 3.
Daugnora L., Girininkas A. 2005. Šiaurės elnių
keliai ir jų paplitimas Lietuvoje vėlyvajame paleolite, Lietuvos archeologija, t. 29, p. 119–132.
Driskius K. 1998. Žvejyba Sartų ežere ir kituose Obelių–Kriaunų krašto vandenyse, Obeliai.
Kriaunos. Vilnius, p. 331–369.
Dwilewicz B. 1997. Język mieszkańców wsi Bujwidze na Wileńszczyźnie. Warszawa.

Basanavičius J. 2002. Medega mūsų tautiškai
vaistinykystai, Jono Basanavičiaus tautosakos
biblioteka /11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Vilnius, p. 433–461.

ePaveldas. ePaveldas: bibliotekos, muziejai, ar-

Beresnevičius G. 1992. Baltiškų simbolių dinamika, Senovės baltų simboliai. Vilnius, p. 42–55.

leńskiej, Wilno i Kresy północno-wschodnie.
Materiały II Międzynarodowej Konferencji w
Białymstoku 14–17 IX 1994 r. w czterech tomach /2. Kultura i trwanie. Białystok, s. 7–30.

Bertašiūtė R. 2007. Lietuvio sodyba. The Lithuanian Farmstead. Vilnius.
Bīlenšteins A. 2007. Latviešu koka iedzīves
priekšmeti. [Iš vokiečių kalbos išvertė] L. Kazeniece. Rīgā, t. 2. (1 leid. originalo kalba – 1918.)
Bliujienė A. 2002. The Main Stylistic Features of
the Baltic Crossbow Brooches in the Migration
Period, Archaeologia Baltica, t. 5, p. 145–161.
Brazaitis D., Vaitkevičius V., Zabiela G. 2000.
Lietuvos–Baltarusijos sienos ruožo Švenčionių
rajone žvalgymai 1999 m., Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius,

p. 508–512.

Bułhak J. 2006. Vilniaus peizažas. Fotografo kelionės. Iš lenkų kalbos vertė S. Žvirgždas. Vilnius.

chyvai. Prieiga per internetą: http://www.epaveldas.lt. [Žiūrėta 2011-12-11].

Friedelówna T. 1996. Tradycje Kalwarii Wi-

Gajewski M. 2002. Nasze powileńskie ojczyzny.

Wilno.
Gajewski M. 2007. Historie z okolic Wilna.
Wilno.
Gaučas P. 2004. Etnolingvistinė Rytų Lietuvos
gyventojų raida XVII a. antroji pusė – 1939 m.
Istorinė–geografinė analizė. Vilnius.
Girininkas A. 1978. Tyrinėjimai prie Žeimenio ežero ir Žeimenos upės, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1976–1977 metais. Vilnius,
p. 76–77.
Girininkas A. 1979. Šiaurės Rytų Lietuvos
akmens amžiaus paminklai (3. Bratoniškių pa-

leolitinė stovykla ir žalvario amžiaus gyvenvietės), Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai,
ser. A, t. 4, p. 83–94.
Girkus R. 2011. Nerimi nuo ištakų iki Nemuno.
Kaunas, 2011 (elektroninis leidinys).
Gliogeris Z. 1992. Nemunu. Upių slėniais. Kelionės Nemunu, Vysla, Bugu ir Bebru. Vertė
V. Būda. Vilnius.

Karaliūnas S. 2004. Baltų praeitis istoriniuose
šaltiniuose. Vilnius, t. 1.
Karaś H., Rutkowska K., Geben K., Ušinskienė W. 2001. Język polski na Kowieńszczyźnie.
Historia. Sytuacja socjolingwistyczna. Sechy
językowe. Teksty. Pod red. H. Karaś. Warszawa–Wilno.
Karosas G. 2010. Liubavas. Vilnius.

Grek-Pabisowa I. 2002. Współczesne gwary polskie na Litwie i Białorusi. Fonetyka. Warszawa.

Katalynas K. 2006. Vilniaus plėtra XIV–XVII a.
Vilnius.

Grižas G. 2006. Staviškių pilkapynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, p. 76–77.

Kebeikis H. A. 2004. Žvilgsnis į Lietuvos tiltus.
Iš Henriko Adolfo Kebeikio kolekcijos. Kaunas.

Hedemann O. 1934. Dawne puszcze i wody.
Wilno.
Hołubowicz W. 1937. Pięć lat pracy terenowej
muzeum archeologicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1933–1937), Rocznik
archeologiczny. Wilno, zesz. 1, s. 83–90.

Jablonskis K. 1934. Istorijos archyvas / 1. XVI a.

Lietuvos inventoriai. Surinko K. Jablonskis.
Kaunas.
Jablonskis K. 1941. Lietuviški žodžiai senosios
Lietuvos raštinių kalboje. Kaunas, t. 1.
Jankevičienė A. 1958. Počkaluvkos pilkapiai,
Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai, ser. A,
t. 2, p. 37–50.

Januszewska-Jurkiewicz J. 2010. Stosunki
narodowościowe na Wileńszczyżnie w latach
1920–1939. Katowice.
Jucevičius A. L. 1959. Raštai. Vertė D. Urbas.
Vilnius.
Jučas M. 2007. Lietuvos parapijos XV–XVIII a.
Vilnius.
Jurkštas J. 1985. Vilniaus vietovardžiai. Vilnius.

Kairiūkštytė N. 1992. Lenkų repatriacija iš

Lietuvos 1944–1947 m., Rytų Lietuva. Istorija, kultūra, kalba. Red. komisijos pirmininkas
V. Milius. Vilnius, p. 124–141.

Karaliūnas S. 1964. Pastabos dėl vardo Zervynos kilmės, Zervynos. Vilnius, p. 136–139.

Kiaupa Z. 2010. Kauno istorija / 1. Kauno istorija nuo seniausių laikų iki 1655 metų. Vilnius.
Kirkoras A. H. 1991. Pasivaikščiojimai po Vilnių ir jo apylinkes. Vertė K. Uscila. Vilnius.
(1 leid. originalo kalba – 1859).
Kolupaila S. 1939a. Turniškių hidroelektrinė
stotis, Technika ir ūkis, Nr. 5, p. 113–117.
Kolupaila S. 1939b. Statoma hidroelektrinė stotis
Turniškiuose, Geležinkelininkas, Nr. 22, p. 399.
Kolupaila S. 1940. Narutis ir Nėris, Kosmos,
1940, Nr. 1/3, p. 49–64.
Kulikauskas P., Zabiela G. 1999. Lietuvos archeologijos istorija (iki 1945 metų). Vilnius.
Kuśmierz J. 1991. Między „Wschodem“ a „Zachodem“. Stosunki etniczne na Wileńszczyźnie
w wypowiedziach jej mieszkańców, Przegląd
wschodni, t. I (3), s. 507–525.
Kviklys B. 1989. Mūsų Lietuva. Vilnius, t. 1.
(2 leid.).

Lankininkas V. 2006. Troptų plukdymas, Dai-

nava, Nr. 1, p. 60–61.

Laužikas R. 2004. Vilnius via sacra, Liaudies
kultūra, Nr. 4, p. 55–63.
Lietuvių... 1908. Lietuvių padėjimas Vilniaus
vyskupijoje, Viltis, 1908-10-03 (Nr. 115), p. 2.
Mallory J. P., Adams D. Q. 1997. Encyclopedia
of Indo-European Culture. London a. Chicago.
Matulytė M. 2001. Photography of Vilnius
1858–1915. Vilnius.
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Meilus E. 2007. Vilniaus ir Kauno upeivių brolijų
(cechų?) privilegijos XVII a., Praeities pėdsakais.
Skiriama prof. dr. Zigmanto Kiaupos 75-mečiui.
Vilnius, p. 359–380.
Merkys V. 2006. Tautiniai santykiai Vilniaus
vyskupijoje 1798–1918 m. Vilnius.
Milius K. 1964. Žvejyba, Lietuvių etnografijos
bruožai. Vilnius, p. 110–125.
Moszyński K. 1967. Kultura ludowa słowian /1.
Kultura materialna. Warszawa.
Motuzas A. 2003. Lietuvos Kalvarijų Kryžiaus
kelių istorija, apeiginiai papročiai ir muzika.
Kaunas.

Neris 2010. Vaitkevičius V. Neris. 2007 m. eks-

į pagrindinius baseinus. Prieiga per internetą:
http://vanduo.gamta.lt/files/tersalu_kiekiai.pdf
[Žiūrėta 2009-11-07].
Perminas K. 2009. XVI–XIX a. luotai iš dabartinių Lietuvos ir Latvijos teritorijų. Daktaro disertacija. Humanitariniai mokslai, istorija (05
H). Klaipėda–Vilnius.
Piškinaitė-Kazlauskienė L. 1995. Lietuvos žvejai XX a., Mūsų kraštas, Nr. 2, p. 46–67.
Piškinaitė-Kazlauskienė L. 1998. Žvejybos istorijos apybraižos. Vilnius.
Piškinaitė-Kazlauskienė L. 2000. Žvejų vieta Lietuvos kultūroje, Liaudies kultūra, Nr. 6,
p. 18–30.

Nevskaja L. 1989a. Ašmena kaip bendrinis
daiktavardis, Gervėčiai. Vilnius, p. 261–263.

Piškinaitė-Kazlauskienė L. 2011. Žvejų tikėjimai ir verslo magija, Liaudies kultūra, Nr. 4,
p. 13–30.

Nevskaja L. 1989b. Leksinė adaptacija kontaktuojančiose kalbose, Gervėčiai. Vilnius, p. 254–
259.

Pretorijus M. 2006. Prūsijos įdomybės, arba
Prūsijos regykla. Parengė I. Lukšaitė. Vilnius,
t. 3.

Nowak T. M. 2005. Tradycje muzyczne społeczności polskiej na Wileńszczyźnie. Opinie i zachowania. Warszawa.

Priedulājs V. 1924. „Skrodeŗa“ akmens, Jaunatnes Dzīve, 1924-05-11.

pedicija. Vilnius, t. 1.

Ochmański J. 1972. Biskupstwo Wileńskie w

Pupienis A. 1989. Upėmis plaukė sieliai, Kraštotyra, Nr. 23, p. 49–58.

Ochmański J. 1961. Renta feudalna i gospodarstwo dworskie w dobrach biskupstwa Wileńskiego
od końca XIV do połowy XVI wieku. (Atspaudas
iš: Zeszyty naukowe Uniwersitetu im. A. Mickewicza. Historia, zesz. 5.)

Rimantienė R. 2005. Akmens amžiaus žvejai

śriedniowieczu. Ustrój i uposażenie. Poznań.

Ochmański J. 1963. Powstanie i rozwój latyfundium biskupstwa wileńskiego (1387–1550).
Poznań.
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Vietovardžiai
Lietuvių–baltarusių kalbomis
buv. – buvęs / былое
k. – kaimas / вёска
m. – miestas / горад
mstl. – miestelis, gyvenvietė / мястэчка, паселiшча
up. – upė, upelis / рака
vtv. – vietovė / урочышча
Astr. – Astravo r. / р-н Астравец
Smurg. – Smurgainių r. / р-н Смаргонь
Alchovka, k. (Astr.) / в. Альхоỹка (Астр.)
Aluošia, up. (Astr.) / р. Лоша (Астр.)
Andrejeucai, k. (Smurg.) / в. Андрэеўцы (Смарг.)
Astravas, m. / г. Астравец
Ašmena, up. / р. Ашмянка
Ašmenecas, k. (Smurg.) / в. Ашмянец (Смарг.)
Baltasis kalnas, vtv. (Smurg.) / ур. Белая гара (Смарг.)
Baluoša, up. (Astr.) / р. Балоша, Белашыне (Астр.)
Beriozouka, k. (Astr.) / в. Беразоỹка (Астр.)
Bistryčia, mstl. (Astr.) / мяст. Быстрыца (Астр.)
Bujakai, k. (Smurg.) / в. Буякi (Смарг.)
Cerkoviščia, vtv. (Astr.) / ур. Цэрковiшча (Астр.)
Chatilovičiai, k. (Smurg.) / в. Хацiлавiчы (Смарг.)
Černiškės, k. (Astr.) / в. Чэрнiшкi (Астр.)
Daniušava, k. (Smurg.) / в. Данюшава (Смарг.)
Daunoriškės, k. (Astr.) / в. Даўнорышкі (Астр.)
Didelės Jacinos, k. (Astr.) / в. Вялiкiя Яцыны (Астр.)
Dienoviškės, k. (Smurg.) / в. Дзенавiшкi (Смарг.)
Dubokas, k. (Astr.) / в. Дубок (Астр.)
Dudka, up. (Astr.) / р. Дудка (Астр.)
Gaigaliai, k. (Astr.) / в. Гайголi (Астр.)
Gaigalio up. (Astr.) / р. Гайголка (Астр.)

Garaviškės, k. (Smurg.) / в. Гаравiшкi (Cмарг.)
Gardinas, m. / г. Гродна
Gegutė, vtv. (Smurg.) / ур. Зязюля (Смарг.)
Gervėčiai, mstl. (Astr.) / мяст. Гервяты (Астр.)
Gėliūnai, k. (Astr.) / в. Гелюны (Астр.)
Girios, k. (Astr.) / в. Гiры (Астр.)
Gožė up. (Astr.) / р. Газянка (Астр.)
Gudininkai, k. (Astr.) / в. Гудзянiкi (Астр.)
Jokūbiškės, buv. k. (Astr.) / был. в. Якубiшкi (Астр.)
Kazeniatai, k. (Smurg.) / в. Казяняты (Смарг.)
Kereliai, k. (Astr.) / Кiрэлi (Астр.)
Kerplėšinė, k. (Astr.) / в. Керплашына (Астр.)
Knystuškės, k. (Astr.) / в. Кнiстушкi (Астр.)
Korabkai, k. (Smurg.) / в. Каробкi (Смарг.)
Krasouka, buv. k. (Astr.) / был. в. Красоỹка (Астр.)
Kregžlė, up. (Astr.) / р. Крагжле (Астр.)
Kubarka, vtv. (Smurg.) / ур. Кубарка (Смарг.)
Labudžiai, k. (Astr.) / в. Лабудзi (Астр.)
Lapovoinia, buv. k. (Smurg.) / был. в. Лаповойня (Смарг.)
Litvianai, k. (Astr.) / в. Лiтвяны (Астр.)
Melis, k. (Smurg.) / в. Мель (Смарг.)
Mykoliškės, mstl. (Astr.) / мяст. Мiхалiшкi (Астр.)
Milcėjos, k. / в. Мiльцэi (Астр.)
Minskas, m. / г. Мiнск
Mockos, k. (Astr.) / в. Мацкi (Астр.)
Morkonys, kitaip – Markūnai, k. (Astr.) / в. Маркуны (Астр.)
Mužilai, k. (Astr.) / в. Мужылы (Aстр.)
Navasiolkai, k. (Astr.) / в. Навасёлкі (Астр.)
Nestoniškės, k. (Smurg.) / в. Нястанiшкi (Смарг.)
Padvaronys, k. (Astr.) / в. Падваранцы (Астр.)
Palestina, k. (Astr.) / в. Палесцiна (Астр.)
Panerėliai, vtv. (Astr.) / в. Панярэлі (Астр.)
Patokas, k. (Astr.) / в. Паток (Астр.)
Peliagrinda, k. (Astr.) / в. Пелегрында (Астр.)
Peliagrinda, up. (Astr.) / р. Пелегрында (Астр.)
Petrikai, k. (Astr.) / в. Петрыкi (Астр.)
Pilcai, k. (Smurg.) / в. Пiльцi (Смарг.)
Pilvinai, k. (Astr.) / в. Пiльвiны (Астр.)
Pinykla, vtv. (Astr.) / ур. Пiнiкла (Астр.)
Plavuška, k. (Smurg.) / в. Плавушка (Смарг.)
Polockas, m. / г. Полацк
Rasla, k. (Smurg.) / в. Расла (Смарг.)
Rimdžiūnai, k. (Astr.) / в. Рымдзюны (Астр.)
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Rimšenentai, k. (Smurg.) / в. Рымшыненты (Cморг.)
Rizgarai, k. (Astr.) / в. Рызгоры (Астр.)
Rudnia, up. (Astr.) / р. Рудня (Астр.)
Salos, mstl. (Smurg.) / мяст. Солы (Смарг.)
Sargoucai, k. (Astr.) / в. Соргаỹцы (Астр.)
Saročia, k. (Astr.) / в. Сарочча (Астр.)
Saročia, up. (Astr.) / р. Сарочча (Астр.)
Saviškės, k. (Astr.) / в. Савiшкi (Астр.)
Seliacičai, k. (Smurg.) / в. Селяцічы (Смарг.)
Senoji Rudnia, k. (Astr.) / в. Старая Рудня (Астр.)
Sidariškės, k. (Astr.) / в. Сiдарышкi (Смарг.)
Syrovatkai, k. (Smurg.) / в. Сыраваткi (Смарг.)
Slabatka, buv. k. (Astr.) / был. в. Слабодка (Астр.)
Smurgainys, m. / г. Смаргонь
Stančinentai, k. (Smurg.) / в. Станчыненты (Смарг.)
Staubucevas, k. (Smurg.) / в. Стаỹбуцева (Смарг.)
Stračia, kitaip Strėčia, up. (Astr.) / р. Страча, Страчанка (Астр.)
Svieriai, m. / г. Свiрь
Svierionėliai, k. (Astr.) / в. Малыя Свiраны (Астр.)
Svierionys, k. (Astr.) / в. Вялiкiя Свiраны (Астр.)
Šalnaitė, buv. k. (Astr.) / был. в. Шалнойць (Астр.)
Šiaučius, vtv. (Smurg.) / ур. Шавец (Смарг.)
Totorių kalnai, vtv. (Smurg.) / ур. Татарскія горы (Смарг.)
Tupalščyna, buv. k. (Smurg.) / был. в. Тупальшчына (Смарг.)
Uglėnai, buv. k. (Smurg.) / был. в. Угляні (Смарг.)
Varnionys, mstl. (Astr.) / мяст. Варняны (Астр.)
Velnio tiltas, vtv. (Astr.) / ур. Чортаў мост (Астр.)
Vidžiūnai, k. (Astr.) / в. Вiдзюны (Астр.)
Vileika, m. / г. Вiлейка
Zalesė, mstl. (Smurg.) / мяст. Залессе (Смарг.)
Zavelcai, k. (Astr.) / в. Завельцы (Астр.)
Žadiškės, mstl. (Smurg.) / мяст. Жодзішкі (Смарг.)

Baltarusių–lietuvių kalbomis
был. – былое / buvęs
в. – вёска / kaimas
г. – горад / miestas
мяст. – мястэчка, паселiшча / miestelis, gyvenvietė
р. – рака / upė, upelis
ур. – урочышча / vietovė

Астр. – р-н Астравец / Astravo r.
Смарг. – р-н Смаргонь / Smurgainių r.
Альхоỹка, в. (Астр.) / Alchovka, k. (Astr.)
Андрэеўцы, в. (Смарг.) / Andrejeucai, k. (Smurg.)
Астравец, г. / Astravas, m.
Ашмянец, в. (Смарг.) / Ašmenecas, k. (Smurg.)
Ашмянка, р. / Ašmena, up.
Балоша, Белашыне, р. (Астр.) / Baluoša, up. (Astr.)
Белая гара, ур. (Смарг.) / Baltasis kalnas, vtv. (Smurg.)
Беразоỹка, в. (Астр.) / Beriozouka, k. (Astr.)
Буякi, в. (Смарг.) / Bujakai, k. (Smurg.)
Быстрыца, мяст. (Астр.) / Bistryčia, mstl. (Astr.)
Варняны, мяст. (Астр.) / Varnionys, mstl. (Astr.)
Вiдзюны, в. (Астр.) / Vidžiūnai, k. (Astr.)
Вiлейка, г. / Vileika, m.
Вялiкiя Свiраны, в. (Астр.) / Svierionys, k. (Astr.)
Вялiкiя Яцыны, в. (Астр.) / Didelės Jacinos, k. (Astr.)
Газянка, р. (Астр.) / Gožė, up. (Astr.)
Гайголi, в. (Астр.) / Gaigaliai, k. (Astr.)
Гайголка, р. (Астр.) / Gaigalio up. (Astr.)
Гаравiшкi, в. (Cмарг.) / Garaviškės, k. (Smurg.)
Гелюны, в. (Астр.) / Gėliūnai, k. (Astr.)
Гервяты, мяст. (Астр.) / Gervėčiai, mstl. (Astr.)
Гiры, в. (Астр.) / Girios, k. (Astr.)
Гродна, г. / Gardinas, m.
Гудзянiкi, в. (Астр.) / Gudininkai, k. (Astr.)
Данюшава, в. (Смарг.) / Daniušava, k. (Smurg.)
Даўнорышкі, в. (Астр.) / Daunoriškės, k. (Astr.)
Дзенавiшкi, в. (Смарг.) / Dienoviškės, k. (Smurg.)
Дубок, в. (Астр.) / Dubokas, k. (Astr.)
Дудка, р. (Астр.) / Dudka, up. (Astr.)
Жодзішкі, мяст. (Смарг.) / Žadiškės, mstl. (Smurg.)
Завельцы, в. (Астр.) / Zavelcai, k. (Astr.)
Залессе, мяст. (Смарг.) / Zalesė, mstl. (Smurg.)
Зязюля, ур. (Смарг.) / Gegutė, vtv. (Smurg.)
Казяняты, в. (Смарг.) / Kazeniatai, k. (Smurg.)
Каробкi, в. (Смарг.) / Korabkai, k. (Smurg.)
Керплашына, в. (Астр.) / Kerplėšinė, k. (Astr.)
Кiрэлi, в. (Астр.) / Kereliai, k. (Astr.)
Кнiстушкi, в. (Астр.) / Knystuškės, k. (Astr.)
Крагжле, р. (Астр.) / Kregžlė, up. (Astr.)
Красоỹка, был. в. (Астр.) / Krasouka, buv. k. (Astr.)
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Кубарка, ур. (Смарг.) / Kubarka, vtv. (Smurg.)
Лабудзi, в. (Астр.) / Labudžiai, k. (Astr.)
Лаповойня, был. в. (Смарг.) / Lapovoinia, buv. k. (Smurg.)
Лiтвяны, в. (Астр.) / Litvianai, k. (Astr.)
Лоша, р. (Астр.) / Aluošia, up. (Astr.)
Малыя Свiраны, в. (Астр.) / Svierionėliai, k. (Astr.)
Маркуны, в. (Астр.) / Morkonys, kitaip – Markūnai, k. (Astr.)
Мацкi, в. (Астр.) / Mockos, k. (Astr.)
Мель, в. (Смарг.) / Melis, k. (Smurg.)
Мiльцэi, в. (Астр.) / Milcėjos, k. (Astr.)
Мiнск, г. / Minskas, m.
Мiхалiшкi, мяст. (Астр.) / Mykoliškės, mstl. (Astr.)
Мужылы, в. (Aстр.) / Mužilai, k. (Astr.)
Навасёлкі, в. (Астр.) / Navasiolkai, k. (Astr.)
Нястанiшкi, в. (Смарг.) / Nestoniškės, k. (Smurg.)
Падваранцы, в. (Астр.) / Padvaronys, k. (Astr.)
Палесцiна, в. (Астр.) / Palestina, k. (Astr.)
Панярэлі, в. (Астр.) / Panerėliai, vtv. (Astr.)
Паток, в. (Астр.) / Patokas, k. (Astr.)
Пелегрында, в. (Астр.) / Peliagrinda, k. (Astr.)
Пелегрында, р. (Астр.) / Peliagrinda, up. (Astr.)
Петрыкi, в. (Астр.) / Petrikai, k. (Astr.)
Пiльвiны, в. (Астр.) / Pilvinai, k. (Astr.)
Пiльцi, в. (Смарг.) / Pilcai, k. (Smurg.)
Пiнiкла, ур. (Астр.) / Pinykla, vtv. (Astr.)
Плавушка, в. (Смарг.) / Plavuška, k. (Smurg.)
Полацк, г. / Polockas, m.
Расла, в. (Смарг.) / Rasla, k. (Smurg.)
Рудня, р. (Астр.) / Rudnia, up. (Astr.)
Рызгоры, в. (Астр.) / Rizgarai, k. (Astr.)
Рымдзюны, в. (Астр.) / Rimdžiūnai, k. (Astr.)
Рымшыненты, в. (Cморг.) / Rimšenentai, k. (Smurg.)
Савiшкi, в. (Астр.) / Saviškės, k. (Astr.)
Сарочча, в. (Астр.) / Saročia, k. (Astr.)
Сарочча, р. (Астр.) / Saročia, up. (Astr.)
Свiрь, г. / Svieriai, m.
Селяцічы, в. (Смарг.) / Seliacičai, k. (Smurg.)
Сiдарышкi, в. (Смарг.) / Sidariškės, k. (Astr.)
Слабодка, был. в. (Астр.) / Slabatka, buv. k. (Astr.)
Смаргонь, г. / Smurgainys, m.
Солы, мяст. (Смарг.) / Salos, mstl. (Smurg.)
Соргаỹцы, в. (Астр.) / Sargoucai, k. (Astr.)
Станчыненты, в. (Смарг.) / Stančinentai, k. (Smurg.)

Старая Рудня, в. (Астр.) / Senoji Rudnia, k. (Astr.)
Страча, Страчанка, р. (Астр.) / Stračia, kitaip Strėčia, up. (Astr.)
Стаỹбуцева, в. (Смарг.) / Staubucevas, k. (Smurg.)
Сыраваткi, в. (Смарг.) / Syrovatkai, k. (Smurg.)
Татарскія горы, ур. (Смарг.) / Totorių kalnai, vtv. (Smurg.)
Тупальшчына, был. в. (Смарг.) / Tupalščyna, buv. k. (Smurg.)
Угляні, был. в. (Смарг.) / Uglėnai, buv. k. (Smurg.)
Хацiлавiчы, в. (Смарг.) / Chatilovičiai, k. (Smurg.)
Цэрковiшча, ур. (Астр.) / Cerkoviščia, vtv. (Astr.)
Чортаў мост, ур. (Астр.) / Velnio tiltas, vtv. (Astr.)
Чэрнiшкi, в. (Астр.) / Černiškės, k. (Astr.)
Шавец, ур. (Смарг.) / Šiaučius, vtv. (Smurg.)
Шалнойць, был. в. (Астр.) / Šalnaitė, buv. k. (Astr.)
Якубiшкi, был. в. (Астр.) / Jokūbiškės, buv. k. (Astr.)

Asmenvardžiai
Lietuvių–baltarusių kalbomis
Pateikėjas, gyvenamoji vieta / информант, месцажыхарства
Valerija Bublevičienė (Mockos) / Валэрiя Бублевiч
Romualdas Bučinskas (Gėliūnai) / Рамуальд Бучынскi
Vikencijus Buinouskis (Ašmenecas) / Вiкенцiй Буйноỹскi
Juozas Butvilas (Mockos) / Iосiф Буцвiла
Cialeha (Ašmenecas) / Цялега
Čaikouskis (Morkonys) / Чайкоўскі
Jadvyga Dziabrej (Pilcai) / Ядвіга Дзябрэй
Valdemaras Fedarovičius (Nestoniškės) / Вальдэмар Федаровіч
Gilys (Garaviškės) / Гiль
Janas Gudoicas (Novosiolkai) / Ян Гудойць
Hana Gutarova (Mužilai) / Ганна Гутарова
Juozas Juškaitis (Mockos) / Iосiф Юшкайцic
Marija Juškienė (Mockos) / Марыя Юшкене
Sofja Kazlouskaja (Svierionėliai) / Софья Казлоўская
Stanislavas Kindaras (Bistryčia) / Станіслаў Кіндар
Marjanas Kižūnas (Bistryčia) / Марьян Кіжун
Bronė Kuckienė (Girios) / Бранiслава Куцько
Bronius Kukė (Gaigaliai) / Бранiслаỹ Куке
Aliaksandras Lobačius (Bujakai) / Аляксандр Лобач
Halina Matusevič (Daunoriškės) / Галіна Матусевіч
Nina Pazlevič (Morkonys) / Нiна Пазлевіч
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Stefanija Pazlevič (Morkonys) / Стэфанія Пазлевіч
Stanislavas Pazlevičius (Morkonys) / Станіслаў Пазлевіч
Helena Pilc (Pilcai) / Гэлена Пільць
Edvardas Pilcas (Pilcai) / Эдвард Пільць
Stefanija Radzevič (Seliacičai) / Стэфанія Радзевіч
Stefanija Randanovič (Mužilai) / Стэфанія Рандановіч
Antonas Ražko (Žadiškės) / Антон Ражко
Marjanas Rogačius (Bujakai) / Марьян Рогач
Alfreda Saukienė (Gėliūnai) / Альфрэда Саỹкене
Juzefas Siamaška (Svierionėliai) / Юзэф Сямашка
Ivanas Sidarevičius (Bujakai) / Iван Сідарэвіч
Jadvyga Teresa Skrobat (Daniušava) / Ядвіга Тэрэса Скробат
Albina Stakauskienė (Mockos) / Альбiна Стакаускене
Juzefas Svila (Morkonys) / Юзэф Свіла
Marija Svila (Mužilai) / Марыя Свіла
Piotras Ščarbakas (Žadiškės) / Пëтр Шчарбак
Marija Vaiciachovič (Rimšenentai) / Марыя Вайцяховiч
Vladzimiras Vaiciachovičius (Rimšenentai) / Уладзiмiр Вайцяховiч
Marija Vaiciul (Morkonys) / Марыя Вайцюль
Alena Valeika (Morkonys) / Алена Валэйка
Albina Vasilionak (Morkonys) / Альбiна Васілёнак
Vladzislava Vasilionak (Morkonys) / Уладзіслава Васілёнак

Ekspedicijos dalyviai, mokslininkai / Удзельнiкi экспедыцыi, вучоныя
Maksimas Čarniauskis / Максiм Чарняỹскi
Olegas Gaidukevičius / Алег Гайдукевiч
Alesis Jurkoicas / Олесь Юркойць
Ela Kuleš / Эла Кулеш
Olegas Mizula / Алег Мiзула
Aliaksandras Puškinas / Аляксандр Пушкiн
Slava Rakovičius / Слава Раковiч
Zmiceras Sidarovičius / Змiцер Сiдаровiч
Viktaras Svila / Вiктар Свiла
Jurasis Unukovičius / Юрась Унуковіч
Edvardas Zaikouskis / Эдвард Зайкоўскі
Jaraslavas Zviaruha / Яраслав Звяруга

Baltarusių–lietuvių kalbomis
Информант, месцажыхарства / pateikėjas, gyvenamoji vieta
Валэрiя Бублевiч (Мацкi) / Valerija Bublevičienė
Вiкенцiй Буйноỹскi (Ашмянец) / Vikencijus Buinouskis
Iосiф Буцвiла (Мацкi) / Juozas Butvilas
Рамуальд Бучынскi (Гелюны) / Romualdas Bučinskas
Марыя Вайцюль (Маркуны) / Marija Vaiciul
Марыя Вайцяховiч (Рымшыненты) / Marija Vaiciachovič
Уладзiмiр Вайцяховiч (Рымшыненты) / Vladzimiras Vaiciachovičius
Алена Валэйка (Маркуны) / Alena Valeika
Альбiна Васілёнак (Маркуны) / Albina Vasilionak
Уладзіслава Васілёнак (Маркуны) / Vladzislava Vasilionak
Гiль (Гаравiшкi) / Gilys
Ян Гудойць (Навасёлкі) / Janas Gudoicas
Ганна Гутарова (Мужылы) / Hana Gutarova
Ядвіга Дзябрэй (Пiльцi) / Jadvyga Dziabrej
Софья Казлоўская (Малыя Свiраны) / Sofja Kazlouskaja
Марьян Кіжун (Быстрыца) / Marjanas Kižūnas
Станіслаў Кіндар (Быстрыца) / Stanislavas Kindaras
Бранiслаỹ Куке (Гайголi) / Bronius Kukė
Бранiслава Куцько (Гiры) / Bronė Kuckienė
Аляксандр Лобач (Буякi) / Aliaksandras Lobačius
Галіна Матусевіч (Даўнорышкі) / Halina Matusevič
Нiна Пазлевіч (Маркуны) / Nina Pazlevič
Станіслаў Пазлевіч (Маркуны) / Stanislavas Pazlevičius
Стэфанія Пазлевіч (Маркуны) / Stefanija Pazlevič
Гэлена Пільць (Пiльцi) / Helena Pilc
Эдвард Пільць (Пiльцi) / Edvardas Pilcas
Стэфанія Радзевіч (Селяцічы) / Stefanija Radzevič
Антон Ражко (Жодзішкі) / Antonas Ražko
Стэфанія Рандановіч (Мужылы) / Stefanija Randanovič
Марьян Рогач (Bujakai) / Marjanas Rogačius
Альфрэда Саỹкене (Gėliūnai) / Alfreda Saukienė
Юзэф Свіла (Маркуны) / Juzefas Svila
Марыя Свіла (Мужылы) / Marija Svila
Iван Сідарэвіч (Буякi) / Ivanas Sidarevičius
Ядвіга Тэрэса Скробат (Данюшава) / Jadvyga Teresa Skrobat
Альбiна Стакаускене (Мацкi) / Albina Stakauskienė
Юзэф Сямашка (Малыя Свiраны) / Juzefas Siamaška
Вальдэмар Федаровіч (Нястанiшкi) / Valdemaras Fedarovičius
Цялега (Ашмянец) / Cialeha
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Чайкоўскі (Маркуны) / Čaikouskis
Пëтр Шчарбак (Жодзішкі) / Piotras Ščarbakas
Iосiф Юшкайцic (Мацкi) / Juozas Juškaitis
Марыя Юшкене (Мацкi) / Marija Juškienė
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Удзельнiкi экспедыцыi, вучоныя / Ekspedicijos dalyviai, mokslininkai
Алег Гайдукевiч / Olegas Gaidukevičius
Эдвард Зайкоўскі / Edvardas Zaikouskis
Яраслав Звяруга / Jaraslavas Zviaruha
Эла Кулеш / Ela Kuleš
Алег Мiзула / Olegas Mizula
Аляксандр Пушкiн / Aliaksandras Puškinas
Слава Раковiч / Slava Rakovičius
Вiктар Свiла / Viktaras Svila
Змiцер Сiдаровiч / Zmiceras Sidarovičius
Юрась Унуковіч / Jurasis Unukovičius
Максiм Чарняỹскi / Maksimas Čarniauskis
Олесь Юркойць / Alesis Jurkoicas

Tautosakos tekstai
Прывітальная / Pryvitalnaja (Pasisveikinimas)
1–3
Зязюля, Татарскія горы / Ziaziulia (Gegutė),
Tatarskija hory (Totorių kalnai) 4–6
Пільці / Pilcai 7–11
Шаўцы (Камень Шавец) / Šaucy (Šiaučius
akmuo) 12–13
Жодзішкі / Žadiškės 14–17
Селяцічы / Seliacičai 18
Тупальшчына / Tupalščyna 19
Дубок / Dubokas 20–23
Зыбуха / Zybucha 24–26
Рымшаненты / Rimšenentai 27–29
Нястанiшкi / Nestoniškės 30–32
Буякі / Bujakai 33–40
Маркуны / Morkonys 41–65
Міхалішкі / Mykoliškės 66–69

Малыя Свіранкі / Svierionėliai 70–75
Мужылы / Mužilai 76–77
Быстрыца / Bistryčia 78–82
Даўнорышкі / Daunoriškės 83–85
Шалнойць / Šalnaitė / Szałnojcie 86–87
Buivydžiai / Bujwidze 88–95
Vilkinė / Vilkińce 96–103
Punžonys / Punżany 104
Brižiai / Bryże 105–108
Lucionys / Lucjany 109–111
Gamernė / Hamernia 112
Nemenčinė / Niemenczyn 113–118
Bilkiškės (Vilkiškės) / Bilkiszki (Wilkiszki)
119–126
Ožkiniai / Oszkińce 127–132
Turniškės / Turniszki 133–142

Santrumpos
LTR – Lietuvių tautosakos rankraštynas
Vait. – Vykinto Vaitkevičiaus pastaba
А. М. – Алег Мiзула / O. M. – Olegas Mizula
В. Г. – Віда Гірынінкене / V. G. – Vida
Girininkienė
В. В. – Вікінтас Вайткявічус / V. V. – Vykintas
Vaitkevičius
В. Д. – Вітаўтас Дамашэвічус / V. D. – Vytautas
Damaševičius
Г. Г. – Гражына Галубоўская / G. G. – Gražyna
Golubowska
Д. В. – Дайва Вайткявічэне / D. V. – Daiva
Vaitkevičienė
І. К. – Інга Бутрымайтэ / I. K. – Inga
Butrimaitė1
Л. В. – Лаўра Валаўскайтэ / L. V. – Laura
Valauskaitė
Л. С. – Ліна Сакалавайтэ / L. S. – Lina
Sokolovaitė
Т. В. – Таццяна Валодзіна / T. V. – Tacjana
Valodzina
1

Per ekspediciją – Kovalenkaitė (Vait.).

Ф. К. – Філамена Кавалютэ / F. K. – Filomena
Kavoliūtė
Ю. У. – Юрась Унуковіч / J. U. – Jurasis
Unukovičius
в. – вёска / k. – kaimas
зап. – запісаў (запісала) / įr. – įrašė
зах. – захоўваецца / saug. – saugoma
нар. – нарадзіўся (нарадзілася) / g. – gimė
расш. – расшыфраваў (расшыфравала) /
šfr. – iššifravo
Астр. – Астравецкi р-н, Гродзенская вобл. /
Astravo r., Gardino sr.
Смарг. – Смаргонскі р-н, Гродзенская вобл. /
Smurgainių r., Gardino sr.
Švnč. – Свянцянскі р-н, Віленскі пав. /
Švenčionių r., Vilniaus apskr.
Vln. – Віленскі р-н, Віленскі пав. / Vilniaus r.,
Vilniaus apskr.
Vln. m. – г. Вільня / Vilniaus m.
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Padavimų, pasakojimų ir prisiminimų publikacija parengta laikantis geografinio
principo – nuo pirmosios rėvos Daniušavos apylinkėse, Smurgainių rajone, leidžiantis upe žemyn iki Vilniaus miesto ribos. Visa šioje knygoje skelbiama tautosaka yra svarbi kaip kompleksinių Neries tyrinėjimų, upės pakrantėse esančių kaimų istorijos ir ten gyvenančių žmonių
kultūros tyrimų šaltinis.
Pasakojimus baltarusių ir rusų kalbomis iššifravo habil. dr. Tacjana Valodzina
ir dr. Jurasis Unukovičius, lenkų kalba – dr. Krystyna Rutkowska, lietuvių kalba – Inga
Butrimaitė. Knygai tekstus atrinko ir sugrupavo dr. Vykintas Vaitkevičius. Kalbinę tekstų
redakciją (šifruotos medžiagos sulyginimą su garso įrašais) atliko T. Valodzina, K. Rutkowska ir V. Vaitkevičius, santraukas parengė Danutė Šaduikienė ir V. Vaitkevičius. Žuvų ir
žvejybos terminus išversti į lietuvių kalbą padėjo Ričardas Adamonis.
Rengiant tekstus spaudai laikytasi nuostatos, jog jie visais požiūriais yra autentiškas mūsų meto kalbos ir kultūros pažinimo šaltinis. Kartais iš pirmo žvilgsnio nereikšmingos
pateikėjų pasakojimų vietos ir tyrėjų jiems užduoti klausimai leidžia visiškai tiksliai sekti vykstančio dialogo ir, svarbiausia, pasakotojo minčių eigą.
Greta autentiškų pasakojimų baltarusių, rusų ir lenkų kalbomis skelbiamos lietuviškos santraukos padės Lietuvos skaitytojui lengviau suprasti jų turinio esmę. Kai kur tekstai
ir jų pateikėjų metrikos papildyti paaiškinimais ir pastabomis. Visi kiti tautosakos komentarai
ir kontekstai, taip pat vietos, apie kurias kalbama padavimuose, aprašytos ankstesniuose šios
knygos puslapiuose (žr. p. 11–139).

Прывітальная / Pryvitalnaja (Pasisveikinimas)
1. [Pryvitalnajos rėvoje buvo labai daug akmenų. Legenda pasakoja, kad velnias norėjo
tiltą pastatyti. Gaidys užgiedojo, velnias darbą metė. Vienas didžiulis akmuo teberiogso lauke – jį
nešant gaidys užgiedojo, tai velnias numetė. Keturiasdešimt metų važinėjau dviračiu lauko keliuku į Žadiškes. Nuo to akmens iki Žadiškių – pusė kelio. Kiekvienas laukas turėjo pavadinimą.
Štai čia Manuliškių, ten toliau – Brodo, Padubavyjų pievos.]
А там у Прывіталнай тэж былі сабралі камення. Там было ўсялякага, што не прайсці.
Во гэдак во камення. Ну вот і легенда, што чорт мост хацеў збудаваць. Пятух заспяваў і
ён кінуў. Эта ўсё легенда.
– Ну так этот камень перед Прывітальной, не доходя?
– Там равы такія вялікія ест.
– Там маяк стоял?
– Маяк сюды болей на полі. Так было нанесена камяняў. А адзін камень на полі. Такі
огромны, во гэдакі во. Што нёс, не данёс, такая легенда, і пятух заспяваў, і ён кінуў. Это на
полі. Прывіталная адгэтуль кілёметраў каля трох.
– Вы сказалі Прывітальная. А што эта за места?
– Ну, што за места. Вяльля. Вы будзеце праязджаць каля яе.
– А почему Прывітальнае?
– А я знаю? Назва.
– А што значыт?
– Каждае поля сваю назву мела. Гэты луг – Манỳлішкі, там Брод, там Паддубавыя.
– А этот камень, дзе Прывітальная...
– Ён так на полі і ляжыць. Вы паедзеця і будзеця праязджаць кала гэтае Прывіталнай.
Камень на полі далей. Я як ездзіла на Жодзішкі, болей як сорак гадой ездзіла на ровары,
палявой дарожкай, да каменя як даеду, палавіна дарогі ў Жодзішкі.
Данюшава, Смарг. – Ядвіга Тэрэса Скробат, 1931 г. Зап. у 2007 г. В. В., Л.
С. Расш. Т. В. Зах. LTR 7685: 308, 309.
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Pirmoji Neries rėva
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2. [Ten, kur Neris daro vingį, yra Hunino duburys (Гунінаў адвой), pavadintas tokio
bernioko vardu. Mat jis susilažino keliskart perplaukti Nerį, tačiau plaukdamas trečiąkart
nuskendo. Netoliese yra laukymė Kubarka, anksčiau ją vadino Pryvitalnaja. Ten rinkdavosi
jaunimas. Menu, kai dar pati mergavau, tai vaikinai mus, merginas, valtimis plukdydavo. Būdavo,
nuplukdo valtis į užutėkį, sulipam visi, vienas vaikinas griežia armonika, o mes dainuojame.
Paskui išlipame ir toje laukymėje, kur mūsų kaimo pusėje, šokame.]
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Прывітальная ёсь. Як вам сказаць, хутар такі ёсь, Кізікі там такія жылі. Цяпер ад
воінскай часці там баня такая пастроена. У воінскай часці то баня ёсь, а гэта як захочаць
начальства прыехаць пабаляваць, дык баньку вытапяць возле Віліі. Там і Прывітальная.
Там такія возле нас як паварачаваеш, на самым павароце, Вілія ідзець так і паварачаваець, там такі Гунінаў адвой. Там утапіўся Гунін, малады такі хлопец. „Ой, што, я
пераплыву пяць ці там шэсь раз чэраз гэту Вілію“. І паспорыў. Каб ня спорыў, можа, і пераплыў ба. Ага. Як заспорыў, плыў, і адзін раз, другі, за трэцім утапіўся. Цяпер называем
„Гунінаў адвой“.
– Эта возле Татарскіх гор?
– Бліжэй. Як паварачаваецца лес, на самым вуглу, тут Гунінаў адвой на гэтай старане.
Там такая лужаечка. А Прывітальная, як вам расказаць, мы ўсё звалі Кубáрка. А раньшы
яе звалі Прывітальная (...). Не даязджая да нашай дзярэўні, на нашай старане такая лужаечка. „На Кубарцы“ звалі.
– А чаму Кубарка?
– Не знаю, чаму. Эта ж здаўна-здаўна. Раньшэ яе звалі Прывітальная,* там сабіраліся,
маладзёж, помню яшчэ і я як удзеўках была, сабіраліся, садзімся, хлопцы гоняць лодкі,
там такая ёсь затока, аж туды-туды-туды, аж у гэну затоку гонім лодкі, а тады садзімся
ўсе. Адзін хлопец садзіцца з гармошкаю, а мы з песнямі, дзяўчаты, і плывём дамоў. Ад
гэнай затокі.
– Вы хотелі пераплыть эту Прывітальну?
– Мы там астанаўліваліся, і танцавалі. Помню, на гэтым беражку.
Пільці, Смарг. – Ядвіга Дзябрэй, 1924 г. Зап. у 2007 г. В. В., Л. С. Расш. Т. В. Зах.
LTR 7685/319.
* Pateikėja Kubarką su pirmąja Neries rėva tapatina nepagrįstai. Ši esanti toliau,
upe aukštyn (Vait.).
3. [Už puskilometrio nuo Pilcų kaimo yra tokia vietovė Kubarka (Кубарка), Totorių kalnai
(Татарскія горы). Ten akmenų gyva galybė. Ant akmenų buvo žymu velnių ragų, kanopų
pėdsakų. Taip pasakojo mūsų seneliai. Toje vietoje smarki upės srovė, tyras vanduo, ten kadaise
gružlius (калбуны) kibirais semdavo; per akmenis sunku valtimi prasibrauti. Senoliai porino,
esą tai velnių darbas. Nežinia, ar tai tiesa, ar tik padavimas.]
Кубарка, Татарскія горы называецца. Ай! Там столькі камення, што... Што за ноч
пастрояць, тоя ўсё, разрыюць камення. Там, кажуць, былі і рогі, усё было. Знакі на гэтых
камнях. Эта нашыя бацькі ўсё гаварылі. Там у Вяльлі столькі камняў, праехаць на чаўне
было няможна. Ужас!

Эта за вёскай. Вёска канчаецца, як мы завём – Кубарка. Там тожа камней многа. За
вёскай, дзе паследнія дамы стаяць, там пачынаецца Кубарка. Там такая быстрата, быстрая
вада, камней многа. Там праехаць трудна на лодках. Дык эта там чэрці, казалі…
– А якія там рогі?
– Эта на камні знакі. Ад гэтага чарта. Там і кулакі ўстанавіліся, і капыты нейкія. А
дзе яны дзеліся. Можа, хто пакраў гэныя камні. Усё кажуць: Схадзіця, дзеці, палядзіця,
як чэрці рабілі. Гэта дзяды. А нам жа інцярэсна, як чэрці рабілі. А ці эта праўда, ці легенда...
– Кубарка – эта на Гаравішкі?
– Гаравішкі дальша. А гэта дзярэўня канчаецца і па левай старане. Тут дом стаіць
паследні і вот радам. Па нашай старане. Там многа камней, Бог ты мой. Там і рыбу ловяць.
Там такая яма, такі заход, глыбіна.
– Прімерна, метраў пяцьсот – шэстьсот от деревні?
– Да, да. Вот зразу жэ дом канчаецца паследні і Кубарка відна. Вада была чыстая.
Рыбу лавілі. Рыбак калбуноў па вядру набяром. А вада цячэць… І цяпер іх так завуць –
калбуны, такія тоўстыя-тоўстыя. Кароценькія. Ой, перш рыбы было!
Пільці, Смарг. – Гэлена Пільць, 1934 г.; Міхаіл Пільць, 1934 г. Зап. у 2007 г.
В. В., Л. С. Расш. Т. В. Зах. LTR 7685/340.

Зязюля, Татарскія горы / Ziaziulia (Gegutė), Tatarskija
hory (Totorių kalnai)
4. [Tas miškas už mūsų kaimo Ziaziulia vadinamas, ten visokių uogų – ir bruknių, ir
mėlynių, ir žemuogių esama. Netoli kaimo paupy riogsojo didelis akmuo, didumo sulig štai šiuo
šuliniu, gal kiek žemesnis. Menu, vaikystėje prie šio akmens žaisdavome. Kur dingo, nežinau.
Gal vanduo nuplovė, gal žemėn prasmego. Ten Ziaziulia vadina, o čia – Šniūreliai (Шнуркі).
Šniūreliai – gal kad anksčiau mišką rėžiais dalydavo. Ziaziulia, sako, gal koks dvarponis buvęs.]
Зязюля – гэта ў канцы нашай вёскі такі лес начынаецца. І ён так цягнецца... Даўней
там нейкія Кезікі жылі, цяпер там ваенныя ці хто баню пастроіўшы. Зязюля – гэта ў нас
гэны лес, там ягады, і брусніка, і чарніка, і земляніка расцець, усякія. Гэта Зязюля во тутака.
– А там быў камень, у рэчцы, камень вялікі?
– Быў, ён дажа быў сразу каля нашай вёскі. Вот вы як ідзіцё, там злева такі дом кірпічны, длінны, там быў такі камень. Як мой гэты калодзец, толькі ніжэй. Я помню: у дзецтве
на гэны камень ляталі, такі бальшы-бальшы ляжаў на берагу. А дзе ён дзеўся, не знаю.
– А як яго называлі, гэты камень?
– А Бог яго знаець, як яго называлі. Раньшы: Камень, Камень, як дзеці былі, бальшы-бальшы такі ляжаў. А дзе ён цяпер дзеўся... Ці можа вада знясла ці пашоў у зямлю
(...).
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– А чаму „Зязюля“ называлі?
– А я не знаю, гэта нашы дзяды, прадзеды... Там Зязюля завецца, а тут во – Шнуркі. А
чаму Шнуркі завуцца. Тут і воінская часць пастроілася. А чаму Шнуркі? Раньшы палосамі
такі падзелены лес. Вот Зязюля можа які памешчык быў, ці хто.

PRIEDAI

Пільці, Смарг. – Ганарата Пільць, 1934 г. Зап. у 2007 г. В. В., Л. С. Расш. Т. В.
Зах. LTR 7685/313.
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5. [Totorių kalnais vadinama tokia didelė kalva, dabar mišku apaugusi. Vaikystėje mes ten
karves ganydavome. Kodėl Totorių kalnai? Nagi taip nuo seno vadinami. Apie totorius nesu
nieko girdėjusi, gal ten kadaise jie gyveno. Ten, kur baigiasi Ziaziulia, tai upės viduryje mes
vadinam Sala (Выспа). Vaikystėje ten ganėm karves.]
Татарскія горы тут у нас. Як станеця Зязюляй іcці, там у нас ёсь такая, завецца Выспа,
там прыязджаюць дачнікі вечна. І тады на ту сторану, з нашай стараны як зірнеш, там,
як гэтыя нашы сосны – гэтакія горы. Бальшыя. А тады там далей ідзець поля. Татарскія
горы зваліся.
– А чаму?
– А гэта не ў нашай памяці. А хто іх назваў? І Зязюля, і Татарскія горы. Хто іх назваў?
Гэта ўжо здаўна яны.
– А татары жылі?
– Ня чула татараў. Я з 34 года, алі ня чула, можа, там і былі якія татары. Чаму яны
Татарскія… Цяпер там лес заросшы. Як зірнеш... Толькі так, красіва пасматрэць.
У гэтай Зязюлі, там у самым канцы Выспа завём мы. Раньшы вада і тут ля берага
ішла, і з таго боку ішла, а тут на серадзіне была такая выспа, пясок быў. Некалі ў дзецтве
мы ганялі туды кароў пасціць. І ўсе каровы на гэную выспу. Дык мы, дзеці, ідзём на тую
выспу і выганяем кароў, бо ня хочуць самі вылазіць. Выспа, Выспа.
Пільці, Смарг. – Ганарата Пільць, 1934 г. Зап. у 2007 г. В. В., Л. С. Расш.
Т. В. Зах. LTR 7685/314.

6. [Totorių kalnai ten netoli upės, tokie aukšti aukšti. Mama (ji nuo Svierių) mums, vaikams,
pasakojo apie totorius. Dievulėliau, kas tik čia per tą laiką nėra kariavęs. Ir totoriai, ir vokiečiai,
paskui vėl Sovietų Sąjungą puolė vokiečiai. Susirėmė totoriai, pasakojo mama, ant štai šito kalno,
gal su Napoleonu, neprisimenu, net nežinau su kuo... Vieni ant kalno kovėsi, kiti – pievoje, regis,
Ziaziulios miške. Regis, totoriai atrėmė antpuolį.]
[Татарскія горы] возле рэчкі нямножка, вы адтуль плывяцё, вы іх ужо пераплылі.
Яны высокія-высокія. Гэныя Татарскія горы… Я помню яшчэ, мая мама пераказывала
нам у дзецстві, што татары... Ай, Божачка мілы! Сколькі тут мянялася гэтых пакаленняў
разных. І татары тут займалі, і немцы тут займалі, после апяць жа немцы вайной ішлі,
як нас Савецкі Саюз, як пад Савецкім Саюзам немцы ж былі заняўшы тожа... Дык мама
кажа: Тут мост у нас, дзеткі, быў (...).
– А татары?
– Татары тожа. Вайна была. Гэта яшчэ мама казала. Яна з-за Свіры дзе-та. Татары як ваявалі, дык на гэтай гарэ, ня помню каго там, ці тут Напалеон быў, ня помню, не знаю, ня буду
абманываць, каго яны там... А гэтыя на гарэ, а гэныя тут у лагу, вродзе тут у гэтай Зязюлі.
Дык яны біліся тут. Дык татары адагналі гэтых людзей. Якая тут вёска, пара хатак было.
Пільці, Смарг. – Ядвіга Дзябрэй, 1924 г. Зап. у 2007 г. В. В., Л. С. Расш. Т. В. Зах.
LTR 7685/318.
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Пільці / Pilcai
7. [Iš upės istorijos. Kai prasidėdavo ledonešis, tai kurčias ir tas išgirstų. Toks dundėjimas,
toks ledo traškėjimas. Už Žadiškių, kur upės vingis, dažnai susidaro ledų sangrūdos ir tada pas
mus ledai ilgai stovi.
– Nesakydavo žmonės, kad žuvis uodega pralaužia ledą?
– Tai Švento Juozapo dieną, kovo devynioliktąją. Lydeka uodega ledą pralaužia. Taip pas
mus sakoma.]
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Дык як адходзіць, дзеткі, лёд, а тут у нас былі яшчэ сваі ад таго маста. Дык тут каб
быў глухі і то пачуў бы. Знаеця, як рэжаць крыга. І па гэтых сваях: жжжжжжжжжж! Такі
гук тут, о-е-е-ее. А як запрэ туды за Жодзішкі, там наша кладбішча за Жодзішкай, і там
вот паварот, і часта, як саб’ецца там гэты лёд і тады у нас тут стаіць, стаіць. А тады мама
калі ўстанець: „Дзеці, ужо німа, ужо пашоў лёд. Ужо недзе там прарвала, пашоў лёд“.
– А калі ён адходзіць? В какой день?
– Не помню.
– А не гаварылі, што рыба хвастом лёд бьет?
– А, гэта на Юзэфа. Гэта на сьвентэго Юзэфа, гэта такая прымаўка ў нас, 19 марца на
Юзэфа шчупак хвастом лёд б’ець. Ну дык гэта такая прымаўка, дзеткі, была. А ў гэтым
годзе ці стаяла рэчка...
Пільці, Смарг. – Ядвіга Дзябрэй, 1924 г. Зап. у 2007 г. В. В., Л. С. Расш. Т. В.
Зах. LTR 7685/327.
8. [Iš upės ir kaimo istorijos. Pilcuose būta tilto per Nerį, kurį vokiečiai (kareiviai) padegė.
Pamatė mama su kaimyne, viena kitai sako: „Dega tiltas, kaip mes dabar į Žadiškes nusigausim...“
(Žadiškių tilto dar nebuvo). Vokietis sako: „Dega, motinėle, tegul pleška“. O jos kad ims plūstis:
„Kad tavo paties kailis supleškėtų“.]
У Пільцах быў мост чэраз Вілію. Падпалілі немцы гэты мост, гарыць гэты мост, а
мама і другая там саседка вышлі, глядзяць і адна на адну кажуць: „Гарыць мост, як жа
мы будзем у Жойдзішкі дабірацца, гарыць мост...“ (a гэтага ж маста яшчэ ў Жодзішкі не
было). А немец гаворыць: „Гарыт, матка, мост, пускай гарыт“. А яны сабе: „Каб твая, – кажаць, – шэрсць згарэла“.*
Ну што ты зробіш… Спалілі мост. Яшчэ доўга такія сваі былі пазабіваныя.
Пільці, Смарг. – Ядвіга Дзябрэй, 1924 г. Зап. у 2007 г. В. В., Л. С. Расш. Т. В. Зах.
LTR 7685/318.
* Pateikėja juokiasi (Vait.).
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9. [Iš upės istorijos. Pažiūrėkit, kokia dabar užteršta upės pakrantė. Anksčiau basa
vaikščiodavau, žuvytės, būdavo, už kojų pirštų čiumpa. Dabar baisu bristi į vandenį.]
Паглядзіця, што цяпер каля рэчкі робіцца. Там гразь. Раньшы я хадзіла голымі нагамі па зямлі, рыбка такая, калбункі, яна за пальцы хапала. А цяпер жа ня ўлезіш у ваду
- гразь. Напусцілі гэнае ўсякае.
Пільці, Смарг. – Ганарата Пільць, 1934 г. Зап. у 2007 г. В. В., Л. С. Расш. Т. В.
Зах. LTR 7685/313.
10. [Iš upės istorijos.
– Ar pamenate, kaip sielius plukdydavo?
– Na, žinoma. Apie juos tokia dainelė buvo sudėta: „Sielininkai plaukte plaukte, įkandin
jūsų – velnias su dūda“.]
– А помніце, як плыты гналі?
– А Божа мой, помню. Як ганялі гэтыя плыты. У нас такая дзевачка была картавенькая, дык яна ўсё:
Плытнічкі, з вадою, з вадою,
A за вамі чорт з дудою, дудою.
Дык мы так смяяліся ўсе.
Пільці, Смарг. – Ядвіга Дзябрэй, 1924 г. Зап. у 2007 г. В. В., Л. С. Расш. Т. В. Зах.
LTR 7685/320.
11. [Iš upės istorijos. Neryje buvo didelis akmuo, Velnio akmeniu vadinamas. Sako, kartą
ten nuėjo maudytis išgėręs vyras. Ėmė skęsti, kabinosi rankomis į akmenį, bet srovė pagavo,
susuko susuko ir nugramzdino. Todėl ir pavadino Velnio akmeniu. Seniai tai buvo. Dabar to
akmens nematyti, gal vanduo apsėmė.]
– А як бальшыя камні называлі?
– Тут у Віліі быў бальшы камень, дык усё называлі Чортаў камень. А чаго яго Чортаў
камень называлі? На хутары тут во жывець яго дачка, ейны бацька пашоў купацца і быў
выпіты і ўтапіўся. Ён топіцца і ля гэтага каменя во так лэпаіць рукамі, каб учапіцца за
гэты камень, а яго круціць, круціць вада, і скруціла і панясла на дно. Затоя яго і празвалі
Чортаў камень. Даўно было.
– А есть тот камень?
– У рэчкі? Цяпер вада бальшая, не відаць, а можа... (...).
Пільці, Смарг. – Ядвіга Дзябрэй, 1924 г. Зап. у 2007 г. В. В., Л. С. Расш. Т. В. Зах.
LTR 7685/317.
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Шаўцы (Камень Шавец) / Šaucy (Šiaučius)
12. [Šiaučiaus akmuo per puskilometrį nuo čia, po elektros linija. Pasak padavimo, ant to
akmens velnias batus siuvęs.]
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– Гэта во тут во?
– Дзе? У Шаўцы, у Шаўцы.
– А што гэта – Шаўцы?
– Назву далі: Шаўцы. Камень. Шавец.
– А ёсць там гэты камень?
– Там камней пално, хватаець камней.
– А які той камень?
– А я не знаю. Як на рыбу хадзілі. Кажам: „Пайдзём да Шаўцоў“, дзе Шаўцоў камень,
у Шавец.
– А чаму Шавец?
– А я не знаю, смяяліся, ці там чорт боты шыў, ці там хто, не знаю.
– А легенда была?
– Была.
– Он на вашай старане?
– На нашай. Не так далёка, пад Жодзішкамі. Ад маста шчытай возле рэчкі ісці
паўкілометра. Сюда ісці, пад ваду.
– Там электралінія есть?
– Правільна, пад электралініяй і гэты Шавец.
Пільці, Смарг. – Гэлена Пільць, 1934 г.; Міхаіл Пільць, 1934 г. Зап. у 2007 г.
В. В., Л. С. Расш. Т. В. Зах. LTR 7685/339.
13. [Netoli Žadiškių – Šiaučius (Шавец), kitaip – Velnio akmuo. Ten batus siuvo. Dar tėvas
pasakojo, kaip naktimis gaudydavę žuvis: valtyje degina dervokšlius, žeberklu žuvį, lydeką ar
kokią kitą smeigia. Naktį žuvis stovi vandenyje. Prisimenu, tėvas pasakojo, kad žvejai prie Šiaučiaus akmens amžinai pasiklysdavę, nesusigaudydavę, kurion pusėn plaukti. Kartą velnias siūlęs
vienam žvejui pasiūti batus. Žmogus nepatikėjęs velnio sugebėjimais, liepęs parodyti batsiuvio
įrankius. Pamatęs nutarė pirmiau pasitarti su kaimynais, ar verta užsisakyti batus. Tie puolė atkalbinėti: girdi, prie to akmens amžinai galva apsisuka, žmones klaidina.]
Гэта пад Жойдзішкамі. Шавец. Ён там боты шыў. На Чартовым камні. Вот вы там як
уедзеця ў Жойдзішкі, каго-небудзь папрасіця. Вас завядуць да гэнага камня. Ён на нашай
старане, пад Жойдзішкамі, на гэты бок маста, пад нас сюда.
– У рэчцы?
– У рэчцы. Тата яшчэ мне расказываў: паедуць рыбу лавіць, а рыбу ж як лавілі – сетак
не было, нейкая чарап’ё такоя зробяць на шосціку. А тады ў лодцы зробяць такоя з жалеза
саб’юць, кладуць такія дровы смалянныя. Дровы гараць над вадой. І такія осці шылаватыя
з зазубамі і рыбу асцююць, б’юць. А рыба стаіць ночы. Як дадуць і выцягнуць шчуку ці

каго там. Казаў тата мне, помню, як кажаць: „Паедзеш да гэнага камня, ноч усюды едзем,
нідзе не заблудзімся, а як толькі даедзем да гэнага каменя, заблудзімся на рэчкі, што не
знаем, у які бок ехаць“.
Казалі, што аднаму чалавеку здаўся чорт. Кажаць: „Прынасі, я табе пашыю боты“. А
гэты чалавек кажаць так: „А што ты за такі?“ „Я, – кажаць, – шавец, я тут сяджу і шыю“.
„Ну калі ты шавец, дык пакажы мне свае інструменты“. А ён кажаць: „Дык агляніся туды
на Жойдзішкі і я табе зараз ўсё прынясу“. А тады едзь. Гэты чалавек аглянуўся, пад’ехаў,
кажаць, усе інструменты ў яго ёсь. Чалавек гэты смяецца: „Ну што, заказаць табе, каб
ты мне пашыў боты ці не“. „Заказывай, заказывай“. А гэты чалавек ці з Жойдзішкаў, ня
помню. Тады гэты чалавек як прыехаў, ды сказаў мужыком сваім, а яму: „Ты што адурэў,
тут вечна круціць, людзей зводзіць, ты што, смяешся...“
Пільці, Смарг. – Ядвіга Дзябрэй, 1924 г. Зап. у 2007 г. В. В., Л. С. Расш. Т. В. Зах.
LTR 7685/322.

Жодзішкі / Žadiškės
14. [Žadiškių bažnyčios statyba. Priveža vienuoliai akmenų, kitą rytą žiūri: krūsnies nebėra,
išmėtyta. Šėtonas neleidžia. Tada vienas vienuolis įsitaisė šalia akmenų budėti per naktį su rožiniu rankose. Naktį atėjo piktoji dvasia ardyti akmenų, užsikabino už rožinio, baisiausias riksmas
pasikėlė. Vienuolis liepęs velniui prisiekti Dievu, kad daugiau taip nedarysiantis. Velnias nieku
gyvu nesutiko būti prisaikdintas Dievo vardu, užtat pasižadėjo vienuoliui tarnauti. Kai statė bažnyčią, kibirą, regis, nematoma ranka vedžiojusi. Tai velnias padėjęs statyti bažnyčią.]

114
Žadiškių Švč. Trejybės
bažnyčia
(2007-06-12)

А во яшчэ, тэж легенда, Жодзішны касцёл як пачыналі будаваць, і там іезуіты, во тут
дзе псіхбальніца, тут было, ну гэтыя, манахі па-вашаму скажу я, законнікі жылі, і пачыналі
будаваць, навозяць камення. А за ноч – тэж можа... – за ноч няма камення, раскіненая.
Шáтан не дапускаў. Тады гэты ўжо законнік каля кучы каменняў сеў з ружаньцамі ўночы і
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гавора, пільнуя. Шатан прышоў уночы браць камень і ўчапіўся кіпцем у ружанец. Як стаў
гвалт крычэць. Эта легенда можэць быць. Стаў гвалт крычэць. Тады ён сказаў:
– Przysięgnij mnie na Boga, że więcej tak robić nie będziesz.
– Na Boga w żaden sposόb nie zrobia przysięgi, tylko będa służyć tobia kiedy chcesz.
Як будавалі касцёл, кажэць, то само вядро ідзе, то. Шатана ж ня відзяць, а ён служыў,
відзіш, падносіў. Эта ўжо легенда. Старынная, што расказывалі, то я помню.
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Данюшава, Смарг. – Ядвіга Тэрэса Скробат, 1931 г. Зап. у 2007 г. В. В.,
Л. С. Расш. Т. В. Зах. LTR 7685/308.
15. [Žadiškių bažnyčios statyba. Per naktį nelabieji sugriaudavę tai, kas per dieną pastatyta.
Tai tęsėsi ilgą laiką. Kartą meistras susapnavęs angelą. Tasai jam pasakęs: „Kelkitės, eikite saugoti
bažnyčios“. Kad ir kaip velniai trukdė, bet bažnyčią pastatė. Senelis man pasakojo. Aš ir klausiu:
„Seneli, ar tu matei?“ „Ne, – sako, – aš dar nebuvau gimęs“.]
Мы ня відзелі гэтага, а нам дзед казаў. Колька пастрояць, пойдуць адпачываць ноч,
ужо ў зямлі. Ну і так строілі. Тады сасніў такі майстра. Прышоў анел, кажа: „Уставайце.
Ідзіце глядзіце касцёла“. Касцёл стаў. Як яны не рабілі.
Гэта расказывалі старыкі, што так было. Гэта дзед мой расказываў. Таты майго бацька.
А я кажу: „Дзедушка, а ты відзеў?“ „Не, – кажа, – дзетка, я яшчэ не відзеў“.
Маркуны, Астр. – Ніна Пазлевіч, 1912 г. н. Зап. у 2007 г. Л. С., В. В., Ю. У. Расш.
Ю. У. Зах. LTR 7686/404.
Pastaba: Motyvas populiarus, veikiausiai pasakoja apie Žadiškių bažnyčios statybą
(Vait.).
16. [Žadiškių bažnyčios statyba. Kunigo persirengimo kambarėlyje ant sienos kabo velnio
atvaizdas. Paklaustas, kaip jis čia atsiradęs, kunigas paaiškinęs, esą velnią kadaise nufotografavę
bažnyčios statytojai. Po nakties vis rasdavo suvežtus statybai akmenis išmėtytus. Žmonės atsivedė policininką ir kartu su juo budėjo per naktį. Žiūri: ateina dviese ir ima mėtyti akmenis. Išgirdę
šūksnius piktadariai kvatodami leidžiasi bėgti upės (Neries) link. Žmonės – jiems įkandin. Tačiau velniai prapuola. Sako, matę ir jų uodegas, ir ragus. Kitą naktį nuėjo budėti su fotoaparatu
ir nupaveikslavo velnią. Ko norėti, juk dabar patys žmonės velniais pavirtę, doros nepaiso. Kai
kunigas pamokslaudamas ima peikti degtinę, vagystes, tai giesmininkai jam špygas kaišioja. Argi
tai ne velniai? Mielieji mano, tai tikrų tikriausi velniai.]
Такая Яніна была Дудзінская. І нам яе бацька расказываў. Намаляваны, вісіць, там
дзе ксёндз перадзяецца, там такая камнатушка, і ў гэтай комнаце вісіць такі намаляваны
патрэт. Вісіць такія бальшы, бальшы. А я* раз кажу на ксяндза: „А чаму тут д’ябал?“ А
ён кажаць: „Мы гэтага д’ябала сфатаграфіравалі, як мы строілі касцёл. Не я, – кажаць, –
строіў, а як строілі гэты касцёл. Камняў жа трэба многа на фундамент. Навозім, – кажа, –
гэтых камняў, ужо паскладаем іх, прыходзім на раніцу – усё разбурана, усё раскідана. І
што, кажаць, – рабіць і якоя? Тут ксёндз гэты паехаў, дзе там была дыцэзія наша, ці ў
Вільнюсе, ці там ужо дзе, наверна, у Вільнюсе. І што ж? Німа ніякай рады. Падпілнуйця, –

кажуць, – падпілнуйця, хто гэта робіць.“ Тады, праўда, паліцыянта ўзялі. Паліцыянт тожа
прышоў глядзець. Ціхенька прытаіліся там, дзе яны маглі прытаіцца, будзем глядзець,
цэлу ноч калавурыць. Глядзім: прыходзяць два, гэтыя камні туды-сюды разбурылі,
разбурылі. Калі сталі крычаць, што вы робіця, а яны: Ха-ха-ха! І паляцелі на рэчку. А
мы за імі. Прапалі, німа нідзе. Кажаць і з хвастом, і з рагамі. А на другую ноч пашлі з
фатапаратам і сфатаграфіравалі. А я кажу: „На чорта, нашто ж гэты чорт каб тут у касцеле
быў? Выкідай, – кажу“.
Гэта гаварылі. Быў чорт у гэтым кабінеціку ў ксяндзовым і цяпер яшчэ ёсь.
– Ёсь?
Можа і ёсь. Цяпер не людзі, а чэрці парабіліся. А што ж вы думаеце? Спевакі пастануць.
Ксёндз станець на амвоне нешта казаць, за водку, каб не кралі ці што, а спевакі яму фігі
даваць ксяндзу. Ці ж там не чэрці? Дзеткі, эта дзейсьцьвіцельна чэрці. Гэтага ксяндзочка
выкінулі, ездзілі судзіліся, гэтага ксяндзочка усяк абзывалі. І судзіліся. Мусіў саступіць. І
жывець у такой ліхой халупцы. Далі ксяндза, якога яны хацелі. Такі разлад быў у касцеле,
не давадзі Бог.
Пільці, Смарг. – Ядвіга Дзябрэй, 1924 г. Зап. у 2007 г. В. В., Л. С. Расш. Т. В. Зах.
LTR 7685/325.
* Nėra visiškai aišku, kas yra tas pirmasis asmuo, kurio vardu pasakojama sakmė
(Vait.).
17. [Žadiškių bažnyčios statyba. Velniai trukdė statyti. Ką per dieną pastato, pernakt velniai
sugriauna. Sako, gaudydavę tuos velnius. Visi tokie baisūs, juodi, raguoti. Taip pasakojo mūsų
senoliai. Ilgai statė bažnyčią. O kodėl taip, nežinia, gal kad anuomet žmonės buvo kvaili, o dabar
išsilavinę.]
– А як казалі пра касцёл у Жойдзішках? Там тожа легенда была?
– Да, да, што тожа не давалі строіць ніяк. Расказаваюць, што не давалі строіць тожа.
Чэрці не давалі. Што людзі зробяць, чэрці за ноч разберуць. А праўда, не праўда… Кажуць,
лавілі гэтых чарцей.
– Як іх лавілі?
– Ну лавілі ж, Божа мой. Кажуць, страшныя, чорныя, рагатыя. Ці гэта казка ці што,
а нам гэдак гаварылі. Дзяды, бацькі. Доўга строілі касцёл, не давалі ніяк строіць. Што
пастрояць, тоя за ноч разберуць. Нешта было, можа, людзі былі дурныя, а цяпер сталі
граматныя.
Пільці, Смарг. – Гэлена Пільць, 1934 г.; Міхаіл Пільць, 1934 г. Зап. у 2007 г.
В. В., Л. С. Расш. Т. В. Зах. LTR 7685/341.
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Селяцічы / Seliacičai
18. [Lietuviai kažkur apie Vilnių pertvėrę tinklais Nerį. Visa žuvis tenka jiems, todėl čia
nėra.]
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– Адгарадзіла і забрала рыбу.
– Кто забрала?
– Літва!
– А как?
– Ну во – сетку паставіўшы і яна не йдзёт. Праўда.
– А в каком месте?
– Не знаю, аткуда я буду эта знаць. Дзе-та пад Вільнюсам.
– А кто так говоріт?
– Гаварат все. Зато рыбы нету. А рыба ж ідзёт пад ваду. Эта ж з вадой ана ідзёт. Так і
забралі, забралі. Зато рыбы нету.
Селяцічы , Смарг. – Стэфанія Радзевіч, 1931 г. н. Зап. у 2007 г. Л. С., В. В., Ю.
У. Расш. Т. В. Зах. LTR 7686/308.

115
Tupalščynos
geležinkelio tilto per
Nerį taurai
(2007-06-14)

Тупальшчына / Tupalščyna
19. [Prie Tupalščynos, netoli Plavuškos, Neryje labai daug akmenų. Tą vietą vadina Velnio
tiltu (Чортаў мост).]
– А ці чулі вы пра Чортаў мост?
– Ну, названія такоя ёсь Чортаў мост, там дзе Тупáльшчына.
– А чаго такоя названія?

– А я не знаю. Гэта ў тую старану. Плавушка, Чортаў мост звалі. Там камней надта
многа. Так і назвалі – Чортаў мост.
– Там дзе Плавушка?
– Да. Тупальшчына. Ашмянец далей.
– Кала гэтай Плавушкі?
– Да. Туды на лодках даязджалі да тых камней. Казалі, да Чортавага маста даедзем.
Буякі, Смарг. – Мар’ян Рогач, 1938 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С. Расш.
Т. В. Зах. LTR 7686/383.

Дубок / Dubokas
20. [Iš upės istorijos. Rėvoje prie Duboko yra tokia gili sietuva. Čia esą keldamasis per upę
Napoleonas nuskandinęs karietą, tik jos dar niekas neradęs.]
А во здзесь. Заборка такая – Быстрак. Там відна асколкі, но ані тожа бальшыя. Здесь
яшчэ Напалеон аставіў карэту.
– А где оставіл?
– Там, у Віліі. Вілію пераязджалі і ўтапілі.
– А в каком месте?
– Там забора. А там яма такая. І ўтапілі. Но яшчэ ніхто не нашоў.
– А где то место?
– У Віліі.
Дубок, Астр. – Уладзімер Ляскоўскі, 1960 г. н. Зап. у 2007 г. Л. С., В. В., Ю. У.
Расш. Т. В. Зах. LTR 7686/310.

116
Duboko rėva iš
dešiniojo upės kranto
(2008-11-22)
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21. [Iš kaimo istorijos. Koplyčia, prie Neries stovi kryžiai – kalvarija vadinasi. Liepos 1 d.
bus atlaidai. Meldžiasi Pilkapio Dievo Motinos garbei.
– Kodėl taip pavadinta, gal ten yra pilkapių?
– Kas žino. Apsireiškė Marija, pastatė koplyčią, vanduo stebuklingas. Net iš Maskvos čia
atvažiuoja, labai vanduo geras. Ten Dievo Motinos statula ir šaltinis.]
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117b
Šeštosios Duboko kalvarijų
stoties koplyčios interjeras
(2007-06-14)

117a
Šeštosios Duboko
kalvarijų stoties
koplyčia
(2007-06-14)

Капліца – Каліварыя называецца. Калі ісьці каля Вяльлі, там крыжы пастаўлены. І
першага, во, будзець фэст тут, прыязджаець ксёндз, моліцца, людзей многа сабіраецца.
– А што кажуць пра гэту Кальварыю?
– Нічога. Тут ксёндз з Жойдзішкаў прыязджаў даўней. Тут пан паставіўшы другую
капліцу ў нас.
– А які пан?
– Сідарэвіч. Там напісана.
– А чаму так – Кальварыя?
– Ну, моляцца тут. Каліварыя Маткі Боскай Курганскай. Дзень так называецца, і
святкуяць.
– А чаму так называецца, можа, тут курганы?
– Хто яго знае. З’явіўшыся была, паставіўшы тут, там вада святая. Здалёку, аж з Масквы прыязджаяць. Надта памагаець. Там Матка Боская ёсь і крыніца.

– А як тую крыніцу называлі?
– Крыніцу не называлі. Проста крыніца.
– А дзе Матка Боска Курганова?
– Во па дарозе проста пойдзеця і там кала Вяйльлі, там і крыжы, і Матка Боска, усё
увідзіця.
– А может там ісцеленія какіе былі?
– А хто іх знае. Я тут нетутэйшая. Во наша баба была тутэйшая.
– А дзе этыя курганы?
– У капліцу пойдзеця, там ёсь абразы, там панапісана.
– А ці былі капцы, курганы, можа, Шведскія магілы, казалі?
– Ня чула нічога пра гэта.
– Так две капліцы?
– Дзве. Адна тут за рэчкай, а другая там.
– А чаму две?
– Паставілі тут маліцца. А там пан зрабіў ад сябе. Як ідуць у Каліварыю, там моляцца.
Дубок, Астр. – Вераніка Верабей, 1941 г. н., нар. у в. Маркуны. Зап. у 2007 г. В.
В., Ю. У., Л. С. Расш. Т. В. Зах. LTR 7685/430.

22. [Velnio tiltas. Kairiajame Neries krante, apie šimtą metrų nuo Dievo Motinos grotos, kadaise
buvęs medinis tiltelis, vadinamas Velnio tiltu. Anksčiau toje vietoje vaidendavosi velnias, klaidindavo
žmones. Kitąkart tilto link pasukusiam traktorininkui šis susidvejinęs ir žmogus turėjęs užmerkti
vieną akį, kad galėtų pravažiuoti. Kai pastatė kalvarijos koplytėles, nebesivaidena.]

– А про те курганы, что Матка Боска Курганска, что чулі?
– Ну што з тым чартом звязана, зато ж тут ксёндз і паставіў каплічку, і там каплічку.
А там як канчаецца, там масток развалены, дык яго там і называюць Чортаў мост.*
– А где он там?
– Еслі ехаць окала Віліі, толькі там, наверна, сейчас ветрам павалена, вот там дзе
Мадонна, Матка Боска, ана стаіць па левай старане, атсюда дапусцім палтара кілометра.
А ад Віліі ана відна, па левай старане. А там метраў дзе-та сто і Чортаў масток эты.
– А чево он Чертов?
– Там і здані паказаваліся, карочэ, можа, там чорт сядзіць. Я і сам там чуць быў не
заблудзіў. Вродзе нармальны масток. А я на веласапедзе. Я ўдзіўляюсь, як эта калясо
якраз заела. Пярэдняе – і я з мастка паляцеў. Я малы яшчэ быў, у школу хадзіў.
– А сечас того моста нет?
– Ён згніў, но прайці можна. Цяпер развалены.
– Он был деревянный?
– Да, дзеравянны.
– А кому там ешче случілось невезеніе?
– Адзін трактарыст ехаў, дык яму два казалася. Дык ён адзін глаз закрыў, каб адзін
мост, і паехаў.*
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– А якія яны былі, тыя чарты?
– Я не знаю. Яму мосцікі два паказалася. Можа, ён быў выпіўшы, можа, чорт той і
не вінаваты.
– Черты казалісь і на мосту і где Кальварія?
– Не. Як каплічкі паставілі, і ўсё. Да, да, да.
– А что с курганамі?
– Во каплічка Курганская называецца.
– Почему Курганская называется, значіт курганы тут есть?
– А я не знаю, ад чаго. Што Курганская, можа, эта не ад курганоў, а па рэлігіознай
лініі што-та. Дапусцім, Пётра і Паўла ў Вільнюсе касцёл і астальныя такія. Можа і тут
так звязана. Можа, гэта фамілія чыя-та была. Эта па святому, ціпа такоя.
– А капцы такіе чулі?
– Не, не чулі.
Дубок, Астр. – Эдуард Пастэрнак, 1943 г. н., нар. у в. Навасёлкi. Зап. у 2007 г.
Л. С., В. В., Ю. У. Расш. Т. В. Зах. LTR 7686/316.
* Pateikėjas juokiasi (Vait.).

117a-b
Duboko lurdas
Neries pakrantėje
(2007-06-14)

23. [Duboko šaltinis. Ten toliau, už kaimo – šventas vanduo. Pirmąjį liepos sekmadienį
maldininkai ten renkasi į atlaidus. Šaltinis garsėja nuo seno. Žmonės atvyksta pasisemti vandens.
Kunigas jį pašventina per bažnytinę procesiją. Ten du šaltiniai. Toje vietoje, sako, prasmegusi
bažnyčia – toks padavimas.]

Святая вада – трэба за Дубок ісьці.
– А далёка?
– Там дрэнна ісьці, заросшы надта.
– А мы на лодках.
– Кіламетры пад два, там будзе. Першая нядзеля гэнага месяца, там фэст адбываецца.
– Купалле, Ян?
– Не, не. Купалле 24-га. А там проста так, усе людзі бяруць ваду гэту. Здаўна там
вадзіца святая. Ксёндз там працэсію вядзець. Свеньціць. Там два ручайкі, там уляцела
цэрква. Эта такое прэданіе.
Ашмянец, Смарг. – Мячыслаў Цялега, 1941 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л.
С. Расш. Т. В. Зах. LTR 7685/425.

Зыбуха / Zybucha
24. [Neries rėva prie Sargoucų vadinama Zybucha. Jeigu jos nežinai, tai lėksi ant
akmenų. Ten žvejai buvo pastatę akmenų užtvaras, upės vanduo per pusmetrį pakilęs. Ten
plaukiant valtimi būtina pasistūmėti, kitaip įstrigsi. Toje rėvoje rinkdavome kalkakmenį,
parduodavome.]
– Так там Вы рапаў не ведаеце, як называюцца?
– Толькі ў Соргаўцах. Во ў Соргаўцах ёсь рапа.
– А як яна называецца?
– Зыбуха.
– Зыбуха?
– Ага.
– А там камяні якія ёсь?
– Ёсь у Зыбусе. У Зыбусе тутай еслі не знаеш на чаўне, так і ўзгоніся. Там вада была,
каторая язы парабіўшы рыбу лавіць, так праве вада падняўшы на паўмэтра. Так з чоўнам
як едзеш, едзеш, трэба дужа піхаць, бо згоніся. Я збіраў тутака... Вапну збіралі, палілі
камень, заганялі. Так я не мог сагнацца, мне прыхадзілі тады памагалі. Сагнацца ў гэту
рапу.
Маркуны, Астр. – Станіслаў Пазлевіч, 1922 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С.,
А. М., Ф. К. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7685/477.
25. [Brakonieriai tveria upę. Sukrauna akmenų krūvas, ten pastato šešias septynias varžas
(бучы). Vanduo pakyla per metrą. Žadiškėse to nėra. Rimšenentuose statydavo, ten, kur Sargoucų
rėva, vadinama Zybucha.]
А па рэчцэ забівалі язы – гэта браканьеры. І тады такімі каробкамі выкладывалі
каменняў сюды. А тады ставілі такія бучы... Падойме ён ваду табе на мэтар. Вышыні.
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Шэсць, сем бучоў ставілі. У Жойдзішках такога няма. Во ў Рымшанентах ставілі этыя
бучы. Тутака ў Соргаўцах над самай рапай (Зыбуха – рапа гэта ў Соргаўцах).
Маркуны, Астр. – Станіслаў Пазлевіч, 1922 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С.,
А. М., Ф. К. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7685/495.
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26. [Aukščiau rėvos yra labai gili sietuva, joje – vandens verpetai. Jei ten plauksi, gali įtraukti
į dugną. Jei įtrauks, verčiau nesikapanok: pasiekus dugną išmes aukštyn kaip kamštį. Jei imsi
spurdėti, paskęsi.]
– А дзе вада паварочваець, як называюць?
– Рыбакі кажуць: Вышэй рапы чуць-чуць ёсць очань глыбокае места. Эта ў нас называецца вір. Будзеш плыць, то цябе можаць уцягнуць аж да дна. З віру не нада выбірацца
самому. Да дна дайдзеш, а тады назад цябе выкінець.
– А калі будзеш выбірацца, то патонеш?
– Да.
Нестанішкі, Смарг. – Вальдэмар Федаровіч, 1940 г. н. Зап. у 2007 г. Л. С., В.
В., Ю. У. Расш. Т. В. Зах. LTR 7686/339.

Рымшаненты / Rimšenentai

119
Pasakoja Marija
Voicechovič iš
Rimšenentų
(2007-06-15)

27. [Iš kaimo istorijos. Vieta pavadinta Kalatauka (Калатоўка), nes ten esą muštasi (калацiцся – muštis, kumščiuotis), ar su lietuviais, ar su lenkais. Mano mama pasakojo.
– O kaip tą lauką, mišką vadina?

– Šileliu (Барок), Galiniais (Хвасты), Kūdra (Кудра). Toje pusėje Paliepe (Падліп’я)
vadinosi. Dabar ten viskas užaugę tankiu pušynu, eglynu.]
З кім яны біліся, ці яны з літоўцамі, ці яны з палякамі. Там такоя поля, там жыта
пасеяна. Недалёка.
– Дык а чаго Калатоўка называецца?
– Там калаціліся, біліся, таго і Калатоўка.
– Ад таго што калаціліся?
– Ага. Так мая маці гаварыла.
– А як эта поля завецца, лес?
– Тут Барок, Хвасты, там Кудра, там надта густыя сосны, ельнік густы, так заросшы,
Кудра тая, прайсці няможна. На тэй старане Падліп’я называлася.
Рымшаненты, Смарг. – Марыя Сідарэвіч, 1940 г. н., нар. у в. Рымдзюны. Зап.
у 2007 г. Л. С., В. В., Ю. У. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7686/332.
28. [Iš kaimo istorijos. Šalia Neries žemės rėžiai Kalataukomis (Калатоўкі) vadinti,
Raginiais (Рагіні), Dubrovais (Дубровы). Ten, už kaimo, tą žemę Ilginiais (Доўгія) vadino. Tokie
ilgi žemės rėžiai.]
Мы называем Магільнік, а не Кладбішча.
– А тут у лесе – Калатаўка? Поле такоя.
– Калатоўкі. Возьле Вяльлі такая зямля. Кускі – Калатоўкі – так называліся. Рагіні
называліся.
– Як?
– Рагіні. Рагіні тожа называліся, тожа, як на Вяльлю ідзеш. Калатоўкі, тады Рагіні.
Дубровы тады, кускі зямлі так называліся. Там за вёскай тады Доўгія называлі зямлю –
Доўгія такія шнуры былі.
Нестанішкі, Смарг. – Леанарда Рымдзёнак, 1932 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У.,
Л. С. Расш. Т. В. Зах. LTR 7685/431.
29. [Upės pavadinimas. Mes vadiname Vilija, baltarusiškai – Viailia. Seni žmonės pasakojo,
kad kažkur prie Vileikos ji prasideda. Kažkoks akmuo ten, sako, yra. Iš nedidelio upelio ištvinsta
į tokią didelę upę.]
– А чаму так называецца рэчка?
– А паняція не імею.
– А як вы яе называеця?
– Вілія.
– А па-беларуску?
– Вяйлья. Я к Віліі прывыкшы, дык я Вілія заву.
– А можа чулі, дзе яна началася?
– Яна началася, расказавалі мае старыя, дзе-та пад Вілейкай. Камень какой-та там.

Tautosakos
tekstai

181

– А які там камень?
– А я не знаю, толькі так гаварылі. Казалі, з маленькай рачушкі такая бальшая рака.
Рымшаненты, Смарг. – Марыя Сідарэвіч, 1940 г. н., нар. у в. Рымдзюны. Зап. у 2007 г.
Л. С., В. В., Ю. У. Расш. Т. В. Зах. LTR 7686/319.
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Нестанішкі / Nestoniškės
30. [Iš kaimo istorijos. Ten toks pušynėlis, jame laidojo prancūzus. Kai žmonės kasdavo
bulviarūsius, tai rasdavo kaulų. Vėliau liovėsi rausę. Dabar ten guli akmuo, jame iškaltas kryžius.
Kartą vienas žmogus parsigabeno tą akmenį, padėjo prie laukujų durų po slenksčiu. Tai jį kasnakt
kažkas sapne ragindavo: „Grąžink, iš kur paėmei“. Jis taip ir padarė. Ten ir prancūzkapiai.]
Там такі сасоннік ёсь, там хавалі французаў. Там капалі людзі ямы, хавалі картошку,
выкапывалі косьці. А потым перасталі там капаць. Цяпер там ляжыць камень і на камені
высечаны крэст.
– Ён даўно там быў высечаны?
– Даўно. Аднаму чалавеку гэты камень панравіўся, прывёз дамой. На крыльцо эты
камень пад ногі. Каждую ноч гэтаму чалавеку снілася: „Адвязі туды, дзе браў“. Адвёз і
цяпер там ляжыць. І магілы там французскія.
Нестанішкі, Смарг. – Вальдэмар Федаровіч, 1940 г. н. Зап. у 2007 г. Л. С., В. В.,
Ю. У. Расш. Т. В. Зах. LTR 7686/355.

120
Per Nerį keliasi Gėliūnų jaunimas,
išsiruošęs į Nestoniškių bažnyčią
(XX a. 5–6 dešimtmetis)

31. [Iš upės istorijos. Neries ištakos – už Vileikos, už Maladečinos, prie tokio didelio
akmens. Pradžioje nedidelis upeliūkštis pamažu ištvinsta į vandeningą upę. Viailia – vadina
paprastai. Lietuviai Vilniaus miesto ribose upę vadina Nerimi, poetės Salomėjos Neries garbei.
Už Vilniaus – vėl Vilija.
Kadaise Vilniuje dirbau. Anuomet tai buvo nedidelis lenkų miestas, Vilnia vadinamas, o
Lietuvos sostinė buvo Kaune.]
Ана начынаецца за Вялейкай за Маладзечнам эта Вілія, яна выцякаець з-пад бальшога камня. Маленькі, маленькі ручаёк, а патом дабаўляюцца, дабаўляюцца і тады стала
бальшая рэчка.
– А як той камень называецца?
– Не знаю.
– Хто так казаў?
– Людзі знаяць.
– А чаму так называецца Вяльля?
– Вілія.
– А па-беларуску?
– Вілія.
– А Вяльля?
– Эта па-просту так гавораць. Літоўцы называяць эту Вілію ў раёне Вільнюса Нерыс.
– А чаму?
– А ў Літве была паэтэса Саламея Нерыс, дык яны называяць так, а тады за Вільнюсам апяць Вілія.
– Апяць Вілія?
– Да. А каля Вільнюсе Нерыс, такая Саламея Нерыс у іх.
– А аткуда знаеця?
– А я ў Вільнюсе работаў. Сечас усё перамяшалась. Які там быў Вільнюс? Маленькі
гарадок. Эта ж Вільня звалася, не Вільнюс. Эта быў польскі горад, а сталіца літоўская
была ў Каўнасе.
Нестанішкі, Смарг. – Вальдэмар Федаровіч, 1940 г. н. Зап. у 2007 г. Л. С., В. В.,
Ю. У. Расш. Т. В. Зах. LTR 7686/347.

32. [Iš upės ir žvejybos istorijos. Žuvis gaudydavo tinklaičiais, graibštais, bradiniais. Mano
uošvis pynė varžas (бучы); keturiese (užtvaras upėje statė). Lydekas gaudydavo bradiniu iki pat
rudens, jos mėgsta tūnoti žolėse. Sugaudavom po 3,5 kilogramo dydžio lydekų. Per ievų žydėjimą
neršia žiobriai, antrąsyk, kai rugiai žydi, neršia jau smulkesni, tokie juodi. Vienu metu jie išvis
buvo išnykę. Turbūt lietuviai upę tinklais buvo užtvėrę. Toje vietoje, kur Neris įteka į Nemuną.
Lydekos neršia balandžio pabaigoje. Kadaise daug visokių žuvų būdavę: vėgėlių, ūsorių,
kuojų, meknių, ešerių. Atplaukdavę ir lašišų į Nerį neršti. Neršti jos plaukia į švarius vandenis.
Mūsuose buvo toks užkietėjęs žvejys. Jis pamatė, kad lašišos plaukia, sviedė vieną granatą,
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nepataikė, kitą žuvį sužeidė. Kaip sykis pakrante toks žydas vaikščiojo; priėjo, pasvėrė – 7 pūdai
(=112 kg) ir nupirko.
Skaniausias keptas ešerys. Išdarinėji, pasūdai, įpili aliejaus, tada miltuose išvolioji. Žuvies
skonio su niekuo nepalyginsi. Anksčiau žuvis gaudydavo krepšiais. Vandenį sudrumsčia ir semia.
Dar po akmenimis gaudė. Kartą ir aš graibydamas ranka po akmeniu aptikau ungurį. Tankioje
žolėje koja galima lengvai žuvį apčiuopti.]
PRIEDAI
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– Як даўней рыбу лавілі?
– Нада мець сеткі, ці сачок, ці брэдзень (...).
– Як даўней лавілі ў Вяльлі?
– Цесць мой лавіў бучамі. А я бучы плясці ня ўмею. Мужыкі чатыры ставілі, хто мог
плясьці.

121
Žvejybos priemonės
(varžos ir venteris)
Vilniaus S. Batoro universiteto
Etnografijos muziejaus
ekspozicijoje (XX a. 3-iasis
dešimtmetis)

– А каб добра лавілася, можа, акурвалі сеткі? Можа, якую малітву казалі ці што? Каб
рыба добра лавілася.
– Не знаю, проста лавілі і ўсё.
– А ў якую пару лепш ловіцца?
– Цяпер во, калі брэднем, дык і шчуку злавіў бы ў траве, травы ўжо ёсь, яна ў траве
стаіць.
– Эта ў гэты час?
– Да, ужо ёсь. Шчука ўжо да восені. Стаіць у траве, а тады вялятаець i ловіш.
– А добра ці дрэнна сустрэць бабу, як ідзеш на рыбу? Якія прыметы?
– Я ў гэта ня веру.
– А другія верылі?
– Бог іх знае.
– А на лодках ці лавілі?
– Не. Там у рапе на тым баку быў добры рыбак, ужо памёр.

– А якая рыба даўней вадзілася?
– Як цвіціць чаромуха, тады такая сырта нераставала, крупная, а тады другі раз сырта
нераставала тады, як красуіць жыта. Але ўжо болей мелкая, чорная. А тады яе адно врэмя
не было, дзе яна дзелася. Мусіць, літоўцы былі перагарадзіўшы. Сетку былі паставіўшы.
– А где та сетка ў літовцев?
– Дзе ўпадаець Вілія ў Нёман. Там эта сетка. Там яны перагарадзіўшы і не пускалі эту
рыбу.
– А шчупак калі?
– Шчупак нарастуіць у канцы апрэля. Разнай рыбы было. Усач такі крупны. Зімой у
бучы налім лезіць. Пад лёдам гарадзілі.
– А як пад лёдам можна загарадзіць?
– Гарадзілі летам, а зімой прасек лунку і дастаеш. Было што пападуцца і па тры кілаграмы.
– А где бучы стаяць у рацэ? Можа вашы дзяды ставілі?
– Дзяды нашы яшчэ строілі.
– А вы імі пользуетесь?
– Ногі баляць.
– А яшчэ якая рыба?
– Налім, платва, язь, акунь.
– А самая вялікая?
– Усач.
– А вы якую самую вялікую паймалі?
– Пападалася броднем шчука кілаграмы тры з палавінай.
– А русалка якая можа ў вадзе?
– Да не. Раньша захадзіў у Вілію ласось. Даўно. Ён ідзець на чыстую ваду на нораст.
Там, на тым баку, у рапе, дзе быстрыня. У нас быў такі заядлы рыбак. Дык агледзеў, што
ідзець ласось, адну гранату кінуў, усёраўно пашоў, другую гранату кінуў – раніў. У куст
упёрся. Паймаў ён яго. Берагам там хадзіў яўрэй, чаго яго там чорт насіў. Падышоў, узьвесілі – сем пудоў. Купіў яўрэй гэтую рыбу.
– А на смак якая рыба?
– Самая ўкусная паджарыць – окунь.
– А як вы жарылі?
– Раскажу. Пачысціў, прысаліў, наліў там поснага масла. Тады нада ўкатаць у муку.
– На смак рыба на што пахожая?
– Рыба ёсь рыба. Ні з чым не зраўняеш.
– А бывало, што пацаны лавілі рукамі рыбу ці нагамі?
– Бывала, што летам была такая ўклейка небальшэнькая, яе лавілі карзінай. Ваду
прымуціш, дык яна аж да ног лезла. Аж чорна было, карзінай зачэрпавалі.
– А под камнем іскалі рыбу?
– Пад камнем і я лавіў, як малы быў. Цяпер не палезу, баюся. Там недалёка ад берага
камень. Усунуў руку, нашчупаў нешта мягкая. Думаю – налім, ён тожа любіць пад камень
залезці. Я шчупаю, каб за галаву ўзяць, ён жа скользкі, яго так не возьмеш. Шчупаў, шчупаў – галава тонкая. Я руку раз з-пад каменя, а ён з гэтай дыркі свісь мне на калені. Дык
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я выхадзіў аж на бераг. Угар. Ай, тваю макаўку, як выпрастаўся, як пашоў на бастрыню, я
б яго рукамі не ўзяў.
– А нагамі ашчупавалі рыбу?
– Дзе густая трава, можна стаць на рыбу.
Нестанішкі, Смарг. – Вальдэмар Федаровіч, 1940 г. н. Зап. у 2007 г. Л. С., В.
В., Ю. У. Расш. Т. В. Зах. LTR 7686/337.
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122
Romualdas Bučinskas
samčiu (sumciu) gaudo
žuvį Ašmenoje ties
Gėliūnais
(2011-08-12)

Буякі / Bujakai
33. [Iš upės ir žvejybos istorijos. Takišys pastatytas seniai, nežinau, kas tuos akmenis vilko,
kas užtvarą statė. Žuvį gaudė merežiais, nupintais iš vytelių, meškerėmis. Naktimis žūklaudavo
vedėja – plukdomu tinklu. Dabar, kai jau demokratija, tai visą žuvį išnuodijo.]
– Раскажыце як даўней рыбу лавілі?
– Ну як даўней лавілі? Бучы ставілі.
– А вот тут бучы каля вёскі стаяць?*
– А, гэта даўно, тыя ўжо памёршы, іх німа.
– Давно тут построено?
– Даўно, не за маей памяці. Я не знаю, хто тут цягаў гэтыя камні, хто тут што рабіў.
– А как называете это место, где камні?
– А як даўней звалі… Перавал нейкі. І далей камні ёсь. І Перавал, і забора, – гаварылі.
А як рыбу лавілі? Мярэжы ставілі. Мярожы такія, зь вітак плеценыя. І вудачкамі лавілі. А
ў гэта врэмя, як пашла ўжо дземакрація, ператравілі ўсю.
– А вы рыбак?
– Бываець, з вудачкай сяджу, са спінінгам.
– А як даўней ночы лавілі. На лодках?

– Была такая, называлася вядзея. Такія як мяшок з нітак. Тут лодка і тут. А яна паміж
цягнулася, толькі падымай.
Буякі, Смарг. – Мар’ян Рогач, 1938 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С. Расш.
Т. В. Зах. LTR 7686/368.
* Klausiama apie upėje prie kaimo esantį takišį (Vait.).
34. [Iš žvejybos istorijos. Anksčiau buvo luotai (ладдзя), tokie kaip loviai. Kai kas juos vadino
dušegubkomis, šios lengvai apvirsdavo ir prisipildydavo vandens. Luotus daugiausia skobdavo iš
storo eglės arba liepos kamieno. Tiko ir pušies mediena. Iš lentų darytos valtys jau vadintos
čiovenais (чолан). Jos ilgos, 4,5–6 m dydžio, per upę jomis keldavo arklius ir karves.
Luote sėdėdami irdavosi dviejų metrų ilgio kastuvo formos tašytu lentgaliu (вясло).
Stovėdami arba sėdėdami valtyje atsispirdavo keturių metrų ilgio kartimi (шост).]
– А якія былі даўней лодкі, як зваліся?
– Даўней была „ладдзя“.
– Ладдзя?
– Ладдзя.
– І тут называлі ладдзя?
– Да. Яна з такога палена, шырокага, выдзёўбывалі, як карыта такоя, рабілі.
– Можа, гэта човен называўся?
– Не, ладдзя. А як сталі рабіць з дасок, тады стаў называцца чолан.
– А так выдзеўбаная ладдзя?
– Ладдзя.
– А пры вашай памяці ці рабілі такія ладдзі?
– Помню яшчэ… Дык то яе зваў ладдзя, а хто зваў душагубка. Яна надта кулялася і
вялікай вадой залівалася. Можна і ўтапіцца, таму называлася душагубка.
– А чаму кулялася?
– Ну з палена вычасана, вузкая была.
– А якіх памераў, сколькі там людзей магло сесці?
– Дваіх. Ну, во так во рабілі. Каб канец во туды. І так выдзёўбывалася, во такой во
прымерна формы была. А тут выбрана ўсё скрозь. І так канцом, каб ужо легчы ішла па
вадзе, такі канец рабілі. Называлася „ладдзя“.
– А чалавек дзе бывае?
– А чалавек у гэтым канцы будзе сядзець і ў гэтым. Нада роўна на ёй сядзець. А як
ужо сталі лодкі рабіць, тады о так сталі з дасок рабіць. А тут металічаскія і дзеравянныя
ўпоры такія тры ставілі.
– А так те сіделі ілі стоялі?
– Сядзелі. Толькі сідзячыя. Як ты будзеш стаяць, яна перакуліцца. А ў гэтай ужо можна стаяць. І лашадзей перавазілі, як нада, і кароў, такія во лодкі бальшыя. Чатыры з палавінай метры, і пяць, да шасьці метраў рабілася дліны, якія доскі будуць.
– А якое дрэва?
– Жэлацельна, каб ель была. Яна не так намакаець, і лёгкая.
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– А ладдзю?
– А ладдзю бальшынство дзелалі з елі і зь ліпы. Ліпа тожа лёгкая. І сасна ідзёт.
– І вот в ладье сідіт человек і імеет шест такой?
– Вясло, вясло называецца. Як лапата. Кусок даскі, ацесаны, а тут ушырана. І такая
ручка. Такоя метры два.
– Эта толькі для ладдзі? А для лодкі?
– А для лодкі ўжо шост. Во такая жэрдка, метры чатыры, упіраешся ў дно, можна
стоячы і седзячы, як хочаш.
– А ці захаваліся такія ладдзі?
– А не-не-не. Няма.
– А ці чулі такую лайбу лодку?
– У адным мейсцы так называецца, а ў другім так. У каждым мейсцы называлася паіному.
– А ў вас тут ладдзя?
– Ладдзя.
– А чолан як лодка?
– Да, як лодка.
– А чайку чулі?
– Чайка – гэта птушка, лётаюць птушкі такія...
Буякі, Смарг. – Мар’ян Рогач, 1938 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С. Расш.
Т. В. Зах. LTR 7686/369.
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Neries valtys ir jų
šeimininkas žemiau
Žadiškių
(2007-06-14)

35. [Iš upės ir žvejybos istorijos. Neries žuvys: ešerys, meknė, kuoja, ungurys, stambiausia –
lydeka (buvau sugavęs 6 kg svorio). Lydeka neršia prasidėjus ledonešiui. Paskui seka strepečiai,
ešeriai, atšilus orams – kuojos, vėliau karosai ir lynai. Pražydus ievoms atplūsta žiobriai. Žiobriai
balti ir juodi. Paskutiniai neršia šapalai; salačiai įvairiai vadinami.

Kiekviena žuvis turi savo skonį. Vienų žuviena tanki, kitų – reta; vienos žuvys kaulingos,
kitos turi mažai ašakų.]
– А якіх вы рыб знаеця?
– Акунь, язік, платва, угар быў.
– А якая ў вашай памяці самая вялікая рыба была?
– Верна ж, шчука. Я кілаграмаў на шэсь быў злавіўшы. Большай не было.
– А якая на смак сама лепшая?
– Угар. Кажная рыба свой смак маіць. Адной плотная мяса, другой – рэдкая мяса.
Адна кастлівая, другая некастлівая.
– А калі якую рыбу можна лавіць? Можа, якая прыкмета была?
– Цяпер ніякай няможна. А даўней як лёд пайдзёт, з лёду шчука нерастуець. З лёду.
Патом ялец ідзець, нерастуець. Патом окунь, тады пацяплеець – платва. А тады карась
нарастуець, лін, гэта ужо як цяплей. А як чаромха цвіціць, тады цырта нерастуець. Белая
і чорная, два сарты іх ёсь. Тады паследні будзець галаваль. Жэрах – усякіх ёсь названняў.
Буякі, Смарг. – Мар’ян Рогач, 1938 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С. Расш.
Т. В. Зах. LTR 7686/370.
36. [Iš upės istorijos. Sielius plukdydavo į Vilnių, nesurištus rąstus – į Alchovkos kartono
fabriką. Rėvas stengdavosi įveikti plaukdami viduriu. Prireikus irdavosi prie kranto ir nakvodavo.
Įkandin sielių plaukia valtis – ji atstumia prisiplakusį prie kranto sielį. Daugiausia plukdė
egles.]
– Ці пры вашай памяці плыты хадзілі?
– Хадзілі, на Вільнюс, а дрэвы сплаўлялі ў Альхоўку на кардонную фабрыку. Эта за
Савецкім часам. А раней у Літву ганялі, многа, ідуць, ідуць, многа было.
– А там дзе рапа, як пераганялі, мусі, цяжка было перагнаць?
– А пасрадзіне между камней там свабодна прахадзіць.
– А там не было ніякай карчмы ці чаго? Дзе ім было пераначаваць?
– Ну, як нада, тады да берага как-то прывязываюць, там і начуюць. І так сплаўлялі
лес, плыў, плыў. А ззаду хто ехаў на лодцы, спіхалі ад берагоў. Ёлку ў аснаўном.
Буякі, Смарг. – Мар’ян Рогач, 1938 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С. Расш.
Т. В. Зах. LTR 7686/376.
37. [Iš upės ir kaimo istorijos. Žuvis ir patys valgydavo, ir pardavinėdavo. Daugiausia
Mykoliškių žydams. Gabendavo maišais į turgų, kur toliau nuo upės. Žvejai ne tik žuvaudavo,
bet ir žemę dirbo.]
– А рыбу можа прадавалі?
– Самі елі і прадавалі.
– А каму прадавалі?
– Жыдом кажуць. Вазілі мяхамі ў Міхалішкі.
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– А чаму жыдам?
– Жыды багацейшыя. Вазілі на базар, туды дзе рэчка далёка, дзе не наловіш.
– А былі такія рыбакі, што зямлю не рабілі, а толькі рыбу лавілі?
– Не, не. Толькі такія, што і зямлю рабілі, і рыбалкай займаліся.
Буякі, Смарг. – Мар’ян Рогач, 1938 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С. Расш.
Т. В. Зах. LTR 7686/379.
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38. [Iš žvejybos istorijos. Ant kabliuko nekibdavo. O va gružliai, vos įbridus vandenin,
tuojau puola žnaibyti kojų pirštus. Vaikams įdomu.]
– А ці праўда, што раней лавілі на голы кручок?
– На голы кручок не бралася. А як келбу, як залезьці ў ваду, нагой пашурудзіць, дык
і за ногі кусаліся.
– Кусаліся?
– Ну як кусаліся? Падляціць і так дзюбай шчып. Малым жа інцярэсна, што рыба падлятаіць і за ногі цябе шчыпаіць.
Буякі, Смарг. – Іван Сідарэвіч, 1940 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С. Расш.
Ю. У. Зах. LTR 7685/441.
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Ivanas Sidarevičius
iš Bujakų
(2007-06-14)

39. [Iš upės ir žvejybos istorijos. Statė varžas, tokius užtvarus, perpindavo karklų arba beržų
vytelėmis, prikraudavo akmenų, palikdavo pralaidą, vadinamuosius vartus. Pro akmenis žuvis
nepralenda, lieka pralaida, o ten patenka į varžą (буч) ir pasprukti nebegali. Kuolus kaldavo
dugnan, kur gilu – iš valties, kur seklu – brisdavo upėn. Anksčiau kas tik norėjo užtvarus statė.

Nori žuvauti – tverk upę. Dabar pertverti upę draudžiama. Darbas trukdavo tris keturias dienas,
kol akmenis pargabeni, kol vytelėmis sutvirtini. Kitąmet kiek paremontuoji ir vėl gaudai. O žiemą
prakerta eketę, nuleidžia varžą. Po dviejų valandų eini tikrinti. Iškeli varžą, jei pilna, iškratai ir
vėl nuleidi. Per didelius šalčius žuvis neina, todėl varžų niekas nestato.]
Набівалі калкоў, ціпа загарадкі, бралі лазу ці бярозку і запляталі так. Як кошык плятуць, так запляталі. А тады накідавалі туды каменняў. А тут стаўлялі варотцы, так называецца. І ставілі буч. Рыба ідзець. Чэраз камення яна ж не палезіць. Вада чэраз варотцы
цячэць. Всё, рыба залазіць, у буч залазіць, а вылезці ня можаць.
– Вада ж быстра ідзе. Як там забіць гэтыя калкі?
– Ну як? Забівалі, бродзіш там. Дзе глыбока, з лодкі забівалі калкі, а дзе мелка, у ваду
залазілі.
– Калі я зрабіў, то гэта маё?
– Да, ваша лічная. Цяпер жа нельзя. А раней па многу было. Відзелі. Як плылі, відзелі?
тут перакаты, перакаты. Хто хацеў, той гарадзіў. Хочаш рыбіны, значыць, гарадзі. Хочаш
лаві. Ставілі заязкі.
– А ці доўга такі заязак рабілі? За дзень?
– За дзень нея зробіш. І камянёў навазіць, і заплясьці ўсё. Дні тры-чатыры рабілі. Як
ён ужо зроблены, заязак гэты, легчэ, тады на следуюшчы год яго падрамантаваў троху.
Дзе падплёў, дзе які калок паламала, дзе згніў. А як нанава гарадзіць, то доўга.
– А як зімой даставалі?
– Прасякалі дзюрку, каб буч выцягнуць, ды ўсё. Над бучом дзірка. Зімой у вялікія
маразы рыба ня лезіць, ніхто іх не ставіў.
– А калі іх ідзеш глядзець?
– Часы чэраз два трэба ісці патрасці бучы. Патрасці буч – выбраць рыбу. Падняў
– няма, ёсць – бярэш і паставіў на места.
– А ён там пастаянна стаіць?
– Да, пастаянна стаіць эты буч.
Буякі, Смарг. – Іван Сідарэвіч, 1940 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С. Расш.
Ю. У. Зах. LTR 7685/445.
40. [Iš upės istorijos. Tilto polius sukaldavo į dugną naudodamiesi vadinamąja boba – iš
storo rąsto pasidaryta didele kalade. Juk kirviu ar kūju neįkalsi. Keturi vyrai tą bobą suimdavo
rankomis ir kaldavo.]
Тоўстую калодку вычэсывалі ці падбіралі, каб рукамі можна было брацца, такія чатыры ручкі. Каб чатыром мужыкам брацца. Такі памост ставілі, каб стаялі, сваю, і ў чатырох білі.
– А хто строіў масты?
– Былі ж нейкія праекціроўшчыкі. Як сваю біць, дык і вы можаця і я. А там жа трэба
чарцяжы, балты, гайкі. А гэта, каторай білі па сваі, называлася баба. Сякерай жа ці малатком яе не загоніш. Баба. Бралі тоўстая браўно, наганялі яшчэ на яго. Каб яно не так
размажджулівалася, каб не разбівалася. А то ж пастукаеш і ўсё, разаб’ецца.
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– Эта пры вашай памяці рабілі?
– А не. Людзі так казалі. Як білі эту бабу.
Буякі, Смарг. – Іван Сідарэвіч, 1940 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С. Расш.
Ю. У. Зах. LTR 7685/439.
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Маркуны / Morkonys
41. [Kaimo pavadinimas kilęs nuo Morkūno pavardės. Panaikinus baudžiavą Morkonyse
buvo 44 trobos. Kiekvienai skyrė po valaką žemės. Valakas – tai 16 dešimtinių, skaičiuojant
hektarais – apie 21 ha. Lenkų laikais norėta kaimą išskirstyti į vienkiemius. O kadais taip
dalydavosi žemę: jei du sūnūs, tai po pusvalakį, jų palikuonims atitekdavo po trečdalį, tada po
šeštadalį, po aštuntadalį.]

125
Morkonys
(2007-06-15)

[Маркун] ажаніўшыся быў гэты.
– Маркун?
– Ага. Маркун фамілія яго. Маркун. Ад яго пайшла гэта Маркун.
– А ці ёсць такая фамілія цяпер Маркун?
– Няма.
– А што расказвалі старыя пра гэтага Маркуна?
– Адкуль вёска гэта. Назва вёскі. Маркун тутака жыў і залажылася вёска (...).
– А як многа было жыхароў? Пэўна з тысячу было?
– Так вот як паншчызну скінулі, так былі сорак чатыры хаты. І на каждую хату давалі валоку зямлі, надзелы. Валока была шаснасьця дзесянцін, а на актары перавясці
– дваццаць адзін актар было зямлі. На каждую хату давалі сорак чатыры ўчасткі... Я вот

за польскай – хацелі на футары біць – так эты план, каторы зрабіўшы план былі. Сорак
чатыры хаты – сорак чатыры ўчасткі. А тады дзяліліся: ужо два сыны – па паўвалоцы,
тады – па траціне, тады – па шасціне, тады – па асьмаку.
Маркуны, Астр. – Станіслаў Пазлевіч, 1922 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С.,
А. М., Ф. К. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7685/466.
42. [Iš kaimo istorijos. Buvo čia toks lietuvis Valeika, kilęs iš Gervėčių. Jis lietuviškai kalbėjo:
„Gir-gir-gir, ge-ge-ge“. Vietiniai – tai baltarusiai. Daugiausia gyveno Pazlevičių, daug buvo
Vasilionokų. Vietinių lietuvių čia neprisimenu buvus. Bet va mano tėvas pasakoja, kad lietuviai
čia gyveno. Būdavo, kai suželia javai, žmogus pasikiša po pažastimi kepalėlį duonos ir apeina
savo laukus. Vienas kito klausia: „Kas čia vaikšto? – Dievas vaikšto. – Ką jis neša? – Duonos
kepalą.“ Seni žmonės pasakoja, kad per Šv. Jurgį lietuviai laukus apeidavę duona nešini, kad
geriau derėtų. Kas kiek hektarų žemės turėdavo, visus apeidavo. Žemė išdalyta po baudžiavos
panaikinimo. Paskui prie Petro Pirmojo toks lenkas Kosčiuška buvo, tai jis irgi iš Baltarusijos.
Šiaip čia tik šlėktos kariavo. Čia pas mus Palestinoje buvo toks dvarponis Kotvičius. Tai Grabialų
žmonės ėjo pas jį į baudžiavą. Kiti eidavo į Turlus.]
– А хто ў нас былі літоўцы?
– Быў Валэйка такі, я помню.
– Літовец?
– Літовец. Ён па-літоўску і гаварыў: на-гы, на-гы, ге-ге-ге.
– А адкуль ён быў гэты Валэйка?
– Валэйка, я не знаю. Ён быў прышоўшы там недзе з-за Гярвят. Там недзе.
– Не мяйсцовы?
– Ага, немяйсцовы. Мяйсцовых тутака болей былі этыя беларусы. Такія Пазлевічы
найболей было, Васілёнкаў было многа.
– Так тут мяйсцовых літоўцаў не было?
– А мяйсцовых літоўцаў я не помню. Ужо маю восемсят пяць гадоў. Я помню, што ўсё
казалі старыя, што былі літоўцы. Вот мой бацька расказваў, што былі літоўцы. Як толькі
падымаецца дабро, то бярэ булку хлеба пад пахай і ідзе абходзіць поля сваё. Адзін аднаго
пытае: Хто там ходзя? – Бог ходзя. – А што ён нося? – Бохан хлеба. Казалі, што так было.
А ці яны павымерлі.
– Хто так рабіў?
– Гэта казалі людзі даўней. Но пры мне, я ўжо... Яны можа павымерлі...
– То хто так рабіў?
– Гэта людзі старыя расказывалі, што былі такія хадзілі з гэтым хлебам і абнасілі поле
сваё. Былі ж адзіналічныя. Мелі гэта жыта ўсё. На Юрыя. На Юрыя хадзілі. Яны ўжо і хлеб
бралі пад паху, каб уражай быў вялікі.
– А Вы сказалі, што так літовец рабіў ці хто?
– Ну, так літоўцы: Хто там ходзя? – Бог ходзя. – А што ён нося? – Бохан хлеба нося.
– Гэта так літоўцы казалі?
– Ну. Літоўцы так казалі.
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– А дзе яны так казалі?
– Эта бацькі нашы расказывалі, што тут жылі літоўцы. А я ўжо не помню.
– Эта хто так пытаўся?
– Адзін на аднаго.
– Літовец на літоўца?
– Ага.
– І абносілі так гэта поля?
– Ну, абносілі.
– І што з гэтым хлебам рабілі?
– Ну, каб уражай быў бы большы.
– А куды яго закопвалі?
– Ну, нее. Хлеб закопваць – хлеб не закопвалі. Елі.
– Гэта на Юр’я так рабілі?
– Ага. На Юрый дзень яно абходзіцца дабро ўжо, на полі ўсё чыста. Ходзіць на полі
кажды хазяін. Меў там дзесяць гактараў зямлі, пяць гактараў зямлі. Сколька мелі. Мы
мелі толькі тры гактары зямлі. Ужо помню ад бацькі. Дзяліліся. Гэта зямля была надзел.
Калісьці паншчызна была, а тады як ужо пры Пятрэ Первым, а па-польску Касцюшка
быў, таксама зь Беларусі ён. Узяў. А так тока шляхта ваявала. А ў нас быў двор вялікі, так
тут Котвіч жыў. У Палестыне была і Турлы. Двор быў. Пан там. Хадзілі на паншчызну. Во
да вулачкі гэтай во – эта называлася Грабялы. Туды хадзілі яны ў Палестыню. Да пана. На
паншчызну. А гэта хадзілі ў Турлы.
Маркуны, Астр. – Станіслаў Пазлевіч, 1922 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С.,
А. М., Ф. К. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7685/458.
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Stanislavas Pazlevičius ir
Filomena Kavoliūtė Morkonyse
(2007-06-15)

43. [Iš kaimo istorijos. Mes lietuvius girgūnais vadindavome, o jie mus – gudais.
Rimdžiūnuose, Gaigaliuose, Giriose – vien lietuviai. Morkonyse jų nedaug. Vieni morkoniškiai
(pasuose) užsirašė lenkais, kiti – baltarusiais. Mano tėvelis gimė 1888 m., jis tarnavo kavalerijoje.
Prasidėjus Spalio revoliucijai perėjo bolševikų pusėn, išvyko į Leningradą. Mama, mergautine
pavarde Babič, 1917 m. taip pat pabėgo. Ten jie susitiko ir susituokė.]
– А скажыце, хто такія гіргуны?
– Гіргуны – эта літоўцаў звалі. Нас жа звалі гудасы, а мы іх – гіргуны.
– А чаму літоўцаў гіргуны называюць?
– Я ж не знаю адкуль эта назва.
– А дзе гэтыя гіргуны жывуць?
– Жывуць гіргуны, тут у нас астаўшыся. Во, Рымдзюны, Гайголі, Гіры. Эта там скрозь
сплашныя літоўцы.
– А ў Яцынах ці ёсь там літоўцы?
– Німа.
– А ў Вашай вёсцы хто жыве?
– Літвіны?
– Во тут у Маркунах?
– Мала.
– А як тут шчытаюцца: палякі ці беларусы?
– Хто як пісаўся. Хто пісаўся паляк, хто беларус.
– А даўней?
– Даўней мой бацька, вот быў тысяча васемсот восемсят васьмога года. Бацька мой. І
служыў ён у кавалерыі ў гэтай. А тады ўжо як Ленін эты пачаў рэвалюцыю: хто пайшоў у
бальшавікі, хто пакідаў. Так ён паехаў у Ленінград, а матка была з Бабічоў уцёкшы таксама, седэмнасьце гадоў, туды. І спаткаўся там з маткай і ажаніўся.
Маркуны, Астр. – Станіслаў Пазлевіч, 1922 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С.,
А. М., Ф. К. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7685/459.
44. [Iš kaimo istorijos. Čia būta Lietuvos. Palei Nerį šienaujamos pievos vadintos lietuviškai:
Šeškinė (Шашкіне), Taurinė (Тваўрыня), Ceikiniškės (Цейкнішкі). (Stefanijos Pazlevič) tėvelio
pavardė Čaikouskis. Jis nemokėjo lietuviškai, tik truputį vokiškai. Neprisimenu, kad kas nors
lietuviškai būtų kalbėjęs. Gal tarpusavyje, šeimoje. Žinau tik viena, kad čia buvo Lietuva. Seni
žmonės pasakojo. Mums, jauniems, anuomet tai mažai rūpėjo. Dabar būtų gerai, kad kas apie tai
papasakotų. Bet nebėra kam.]
[С. П.:] Была Літва. Асталіся сенажаці, так па-літоўску называліся. Шашкіне там...
Ну, вообшчым.
– Як яшчэ? Шашкіне...
– Тваўрыня. Тады Цейкнішкі.
– Так як паля такія?
– Сенажаці.
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[У. В.:] Пры Вяйльлі. Вяйльля наша плыве і тамака патроха ёсць дзярна. Так этае дзярно мы паназвалі Цейкнішкі.
[С. П.:] Эта Літва была.
[У. В.:] Літва?
[С. П.:] Да. Нескалька ж... Эта па-літоўску называецца. Асталіся.
[У. В.:] Як калісьці па-літоўску звалі? Можа быць. Твой бацька расказаў болей як я.
[С. П.:] Я сама ўжо ня помню. Тата расказываў усё. Ён дзевяноста два гады пражыў
тут.
– А як яго фамілія была?
– Чайкоўскі.
– А ён умеў па-літоўску?
– Не. Па-нямецку троха ўмеў.
– А на Вашай памяці не было, хто тут па-літоўску гаварыў?
– Не помнім мы. Пры нас не было. Тока знаю, што была Літва. Алі ж чы длуга яна, чы
не, алі была.
[У. В.:] Гаварылі, але самі з сабой. Але ж і старых моцна было. Так яны расказывалі
даўней: як былі, як жылі, як тое, як тое рабілі. А ці ж мы такія маладыя: хы-хы – для чаго?
Бавімся. А цяперака цікава. Хочам, каб хто расказаў бы, каб хто прыйшоў. Ніхто нам не
раскажа. Няма каму.
Маркуны, Астр. – Уладзіслава Васілёнак, 1923 г. н.; Стэфанія Пазлевіч, 1926 г.
н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С., А. М., Ф. К. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7685/453.
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Neries ir Ašmenos santaka
(1939-07)

45. [Iš kaimo istorijos. Buvo Ceitiniškės (Цэйтнішкі), Pašlaitė (Пашлайць), Lapovoinia,
Lukai (Лукі), Panerėliai (Панярэлі). Panerėliai – lietuviškas vietovardis. Ten dideli pilkapiai
supilti, pasakoja, kad 1812 metais pro čia traukėsi Napoleonas. Bėgdamas kažkur pelkėse tarp
Palestinos ir Jacinų nuskandinęs lobį. Vėliau vietos ponas, sukvietęs talkon žmones, bandė
kasinėti, to aukso ieškoti, bet neradęs.]
Былі Цэйтнішкі (...) назва. Тады Пашлайць была. Тады была... Гэты... Балоты называлі. Лукі называліся. Панярэлі называлі. Панярэлі – гэта літоўская назва. Праўда? У Панярэлях там такія капцы вялікія накапаныя і ўсё мы казалі, хадзілі, што там у тысяча
васемсот дванастым гаду адступаў гэты Напалеон. Быў пашоўшы на Маскву, а тады яго
гналі сюды. На Бярэзіне заламаўся мост. Я ў Бабруйску служыў…
– А дзе гэныя Панярэлі?
– Панярэлі. Во тут во Ашмянка ўплывае ў Вяйльлю. Во тутака ў канцы. І там ідзіцё
так направа, направа. На тым баку хаты стаялі. Лапавойня, Лапавойня тамака была. Ну,
так там цяперка няма хатаў. Так вот напроціў гэтых – там Панярэлі, такія капцы вялікія.
Так нам расказывалі, што там як адступаў Напалеон, ён тутака пакінуў паміж Палестынай і Яцынамі недзе скарб тутака. Там ёсць такое як балота, так там капаліся вродзе, пан
як быў гэты. Сабраў людзей, каб адкопваць гэта золата. Ну, не нашлі. Тутака яго нет (...).
– А Лапавойня – гэта вёска была?
– На тым футар быў.
– А хто там жыў?
– Там Васілёнкі жылі. Эта з Маркунь Васілёнкі пайшлі туды на дом.
Маркуны, Астр. – Уладзіслава Васілёнак, 1923 г. н.; Стэфанія Пазлевіч, 1926 г.
н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С., А. М., Ф. К. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7685/461.
46. [Iš kaimo istorijos. Buvo Taurinės (Тваўрыня), Lukų (Лукі), Ciaršoko (Цяршок),
Butautiškių (Бутаўцішкі) pievos. Butautiškės – šienaujama pieva už Stračios. Kai statė
Alchovkos fabriką, turtingas Vilniaus žydas Barbaryskis supirko tas žemes. Paliepė ten toliau,
už Morkonių.]
– Ну а якія яшчэ тут лонкі? Вот Панярэлі вы казалі...
– Тваўрыня. Лукі. А ніжэй сюды далей – Цяршок ёсь. Бутаўцішкі такія.
– Як?
– Бутаўцішка. Сенажаць была такая маленькая. За Страчай.
– А дзе?
– Эта над этай, дзе як выплываяць Альхоўка. Страча. Так над Страчай.
– А хто на тых лонках касіў там што?
– Маркуні. Гэта наша было. Ну, наша сенажаць была, дзе Альхоўка зроблена. Таксама
там наша лука была. Міцюнка называлася. І тады як фабрыка пачаў станавіцца, пачаў такі
Барбарыскі, такі жыд быў багаты ў Вільні. Адкупіў нашы сенажаці і пачаў ставіць на гэтай
Страчы Альхоўку. Хоць там.
– А Палепе такую ці чулі?
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– Палепе? А во. Блізка. Во Палепе. Во за Маркунямі адразу Палепе.
– А Тваўрыня дзе?
– Тваўрыня на тым баку ўжо.
Маркуны, Астр. – Станіслаў Пазлевіч, 1922 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С.,
А. М., Ф. К. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7685/463.
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47. [Iš kaimo istorijos. Buvo Raulyniškės (Раўлынішка), Pakapė (Пакапе). Pakapė tuoj už
Morkonių, ant kalvos, iki pat Palestinos driekiasi. Kadaise, kai Jogaila vedė, kai susivienijo, čia
buvo Lietuva. Didelė teritorija, net iki Rusijos. Žinau iš mokyklos laikų: Jogaila 1410 metais kariavo su kryžiuočiais.]
– А яшчэ як палі называліся?
– Раўлынішка. Тады Пакапе. Во адразу. Тут адразу як вёска канчаецца, на гары гэта
Пакапе аж да Палестыны. Цягнецца гэта Пакапе.
– А яшчэ якія?
– Тады далей была, як яна… Раўлынішка... тады далей, як яна… вот круціцца ў галаве… Так можа гэта і літоўскае. Калісьці ж як эта было саедзінілася, Ягела ажаніўся, так
эта ж была тут Літва.
– Была аж па Расію.
– Аж па Расію забраўшы быў. Я знаю, я хадзіў да школы – у тысяча чатырыста дзесятым гаду ваяваў Ягела з крыжакамі.
Маркуны, Астр. – Станіслаў Пазлевіч, 1922 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С.,
А. М., Ф. К. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7685/464.
48. [Iš kaimo istorijos. Perbridus Paupės (Поўпя) upelį, už trijų šimtų metrų nuo Morkonių,
Neries pakrantėje, stūkso didelis akmuo, vadinamas Mačulniku (Мачульнік). Netoliese dar
vienas akmuo, tik jau užtvindytas. Mačulnikas arčiau kranto. Iš Vileikos (Neries aukštupyje)
plukdė sielius, taigi žinojo, kad šis akmuo – Mačulnikas.]
Поўпя. Праз гэту рэчачку, праз Поўпя пойдзіця каля Вяйльлі. А цяперака тут трава. І
каля травы такі ўвідзіця, падойдзіця, ну мэтраў трыста, падойдзіця і камень гэты.
– На этам берагу?
– На гэтам берагу. Мачульнік-камень. Вялікі камень такі. А тады другі далей, той
болей затоплены. А Мачульнік бліжэй да берага.
– А чаго Мачульнік?
– Ну, Мачульнік, я не знаю. Старыя старыкі зналі. Эты камень называецца Мачульнік. З Старой Вялейкі ганялі плыты, знаяць што во – Мачульнік.
Маркуны, Астр. – Станіслаў Пазлевіч, 1922 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С.,
А. М., Ф. К. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7685/499.

49. [Iš kaimo istorijos. Pas mus toks akmuo upėje, prie kairiojo kranto, Mačulniku vadinamas
(Мачульнік). Kai upė patvinsta, jo nematyti. Dabar jis pusiau apsemtas. (Neries aukštupyje
esančios) Vileikos sielininkai žinojo apie tą akmenį – aplenkdavo jį.]
– Во камень у нас быў. Мачульнік яго звалі (...). З левага боку.
– Ён схаваны пад вадой?
– Ён... Так вада прыбывае, так за эта. А цяперка ён у палова вады. Мачульнік. Вялейчыкі гналі ў нас. З Старой Вялейкі ганялі плыты. Яны зналі, што ў нас Мачульнік-камень.
Старыя каторыя зналі. Ад заду пагоніш. Ооо! Должан гнаць у гэты бок, у гэты, ну а тады
ў гэты.
Маркуны, Астр. – Станіслаў Пазлевіч, 1922 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С.,
А. М., Ф. К. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7685/470.
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Paliepės upelis (Полпе)
Morkonių apylinkėse
(2011-12-18)

50. [Iš kaimo istorijos. Viailia – tai mūsų šnekamojoje kalboje. Šiaip ji vadinama Vilija,
dar nuo lenkų laikų. Ten, kur netoli Morkonių Ašmena įteka į Nerį, yra Paliepės pieva (Палепе). Pievos visaip vadinamos. Ten toliau, už Ašmenos, yra Kulių lankos (Кулі), arčiau Neries –
Taurinė (Тваўрыня). Ten karves ganėme.]
– А вот вы кажыце „Вяйльля“. А гэта па-якому „Вяйльля“?
– Эта мы называем. А ана называецца „Вілія“.
– А Вяйльля гэта па-якому?
– Вяйльля – эта мы называем. „Кала Вяйльлі“. „Пад Вяйльлёй“. Эта мы па-просту. А
вот напачатку Міхалішак на масце пішацца „Жэка Вілія“. Так як за Польшчай была. А ў нас
„жэка Ошмянка“ была. А эта Ашмянка ў Вілію ўпадае ў канцы. Тут такое ёсць названіе,
мы называем Палепе. Лонка. І вот не надта яна далёка ўходзіць Ашмянка ў Вяйльлю.
– Тое месца, дзе яна ўпадае, называеце як? Палепе?
– Не. Не кала самага Палепя яна ўходзя. Ніжай трохі. Ну, вообшчым-та, яна ў Маркунях ужо ўходзя.
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– А што за Палепе?
– Лука. Лука. Косім там. Гэта лонка, што косіцца.
– А чаму так Палепе называецца?
– А лонкі ўсяляк завуцца. У нас і за Ашмяной, як тыя другія лонкі. Тады Кулі нейкія
называлі. Знаеш, як старыя дзяды назваўшы, так і мы называлі. А эта ўсё сенакос.
– А Кулі гэта каля Ашмянкі ці каля Вяйльлі?
– Каля Ашмянкі.
– А каля Вяйльлі якія былі лонкі?
– Каля Вяйльлі тут толькі была, як вам сказаць. Як жаж яна... Дзе пасуць... Тваўрыня.
– Як?
– Тваўрыня, лука называлася. Тваўрыня называлася гэта лука. А болей тут лукі маркуньскія я не знаю, бо я сюды пераехала, каровы нічога не трымала, я па гэтых луках...
– А што значыць „Тваўрыня“?
– Тваўрыня – гэта лонка называлася. З тога боку Вяйльлі.
– А чаму?
– А што ж я знаю. Назваўшы так былі. „Дзе каровы пасуць?“ – пытаемся. „У
Тваўрыні!“.
Маркуны, Астр. – Марыя Вайцюль, 1927 г. н., нар. у в. Відзюны. Зап. у 2007 г.
Л. С., В. В., Ю. У. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7686/410.
51. [Iš kaimo istorijos. Pasiekose, toje vietoje, kur Ašmena įteka į Nerį, sako, auksinė karieta
ir dar kažkoks auksas užkastas. Dar mano vyras gyvas buvo, atvažiuodavo sesers vaikai iš Lietuvos ir prašydavo parodyti, kur aukso karieta užkasta. Kastuvus pasiima, nueina prie tokios kalvos
ir kasa. Nieko nerado, išskyrus kažkokį senovinį geležinį kirvį.]
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У нас там на Пасеках – пасекі. Так тамака, казалі, залатая карэта закапаная і яшчэ
нешта там залатое.
– На Пасеках?
– На Пасеках там.
– Тут далёка?
– За Ашмяной. За Ашмяной. У нас Вяйльля ідзець і Ашмяна ў Вяйльлю ўходзя.
– Эта за Ашмянкай там?
– Ну, за Ашмянкай.
– Так гэта там карэта залатая?
– Ну, тамака. Нашы калісьці, мой як жыў муж, так прыяжджалі зь Літвы сястрыныя
дзеці. Так усё: „Iдзём, дзядзя, пакажы дзе тая карэта залатая выкапаць“. Так яны лапаты
возьмяць, завядзець там, такая гара, прыгуркі, так яны капаяць, капаяць. Яны думаюць,
што і праўда выкапаяць.
– А ці знаходзілі што?
– Нейкі тапор знайшлі адзін раз. Такі.
– А які тапор – жалезны ці каменны?
– Нейкі як кувадла. Ну такі, ні цяперашні, даўнейшы.
– Но каменны ці жалезны?
– Жалезны.
Маркуны, Астр. – Уладзіслава Васілёнак, 1923 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л.
С. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7685/454.
52. [Iš kaimo istorijos. Senoliai pasakoja apie aukso statinę, Neryje paskandintą auksinę
karietą. Mat čia kadaise žygiuota Napoleono. Taip seneliai porina.]
Тут як бы, што залатая карэта тожа дзе-та тут прапаўшы. Але... Наслышаны.
Гаварылі ж пра залатую карэту, што як ехаў дзе-та тут Напалеон, тут жа прахадзіў
Напалеон. Утапілі во ў рэчцы нашай. Ну гэта дзядоў сказкі. Што бочку золата… Напалеон, што кажаць карэту дзе-та затапілі ў рэчцы Віліі. Напалеон жа тожа шоў.
Маркуны, Астр. – Ніна Пазлевіч, 1912 г. н. Зап. у 2007 г. Л. С., В. В., Ю. У. Расш.
Ю. У. Зах. LTR 7686/405.
Pastaba: Pateikėja pasakoja kartu su savo dukra (Vait.).
53. [Upės pavadinimas. Nerimi upę vadino Vilniuje. Sako, kažkokia lietuvių rašytoja Neris
buvo. O mūsiškai visur rašė Viaillia, Vilija.]
Нерыс – эта ў Вільні называлі рэчку. Нейкая пісацельніца была ці што... літоўская.
Нерыс.
– А так людзі?...
– Вяйльлю. Усюды „Вяйльля“ пісалася. „Вяйльля“. „Вілія“.
Вілія – рэчка залацістая, дно яе пясчанае, а вада празрыстая.
Маркуны, Астр. – Станіслаў Пазлевіч, 1922 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С.,
А. М., Ф. К. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7685/498.
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54. [Iš upės istorijos. Nuo Mykoliškių iki Vilniaus sieliai plaukdavo tris paras. Kelionė
trukdavo nuo aušros iki sutemų. Nakčiai apsistodavo prie kranto. Miegodavo ant sielių įrengtoje
būdelėje. Kai vėjuota, kai bangos didelės, tai plaukti sunku. Kai ramus vanduo, tai sieliai gerai
eina, ypač pavėjui – per valandą penkis šešis kilometrus nuplaukia. Nuo apačynos (sielio vairo)
styrnikas neatsitraukdavo. Jam iš sielių galo atnešdavo valgyti. Tik priplaukęs pliosą (ramų upės
ruožą), styrnikas galėdavo atsipūsti. Tokia vieta buvo prie Balingrado, ten galima pusdienį ramiai
plaukti. Valdyti sielius reikėjo didelio sumanumo ir patirties. Sunku buvo įveikti nartus (upės
posūkius), nes upės srovė neša į krantą.]
– А як на плытах плыць, то колькі гэта па часе да Вільні?
– Тры дні. Ад Міхалішак трое сутак.* Ну дык вот ад усходу да заходу – ідзець і ідзець.
Будку рабілі на плыце. Ужо на нач як да берагу пагоніш. Лінкі мелі такія. Кол уб’еш, навяжыш яго гэты плыт і стаіць. Ну а тады ў гэтай будцэ пераспіш. А тады гэтыя старыя кажаць: “Ужо ветру няма. Усё чыста”. Бо ёсць вецер, каторы не дае, зганяе. Такія фалі ідуць.

Так плыт не ідзець. А як ціха, папутны вецер – плыт ідзець. Сколька там ён сам па сябе,
там кілометры ў час ён ідзець пяць, можа, шэсць. Я ж яго не мерыў. Як вада дзе цягне.
– А апачынай гэтай рулюеш?
– Апачынай ён рулюе. Спераду ён не пускае, а ты толькі ззаду, паказвае як трэба загнаць зад. А ён там, яму зварыш і есьці яму нясеш туды саган.
– Ён там увесь час?
– Ага, нікуды. Увесь час. Ён не кідае. Ён ужо будзець і будзець.
– А не змяняліся па чарзе?
– Ну, як дзе ўжо знаеш плёс. Плёс называецца, ціха вада, нічога. Так ён кажыць:
„Плёс! Ідзі на галаву ты пабудзь, а я пайду ззаду з’ем есьці“. Так ужо ціха вада. Эты плёс...
Валянгрудак** ёсь, касцёл на тым баку стаіць. Каля Валянгрудку. Там плёс. Такі длуга, там
паўдня можа будзеш ісьці. Так вада ідзець памалу. Там глыбока, тамака не страшна нічога.
А дзе такія, называюцца, заборкі. Такія вот падцягваяць, падцягваяць плыты гэтыя. Стары знаець і праведзець. Еслі не ўмееш ганяць, так разам пусьціся і ён астанецца ззаду, як
не ўмее, ні пацягваць так – на паўдня. Гэты прыгоня, а гэты падцягваіць па норту. „Ня збіся з норту, – кажаць, – пойдзеш к чорту!“ Па норце трэба было ісьці. Вось гэта вада туды
падцягваіць, ён падцягваіць туды. Гэты туды – ён ідзе падцягвае. А гэты... называлі... каторыя па бухтах. Была бухта – такая ціхая вада. Так ён астанецца ўжо. Разам пусьціся, а
гэты ўцячэць, стары, ад гэтых, каторыя маладыя.
Маркуны, Астр. – Станіслаў Пазлевіч, 1922 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С.,
А. М., Ф. К. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7685/475.
* Так ад Міхалішак да Вільні – шэйсят два кілометры. А вадой – сто семдзесят! У тры разы болей – vėliau ranka užrašyta pastaba (Vait.).
** Balingradas, Švenčionių r.
55. [Iš upės istorijos. Dabar kažkodėl tokių upės potvynių nebūna. 1931 m. vanduo Neryje
buvo aukštai pakilęs. Būdavo, pririšame, pritvirtiname pirtelę, kad vanduo nenuneštų. Ledai
dažniausia pajuda per Šv. Juozapą. Sako, tądien lydeka uodega ledą prakertanti.]
[А. Ваc.:] Цяпер чаму няма такога наваднення. Во, лазня гэта – навязваюць, калкі
ўбіваюць, навязваюць дзяржаць. Аж сюды да гэтых бутэлькаў вада была... А я жыла там.
Гэты было ў трыццаць першым надта высока. Гэта там у нас было на лазні і запісана (...).
- А в какой день говорили, лёд начиінает идти?
[А. Вал.:] На Юзэфа, кажа, рыба хвастом лёд збівае. Ужо шчупак разбіў лёд – пашла.
[А. Ваc.:] На Юзэфа Вяйлля тады ўжо ідзець найболей.
Маркуны, Астр. – Альбіна Васілёнак, 1927 г. н.; Алена Валэйка, 1928 г. н. Зап.
у 2007 г. Л. С., В. В., Ю. У. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7686/399.
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56. [Iš upės istorijos. Anksčiau upė buvo vandeninga. Dabar perpus nusekusi, daug vandens
paima Minskas. Sieliai upe nepraplauktų, per daug seklu. 1933 metais vanduo taip aukštai buvo
pakilęs, kad štai iki to namo žmonės plaukdavo valtimi.]
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– А скажыце вады болей было ў Вяльлі чым цяпер?
– Цяпер няма, палова няма, забралі ж яе ў Мінск. Тамка каля Краснага забралі ў
Мінск гэту ваду. Так цяпер рэчка... тут плыты ніякіх не пойдзе – мелка. Тут во хата стаіць,
у трыццаць трэцім гаду, я помню, як была вялікая вада, так чалнамі ездзілі ў хату па ваду.
Гэта ў трыццаць трэцім гаду была такая вада вялікая.
Маркуны, Астр. – Станіслаў Пазлевіч, 1922 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С.,
А. М., Ф. К. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7685/482.
57. [Iš upės istorijos. Anksčiau upės krantai buvo smėlėti, o dabar apžėlę (pelkiniais) kardeliais (кардзямi).]
Вада абрасла цяперака, перш пяшчастыя былі берагі, а цяпер кардзямі зарасла. Такое
балота скрозь. Няма, каб эта пясок, такія пляжы былі.
– А чым зарасла?
– Кардзі такія растуць. Трава такая шырокая. Кардзямі балота.
Маркуны, Астр. – Станіслаў Пазлевіч, 1922 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С.,
А. М., Ф. К. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7685/497.
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58. [Iš upės istorijos. Anksčiau tilto nebuvo, užtat veikė daug keltų. Keldavosi žmonės per
upę į Alchovką ir šienaujamas lankas. Nušienautą ir išdžiovintą šieną parsigabendavo keltu. Kas
neturėjo valties, pėsčiomis brido per Nerį, taip pat Stračią ir Prorvą.]
– І адзін порам, і два парамы, і тры. Там далей. Тутака. Тады яшчэ далей. Усё парамы
былі. Маста не было.
– А парамы куды? У Альхоўку ездзілі?
– І ў Альхоўку, і туды сюды ж. Сена, там наша сенажаць, сена косім, сушым, возім.
Прывозім праз парамы... І брадзілі. Няма чална – пабрадзём. Страча тут – брыдзём. Прорва там такая называецца, брыдзём.
– Прорва?
– Прорва. Рэчка. А мы называем Прорва.
– А яна ў Страчу ўпадаіць?
– Ага, у Страчу.
– А з якога боку: з левага ці з правага?
– А Бог яго знае. Ні мы глядзём. Прыйшлі: Прорва, Прорва. Брыдзём, брыдзём. Страча, Страча – брыдзём, брыдзём. (Смяецца) Мы ўжо колькі гадоў так брыдзём і брыдзём
так. Мы знаем брод іхны. Мы сена сушым. Там Прорва, а тады Страча рэчка. Усё і нам
трэба перабрыдаць. Там сенажаці нашыя надта. Там лукі такія харошыя, длугія, шырокія.
Ой, тамака. Ай-яй-яй! А вёска ж вялікая – кожнай хаце трэба даць сена, каб накасіў бы,
каб меў бы. Во як.
Маркуны, Астр. – Стэфанія Пазлевіч, 1926 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С.,
А. М., Ф. К. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7685/456.

59. [Iš upės ir žvejybos istorijos. Plaukdami luotais atsispirdavo kartimi arba naudodavosi
irklais. Vasarą, Neriai nusekus, geriau stumtis kartimi. Jei kur užplauksi ant seklumos, būtinai
turi griebtis kokios lazdos, kitaip įstrigsi. Labai smarkiai Neris nusenka. Rudenį, kai patvinsta,
visur praplauksi – ir šiapus, ir anapus. O kai upė nusekusi, negali kur nori perplaukti, tenka
ieškoti gilesnių vietų. Anksčiau tik luotais plaukiojo.]
– А скажыце, у Вас тут човен ці вяслом ганяюць па Вяйльлі, ці шастом?
– Як хто: хто шастом едзе, хто вяслом. Але ж шастом найлепей, бо ўлетку надта высыхае Вяйльля. Так ніяк няможна: узлезіш на выспу і мусіш колам якім апірацца, каб
спіхацца. Надта высыхае Вяйльля.
А як ужо ўвосені Вяйльля прыбывае, так тады харашо ехаць усюды і на той бок, і на
гэты бок. А так на той бок бывае хочаш – няможна праехаць, трэба далей ехаць, далёка
там – тады праедзіш. Мелка.
– А даўней толькі чолны такія рабілі? Такой канструкцыі? Другіх не было?
– Не было. Чолны. Толькі чолны.
Маркуны, Астр. – Стэфанія Пазлевіч, 1926 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С.,
А. М., Ф. К. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7685/457.
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60. [Iš upės ir žvejybos istorijos. Dušegubkos – tokie maži žvejų luotai. Būdavo ir daubankų,
išskobtų iš storo rąsto. Per vidurį suolelis padarytas, ant jo sėsdavo po vieną, kitaip apvirs. Irdavosi
nedideliais irklais. Prikabina vedėją, plaukia ir žuvį gaudo. Dar buvo tinklas, vadinamas padryvka
(падрыўкa). Rusijoje buvau, tai ten mačiau, kaip žuviai verda košę, deda į tinklą, vilioja.]
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Так называлі [душагубкa], бо яна „губіць душы“. Малая саўсём. Было і даўбанкаў.
Даўбанка з дрэва вялікага была, я помню.
– А я з якога дрэва?
– Дзе грубое дрэва было.
– А гэтыя душагубкі толькі вяслом ганяліся ці як?
– Вяслом. Пасярэдзіне як станіш, так затопіш (...).
– І душагубкаў няма?
– Эта душагубкі маленькія такія чаланкі былі. Рыбацкія (...).
– А ў гэтых даўбанках – чалавек стаіць ці сядзіць?
– Пасярэдзіне садзіцца, бо яна ж збера ўся – затопіцца яна. Яна тока аднаго падымала. Во даўбанка ці душагубка, лаўка пасярэдзіне зроблена – сядзя і адзін едзе. А еслі сюды
ён сядзя, так яна затопіцца.
– Так ён вяслом?
– Вяслом. Збоку такія вёслачкі невялікія, а тутака сетку этую, вядзяю і цягаіць рыбу
ловіць. Я тока відзяў эта. Падрыўкі такія былі. Такая сетка, падкорміць, рыба ідзець, на
сетку найдзе, тады – раз падрывае. У Расеі быў, у Добрушы, паехаўшы на курорт. Так там
кашу вараць рыбе! Кашу вараць, тады кідаюць у сетку, рыбы падходзяць, кашу ядуць у
сетцы, каб яны не расхадзіліся. Тады яны ловяць рыбу. Падкармліваюць.
Маркуны, Астр. – Стэфанія Пазлевіч, 1926 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С.,
А. М., Ф. К. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7685/496.
61. [Iš upės ir žvejybos istorijos. Valties pirmagalyje ir gale yra stosai (cтасы), prie kurių
tvirtinamos tokios krivulės (крывулі). Aš pats pasidariau valtį.]
– А названіе „стос“?
– Стос – эта ў лодцэ. Пярэдні стос, задні стос, называецца ў лодках. Стасы. Ставяць
на перадзе і прыбіваюць да яе крывулі. Да стаса прыбіваяць, да лодкі. Доскі.
– А што такоя крывуля?
– А крывуля – з аднаго боку крывуля, такі сук, з другога. Тады выхіляць – во табе і
лодка. І большая, і меншая. Я сам рабіў лодку. Сабе.
Маркуны, Астр. – Станіслаў Пазлевіч, 1922 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С.,
А. М., Ф. К. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7685/494.
62. [Iš upės ir žvejybos istorijos. Gegnės – tai bradinio dalys. Jos didelės, iš lenktų eglės
šaknų – krivulių. Dviese tinklą (bradinį) išskleidžia, trečias laiko lazdą – kumeliuką (жарабец).
Suglaudžia (gegnes), kelia aukštyn, žuvis pakliūva. Geriausia bradiniu gaudyti upės mauruose.
Žvejodavo juose ir samčiais (чарапло). Antai Rusijoje (ir Baltarusijoje) varžą (буч) pindavo iš

vytelių, statydavo mauruose, vadino taptucha (таптуха). Pas mus iki šiol žvejoja bradiniu: eini
eini, paskui staiga suglaudi gegnes ir keli.]
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Akmenos ežere
prie Trakų naudotas
tribradis (brodnik
na giegniach)
(1929)

– А ці казалі так „на гегне“?
– Гегне, – эта ў этым, што рыбу лавіць. Бродзень называецца. Гегні такія вялікія, выкапана з карэння. Сетку расчыняе і, называецца каторы „жарабец“, цісне. Пасярэдзіне
заціскуе, а эты – дых, заходзя, а тады збіваяць яго. І застаецца рыба. Падымаюць угару, а
такія заходы.
– А што – „жарабец“?
– Жарабец, – гэта ў гегнях, а гегні – у бродні.
– Гэта частка – жарабец?
– Палка называлася, што падымаць. У канцы. Адна палова і другая палова.
– Як гэта ўсё выглядае?
– А гегні – во такая во крывуля і во крывуля, во другая крывуля, во. І сходзіцца сюды.
Яна ў заход ідзець, а тады зьбівае. А тут во сетка такім кашальком. А жарабец во тут у
канцы. Утрох. Адзін на гэтай гегні ідзець і другі на гэтай. А гэты во на гэтай палцэ, і тады
як яны саб’юць – гэты падымае. І гэта дзе маўра… Гэта па маўрэ лавіць.
Па маўрэ лавілі рыбу, гэта ёсь чарапло. А там далей яшчэ, у Расеі я быў, у Бабруйску,
ну дык там буч зроблены з вітак, тады заходзя і называюць яны „таптуха“. Пад маўрой
ставяць.
Во эта гегня. Во тут во звязана, яна і рашчыняецца. Яна шырэй ідзець. І адзін заходам
ідзець, ідзець, а тады гэтым заходам дзе праз ямку. Тады збіваяць, збіваяць – „ррраз“, – сабілі. „Падымай!“ Падымае, тады там рыба плюскаецца. Яшчэ і ў нас вядзецца броднем.
Маркуны, Астр. – Станіслаў Пазлевіч, 1922 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С.,
А. М., Ф. К. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7685/495.
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Pasakoja Josifas Svila
iš Morkonių
(2007-06-15)

63. [Iš upės ir žvejybos istorijos. Būdavo, pridrožiam dervokšlių, luoto gale – krepšys, vadinamas ožka (каза), jame dega ugnis. Aplinkui šviesu, net upės dugnas matyti. Žuvys stovi
vandenyje, nejuda, su žeberklais jas smaigstome. Žvejojom ir vedėjomis, plukdom tinklą tarp
dviejų valčių. Būdavo, nusiiriam tris varstus iki Lapovoinios, o paskui leidžiamės upe žemyn.
Sėdi žvejys, virvutę užsivyniojęs ant piršto. Kai timptelės tinklą, kad suriks: „Trauk!“ ir štai žuvis
spurda tinkle. Naudojome ir samtį (сак) žuvims gaudyti.]
Насячом гэтых смалякоў. На чалне ў канцы – „каза“, агонь гарыць. А рыба як уз’едзіш,
так рыба як агонь запаля, так яна стаіць тады як сьветла. Відацца дно. І ён такія меў осці,
і сячэць этымі осцямі.
– А вядзяёй ці ездзілі?
– Вядзяёй езьдзілі. Так вядзяёй два чалны, а тады сетку такую пушчалі ўздоўж. Вядзяёй лавілі рыбу.
– А дзе куды далёка ездзілі?
– А туды аж пад Лапавойню. Туды тры вярсты паедзе, а тады ў дол. Туды гоніць,
гоніць, а тады ўжо спушчаліся ў дол. Яны сядзяць накруціўшы на палец гэты... так яны
ўжо як сетку: „Цяні!!!“ „Гых-гых!!!“ Выцягнуць – ёсь. А тады вялікае такое чарапло, такі
„сак“ называўся.
Маркуны, Астр. – Станіслаў Пазлевіч, 1922 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С.,
А. М., Ф. К. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7685/485.
64. [Iš upės istorijos. Neryje buvo lašišų. Smaigstydavome žeberklais. Jei pataikai, tol lakstys,
spurdės, kol nusilps ir išnirs paviršiun. Jei iškart mėginsi traukti, vis tiek paspruks. Dabar lašišų
turbūt nebeliko. O va lydeka gudri – sudrums vandenį ir tiek ją tematysi.]
Былі ласосі. Во тут на Вяйльлі. Осці называліся. Такія во прасячэш, каб не зрываліся.
Як уз’едзіш на гэтага ласося, так ён кідае ў яго і ён па вадзе з гэтым шастом лётае, лётае,

лётае – зморыцца, тады раз і выкруціцца навярху. А есьлі адразу, так ён хоць і дужы, так
зрываўся.
– А ці ёсь цяпер ласосі?
– Цяпер, мусі, няма. А шчупак, шчупак, як толькі раз – ён мут робіць. Замуціць ваду,
тады ўцякае. Вот хітры быў шчупак.
Маркуны, Астр. – Станіслаў Пазлевіч, 1922 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С.,
А. М., Ф. К. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7685/486.
65. [Iš upės istorijos. Jei arklio uodega susiveldavo, jį vesdavo į Nerį, patiesdavo kaltūnuotą
vietą ant didelio plokščio akmens, o kitu akmeniu plakdavo. Kaltūną išmušdavo ir upės vanduo
jį nuplukdydavo.]
Калтун такі, панімаеш, рос у хвасце. Тады вадзілі ў Вяйльлю, як тут у нас Вяйльля
ідзець, і на камні, камень падкладывалі, такі гуз рос – калтун, і патом, панімаеш, і па гэтай
шэрсьці, па каўтуне білі другім камнем і яго выбівалі.
– А гэта ў каня каўтун?
– У лошадзі.
– А ў чалавека?
– У чалавека не скажу.
– Дык вялі ў Вяйльлю?
– Ага.
– На камень які спецыяльны?
– Камень каб пабольшы.
– А чаму ў Вяйльлю вялі?
– Мусіць, каб вада змыла. Вяйльля радам. Там плоскі камень. Адзін бралі камень, а
дугім білі. І калтун сплываў.
Маркуны, Астр. – Юзэф Свіла, 1932 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С. Расш.
Т. В. Зах. LTR 7685/447.

Міхалішкі / Mykoliškės
66. [Iš miestelio istorijos. Žuvis veždavo į Mykoliškių turgų parduoti, dar Svieriuose buvo
dideli turgūs. Dažniausiai supirkdavo žydai, vėliau jas perparduodavo. Mykoliškėse buvo daug
žydų krautuvininkų, jie prekiavo drabužiais, maisto produktais, gelžgaliais. Važinėdavo po
kaimus, supirkinėdavo skarmalus.]
– А на гандаль куды ездзілі: у Міхалішкі ці да Вільні ездзілі?
– Гандаль быў у нас у Міхалішках. Базар быў бальшы. У Міхалішках, тады ў Сьвіры
быў гэты базар. Там з’яжджалася многа.
– А рыбу ці вазілі на базар?
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135
Bronius Kukė pakeliui iš
Mykoliškių turgaus
(XX a. 6-asis dešimtmetis

– Вазілі.
– А каму прадавалі?
– Каму? Хто грошы мае.
– А праўда, што жыдам прадавалі, а яны ўжо потым перапрадавалі?
– Яны там ужо спекулявалі жыды.
– А ці шмат было жыдоў у Міхалішках?
– Многа, многа. Немец усіх паеў.
– А шмат крам было, магазінаў?
– Многа крам і багатыя крамы былі. І багатыя былі. Магазыны былі і прадуктовыя,
тады былі... ну, адзеньне... такія былі ўсякія... і жалеза тамака. Усё было, гэта ўсё жыды
там. Езьдзілі па дзірэўнях сабіралі трапкі тамака. Спекулявалі жыды.
Малыя Свіранкі, Астр. – Юзэф Сямашка, 1927 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У.,
Л. С. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7685/509.
67. [Iš miestelio istorijos. Mūsų kaime du žvejai nešdavo žuvis į Mykoliškes pas tokią
seną žydę, kuri viską supirkdavo. Iš jos pirkdavo kiti žydai ir jai brangiau mokėdavo. Mat žydai
draugiški, vieni kitiems padeda. Lenkų laikais Mykoliškėse turgūs būdavo kiekvieną antradienį.
Tiek žiemą, tiek vasarą. Vėliau tik sekmadieniais. Ir daugiau turgų būdavo aplinkui. Jei sumanysi
turgun važiuoti, kiekvieną dieną jis kur nors būdavo, tai Varnionyse, tai Vileikoje, tai Astrave.
Pats didžiausias turgus – Mykoliškėse.]
– А ці прадавалі на кірмашы рыбу?
– Прадавалі. У нас былі два рыбакі ў вёсцы, лавілі рыбу і насілі да яўрэяў у Міхалішкі.
Старая яўрэйка была ў нас. Яна купляла оптам, а тады ў яе другія яўрэі куплялі. Яны ёй

дарожэ плацілі. Яны ж дружныя, штоб яна магла пражыць, эта баба. Яны выручалі адзін
аднаго.
– А калі кірмаш быў у Міхалішках?
– Пры Польшчы кожны аўторак.
– І зімой і летам?
– І зімой і летам.
– А потым?
– Потым зрабілі ў васкрасення. Базараў было кругом. Вот тут недалёка, 12 кіламетраў, Свір. Тут базар быў тожа ў нядзелю. Еслі чалавек захацеў на базар з’ездзіць – у любы
дзень. У Варнянах – у такі дзень, у Вялейцы – у такі, у Астраўцы – у такі дзень. Можна
было ездзіць.
– А сама вялікі базар?
– У Міхалішках.
Нестанішкі, Смарг. – Вальдэмар Федаровіч, 1940 г. н. Зап. у 2007 г. Л. С., В. В.,
Ю. У. Расш. Т. В. Зах. LTR 7686/351.

136
Pasakoja Marija Juškienė
iš Mockų
(2007-06-13)

68. [Iš upės istorijos.]
Va, nuo Michališkių ana ir nuvējo un Vilniaus, ė par mus vadinas gudiškai Viaillia (…).
– Kų dar žinot apie Viaillių?
– Nu i kų gi, kap ana va, toli nuo mūsų jau, mės par jų jau ne...
– O gal girdėjot ką nors, kodėl jinai taip vadinas?
– Kap seniau itai va, seniau seniau seniaisia, kokiais tē metais, mož va, kokiais šešioliktais
gal va, pasakojo va, mūsų seneliai proseneliai, i medzių varinėjo, kap dar panabiliai* va seniau
medzio kų atveša... tai sumuša tokį va, storulį, labai daug itų sienojų, ir... plaukia kažinkur. Vokietijon, sakė, plukdė.
– Vokietijon?
– Taip! Vokietijon... nu tai gi aš gi kap kų menu, va gi girdėjus kap mūsų proseneliai, va,
seneliai pasakojo. Kap seniau va, visi buvom namie, vaikai ir... tai va, per vakarų ar bent kadu, tai
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vis daugiausia jų buvo kalbos kap seniau buvo. O kap seniau, sako, buvo. Va taip. Nu, i Lietuvon,
sakė, labai daug plukdė medzio. Ė daugiau kų tį...
– O iš kur į kur plukdė?
– A cia va iš Belorusijos... cia va... plukdė... sakė koks cia labai...

PRIEDAI

212

Mockos, Astr. – Marija Kiškelytė-Juškienė, g. 1931 m. Įr. L. S., 2007 m. Šfr. V. V.
Saug. LTR 7686/254.
* Automobiliai (Vait.)
69. [Iš upės istorijos. Žemiau Mykoliškių tilto gyvena toks žmogus. Plaukdamas valtimi
apžiūrinėja upės dugną. Aptikęs juodųjų ąžuolų kamienus, atsivaro traktorių, užkabina lyną ir
ištraukia. Iš tokio ąžuolo medienos daromas juodas parketas, labai tvirtas.]
Ніжэй Міхалішнага маста, там дзядзька жывець, Маўчан Лёнька, ён ездзіць на лодцы,
глядзіць, дзе дубы ў Вяйльлі. Бярэць нажоўку, тады атразаець яго, бярэць Кіраўца,* трос
і выцягаваець. На паркет.
– А даўней?
– А даўней чым яго выцягнеш? Чорны дуб. Чорны паркет палучаецца. Крэпкі.
Буякі, Смарг. – Іван Сідарэвіч, 1940 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С. Расш.
Ю. У. Зах. LTR 7685/437.
* Traktoriaus markė.

Малыя Свіранкі / Svierionėliai

137
Svierionių
Šv. Jurgio bažnyčia
(2007-06-16)

70. [Iš kaimo istorijos. Čia gyveno vyskupas, paskui – dvarponis. Kai panaikino baudžiavą,
žemę išdalijo žmonėms – po hektarą, po du, po tris. Gyveno čia tokie trys broliai Siamaškos, vienas

iš jų – mano senelis Pranciškus. Visi trys broliai turėjo po tris sūnus, visi jie buvo mūrininkai
(муляры). Tai juos vadino (pravardžiavo) Muliarais.]
Тут быў біскуп, тады тут быў пан. І здзесь была прыгоннае права. А тады, у яком-та
гаду ўзялі пашчызну гэту ліквідзіравалі. Зямлю разьдзялілі, была скока там мужыкоў, і
гэту землю разьдзялілі паміжі людзьмі. Там прадавалі і не прадавалі. Ну, надзел быў. Вот.
І гэты біскуп тады ўжо зьмёр, тамака стаў касцёл у Сьвіранкі. І гэты самы біскуп, гэты ўжо
пан, паншчызна ўжо гэта, прыгоннае права... Ну і тады разьдзялілі паншчызну гэтую. У
яком-то гаду не скажу. І разьдзялілі: каму гектар, каму два, каму тры гектары далі. Вообшчым раздзялілі гэту землю. На скока-та там мужыкоў: шэсь, сем, там якое.
Здзесь яшчэ хата была, маленечкая хата. Здзесь хатка. Тры брацья былі яны. Семашкі. І вот з гэтых брацяў... радзілі... мой дзед. Франьціш. Радзіў трох сыноў. Трох сыноў і
дзве дочкі. Здзесь быў, хата, Адам быў, брат. Тожа трох сыноў радзіў. А во здзесь таксама
быў, трэці брат быў Міхал. Гэты таксама рабіў трох. Усе па трох сыноў радзілі! А патом
ужэ павырасталі гэтыя дзяды, а іх называлі гэтых самых Семашкоў... Яны былі муляры.
Гэта Муляры называлі. „Дзе пайшлі там? За Мулярамі“. Муляры называлі.
Малыя Свіранкі, Астр. – Юзэф Сямашка, 1927 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У.,
Л. С. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7685/500.

71. [Iš kaimo istorijos. Miške, už Dudkos upelio, buvo toks sampilas (капец), ten, sako,
senais laikais kažkokie kareiviai palaidoti. Ten, kur namas pastatytas, taip pat buvo nedidelis
sampilas – senovės karių kapas. Dabar ten nieko nebelikę, suarta ir užsėta.
Kažkur (kaimo) šulinyje, pasakoja, vyskupas karietą su auksu buvo paslėpęs. Bent aš
netikiu.]
– А вот капцы якія?
– Тут няма ў нас ніякіх капцоў. Тамака ў лесе быў такі капец, так гаварылі, што там
вродзе бы салдаты закопаны. Але ці гэта праўда...
– А быў у лесе?
– Там быў такі. Далёка там. Гэта за рэчкай, што Дудка гэта ідзець, так за гэтай Дудкай
туды ў лес.
– А што там гаварылі?
– А нічога там не гаварылі. Мы дзеці як малыя хадзілі, так пятаў наставім на гэтым...
Ну, там копчычак такі. Маленечкі.
– І што там гаварылі, хто там пахаронены?
– Ну, што салдаты пахароненыя. Вродзе бы...
– А якія салдаты?
– А гэта даўнішнія яшчэ. Яшчэ даўнішнія.
– А якія даўнішнія салдаты?
– І ў нас во тут, вун там вун, што дом стаіць, і за домам там быў такі тожа копчык.
– Дзе?
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– Вун там, там. Вун за тым. Там няма ўжо нічога. Там многа гадоў таму, яшчэ малая
была.
– А што за копчык?
– Там усё патом зруйнавалі. Гаварылі, што гэта некалі даўняшніх тамака нейкіх салдатаў там гэта былі пахараніўшы. Даўно, даўно гэта яшчэ...
– А што там цяпер?
– Анічога няма. Пасеяна і ўсё. Гэта даўно ўжо.
– Ніякіх бугаркоў не асталася?
– Не. Не асталася.
– А што яшчэ казалі пра тое месца?
– Што ж там казалі...
– Можа гаварылі, што там золата ці што там? Карэта якая?
– *Гэта ж... Не знаю. У калодцы, казалі, там брычку гэту біскуп недзе з золатам схаваў.
А дзе там?
– А дзе там схаваў?
– А дзе там схаваў? Ніхто там не схаваў.
– А што гаварылі? Як гаварылі?
– Вот! Чаўплі, чаўплі... Думаіш, там што праўда. Ён можа лепей знаіць. Юзюк!!! Слухай! Дзе гаварылі, што брычка з золатам схавана ў студні? Не знаіш?
Малыя Свіранкі, Астр. – Софья Казлоўская, 1941 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю.
У., Л. С. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7686/416.
* Pateikėja juokiasi (Vait.).
72. [Iš upės ir kaimo istorijos. Vaikai buvome, gružlius gaudėme, būdavo, suveriam juos ant
virvutės. Vėliau (Neryje) išnaikino žuvį.
Gaudėme samčiu (чарапло), lydekoms tinklus mauruose, prie krūmokšnių statydavome.
Mesdavome metinius (шнуры), ant jų kibdavo vėgėlės. Traukdavome bradinį. Labai daug žuvų
pagaudavome, tai bent žvejyba būdavo. Butelį degtinės paimsim, keptuvę, duonos ir plaukiame
net iki Patokos (Патока). Po du pūdus žuvų sugaudavome. Apie 30 kg lydekų. Pačios didžiausios
būdavo vėgėlės, lydekos, unguriai. Žvejodavome ir iš valčių. Buvo luotų, vadinamų dušegubkomis,
mat jos lengvai apvirsdavo.]
Рыба... Калісьці я пацанчык быў, па вайне. Вудачку там снабжыў. Павядзеш каня,
спутаеш. Брыдзеш, кялбы во такія во. Во такі шнурок нанізеш кялбоў! Тады паўнічтожылі гэтую рыбу.
– Гэта на вудачку?
– На вудачку.
– А яшчэ як лавілі?
– Сеткаю лавілі. Чараплом, называлі.
– Як?
– Чарапло. Ну, сеткай. Ставіш пад маўру, пад кусты. Ну і тамака шчупакі, і ўсё. Тады
з чым лавілі яшчэ? Шнуры закідывалі. Мянтузы лавілі. Тады хадзілі з броднем. Забрыдзём утрох. Тожа злаўлялі добра. Капітальная рыбалка. Ну і паехалі, пашлі, па бутылачцы
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Jurasis Unukovičius (kairėje)
ir Juzefas Siamaška (dešinėje)
Svierionėliuose
(2007-06-16)

водкі возьмем, патэльню, хлеба і ідзём. Тут ёсць Патока, называецца. Аж туды спусьцімся. Пуды два рыбы злаўлялі. Кілаграм трыццаць шчупакоў. І такіх, і такіх, і такіх, усякіх
улаўлялі.
– А самая велькая рыба, што тут злаўлялі?
– Самая велькая рыба была: мянтузы, шчупакі, найбольшай часьцю. Ну, тады былі
вангоры, угры гэтыя называліся.
– А на лодцэ ці лавілі рыбу?
– Чаму, лавілі.
– А як лодку называлі тут у Вас?
– Чолан. Чолан.
– А ці такія даўбёнкі былі?
– Не было ў нас даўбёнкаў.
– А можа такую душагубку чулі?
– Была тамака гэтыя душагубкі.
– А чаму душагубка называлася?
– Патаму шта яна тамака кулялася, тамака сюды-туды, бывае перакуліцца.
Малыя Свіранкі, Астр. – Юзэф Сямашка, 1927 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У.,
Л. С. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7685/503.
73. [Iš upės ir kaimo istorijos. Prie nuožulnesnio upės kranto suveždavo supirktą mišką.
Ten rišdavo sielius ir plukdydavo Nerimi iki Vilniaus. Atgal sielininkai pėsčiomis pareidavo,
vėl rišdavo sielius ir plukdydavo. Žydai supirkinėdavo ponų mišką, Palionyse iš tokio pono
Breidkos, o Padolcuose – iš Krukovskio. Patys žydai sielių nevarinėdavo, samdydavo žmones,
tiek vyrus, tiek moteris. Vyrai – priešakyje, moterys – iš galo. Toks Zigmantas Valujevičius su

dviem dukromis ištisai plukdydavo sielius. Būdavo, suriša 30–40 m ilgio sielius, ant viršaus
įrengia ugniakurą, valgį gaminasi, kol pasieks Vilnių. Nebuvo žmonėms iš ko pragyventi, žemės
mažai turėjo – tai uždarbiaudavo plukdydami sielius.]
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Svierionėliai
(2007-06-16)

– А Вы помніця як плыты ганялі?
– Помню.
– А што помніця?
– Ну, што плыты пан закупліваў дзерава вун там на берагу, дзе такі плоскі. Дзе высокі-высокі бераг, вы плылі там адтудава. З Міхалішак плывіцё?
– Да.
– Так вот на тым берагу масьцілі гэтыя плыты і вазілі, ганялі па Віліі аж у Вільнюс. У
Вільнюсе іх там забіралі, пяшком гэтыя людзі ішлі дамой, назад зноў.
– Пяшком?
– Пяшком назад варачвалісь. Апяць зьбівалі плыты і туды гналі гэты... прадавалі ж
там.
– А які пан там быў?
– Тутака гэты пан... як жаж... Брэйдка, мусі.
– Брэйдка?
– Да. Быў яшчэ другі... як гэта быў... Юзюк!!! Які пан быў у Падольцах? Крукоўскі! А
Брэйдка быў у Палянах? А Брэйдка быў у Палянах. А лес як плавілі, плыты як ганялі, які
пан ганяў плыты гэта? Гэта плыты ганяў з Міхалішкаў жыд ганяў. Ну, там у Міхалішках
было многа жыдоў, адны яўрэі былі.
– І яны плыты ганялі?
– Ён быў толька пастаўшчык. Закупліваў дрэва, наймаў людзей і ганяў у Вільнюс.
– Так а пан Брэйдка?

– Брэйдка быў гэта ў Палянах. Тут недалёка – пяць кілометраў. Там быў бровар –
спіртзавод. А Крукоўскі, гэта быў лес Крукоўскага, і Крукоўскі быў у Падольцах пан. Ну,
а жыд пастаўшчыком быў, браў ад яго дрэва і ганялі ў Вільнюс.
– А тут у Вашай вёсцы былі мужыкі ці жэншчыны, каторыя ганялі?
– Да. Жэншчыны ганялі... Мужыкі там уперадзе, а жэншчыны ззаду. Трэба ж было
ўпраўляць гэтым плытом. Бацька адзін ганяў, Валуевіч такі Зыгмант, і дзве дачкі ягоныя
ўсё врэмя ганялі з ім плыты. Там гэты плыт як... нескалька метраў... можа трыццаць-сорак метраў – такія збіваяць, збіваяць брэўно да брэўны, тады тут, тут. Наверху на плытоў
вараць есьці, кацялок – усё. Пакуль заедуць у гэты Вільнюс.
– А Вашыя радзіцелі не ганялі плытоў?
– Не. Дзед можа ганяў. А радзіцелі як былі, то ўжо канчаліся гэтыя плыты.
– І зарабатывалі?
– Не было дзе зарабатываць. Толька зарабатывалі на зямле, што была свая. А землі
былі... мала мелі зямлі, а людзі многа было сем’і, так хадзілі ганялі, зарабатывалі на
плытах.
Малыя Свіранкі, Астр. – Софья Казлоўская, 1941 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю.
У., Л. С. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7686/418.
74. [Iš upės ir kaimo istorijos. Žydas iš Mykoliškių samdė žmones, tie vežė medžius prie
Slaninkos kranto (Сланінка), ten rišo sielius po keturias, penkias, šešias lovas. Dviese plukdydavo
į Vilnių.
Upę vietiniai vadina Vilija ir Viailia. Ties Mužilais joje buvo Kazoko akmuo (Казак). Ten,
už kaimo, yra tokia lanka, vadinama Prelubu (Прэлуб). Kadaise ji buvo šienaujama. Laukas
ten, už kaimo, iki pat upės buvo padalytas į penkis rėžius (шнюры): Pirmas, Antras, Trečias,
Ketvirtas.]
Ну, тамака толькі рашчышчаў жыцель з Міхалішак, патаму шта плыты ганяў. Сплаў
лесу.
– Жыд?
– Жыд.
– Плыты ганяў?
– Ён не ганяў. Ён падрадчык быў. Нанімаў людзей, мужыкоў, вазілі лес гэты на бераг,
тамака збівалі плыты па чатыры-пяць лаўкаў, шэсць лаўкаў. Ну і два мужыкі садзяцца і
на Вільнюс.
– А адкуль ганялі?
– А во тут Сланінка называлася. Бераг. Там гэты самы... Адтуль. Адтуль вазілі.
– А Вы не сплаўлялі плыты?
– Не, я пацан быў.
– А скажыце, як тут у Вас Вілія па-мясцоваму называецца?
– У нас так яна Вілія і называецца.
– А па-просту? Можа Вяйльля?
– Ну. Вяйльля тамака. Як хто там назаве. Хто саабразіць.
– А можа чулі, чаму яна так называецца?
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– А хто яе знаіць. Вяйльля і Вяйльля.
– А можа чулі такі камень – Казак?
– Быў там гэты Казак каля Мужылоў. Я там не знаю...
– А як тут лонкі называюцца?
– Лука тут, за вёскай там. Лонка там называецца Прэлуб. Там ён цягнецца аж да Падоліцы. Калісь касілі там. Поля тут „За Мулярамі“ звалі, тамака за вёскай. Пятыя гэта
ўжо шнюры. Там пяць шнюроў ёсь, палосаў: Первы, Фтарой, Трэці, Чацьвёрты, аж там
цягнецца ў рэчку.
Малыя Свіранкі, Астр. – Юзэф Сямашка, 1927 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У.,
Л. С. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7685: 506, 507.
75. [Iš žvejybos istorijos. Neryje nedaug žuvies. Vaikai žvejojo meškerėmis, šakėmis.
Būdavo, pakeli akmenį, ten šližiai, ir nusmeigi juos. Panašūs į šamus, labai skanūs. Kartu su
šližiais gaudydavo ir kūjagalvius – žuvis didelėmis galvomis. Dabar ir akmenų nebelikę, žolėmis
užžėlė krantas. Vaikinai naktimis žvejodavo pasišviesdami dervokšliais. Gražu pažiūrėti, kaip
naktį plaukia upe... Liepos 2-ąją, per atlaidus, kaip sykis per salačių nerštą, menu, visi plaukdavo
žvejoti. Jie kibdavo ir ant kabliuko. Anksčiau visokių žuvų būdavo.]
– А вот былі такія людзі, што рыбу толькі лавілі?
– Не. Рыбу толька сабе, тут у Вяйльлі нямнога той рыбы. Вудачкамі і вілкамі дзеці
калолі. Такія былі пад камнямі – падымеш камень, а там слiзы такія, зваліся, і вілкай уколяць. Усё і наловяць.
– Слізы – гэта рыба такая?
– Ну. Яна такая, вот такой велічыні бываіць, і такая. Такая пахожая, на каго вам сказаць, як на сома – такія тут пёрышкі. Надта вкусныя гэтыя слізы. Пад камушкамі – камні
былі, а цяперка няма і камней і берага гэтага няма, травой зарос і ўсё. Такія ваўчкі.
– Можа пескары?
– Можа і пескары.
– А помніця, як рукамі ці нагамі рыбу лавілі?
– Ваўчкоў такіх з вялікай галавой.
– Ваўчкоў?
– Ну. Пад камнямі тожа і слізы, і ваўчкі былі.
– І як іх лавілі?
– Нагой станіць, дастаніць рукой з-пад нагі… А дзе гэта будзе гаварыцца? Сьмяяцца
будуць людзі. Я і сама лавіла гэтак.
– І Вы самі так лавілі?
– Да. Слізоў, ваўчкоў гэтак.
– А вось ноччу не хадзілі на рыбалку?
– Ноччу не хадзілі. Гэта хадзілі хлопцы, палілі смалякі такія...
– А не хадзілі глядзець? Красіва ж была.
– Красіва, канешна, як плывуць па рэцэ гэтыя...
– А вот рыба начынаецца ў разнае врэмя. Не гаварылі, калі якая нарастуе?

– Да. Як фэст быў у нас фтарога іюля, так тады лавілі рыбу, усё хадзілі... у нас завуць
яе „бóлені“ такая... не знаю як гэта... можа ганец ці як?... па-кніжнаму?... Такая… бальшыя
яны! Круглы рот. Яны бяруцца на гэты…
– Як называецца?
– Звалі іх „болені“.
– Болені. На фэст?
– Ну. Тады вот як фэст, тады лавілі гэтыя болені. І на кручок яна бралася, на вуду. Так
тады ж рыбы было процьма ў рэцэ ўсякай, якой хочаш...
Малыя Свіранкі, Астр. – Софья Казлоўская, 1941 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю.
У., Л. С. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7686/419.

Мужылы / Mužilai
76. [Iš kaimo istorijos. Mūsų vienkiemis buvo Patokėlė (Паточка). Toliau, už kilometro,
Patoka (Патока). Mano senelė pasakojo, kad toje vietoje, kur dabar karjeras, senais laikais stovėjo
vienuolynas. Iki šiol išliko pamatų akmenys. Vienuolyne buvo mokykla, vienuolės gyveno. Jos
turėjo savo ūkį, laikė karves, ganė tose pievose, kur dabar Patoka.]

140
Pasakoja ir dainuoja Stefanija
Randanovič (kairėje),
Hana Gutarova (viduryje),
Marija Svila (dešinėje)
iš Mužilų
(2007-06-16)

Дапусцім, наш эта хутар быў – Паточка называлася. Далей, кілометр – Патока. Тут
што-та з чым-та звязана (...). Вот у нас там кар’ер такой есць, і там, гавараць, даўней-прадаўней, дажа бабушка гаварыла, што там быў кляштор, называўся. Дзе вучылі, манашкі
дзе жылі. Ані імелі сваё хазяйства і там дажа вот камні есць. Ну эта я не знаю, сколька-та
ўжо прашло врэмя. Здзесь жылі манашкі, а ані за шчто. Я дажа спрасіла:
– Дак а как ані жылі?
– Ані дзержалі сваё хазяйства, каровы, – бабушка мне расказывала, – кароў у іх было.
Вот эта пастбішча, дзе Патока вот, эта шчыталася іхнае там.
Мужылы, Астр. – Марыя Свіла, 1935 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С. Расш.
Ю. У. Зах. LTR 7686/472.
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Mužilų šaltinis trykšta
iš po akmens
(2007-06-16)

77. [Mužilų šaltinis. Trykšta tiesiai iš žemės. Seni žmonės ateidavo ir mazgodavo akis. Labai
padėdavo nuo akių uždegimo. Vanduo labai gardus! Ir mes iš ten kartais parsinešam vandens.
Nuostabus vanduo! Va kad kas nors galėtų patikrinti jo kokybę.]
Ішчо ў нас есць істочнік во здзесь. Можаце падайці дажа сфатаграфіраваць. У нас
эты істочнік б’ець з-пад зямлі. І тут старыя людзі прыхадзілі і прамывалі глаза. Очань ад
васпаленія глаз, очань эта памагала. Очань вкусная вада! Б’ёт з-пад зямлі. Там вот здзелана латок. В канцы і налева. Там мы бером інагда вады. Вада ваабшчэ – прэлесць. Вот каб
хто яе праверыў, качыства этай вады.
Мужылы, Астр. – Марыя Свіла, 1935 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С. Расш.
Ю. У. Зах. LTR 7686/474.

Быстрыца / Bistryčia
78. [Iš kaimo istorijos. Bistryčioje yra šaltinis, šv. Jono vardu pavadintas. Iš Varnionių
atvažiavo kunigas ir pastatė koplyčią su altoriumi. Ten birželio 24-ąją, per Šv. Joną, vyksta
pamaldos. Žmonės iš to šaltinio ima vandenį ir nešasi namo. Visą savaitę išbūna skaidrus kaip
spiritas. Ir toks gardus.
– Ar negirdėjote, kad žmonės ten rytais eitų?
– Nežinau. Vanduo teka, netoliese ir upeliukas. Vadina „Švento Jono“. Gal Bistryčioje geriau
žino, aš ten negyvenau.]
В Быстрыце есць такой… такім ключом б’ёт вада. Он называецца „Свянтэго Яна“.
Там дажа ксёндз как во пріехал в Варняны і пріезджал к нам в Быстрыцу, так пастроіл
така капліца называся. Там алтар здзеланы і моляцца, во будзет дваццаць чэцвёртаго

Святога Яна абход, то там в этай капліце бывает набожэнства. І там людзі ваду эту берут.
І наша, як мы называем – дачнікі, так ані прывозят, вун стаіт у меня в бутле. Покаж, Тонька, вода з бутлям!
– А ана цэлебная вада?
– Пакажы ту.* Во! Стаіт цэлую недзелю, відзіце какая чыстая? Как спірт. І вкусная. І
вот і там ана такім ключом б’ёт. Там людзі набірают.
– А может слышалі, што там людзі ўтром ідут? Давніе может хадзілі ўтром, когда
сонце всходіт?
– Я не знаю. Не. Ана там плывёт, цечот і называют эту... Там і рэчушка такая працякает. Называят „Святога Яна“. Ілі там што-то ўказалося… Не знаю!
– Не слыхалі?
– Бо як я там не жыла, можа быстрыцкія і большэ знают. Бог іх знает.
Даўнорышкі, Астр. – Галіна Зюзанна Матусевіч, 1932 г. н., нар. у в. Балоша.
Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7686/494.
* Prašo sūnaus parodyti butelį su vandeniu (Vait.).

142
Bistryčios miestelis kairiajame
Neries krante (1852)

79. [Iš upės istorijos. Bistryčia pavadinta gal kad srauni (bltr. быстрая – veržli, greita) toji
upė. O Vilija tai todėl, kad ji labai vingiuota. Vietiniai ją vadina paprastai – Viailia. Vilniuje
upė vadinama Nerimi. Gal ji įteka į Dneprą. Ne, į Baltijos jūrą... Sako, Neris prasideda iš mažo
upeliuko.]
[– Быстрыца чаму называецца?]
[C. К.:] – Можа па рацэ, можа быстрая рака, можа. Я ж не знаю як там.
– А вот Вяйльля чаму называецца?
– Вілія, Вілія.
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– А па-мясцоваму як?
– Вілія і называецца. Вільля.
– Як? Вяйльля?...
– Вільля. Ва па целівізары паказуе, па-рускі „Вілія“.
– А па-беларуску?
– Ну і па этаму. А па-літоўску... як ж яна называецца? Нерыс.
– А чаму так называецца? А дзе ён ужо гэты Нерыс пачынаецца?
– У Вільнюсе. Там. Там завод „Нерыс“ ёсь, на Літве. І называецца Вілія-Нерыс.
[М.К.:] Куды эта Вілія пападае наша? Аж у Днепр, па-моему.
[C. К.:] – У Балційскае мора.
– А Вы кажыце Вяльля?
– Вяйля. А па-руску, во ў целявізары – Вілія. Дажа вун і ўказацелі ёсь, стаіць – „Рака
Вілія“.
– Ну, а так па-просту? Вяльля?
– Вяйльля, Вялья, хто называе прасты язык. Вялья.
– А чаму такая назва, не казалі?
[М. К.:] – Чаму, эта во расказывалі, чаму яе так назваўшы. Ізвілістая надта.
[C. К.:] – Адкуль ж я там знаю. Дзеды-прадзеды як назвалі, так і мы гаворым.
– Так ізвілістая?
[М. К.:] – Ну. А яна ж ваабшчэ, гавора, з такога ручайка там начынаецца.
[С. К.:] – А вун начынаецца аж...
Быстрыца, Астр. – Станіслаў Кіндар, 1944 г. н.; Мар’ян Кіжун, 1963 г. н.
Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7685/520.
80. [Iš upės istorijos. Anksčiau, kai ledai pajudėdavo, vanduo aukštai pakildavo, vos malūno
neapsėmė. Regis, 1933 m. kunigas į apsemtą bažnyčią plaukė valtimi. 1958 m. mokykla buvo
apsemta, negalėjome prieiti. Aš vienkiemyje gyvenau, Pervazninkuose, tai visi 28 namai buvo
apsemti. Namus pririšdavo prie medžių, kad potvynio vanduo nenuneštų.]
[С. К.: ] Даўней во, вада аж во сюды падхадзіла, во мельніцу пачці не затаплівала.
Даўней воды былі разліваліся. Там вунака...
[М. К.:] – Пачакай, эта гаварылі ў трыццаць трэцім годзе, да? Ксёндз заяжджаў на
лодцэ ў касцёл.
[C. К.:] – Во ў касцёл на лодцэ ездзіў. Касцёл была затапіўшы.
[Nepažįstama moteris:] – Да, да. Такая вада была. Я помню ў школу мы хадзілі, эта
пейсят васьмой год, пейсят седзьмой год, так кант школы было затоплена. Мы тут прайці
не маглі і хадзілі аж кругом у школу.
[М. К.:] – Я ў школу хадзіў, на хутары жылі. Вун той лес, эта з Перавознікаў на тэй старане, што домікі стаяць. Усе былі заняты. Былі папрывязваўшы дамы. Дамы прывязвалі
да дрэва. Там было многа. Дваццаць восем было дамоў, а шчас тока пара. Павыяжджалі.
Быстрыца, Астр. – Станіслаў Кіндар, 1944 г. н.; Мар’ян Кіжун, 1963 г. н. Зап.
у 2007 г. В. В., Ю. У. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7685/524.
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Džiovinama trubica
(2007-06-19)

81. [Iš žvejybos istorijos. Vidudienį susirenka dešimt–dvidešimt žvejų ir eina žuvauti.
Vandenyje palei tėkmę pastato penkis–dešimt tinklų, kiti braidydami žuvis veja. Pusmaišį gružlių
parnešdavom. Tada traukiam bradinį. Naktį gaudė trubica vadinamu tinklu (трыгубіца). Jis
leidžiamas iš valties, pritvirtintas prie karties. Vienas tinklo galas pririšamas virve prie valties,
prie kito galo tvirtinama pintinė ir plaukiama pasroviui.
Naktį dar eidavo ant lučnės (на лучню). Valties gale įtaisydavo vadinamąją ožką, joje
uždegdavo dervokšlius. Žeberklu durdavo žuvį, o ji va taip laužo sukdamasi vandenyje. Kartais
stambios žuvys – ūsoriai, lydekos – pasprukdavo kartu su žeberklu, neįmanoma būdavo jų
išlaikyti. Didžiausia žuvis – šamas. Būdavo, pagauni ir penkis, ir dešimt kilogramų sveriančių
lydekų.]
[С. К.:] Хадзілі, збіраліся дзе-то чалавек, у абед, дзесяць, дваццаць. У абед. Прыйдуць,
пайшлі „ў запуду“.
– Як?
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Žvejyba trihubica
Aluošioje ties Slabatka
(1939-09)

– „У запуду” называліся. Дзе-то сеткаў пяць, дзесяць паставім уніз, астальнымі зверху заганялі. Дзе-то паўмяшка рыбы такой наловім. О такія, як мы называем, кялбы. Ну,
пескары па-руску называяцца. Ну, тады броднем-жаж. От, бродзень.
– А ўначы ці лавілі?
– Лавілі ўначы.
– А як?
– Ну, як вам сказаць уначы. Ну, як сець во, у мяне ёсь такая сець, называецца трыгубіца.
– Як?
– Трыгубіца называецца. Не відзялі такой сець? Пускалі проста з лодкі на палку такую. Шост, называеш па-нашаму шост. Адзін канец прывязуеш з лодкі, а другі – кош, карзіну падцэплюеш і пускаеш на Вяйльлю. На шнур прывязуецца. Ну і ідзеш так па цячэню.
Бывае пападаецца харошая рыба.
– Эта ўначы так хадзілі?
– Уначы, днём.
– А ці з агнём хадзілі ўначы, каб вот?...
– У нас называюць „на лучню“.
– Як?
– На лучню. Смалякоў... Такая называлі „каза“. Смалякоў наложаць туды. Нарубяць у
лодку. На нос лодкі. Ну і свет жа распаля эты і едзіш. Воксці. І оксці такія. Во шчас пакажу,
што за оксці такія. Во так ломя, круця ў вадзе.*
– Усач?
– Да, усач. А бывае такія рыбы ёсь, што ўдарыў і ня можна ўдзержыць з лодкі, і пусціш, і ідзёт.
[М. К.:] – Бывае адпускаеш з аксцьмі.
– А што за рыба такая?

[C. К.:] – Усач ёсь, шчука.
– А самая бальшая рыба?
– Сом – самая бальшая рыба. Дзе-та сом, во па целявізары расказывалі, то трыста
кілаграм.
– Ну а Вы якую злавілі самую вялікую?
– А я такі рыбак! Ну... Сама большэ шчуку быў злавіўшы на дзесяць кілаграм.
[М. К.:] – Бывае на пяць кілаграм спаймаеш, бывае і болей.
Быстрыца, Астр. – Станіслаў Кіндар, 1944 г. н.; Мар’ян Кіжун, 1963 г. н. Зап.
у 2007 г. В. В., Ю. У. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7685/514.
* Rodo žeberklo įkotę, kurią vėliau padovanos ekspedicijos dalyviams (2007 m.
rudenį perduota Neries regioninio parko lankytojų centro ekspozicijai – Vait.).
82. [Iš žvejybos istorijos. Iš medžio kamienų luotų niekas nebeskobdavo, tik lovius, geldas
ūkio reikmėms – lašiniams, mėsai sūdyti. Valtis dirbdavo iš lentų. Dušegubka – tokia siaurutė
valtelė, tik vienam irtis. Paupyje gyveno senukas, jis sulaukė 85 metų. Būdavo, pasikiša po
pažastimi tą valtelę ir eina. Gyveno prie Neries. Irdavosi dušegubka ir žiemą, būdavo, vinguriuoja
kaip antis tarp ledo lyčių.
Netoli Bistryčios – rėva, ten kadaise buvo keltas. Keldavo per upę mašinas, šieną. Plaukdavome
žvejoti iki pat Lietuvos. Nuo čia už 10 km – siena. Naktimis dažniausia luokindavo. Dviese sėda
į valtį, pasiima žeberklą ir išplaukia visai nakčiai. Prikrauna žuvų pilną valtį.]
– А вот лодкі як называлі ў Вас па-мясцоваму?
[С. К.:] – Чолан па-беларуску. Чолан.
– А вот з дрэва не даўблі такую?
– А не. Не.
[М. К.:] – Начоўкі толькі рабілі.
[С. К.:] – Сала салілі, мяса када. Во. Кабана... Дык гэта па-даўнейшаму называлі „начоўка“, ну а па...
– А лодкі такія не рабілі?
– Не. Не рабілі. Лодкі – з досак.
– А душагубка ці чулі?
– * Гэта лодка душагубка.
[М. К.:] – А дык гэта душагубка, еслі хазяін абы як зробя, узенькую лодку, маленькую,
так эта ўжо другі хаязін будзе казаць: „Душагубка!“.
[С. К.:] – Аднаму тока ехаць, сядзіш во так.
[М. К.:] – Во так во перакуліся.
[С. К.:] – Эта ў нас такі дзядзька пагіб. Ён ужо ўмер. Восемсят пяць лет. Ён такі старычок. Так у яго было. Возьме пад паху і панёс. Возьле рэчкі Віліі і жыў там.
– Так она небольшая такая?
– Ну. Маленькая такая. Аднаму тока праехаць і то...
– А цяпер ці ёсь такія душагубкі?
– А не. Нету такіх. Тока той дзядзька меў такую. Ён зімой во... лёд, крыга ідзёт па
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Вільі, а ён во як утка – тока віль-віль-віль, пераплыў на тую сторану і пашоў. Пад паху
ўзяў і панёс яе.
– А вот як плавалі, як тут камяні, парогі называліся?
– Такіх парогаў у нас няма.
– Ну тут забор такі перад Быстрыцай?
[М. К.:] – Аа, так эта ой. Дзе порам.
[С. К.:] – А, паром? Паром тока быў у нас возьле... па рэчке перавазілі машыны,
сена.
– А камяні, каторыя тырчалі ў вадзе, можа іх як называлі?
– А не, такіх я не... Камні такія, што ў вадзе тырчаць, так есь вун.
– А як называецца ён?
– Ну, камень і камень.
– А там далей не хадзілі з лодкамі?
– Хадзілі. Там Літва! Літва. У нас дзесяць кіламетраў – Літва ўжо, граніца. Так ездзілі
аж на Літву, туды. Вот як на лучню, пускаліся з лодкамі. На нач паедуць удваіх, во як з
такімі аксцьмі, так як пусціся на цэлую ноч паедзіш. Так наловяць лодку рыбы.
[М. К.:] – Як прыедзіш з-пад Літвы так аж пад абед.
Быстрыца, Астр. – Станіслаў Кіндар, 1944 г. н.; Мар’ян Кіжун, 1963 г. н. Зап.
у 2007 г. В. В., Ю. У. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7685/516.
* Pateikėjas juokiasi (Vait.).

Даўнорышкі / Daunoriškės
83. [Iš kaimo istorijos. Gale lauko, kur karves ganydavome, buvo smėlio kalnelis, dabar
užsodintas mišku. Tai ten, sako, prancūzai palaidoti. Užėjo čia per kažkokį karą, kai spustelėjo
šaltis ir pusnuogiai kareiviai sušalo. Juk prancūzai nepratę prie tokių šalčių. Ir jų aprūpinimas,
matyt, buvęs prastas. Tai jie braudavosi pas žmones į trobas, o moterys pildavo jiems į akis
verdantį vandenį. Juk neįsileisi priešų.]
– А ці чулі Вы такія курганы ці капцы ў лесе, каб такія былі?
– Нее...
– Можа казалі французскія ці швэдскія? Не гаварылі, што Напалеон прашоў?
– Напалеон, Напалеон… Не знаю, то былі французы.
– А гдзе ані былі?
– Здзесь былі.
– А када былі?
– Дажа, я тока не знаю, в каком гаду толька. Ты можа слышал?
– А што яны тут рабілі?
– Как ані зашлі тут с какой-то вайной, а патом как дал холад, так ані памёрзлі – у нас
жаж маразы бывают. А французы ані не прывыкшы. А даставкі мусі не была какой. Не

знаю. Так ані лезлі в дама, расказывалі людзі, а жэншчыны кіпітком в глаза ім лілі. Вот. Я
не знаю, у нас там в канцы поля, как мы там каров пасцілі, там такой пагурак, пясок, так
гаварылі, што там магільнік этых французаў был.
– А в каком месце тут?
– В каком месце?
– Дзе той пагурак?
– Канец поля нашэго, але там ужэ сейчас лес пасадзілі.
– А як называеце то места Вы, месныя жыцелі як то места называют?
-А нікто там ніяк не называў, бо ту нікто не помніт, тока во так расказывалі.
– А лес той як называеце?
– Лес? Ну так лес нікак не называецца.
– Так а пагурак эты цяпер ёсць?
– Эта над рэчкай так немножка вышэ. Ну так гаварілі, што там французы.
– Кала какой рэчкі?
– Во на Вяйллі. Да. Вот вніз, вніз пад’ехаць якую кіламетру і Вяйлля так нізка, а тутай – высата.
– А ці вялікі эты пагурак?
– Так гаварілі што, а я там знаю? Ну не знаю.
– А не слыхалі, может косці якія выкапывалі там?
– Ну што-та там гаварылі, што там харонены эці французы.
– А может людзям там казалось нечто?
– Бог іх знает. Не знаю. Эта дажа, не знаю, свякор он был стары, але мала расказывал.
Знаеце, как (...).
– А пра французаў што расказывал?
– Пра французов то не расказывал. Тока, ну я слышала, так гаварілі, што іх людзі
парылі кіпітком, бо ані врэдныя, как ані ту залезлі, я не знаю. С какой-то вайной ілі цо.
І ані голыя былі і мерзлі ад марозу. Вот. Так лезлі в дама да людзей, а кто-то врага будзет
прінімаць?
Даўнорышкі, Астр. – Галіна Зюзанна Матусевіч, 1932 г. н., нар. у в. Балоша.
Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7686/490.

145
Žvejyba Neryje ties Vilkine
(2006-06-03)
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84. [Iš upės istorijos. Pavasarį upė kad patvins. Dabar jau nebe taip smarkiai, sako, kažkur
prie Minsko kanalą prakasė, vandens sumažėjo. Anksčiau tai, Dieve mano, kas čia darydavosi,
kai pajudėdavo ledai! Griaudėjimas, braškėjimas aplink. Visus alksnius palei upę nulauždavo, o
žuvys, išgąsdintos triukšmo, net krantan iššokdavo. Gaudydavom jas rankomis. Ledas paprastai
pajuda kovo mėnesį, kartais ir per Velykas išpuola.
Kartą susiruošėme su vyru bažnyčion į Kiemeliškes, kur už penkių kilometrų. Čia kunigo
tada nebuvo. Perėjom upę ledu. O kai po pietų pasukom atgal, visas ledas upėje buvo sueižėjęs,
properšos didžiausios. Mano vyras drąsiai žengė, o aš iš baimės virpėdama tik vargais negalais
perėjau. Kartą ir jis žvejodamas buvo atsidūręs vandenyje, kai bandė užšokti ant lyties. Lytis
atskilo ir nuplaukė. Gerai, kad žmonės išgelbėjo. Visko pasitaiko.]
А вясной как рэчка ту паднімалась. Шчас я не знаю, што тут. Гаварат, там канал гдзе
около Мінска пракапалі, так атнялі этай рэчкі. А раньша, так Божа, што тут тварылася!
Как начнёт эці льдзіны – во такой талшчыны! Как начнёт ламаць, то Божа – тока грохат,
гром! Все ольхі около рэчкі, всё паламана. І тагда рыба прыгает на бераг. Дажа он рукамі
лавіл. Бо ана ад этаго шума ўбегает на бераг.
– А людзі ці баяліся, калі лёд шоў, грымела?
– Ну так чаму ж? Баяліся.
– А када лёд пачынаў схадзіць?
– Ну ранняй вясной. Бывае в марце, бывае.
– Можа якое свята там, казалі што лёд пашоў?
– Вельканоц. Бывает в марце, бывает што тогда ледакол этат палучаецца.
– А вот когда говорілі, што рыба хвастом лёд б’ёт?
– Не, дзе там. Рыба ана тока ўбегала ад шума как ламаецца лёд. Эта ж страшный від
як вада прот, а льдзіны бальшыя становяцца. Оей! Страшна. Я помню, мы пашлі з мужам
в касьцёл в Кемелішкі. Пяць кілометраў. І да Быстрыцы – пяць. Але я не знаю, пачаму…
А! Ту ксяндза не было, так мы пашлі там в касьцёл і прашлі. Рэчка стаяла. Прыходзім з
касьцёла ўжэ посьля абеда, Божа – лёд паламаны, але он так сжаты. Ну знаеце так, палопаўшы, дыры. А мой муж он такой был отважный – Божа, Божа! Он как прышол нічыво
мне не сказал – на льдзіну, трах-трах і пашол. А я стаю, я баюся. Гдзе я жыла, там была
тока рэчка во да калена ў нас. Я баюся, я крычу: „Я не пайду!“ „Ходзь, муве тобе!“ Ну і цо
ж? Я траслася вся, пашла. А што есьлі эты лёд тронулся бы? І панёс бы!
Скока эта бывало. Дажа і мой муж адзін раз на льдзіну прыгнул, што там рыба была
ілі што. А льдзіна взяла адталкнулася і пашла! Харашо што былі людзі вот і спаслі. Во так.
Бывает всего.
Даўнорышкі, Астр. – Галіна Зюзанна Матусевіч, 1932 г. н., нар. у в. Балоша.
Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7686/486.
85. [Iš šeimos istorijos. Mano vyras mėgdavo žvejoti, tik motina jam neleisdavo. Jis vienas
(vyras šeimoje), girdi, darbo užtenka apie namus, ir karvėmis pasirūpinti, ir prišienauti reikia.
Tai jis paslapčiomis prisikasa sliekų, sudeda į seną virdulį ir eina prie upės pailsėti. Gaudydavo
su meškere.]

– А муж Ваш рыбу лавіў?
– Лавіл, любіл, але яго мама не хацела ні этай рыбы. Знаеце, он адзін, работы многа
– і каровы, нада і накасіць і всё. Ана гаварыла: „Паследній брадзяга толька сідзіт на рэчке! Ідзі работу рабіць!“ Он вціхара накапает чэрвячкоў в чайнік старый і на рэчку, там
атдыхает.
– А як ён рыбу лавіў?
– На ўдачку.
Даўнорышкі, Астр. – Галіна Зюзанна Матусевіч, 1932 г. н., нар. у в. Балоша.
Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С. Расш. Ю. У. Зах. LTR 7686/485.

Шалнойць / Šalnaitė / Szałnojcie
86. [Iš kaimo istorijos. Šalnaitė tai dabar jau Baltarusijoje, prie sienos. Buvo dvi sodybos,
dabar viskas išardyta, užžėlę. Tokie Tubiai gyveno, lenkai.]

146
Šalnaitės rėva
(į sklypus padalytos
Neries ir jos pakrančių
plano fragmentas,
1870)

– A taka nazwa Szałnojci?
– Szałnojci, no nazwa, to już teraz Białoruś, granica tam.
– Tam wieś?
– Nie, tam byli dwa domy tylko, już teraz ich nie ma, w tych Szałnojciach, teraz nie ma już
ich, rozebrane. Tam takie Tubisy żyli, Tubis żył, polaki, teraz już ich nie ma. Rozebrane wszyskie,
zarośnięte.
Buivydžiai, Vln. – Irena Masojc, g. 1924 m. Įr. V. V., D. V., J. U., G. G., V. D., V. G.
Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/537.
87. [Velnio raistas. Ten, kur valstybės siena, ten toks raistas, netoli upės. Jį vadino Velnio
raistu. Ten kai atsistoji, tai linguoja. Gal ten buvo ežeras miške, kuris vėliau užako. Kai stovi,
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tai, atrodo, prasmegsi, linguoja, kojos klimpsta. Skubi ištraukti, baimė ima. Ten pasienio zona,
neleidžiama vaikščioti.]
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[I. M.:] I co tam Czarta błoto.
– A w którym mieście?
[I. M.:] O tutaj zaraz, w Szałnojciach, gdzie granica, i tam jest taka błoto.
– Przy rzekie?
[I. M.:] Przy rzeczce niedaleko, Czarta błoto nazywali.
[J. L.:] To chyba będzi na waszej stronie.
[I. M.:] Nie, na naszej, bo po żurowiny chodzili, żurowiny tam rosną, na naszej, ale tam
zaraz i granica.
– A czemu taka nazwa?
[I. M.:] Nie wiem. Kiedyś zawsze jej nazywali Czarta błoto i Czarta błoto.
[J. L.:] Ja moga powiedzieć, że tam, jak stajisz, to tak trzęsi się, tam chyba kiedyś było jezioro
jakieś, i zarosło to między lasem, i teraz jak stajisz, to zdaje się już przelatasz, i tak trzęsi się, to
noga załazi. Wyciągasz prędzej, strach troche weźmi, i to bardzo strasznie, bo to wszystko sypie
sie, tak huśta sie.
[I. M.:] Nic tam strasznego nie ma, ja żurowiny zbierała i nic.
[J. L.:] A tam brzeg jest całkiem twardy, to całkiem, ale tutaj o znaszej strony... to tam bardzo... No chyba to i będzi Czorta błoto.
– Czemu Litwini złapią? A czemu oni mają złapać?
[J. L.:] Nu bo tam nie można chodzić, pograniczna zona.
Buivydžiai, Vln. – Irena Masojc, g. 1924 m.; Jadvyga Levarovska, g. 1926 m., kilusi iš
Kloniškių, Vln. Įr. V. V., D. V., J. U., G. G., V. D., V. G. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/564.

Buivydžiai / Bujwidze
88. [Iš miestelio istorijos. Pasakojo, kad čia kažkoks Buivydas gyveno. Ne, ne Buivydas.
Kalbėjo, kad tuo metu, kai karo pradžioje Napoleonas puolė Buivydžius, tas žmogus stovėdamas
ant kalno iš tolo pamatė kautynes ir sako: „Matau mūšį“ (lenkų kalboje bόj widzę, iš čia ir
miestelio pavadinimas – Vait.). Ar tai tiesa, ar tik toks pasakojimas, niekas nežino.]
– Może panie wiedzą dlaczego Bujwidze Bujwidzami nazywajon sie?
[I. M.:] Tam mόwili, Bujwid kiedyś jakiś był.
[J. L.:] Nie, nie Bujwid, a opowiadali tak, że kiedy zaczynała sie wojna, Napoleon następował
na Bujwidze, a on jechał na gόra na koniu i powiada: „bόj widze“, „bόj widze“, znaczy, bόj widzi,
że bijon sie już z daleka. I od tego powstali te Bujwidze. A czy to było prawda, czy nie, kto tam
wie, może tam tylko legenda.
Buivydžiai, Vln. – Irena Masojc, g. 1924 m.; Jadvyga Levarovska, g. 1926 m., kilusi iš
Kloniškių, Vln. Įr. V. V., D. V., J. U., G. G., V. D., V. G. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/538.
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147a-b
Buivydžių Šv. Jurgio
bažnyčia ir jos planas
(1978)

89. [Radziševskių koplyčia. Kai atvažiavau čia šešiasdešimt pirmaisiais, labiausiai mane
Buivydžiuose sudomino koplyčia. O parapijos namuose netoliese gyveno toks Kairys, šlubas
zakristijonas. Dabar tie namai jau sugriuvę, tik pamatai liko. Jis, tas Kairys, ir nuvedė mus prie
karstų, kur palaidotas Radziševskis, į tą koplyčią, ir savomis akimis pamačiau tai, kas aprašyta
knygoje „Wilia i jej brzegi“. Pamačiau tokią plokštelę, kuri buvo ant Radziševskio antrosios
žmonos karsto. Paties Radziševskio karstas jau buvo atdaras. Kai grafas Tiškevičius plaukė Nerimi, buvo uždarytas, na o vėliau jau atdaras. Kas jį atidarė, nežinau. Kai įėjau į tuos požemius,
tai ten buvo smėlio, daug visokio šlamšto primėtyta, viskas baisiai apleista. Radziševskis gulėjo
gerai išsilaikęs, aprengtas uniforma, apautas tokiais ilgais prie kojų prigludusiais batais, tokiais
dviem dirželiais užsegamais. Kieti tokie, rudi, odiniai batai. Ir jo kaukolė išliko nesuirusi, ir plaukai dar išsilaikę. Buvo dar du mažyčiai karstai, jie jau byrėjo, mažų vaikelių, gal trejų metų. Ir
dar kiti du karstai – pirmosios Radziševskio žmonos ir antrosios, ant pastarosios karsto buvo
tokia metalinė plokštelė. Ant jos užrašyta, kad Radziševskienę palaimino kažkoks popiežius,
kad ji buvo apsišvietusi, ir visa jos gyvenimo istorija aprašyta (datų jau nebeprisimenu). Viena jo
žmona buvo iš Moravskių, kita iš Bžostovskių giminės, bet neatsimenu, kuri buvo pirmoji, o kuri
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antroji. Ir išliko jos suknelės skuteliai, tos antrosios žmonos. Bet geriausiai išsilaikę Radziševskio
rūbai. Ir paskui pradėjo į tą kapvietę eiti visi, visokių žmonių atvažiuodavo.
Kas tuos karstus atidarė, nežinau ir neklausiau tada, nes kai atvažiavau, tai sovietų valdžia
buvo, tai bijojom domėtis tokiais dalykais. Ir kažkoks kunigas, dabar neatsimenu kuris, nes tada
kaip tik kunigai keitėsi, įsakė užmūryti rūsį. Ir užmūrijo, ir dabar ten retai kas užsuka. Kada
užmūrijo, neatsimenu, kai atvažiavom šešiasdešimt pirmaisiais, tai dar nebuvo užmūryta, o vėliau
tai net nežinau. Kapvietė buvo gan giliai, reikėjo leistis tokiomis sutrūnijusiomis kopėčiomis.
Vėliau senasis kunigas liepęs užmūryti požemius, kad nelandžiotų ten visokie žmonės, netrikdytų
mirusiųjų ramybės. Mat prie sovietų stigo pagarbos palaikams.
Aštuoniasdešimt antraisiais medinė Buivydžių bažnyčia sudegė po išvakarėse vykusių
tuoktuvių.]
Kiedy przyjechałam tutaj w sześdziesiątym pierwszym roku, no to jeszcze to, co najbardziej
chyba mnie zainteresowało tutaj w Bujwidziach, to właśnie ten, ta kaplica i wtedy jeszcze taki
zachrystian chromy, Kajris, taki dziadek kościelny. On urodzony był na Białorusi i mieszkał tutej.
Teraz on jest rozebrany [ten dom], tylko fundament tam został. Taki dom był, znaczy parafialny,
on już bardzo stary, nie nadawał się do remontu i psuł w ogóle wizerunek tego całego placu,
teraz który jest tak ładnie urządzony, teraz no to przecież zasługa naszego starosty, to nie kogo
innego, on to zagospodarował wszystko, no tak, no i ten domek. Mieszkał jeszcze w tym domku
wtedy no ten Kajris, i taki chromy ten dziadek zaprowadził, a ja jeszcze wtedy byłam młoda
w sześćdziesiątym pierszym roku i pierwszy raz może właśnie spotkałam się z tą historią, no
zaprowadził do tych grobów, gdzie pochowany jest w tej takiej kaplicy kościelnej Radziszewski,
i właśnie na własne oczy widziałam to, która opisana w tej książce „Wilia i jej brzegi“, właśnie
widziałam tą taką blache, która była na grobie drugiej żony Radziszewskiego. Sam Radziszewski,
trumna już była odkryta kiedy, bo przedtem, kiedy opisuje o tym, to trumna Radziszewskiego
była zakryta, kiedy opisuje o tym. Znaczy ten, który płynął, hrabia Tyszkiewicz, to wtedy trumna
była zakryta, a ja kiedy już weszłam do tych podziemi, to rzeczywiście tam był piasek, tam dużo
jakichś jakiego chłamu narzuconego, było takie straszne zaniedbanie, no a i trumna była odkryta, i Radziszewski leżał, był jeszcze, trzymał się, jego mundur i takie obcisłe na nogach, takie
długie buty zaszpilane tutaj na tych, na klapkach, na takich, że takich, jak że tak powiem, takie no
sprzążeczki, na sprzążeczkach takich, na dwóch rzemykach, i takie obcisłe bardzo, twarde tutaj
takie buty brązowe, skórzane, i była, znaczy, jego w ogóle cała czaszka leżała no i włosy jeszcze
trzymały sie.
– To ta trumna była otwarta?
– I trumna była otwarta, kto tam otwierał, to nie wiem, ale, znaczy, kiedy to chyba byliśmy
tam ja, potem taka Alina Minkiewicz chyba, może nawet Mincewiczowa, tak była dyrektorką
szkoły, która nie żyje już teraz, tego Mincewicza, który jest sportowcem, tutaj żona pierwsza w
naszej szkole, chyba ona i my tam para osób zeszliśmy do tych podziemi. No i ten zachrystian
pokazał, a potem była taka ona i dwie trumny byli maleńkie, ale te maleńkie trumny to już raczej
tam rozsypywały się, te szkieleciki może, co ja wiem, może jakich tam trzyletnich dzieci, takie
maleńkie, i była, i byli dwie trumny pierwszej żony Radziszewskiego. Nie pamiętam, tam u mnie
gdzieś jest zapisane, jak kto ona była z domu, teraz mnie to, wiecie, starość, to wyszło troche z
pamięci. Pierwsza żona i druga żona, na której w ogóle trumnie była taka blaszana jakby tablica

taka, takie w ogóle i nu ja w domu to mam to wszystko zapisane, ale na pamięć nie pamiętam. Na
tej tablicy zapamiętałam tylko, że było wskazane to, że ona błogosławieństwo od papieża jakiegoś
tam [otrzymała] i, znaczy, to trzeba byłoby, żeby opowiedzieć te daty, to tu u mnie zapisane, że
ona była błogosławiona przez papieża, że ona była wychowana, w ogóle ona, cała historia jej życia na tej takiej blaszy wypisana. No że to ta druga żona z Mórawskich, nie pamiętam, która była
pierwsza, z Brzoz[t]owskich jedna, druga z Mórawskich, ale nie pamiętam, która z której to po
kolei. No i rzeczywiście te groby byli, ale właśnie jeszcze u tej drugiej żony, to jakieś skrawki materii sukni, ale tylko już ja nie bardzo pamiętam, bo to było jednak w sześćdziesiątym pierwszym
roku, nie bardzo pamiętam, jaka, jaki to był materiał. Zachowali się jeszcze skrawki jej sukni,
a najbardziej zachowane to właśnie byli tego Radziszewskiego te ubrania. Nu potem zaczeli do
tej mogiły, do tych podziemi tam chodzić właściwie może komu nie leń, wiecie, rozmaici ludzie
przyjeżdżały.

148
Radziševskių šeimos
karstų dekoro detalės
(1857)

– Ale to Kajrys mówił, że kto to pootwierał?
– No kto, ani ja wiedziałam, ani ja pytałam wtedy jego. Ja, wie pani, że wtedy troszke ja
przyjechałam tutaj, to troszke nawet może przy sowietach, to nie bardzo, właściwie, troche
lękaliśmy się interesować się tam głęboko takimi sprawami, bo dlatego, że człowiek nie wiedział
za bardzo, co ma powiedzieć, jak postępować, jako co nie było demokracji takiej wielkiej.
Dość głęboki [grobowiec], a wchodziło się do jego to po takiej jakiejś drabince, takiej,
nawet takiej niebezpiecznej, takiej przegniłej, ale ponieważ my byliśmy młodzi, nu to tam zaleźli,
a potem nie pamiętam nawet za jakiego to księdza, ten ksiądz pomyślał sobie, powiedział w
ten sposób, że to jest profomacja grobów. Właściwie żeby każdy by tam, no wiecie, może tam
ktoś…
– Coś znalazł?
– Nie wiem, nie mogę powiedzieć, nie słyszałam, żeby tam ktoś coś znalazł, tylko że, wiecie,
jak przy sowietach, no różne tam ludzie zachodzili, bez... może nawet bez szacunku do tej religii,
do tych nieboszczyków, no co ja wiem, że to tak było i ksiądz postanowił, żeby tam może ktoś da
tych tam pięć rubli dla tego staruszka, i wiecie, i idzie komu tam nie leń popatrzeć, może komu
trzeba i nie trzeba, w każdym bądź razie ten ksiądz, nie pamiętam który już, bo to mieniali się
akurat wtedy księża. Jeden zmarł tutaj z tych księży, może nawet ten, który zmarł, stary ksiądz,
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no nazwisko jego tutaj mogą powiedzieć bujwidzkie, tego, który zmarł, na pewno jest tam na
tych grobach koło kościoła to nazwisko, i powiedział po prostu, żeby no zamurować, żeby tam
nikt nie chodził, żeby nie ruszać tych szczątków. I zamurowali wtedy te podziemia. I teraz tam
nikt prawie chyba nie chodzi i chyba nie ma tego.
– Nie kojarzy pani, w którym to roku mniej więcej?
– W którym to roku to zamurowali? No nie wiem, w sześdziesiątym pierwszym, jak my
przyjechali, to nie był zamurowany jeszcze, a potem to nawet nie kojarze. Być może, że Litwin
Maria może powiedzieć wam, w jakim roku zamurowali to, ona, jej mąż był kościelnym wtedy,
w starym kościele, drewnianym. Kiedy spalił się kościół, to chyba w osiemdziesiątym drugim
roku, zdaj sie spalił się kościół. Ot takie daty, to ona na pewno ta Litwin Maria może pamiętać,
jeżeli ona zechce opowiadać dla was, to w osiemdziesiątym drugim roku spalił się ten kościół.
To chyba jakiś był ślub wieczorem i zamykanie zrobiło się tam gdzieś wysoko w głównym
świeczniku.
Buivydžiai, Vln. – Anelia Mikelevič, g. 1933 m., kilusi iš Gaidanevičių vs., Vln. Įr.
V. V., D. V., G. G. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685: 566, 567.
90. [Makovskio dvaras. Dvaras čia buvo, dabar nėra nė ženklo. Priklausė Loikoms, o paskui
ponui Makovskiui, tokiam ministrui. Aš tai gerai atsimenu dvarą čia buvus. O dabar nėra, sunaikino viską. Makovskis visą laiką buvo čia dvarponis, tai jo nuosavybė, jo žemė, miškas, viskas jo
čia buvo.
– Iš ko tas Makowskis gyveno, gal pardavinėjo mišką?
– Jis nepardavinėjo, jis buvo ministras Varšuvoje. Neseniai, gal prieš trejus metus jo
anūkas buvo čia atvažiavęs. Jis gyvena Jungtinėse Valstijose, o čia mokėsi, buvo nuvykęs ir į
Leningradą, sakė, kad senelis nori atvažiuoti, nors jam jau devyniasdešimt metų. Neatvažiavo.
Ir rodžiau jam kapus, kur jo šeima palaidota, tuos sugriautus pastatus. Buvo čia namas labai
gražus, dviejų aukštų, buvo tvartai, kluonai, daugybė pastatų, paskui buvo pensionas, čia visada
vasarą suvažiuodavo (ponai) iš Varšuvos. Dabar nieko čia nebėra. O namas sudegė, kas sudegino,
nežinau. Po karo sudegė.]

149
Buivydžių dvaro
sodybos alėjos fragmentas
(2007-06-18)

[I. M.:] Ale to jego dworyk był tutyj, nie ma teraz i znaku. To byli Łojki, a potym był pan
Makowski, taki minister, jaki on tam, nie pamiętasz ty, jaki on... ministrem był.
– A o tym dworze czy coś panie pamientają? Ten dwόr...
– Ja to pamientam dobrze ten dwόr, jak był, a teraz nie ma. Zniszczone wszysko, wszysko
zniszczyli, rozebrali i wszysko.
– Ostatnim panem kto był?
– Makoski był, on cały czas, to jego było własność, jego tam ziemia, las, wszysko było tutaj.
– A z czego ten Makowski żył, on las sprzedawał?
– On nie sprzedawał, on był ministrem w Warszawie, a teraz nie tak dawno, jakieś trzy lata
temu, był u mnie wnuk jego. A wnuk w Ameryce, Indiano sztat w Ameryce, i on był tutej uczył
sie, uczy sie gdzieś, i w Leningradzie był, i przyjechał specyjalnie tutej odwiedzieć, to już wnuk
tego Makoskiego. Ale mόwił, jeszcze dziadek chce przyjechać, pomimo że ma dziwińdziesiont
lat, i chce przyjechać zobaczyć to wszystko, ale nie przyjechał, nie. Mam jego i adres, tego wnuka,
i był u mnie on. Chodziliśmy wszędzie na cmentarz, gdzie pochowana rodzina, i tam pokazałam
im te zniszczone budynki.
– A jakie budynki byli?
– Był dom bardzo ładny, dwupiątrowy, były, nu obora, stodoła, potym byli pensjonat, tu na
letnisko przyjeżdżali z Warszawy zawsze, to ja jeszcze mała byłam, jak oni przyjeżdżali tutaj. Tu
budynkόw dużo była, ale teraz już nie ma nic. A dom to spłonoł, spalił sie, ale kto tam jego spalił,
nie wiem.
– Przed wojnaj czy posle?
– Pośle wojny spalony, jeszcze on stał, a to już pośle wojny.
Buivydžiai, Vln. – Irena Masojc, g. 1924 m.; Jadvyga Levarovska, g. 1926 m., kilusi iš
Kloniškių, Vln. Įr. V. V., D. V., J. U., G. G., V. D., V. G. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/528.
91. [Upės pavadinimas. Upė vadinasi Vilija. Ir buvo, ir yra Vilija. Dabar lietuviškai Neris.
Vilja – paprastai (po prostemu).]
– Jak nazywa się rzeka?
[I. M.:] Wilija. Ona cały czas u nas Wilija, i była i jest, i teraz ona Wilija.
[J. L.:] Teraz po litewsku to ona Nerys.
[I. M.:] Nerys to po litewsku.
– A po prostu?
[I. M.:] A po prostu ja nie wiem, u nas nie rozmawiajo, Wilija i wszystko.
[J. L.:] Wilj`a po prostemu.
Buivydžiai, Vln. – Irena Masojc, g. 1924 m.; Jadvyga Levarovska, g. 1926 m., kilusi
iš Kloniškių, Vln. Įr. V. V., D. V., J. U., G. G., V. D., V. G. Šfr. K. R. Saug. LTR
7685/530.
92. [Iš upės istorijos. Sielius rišdavo, būdavo, žiemą arkliais medžius suveža prie upės
ir plukdo vasarą į Vilnių. Tai buvo dar prieš karą. Vokiečių laikais irgi rišdavo sielius, kirsdavo mišką ir taip pat plukdė. Keturiasdešimt pirmaisiais, antraisiais, trečiaisiais, maždaug
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tuo metu. Ten Vilniuje buvo toks žydukas, supirkinėjo lentpjūvei. Plukdė upe, juk mašinų tada
nebuvo.]
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[I. M.:] Nazywali, cały czas, tratwy takie, zbiwali, sprzedawali stamtąd drzewo, sprzedawali
i pędzili do Wilna.
– W ktόrym roku mniej więcej?
[I. M.:] To było przed wojno, Niemcy jaki byli, to też zbiwali, tam wyrąbywali las i też pędzali
do... w ktόrym to już roku. Trzydziesty dziewiąty, to już wojna była.
[J. L.:] To ot jakiś tam czterdziesty pierszy, drugi, trzeci, o te lata.
[I. M.:] Przed wojno to już tratwy tak pędzali stamtąd, i potym, jak Niemcy byli, Niemcy
już pędzali.
– W jakim to okresie?
[I. M.:] No latem, latem, do Wilna, a tam był taki żydek, skupywał tam wszysko, na tartak i
tam do Wilna pędzali.
[J. L.:] Zimo trelowało sie na koniach te drzewo na brzeg, a latem zbijali sie te tratwy całe i ...
[I. M.:] Pędzali po rzece, to nie teraz, że maszyny wożo, kiedyś nie było tego.
Buivydžiai, Vln. – Irena Masojc, g. 1924 m.; Jadvyga Levarovska, g. 1926 m., kilusi
iš Kloniškių, Vln. Įr. V. V., D. V., J. U., G. G., V. D., V. G. Šfr. K. R. Saug. LTR
7685/536.
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Pasakoja Jadvyga Levarovska
iš Buivydžių
(2007-06-18)

93. [Iš upės istorijos. Buvo ir keltas, arklį (juo) perkeldavo, vežimus, viską.
– Tai tas žmogus, keltininkas, iš šito ir gyveno?
– Na taip, beveik iš šito. Neatsimenu, kiek kainavo, nes tai buvo prieš karą, lenkų laikais. O
va valtimi tai dešimt grašių kažkada kainavo. Keltu brangiau, jei su arkliu (plauki). Penkiasdešimt
grašių, regis. Nelabai norėjo kelti per Nerį, nes kitapus buvo grybų, visko. Bet už pinigus perkeldavo. Siemaško jo pavardė, nėra jau, miręs.]

[I. M.:] Był i prom, i konia przewoził, wozy, wszysko.
– To ten człowiek jakby z tego i żył?
[I. M.:] No tak, no prawie z tego.
– A ile to kosztowało?
[I. M.:] Aj, nie pamiętam już.
[J. L.:] Ja też nie pamiętam, bo to było aż przed wojną, za Polską, a później w wojnie wszystko
to pochowało się, powybierało się.
[I. M.:] A łódką przejechać to było dziesięć groszy kiedyś.
– A promem tym?
[I. M.:] A promem to drożej, jeśli z koniem.
[J. L.:] Piędziesiąt groszy, zdaje sie.
[I. M.:] Może być. A tam byli grzyby, wszystko, nie bardzo chciał przewozić przez Wilię.*
– No ale jak ktoś płacił, to przewoził?
[I. M.:] Przewoził, przewoził.
– A jak nazwisko tego pana?
[I. M.:] Siemaszko, nie ma, on nie żyje już.
Buivydžiai, Vln. – Irena Masojc, g. 1924 m.; Jadvyga Levarovska, g. 1926 m., kilusi iš
Kloniškių, Vln. Įr. V. V., D. V., J. U., G. G., V. D., V. G. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/554.
* Pateikėja juokiasi (Vait.).
94. [Iš upės istorijos. Kai pastatė vandens talpyklą Baltarusijoje, pradėjo vandenį kaupti ir
paskui išleidinėti. Ir todėl dabar upė tokia teka. Kai mes čia apsigyvenome šešiasdešimt pirmaisiais, tai Neryje maudėsi jaunimas, ateidavo vaikai, mokiniai. Kai rytą, būdavo, stovi prie upės,
dugną gali įžiūrėti, žvyrą ir duobes. Maniškiai berniokai net ungurį buvo sugavę meškere. O
dabar mano anūkas tik vienintelį karpį ištraukė. Jis mielai atvažiuodavo, kartais daug sugaudavo tokių kuojų, o dabar – vos vieną karpį. Sako, kad nėra žuvų. Čia labai daug meškeriotojų,
suvažiuoja ant šio liepto, tas lieptas nuo senų laikų čia.]
W tym roku, nie tylko w tym roku, ale ot nie pamiętam, to już musicie uzgodnić to, kiedy
urządzili tam jakiś zbornik wodny na Białorusi i zaczęli zabierać tą wodę do tego zbiornika, a
potem ją wypuskać. I ot teraz ta rzeka płyni taka. O to jeszcze teraz jest czysta, bo to jest tymi
łódkami przez tego, a kiedy my przyjechaliśmy w sześdziesiątym pierszym roku, to tu kąpała
się młodzież, przychodzili dzieci, przychodziła szkoła. To z tamtego brzegu kąpali sie całe kupy
młodzieży, dno było widać. Ot tak o staniesz spokojnie rano nad Wilią i widać dno, żwir widać
na dnie i widać było, gdzie jest jamy, bo jama była taka czarna wtedy, a tego, a tu widać żwir i dno.
Moje chłopcy, a jeszcze ten Antek, co tutaj wtedy takie byli w wieku mojich wnuków, i, wiecie, te
chłopcy wtedy nawet węgorza złowili na wędke. A teraz wnuk tylko jakiegoś grzecznego karpia
jednego przyniós, bo Ani syn Ludek lubi wędkować. Ma karta wędkarza i chętnie przyjeżdżał,
połowił dużo czasami płotki takiej, ja przyrządzałam dla niego, a teraz złowił zaledwie jednego
karpia i mówi, że nie ma żadnej ryby. Jest tu bardzo dużo wędkarzy, tu, przyjeżdżają na ten most
tutaj i ten most zawsze jest.
Buivydžiai, Vln. – Anelia Mikelevič, g. 1933 m., kilusi iš Gaidanevičių vs., Vln. Įr.
V. V., D. V., G. G. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/568.
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95. [Iš upės istorijos. Tas potvynis, taip baisiai užtvindęs Šalnaitę ir Semaškas, buvo
trisdešimt septintaisiais, ne, šeštaisiais turbūt. Buvo ir anksčiau potvynių, bet ne tokių baisių kaip
tais metais. Tada ir Arkikatedra buvo užtvindyta, ir viskas Vilniuje. O paskui Minskas padarė ten
talpyklą kažkokią, daug vandens surinko.]
[J. L.:] To w którym roku był potop ten, co tak strasznie Szałnojć była zatopiona i SiemasPRIEDAI
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zki?
[I. M.:] A to w trzydziestym siódmym, nie, szóstym chyba. To było zatopione wtedy.
[J. L.:] Ja już nie pamiętam.
[I. M.:] No i ja już nie pamiętam.
[J. L.:] O jak strasznie. O wtenczas to już było strasznie i było częściej, do tego jeszcze było,
no nie takie powodzie, ale ten rok to było.
[I. M.:] Wtedy to była i katedra zatopiona, i wszystko w Wilnie.
[J. L.:] A później Minsk zrobił tam chran`iliszcza jakaś, wody zabrał dużo bardzo do tego
chran`iliszcza.
Buivydžiai, Vln. – Irena Masojc, g. 1924 m.; Jadvyga Levarovska, g. 1926 m., kilusi
iš Kloniškių, Vln. Įr. V. V., D. V., J. U., G. G., V. D., V. G. Šfr. K. R. Saug. LTR
7685/552.

Vilkinė / Vilkińce

151
Vilkinės rėva,
žvelgiant iš šiaurės rytų
(2007-06-19)

96. [Iš kaimo ir upės istorijos. Medieną plukdė surištą į sielius, tačiau labai trukdė akmenys
upėje, vadinami Vilkais. Nuo jų ir Vilkinės kaimo pavadinimas kilęs. Daugiausia plukdė iš Baltarusijos į Vilnių.]

– Dobrze wraz, opowiadała, że tutaj, gdzie kamieni byli, jak to, Wilia nazywali czy jak?
– A prawda, o po tej rzece o.
– Jak ona nazywa się?
– W`ilija (...).
– I co z tymi kamieniami?
– I tu wielkie płyty jakieś kiedyś wydarli. Nie maszynami las, pławili las, a znaczy, pławili
wodo, płytami. A tu takie wielkie kamienie byli i te kamieni przeszkadzali im te płyty przepędzać,
oni nazwali Wilki.
– A ile tych kamieni było?
– Dużo ich było tutaj, jeszcze nie wiem teraz, już ja nie widza.
– Ale czemu tak Wilkami nazywali?
– Boż, ja mówia, nie można było płyty te przepędzić.
– A pani pamięta, jak te płyty pędzali?
– Mąż pamięta, bo on tutejszy urodzony, w Bujwidziach. Tak nazwali tutaj Wilkincy.
– A jak mąż opowiadał, jak tam pędzą, ciężko?
– Nu tak, jak łódka trzeba było zbiwać płyty i pędzali te...
– A dokąd, jak daleko?
– A wszędzie, do Wilna przeważnie.
– A skąd?
– Stąd, z Białorusi. Zewsząd.
Vilkinė, Vln. – Marija Tumilovič, g. 1921 m., kilusi iš Stolpcų m., Baranovičių r.,
Baltarusijos Respublikos, Vilkinėje gyvena nuo 1967 m. Įr. V. V., D. V., J. U., G. G.,
2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/588.

97. [Iš kaimo istorijos. Anksčiau mišką ir pievas žmonės savaip buvo pavadinę. Būdavo,
nueina žmogus dirbti ar ką, arba reikia jį surasti ar valgyti nunešti, tai turi nurodyti tą vietą.
Anksčiau žemė, ne taip kaip dabar, buvo toli nuo namų, padalyta rėžiais, vadinamaisiais šniūrais.
Ten buvo geros lankos, karves ganydavo, šienaudavo. Dabar užžėlusios krūmais. Raistas tai ten
toliau, žemiau, taip pat užaugęs. Tas vietas vadino: Platusis vėžis (Szeroki sznur), Raistas (Rojst),
Karklynas (Łoźniak), Bendrinės (Ogólnica). Už kilometro buvo dvarvietė Ežerėliai (Jeziark’i),
dabar irgi mišku užėjusi. Mes ten ponams uogų, grybų pririnkę nešiojom. Užsidirbdavom tai
suknelei, tai bateliams.]
– A powiedzieć, pagórki tu , jak chodzicie do lasu, las, łąka czy jakoś nazywacie?
– A dawniej nazwe byli, jak mieli te, teraz to już ziema u nas przy tym, przy tym jak to, przy
nas, przy miejscu. Ale dawniej byli sznurkami, to tak i byli nazwy. Była nazwa, ot, wo jak, wtedy
byli. Tamta pola nazywała sie taka.
– A czemu tak?
– Nu wie, to ot gdzie poszed człowiek ten czy tam, czy ojciec, gdzie to pracować trzeba
pójść, to jemu tam pójść, jego znajść, czy jeść zanieść. Taka była nazwa. Szeroki sznur był, Rojst,
Łoźniak, i teraz łoźniak jest zaroszszy, taka nazwa. Łoźniak, on przedtem łonki byli takie ładne,
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teraz zaroszszy krzakami. Tam paśli, kosili na tym łoźniaku. A teraz zaroszszy. A rojst, to taki w
dole zaroszszy strasznie. Rojst taki. Ogólnica, o tam dalej takie, ogólnica. Tam nazywa sie Ogólnica. Jeziark`i – taki majątek był. Nu trzeba taki kilometr podejść. Teraz tam lasem zaroszszy. Tam
bardzo ładny mająteczek był taki i my jeszcze, jak o niewielkie byli, jagodki nosili tym panom,
jagodki, grzybki nosili. To na sukienka tam, na pantofelki (zarobisz).
– A jeszcze jakie nazwy?
– A jakie nazwy więcej? Więcej to takich nazwów nie ma.
– A kamienie jak może nazywali w rzece?
– W rzece kamieniów my nijak nie nazywali.
Vilkinė, Vln. – Janina Susvilo, g. 1931 m. Įr. V. V., D. V., J. U., G. G., O. M., 2007 m.
Šfr. K. R. Saug. LTR 7685: 613, 614.

152
Vilkinė
(2007-06-19)

98. [Iš kaimo ir upės istorijos. Iki septyniasdešimtųjų vandenį gėrė iš Neries. Paskui kasė
šulinius tose vietose, kur žemės paviršiuje stovėdavo vanduo, vadinamoji verchovodka. Reikėjo
tik truputį pakasti ir semkis kibiru kiek nori.]
– A powiedzieć, woda raniej skąd, ze studni brali, czy z rzeki też pili?
– Z rzeki.
– A do którego roku tak pili z rzeki?
– W którymż to roku było, to już nie pamiętam. A o, Luda, nie pamiętam. Ten dom stawili, o
już tak tak, w siedemdziesiątym którym roku stawili o ten. To my studnia kopali. Tu była studnia,
o tutaj, gdzie słupy stojo, to wierchawodka nazywała się, bo tylko ciut-ciut przekopiesz i można
było wiadrem brać woda. Bardzo blisko. Dla siebie brali z rzeki.
– A tak raniej do siedemdziesiątego roku brali z rzeki, tak?

– Z rzeki brali. Tu było studnia, tu była jedna studnia, potem tutaj druga studnia była koło
brzegu, bo tu gospodarz mieszkał.
Vilkinė, Vln. – Marija Tumilovič, g. 1921 m., kilusi iš Stolpcų m., Baranovičių r.,
Baltarusijos Respublikos, Vilkinėje gyvena nuo 1967 m. Įr. V. V., D. V., J. U., G. G.,
2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/593.
99. [Iš upės istorijos. Dabar tokio ledonešio nebėra. Anksčiau Neris visa būdavo padengta
didelėmis ledo lytimis, kurias vadindavo kryhi. Nuo Baltarusijos ledas plaukė žalias, tamsus, o
nuo Vilniaus – baltas.]
– A czy pamięta pani, jak lody szły po rzece, to jak tam wyglądało?
– Oj, jak ładnie wyglądało, Boże nie daj. Jeden na jeden szed, takie lody szli, aż zielony lod.
O po te lata nie było lodu, a kiedyś lod był bardzo wielki.
– A jak nazywali, jak lod idzie?
– Ja i nie znaju, kryhi, kryhi nazywali. Ale zielonyj ad Biełarusi szoł. Tam taka woda, jak lod
idzie, z Białorusi, Wilejki, w tamta strona idzie, tutaj niżej. To tam zupełnie inny lod. Naszy lod
biały, a tamten zielony, ciemny taki, ciemny lod.
Vilkinė, Vln. – Marija Tumilovič, g. 1921 m., kilusi iš Stolpcų m., Baranovičių r.,
Baltarusijos Respublikos, Vilkinėje gyvena nuo 1967 m. Įr. V. V., D. V., J. U., G. G.,
2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/594.
100. [Iš upės istorijos. Anksčiau Neryje buvo labai daug žuvų, dabar jau tiek nėra. Upė,
atrodo, tokia pat kaip ir prieš karą. Tik pastaruoju metu atsirado daug salų salelių. Vanduo suplauna smėlio, akmenų, prineša šakelių ir šit – nauja sala. Štai ten, už vingio, už kokio kilometro,
irgi sala. Ir dar anava kokia didelė už miškelio.]
– A powiedzieć, tu raniej było chyba rybaków.
– Nu była dawniej, bardzo dużo rybow była. A teraz, wisz teraz, teraz to ja nie wiem. Przedtem tokami bardzo dużo wybiwali.
– A może pani przed wojną pamięta, jak tam wyglądała ta rzeka?
– A jak rzeka? Taka sama rzeka, jaka była, taka jest.
– Nie zmieniło sie nic?
– Ona teraz jak to zmieniła sie teraz, dużo wyspow zrobiło sie. Tutaj taka wyspa stoi o.
– A od kiedy ona zrobiła sie?
– Ja nie wiem, jakie tam te krzaczki. A o tam, jak powraca sie to już, tam teraz trzeba kilometr podchodzić, tam też wyspy. Od czego, nu jak to. Nasypuje piasku, tam jakie kamuszki, ta
woda nanosi, nanosi, od tego i wyspa robi sie. Z czego ona, z tego o woda nanosi. Dawniej jej tu
nie było, a wot tutaj, wo za laskiem, tu taka duża wyspa ot. Tut jej wcale nie było. Ona tak, o wisz,
zaczyna, nasypuje sie, woda, ona nanosi piasku, gdzie jakie te rożonki zaczapuje sie, zaczapuje
sie, od tego...
Vilkinė, Vln. – Janina Susvilo, g. 1931 m. Įr. V. V., D. V., J. U., G. G., O. M., 2007 m.
Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/607.
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101. [Iš upės istorijos. Keturiasdešimtaisiais Neris pavasarį patvindavo ir užliedavo
pakrantėje stovinčius namus, vanduo net iki langų siekdavo. Tada žmonės turėdavo išeiti iš
namų. Dabar taip nebetvindo. Anksčiau krantai buvo smėlėti, ne taip apžėlę kaip dabar. Vanduo smarkiai paplovė krantus, suardė, medžiai, krūmai nuslinko upėn. Per ledonešį, jei žemė
neužšalusi, ledo luitai išrauna pakrantės krūmokšnius, išlaužo medelius.]
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I była to jak dawniej taka, takim jak to w czterdziestym roku, tu dawniej nas zalewała,
Boże, jak na wiosna, to myż o mało wychodzili. A jak tam na dole idzie ta o babka, i my tam
chodzili. To tam zalewała każdy rok od rzeki woda, to oni musieli wychodzić. Jak na wiosna, to
do lasu wychodzo, nu po równa okien idzie woda. To tylko te laty, ale jak dawniej jak zaleje, to
tu wszędzie ot tak, jak ten doł, taka tutej górka, to tu woda szedła, o jaka straszna, taka morza,
tylko te, senki te, siedzo, siedzo w wodzie. Bardzo strasznie było. O jak te lato, to tu już nie
zalewa.
– Brzegi byli takie zarośnięte jak teraz, czy inne? Czy może piasek był?
– Troszko mniej była zarośnięta. Teraz już bardzo oni, bardzo woda, wisz, jak ona podmywa, oni opadajo, te brzegi, drzewa poodpadawszy do tej, do Wilii, do wody. Ona przedtym,
o lod idzie i on bardzo, tak na wiosna, bardzo rwie, no jak to? Jeśli nie zamarższy ziemia, to on
bardzo żeż rozrywa. Jakie krzaki rwie, jaka drzewka łamie. I te brzegi to takie…
Vilkinė, Vln. – Janina Susvilo, g. 1931 m. Įr. V. V., D. V., J. U., G. G., O. M., 2007 m.
Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/608.

153
Pasakoja Janina Susvilo
iš Vilkinės
(2007-06-19)

102. [Iš upės istorijos. Žuvų anksčiau buvo labai daug visokių, daugiausia salačių, tokių
didelių riebių. Gaudydavo žuvį dažniausia tinklais, kartais meškere.]
– A powiedzieć, jak z tą rybą tutaj, może mąż opowiadał? Czy był rybakiem?
– Oj, jeszcze jakim zajadłym. Ryby było tu bardzo dużo.
– A jaka?

– Nu rozmaitej, najwięcej było boleni, boleń. Ona wielka taka i tłusta, bardzo ładna ryba.
Rozmaitej, ot jak mąż przyjdzie u Ludy, on wie, ta ryba wszyska.
– A jak łapali, powiedzieć.
– Łapali wędko, siatko, przeważnie siatko łapali, jak kto przyjedzie znajomy, to siatko.
Vilkinė, Vln. – Marija Tumilovič, g. 1921 m., kilusi iš Stolpcų m., Baranovičių r.,
Baltarusijos Respublikos, Vilkinėje gyvena nuo 1967 m. Įr. V. V., D. V., J. U., G. G.,
2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/590.
103. [Iš upės istorijos. Senais laikais sugautas kuojas ir kitas smulkesnes žuvis veždavo pardavinėti į Vilnių. Žvejodavo merežiais (miroży) ir graibštu (sak). Tėvas merežius statydavo prasidėjus ledonešiui. Graibštas – tai toks tankus tinklas, užtemptas ant lanko, prie kurio pritvirtinta
ilga kartis. Laikydamas už tos karties velki graibštą vandenyje per žoles. Didelį graibštą vienam
vilkti kartais būdavo sunku. Mes, vaikai, irgi eidavom gaudyti pavakare.
Kai ledas upe plaukia, žuvys glaudžiasi prie kranto. Tai būdavo džiaugsmo pagavus! Virdavom žuvienę.]
Nu jak to, nu pracował u jego (u pana), taki młody chłopak pracował. A on tam rybo zajmował sie. To sobie, to tam sprzedawali ta rybka.
– A gdzie wozili sprzedawać?
– Do Wilna wozili.
– A jaka tam ryba oni łapali?
– Nu jaka tam, płotka, musi takie te, drobnienke te rybki, takie te.
– I czy dużo tej rybki było?
– Dużo była. Dawniej była bardzo dużo ryby. Teraz nie ma, a dawniej moj ojciec, już
moje ojcy, mama umarszy, to jak dawniej pójdzie lod, to ojciec zawsze tam, na swojej ziemi
pracowali. Sieli te, lny sieli, konopi. Tak oni gdzie niegdzie u mnie siedzo, nu bo oni to… No to
te wyłukszczali, a te saki, saczek taki robili. Jak lod pójdzie, to te łapim, idzim z siostro, idzim
te rybka łapać. Sakiem ciągnim, ciągnim, wyciągnim rybki. A ojciec to takie miroży robił, i
jak lod już pójdzie, oczyszczą sie brzegi, wtedy stawił, i bardzo duże ryby zachodzili da tych
mirożόw.
– A to pani jak z siostrą łapała te ryby?
– Sak taki, wie jak.
– Sak?
– Nu, takie drobne oczki, nu jak lod pójdzi, wtedy ona do brzegów tuli sie i sak tak zaniesi,
nu takaj długaj żerdce.
– A jak on wygląda? Bo ja to nie wiem.
– Nu taka długa żerdka i taka drobna siateczka okrągła, ta siateczka ta, drobne oczki. Nu a
ona taki łęk, taki wychilony, tutaj tak o równo. O tak o on idzie łęk taki wychilony, a tutaj sznurki,
ci co tutaj. A tu taka długa ta, żerdka, pałka długa. Nu i za tej pałkaj zanosim, zanosim, ona żeż
niaciężka. Nu i tylko rybka wyciągnim, o jakaj radości.
– Dwóch łapali. Jeden z jednej strony, drugi z drugiej?
– Nie. Można jednemu jego zanosić, tylkoż on ciężki. Jak on niewielki, a jak wielki, to nam
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(my niewielkie byli) to nam ciężki. Nu ale zaniesim, jak już wieczorem cicho, to wtedy już tak
ciągnim, ciągnim po tej trawce. Ona wychodzi na trawka, nu już kilka rybków jest. O jakej
radości! Zupa wtedy gotujim.
Vilkinė, Vln. – Janina Susvilo, g. 1931 m. Įr. V. V., D. V., J. U., G. G., O. M., 2007 m.
Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/604.
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Punžonys / Punżany
104. [Iš dvaro istorijos. Buvo trys seserys Stabrauskaitės: dvi tikros seserys, viena pusseserė
(ji gyveno už upės, dešiniajame Neries krante). Aš buvau septynerių, tai tas dvaras dar buvo. Kadaise ponai turėjo samdinių ir tarnų. Mano tėvai čia gyveno (ir tarnavo), apskritai daug žmonių
buvo. Paskui leido išvažiuoti į Lenkiją ir jie visi patraukė. Ponia Stabrauskienė ir jos sūnus Jurekas (mano krikšto tėvas) važiavo. Jų šeimoje buvo Jurekas ir dar dvi dukros: Marysia ir Jania
(pastaroji – mano krikšto motina). Deja, man atsiuntė pranešimą, kad ponia Stabrauskienė prie
Lenkijos sienos numirė. Po Antrojo pasaulinio karo dvare įsikūrė mokykla, studentai, kolūkio
ferma. Lig šiol čia gyvenu.]

154
Punžonių dvaro
ūkinių pastatų
griuvėsiai
(2007-06-19)

U ich byli trzy siostry. Nu i wot, tamty za rek`oj, tam była taka stryjeczna siostra. Kak wam
raskazac‘, ili pa polsku, ili pa rusku. Pa białarusku możym. Pałackiego i wo cmentarz jego jest i
my chodzim na jego mogiłka. A co pani Sabrowska, ona nie wyszła za mąż, ona wyszła… dwie
siostry byli, trzy, dwie rodzone, a jedna była stryjeczna. Tamta za rekoj żyła jedna, nu tamta nie
wyszła za mąż.
– Do którego roku tu oni żyli?
– Nu wo miła moja, jak ja miała siedem lat, ten majątek był. Ach Boże, ja żeż, mama moja…

– Przepraszamy, że tak pytamy…
– Nu dlatego dobrze wam chce sie wiedzieć. Dlatego że ja trzydziestego, nu jak mama moja.
Kiedyści to u panów byli parobki, tak rozumie? Nu służonce byli, chodzili, pracowali. I ot nasze
ojcy tu byli i dużo ludzi było. A potem do Polski wyjazd był. Nu onii pojechali. Pani Sabrowska
pojechała, pani Sabrowskiej Jurek, moja ojca krzostny, wszyscy pojechali do Polski. Nu bo dlatego, że to było bardzo ciekawie, pojechali. Pani Sabrowska koło polskiej granicy umarła, mnie
przysłali wiadomość.
– I oni wyjechali do Polski i co tutaj zostało, puste, czy jak?
– Tu żyli, jak powiedzieć, kochana, studenty, potem zaszed kałch`oz, no i studenty byli.
Szkoła była wo tutaj w tym domu. Tu byli bardzo wiekie filary, ferma założyli, kałchozy. I po ten
dzień ja tut żyja.
– I tam byli dwie córki?
– U pani Sabrowskiej byli dwie córki i syn Jurek.
– A córek jak zwali?
– Była Marysia. Pierwszy był Jurek, ojciec mój chrzesny. Druga była Jania, mama moja krzesna, i Marysia, Marysia była bardzo malutka jeszcze kiedy ja rodziła sie tu w majątku.
– To te budynki…
– Wsio stojo. Stojo. Byli, co ja teraz mam wam powiedzieć? My, ten dom, posłuchaj, my ten
dom trocha odremontowali. A un tamte to byli bardzo nieciekawe, nu majątek byłbardzo wielki,
było bardzo ładnie…
Punžonys (dvaras), Vln. – Vladislava Janovič, g. 1940 m. Įr. V. V., D. V., J. U., G. G.,
O. M., 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/623.

Brižiai / Bryże
105. [Iš upės istorijos. Anksčiau upė buvo vandeninga. Ten, kur kadaise įlanka, dabar sala
suplauta. Trisdešimt pirmaisiais upė užtvindė didelę dalį kaimo; po Santakos tiltu pažymėta,
koks buvo vandens lygis upėje tais metais. Anksčiau vanduo upėje buvo švarus ir žuvų daug,
o dabar nuo Baltarusijos visą vasarą teka purvinas vanduo. Nesuprantu kodėl, juk Žeimenoje
vanduo švarus. Neries krantai anksčiau nebuvo tokie apžėlę kaip dabar. Ir vanduo buvo švarus.]
– Jak dawniej rzeka wyglądała? Wody dużo było?
– Nu troche było. Zaliw taki był, a teraz tam wyspa taka zrobiła sie, już inaczej woda poszła.
Nu wo na prim`er tamta, wo tutaj wo niedaleko taka wyspa.
– A pan nie powie, czy wcześniej więcej wody było w Wiliji, czy tyle samo?
– W trzydziestym pierwszym roku topiła całe, pół wioski, nu ni pół wioski. Gdzie mój dom
tam w dole, to topiła. I na moście będzi znak pokazany, wiele woda była, nie na moście, a pod
mostem napisane.
– Tam koło Żejmiany, tak?
– Koło Żejmiany. Tam na tym, na, pad mostem napisana, wiele, jaka woda była wielkości.
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155
Santakos
geležinkelio tiltas
(2007-06-19)

– Czy były dawniej ryby w rzece?
– By nie teraz, to był dawniej te ryby.
– Teraz to już nie ma?
– Nie ma teraz. A woda była zawsze taka czysta. Teraz brudna woda idzie z Białorusi. Ja
nie panimaju. Nu w Wiliji światła woda była, a teraz ja jeszcze interesujam sie, skąd tam woda
taka brudna idzie. Całe lato brudna woda, a w czym tam sprawa, to ja nie wiem. A Żejmiana wo,
czysta woda. A w Wiliji była bardzo czysta woda kiedyś, dawniej, nu dawniej.
– A pan nie powie, proszę pana, brzegi jakie byli u Wiliji? Takie zarośnięte jak teraz, czy…
– Nie, nie byli. Nie byli zarośnięte tak jak teraz. Byli czyste brzegi, a teraz zarośnięta.
Brižiai, Vln. – Povilas Valeika, g. 1927 m. Įr. V. V., D. V., J. U., G. G., O. M., 2007 m.
Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/628.

106. [Iš žvejybos istorijos. Anksčiau žuvų buvo labai daug. Metinius (sznury) mesdavo, tokias virveles su prikabintais sliekais. Daug smulkmės jais sugaudavo, dar tokius graibštus vilkdavo. Nereikėjo nė tinklų, žuvų buvo apstu. Kiti turėjo trihubicas. Tarp dviejų valčių traukdavo
dviejų metrų ilgio tinklaitį malatą, vienas žvejys laikydavo už virvelės. Kita tinklų rūšis – suvata.
Naktį gaudydavo žeberklais (oście). Dabar tokiais įnagiais nebesinaudoja, nebėra ką gaudyti.]
– Pan mówił, że ryby dużo było?
– Oj, ryby było!
– Czym łapali ryby? Jakie narzędzia mieli?
– Nu narzędzie byli, te sznury postawio. Nu brosisz sznur tam, naczepi tam tych robaków
różnych, rybków naczepi ot. Rybki malutkie nałowić, naczepi i wyciągiwali, i takie saki wo
ciągneli. Wot i ryby była pełna, a teraz nie ma. Teraz mało, bardzo mało. Gdzie ryba podziawszy
sie, nie wiem.

– A siatki czy mieli do łapania?
– (...) Niektórzy mieli siatki. Nu nie. Nie trzeba było tych siatków. Było tej ryby nawałem.
– A tryhubica?
– Nu to siatka ta. Była kiedyści, łowili. Teraz nie ma co jimi łowić, bo nie ma.
– A może wedzie, wedeja? Tak rybu łapać. Dwa czołny żeby po Wiliji, i taka siatka
pomiędzy...
– Dwie łódki. Lubio jeździć tak dwiema łódkami.
– Jak nazywa sie takie łapanie?
– Małata, małata nazywała sie.
– A czemu małata?
– Nu nie wiem, tak nazywali stare ludzi, i siateczka wo taka, długości dwa metry na dwie
łódki. I popadała sie. A teraz nie ma.
– To była pomiędzy czółnami siatka taka?
– Krótka, dwa metry siatka, i jedzie na dwie łódki. Z jednej trzyma na palcach.
– Pan mówi małatka nazywała sie?
– Małata. Suwata – to sunie sie tak wiosły.
– Suwata?
– Suwata. Wot suniesz tak ryby. A teraz...
– A w nocy może na łódkach jeździli na ryby?
– Kiedyści łowili, a teraz to nie. Ościami takimi, nu.
– A jak nazywałaś?
– Ości oni nazywaliś, oście. To kiedyś, a teraz już nie ma tej.
Brižiai, Vln. – PovilasValeika, g. 1927 m. Įr. V. V., D. V., J. U., G. G., O. M., 2007 m.
Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/630.
107. [Iš žvejybos istorijos. Naktimis smeigdavo žuvis žeberklais, valties gale įtaisydavo tokius
ugniakurus, degindavo dervokšlius (smolaki). Plaukdavo valtimi dviese, vienas irkluodavo, o kitas gaudydavo. Žiemą, būdavo, pro skaidrų ledą žuvį matai ir muši tokia lazda (buława). Jas apkvaitini ir trauki iš po ledo. Dažniausiai taip gaudydavo kuojas. Dar mesdavo metinius (sznury),
prikabinę po septynis, aštuonis kablius. Ant jų gerai kibdavo vėgėlės.]
– Jak kiedyś ryba łapali w nocy?
– Nu ościami. Światło palili.
– A jak światło te palili?
– Smolaki. Na łódkie jedziesz taka wo, nu jakto, papielnia taka zrobiona.
– Jak nazywała sie siatka?
– A jak nazywała sie? Czort jej wie. Nie powiem. Nu nie moga spomnieć jej (...). Nu prosto
taka spleciona i ona, a jak ona nazywała sie, ja nu nie moga powiedzieć. To już dawno była, to już
lat może jakich trzydzieścia.
– I daleko płyneli?
– Tak daleko nie trzeba było płynąć. Była tej ryby to wo tak. Teraz nie ma tej ryby, co była.
– I ile na łódce osób było?
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156
Svečiuose pas Povilą Valeiką Brižiuose
(2007-06-19)

– W dwoje.
– W dwoje. Jeden...
– Jeden łódka kierował, a drugi łowił.
– A czy było tak, że można było tak gołymi rękoma łapać ryby, czy tam nogo jakkolwiek?
– Nu tylko jak lod był postawiony, to była taka buława, bywało widać, jak światła ryba, lod
światły, i buławaj stukniesz, i ta ryba przebijesz, i wyciągniesz z lodu.
– Prosto buławaj?
– Nu silna buławaj, ona przygłuszysz jej, ona...
– A jaka to ryba tak można?
– Płotka. Płotka można łapać. Nu tak wo.
Sznury najwięcej stawili. Te sznury byli długia, kruczki naczepione, siedem, osiem kruczkow, takie, nu wot łowili te. Naczepio rybki i te mientuzy, taka nieduży wie ryba? Nu to wo ta
ryba łowili bardzo dobrze.
Brižiai, Vln. – Povilas Valeika, g. 1927 m. Įr. V. V., D. V., J. U., G. G., O. M., 2007 m.
Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/638.
108. [Iš upės ir žvejybos istorijos. Kai prasidėdavo ledonešis, būdavo labai daug žuvų. Tiesiog graibštais (sak) gaudydavo. Kai atšąla, upe plaukia ižas (kryha). O kai ledas upėje pajuda,
plaukia lytys.]
– A pan czy pamięta jak te lody schodziły z rzeki?
– Pamiętam.
– No i jak to mówili, czy tam ryby jak tam będzie więcej, mniej, czy jak tam mówiło sie?

– Jak lody schodzili, bardzo kiedyś ryba... Jak lody szedli, to ryby było nawałem. Taki sak i sakiem ciągneli ta ryba. A ryby była nawałem. Teraz nie ma tej ryby, tyle, wiela tam była kiedyś (...).
Lod, lod schodzi. A kryha, jeśli tylko idzie zrazu, jak marznie, nazywała sie kryha. (...)
Nu ona jak ot tylko marznie, idzie, taka kryha nazywała sie. A jak lod schodzi z rzeki, lod, to
nazywała sie lod.
Brižiai, Švnč. – Povilas Valeika, g. 1927 m. Įr. V. V., D. V., J. U., G. G., O. M., 2007 m.
Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/635.

Lucionys / Lucjany

157
Neris
ties Lucionimis
(2007-06-20)

109. [Šventoji uola. Anksčiau ten stovėjo kryžius, suvažiuodavo žmonės iš visur, Vilniaus,
Kauno, net iš Varšuvos. Tikėta, kad trykštantis vanduo turi gydomųjų galių, gydo akis, gerina
sveikatą. Kartą lenkų laikais kažkokia ponia savo šuniui numazgojo tuo vandeniu akis ir nuo to
laiko jis prarado savo galias. Vėliau vėl atgavo. Labai daug žmonių atvažiuoja, klausia (kur rasti
Šventąją uolą).
Anksčiau čia gyveno dvarponiai Veršylos, jie greičiausiai ir pastatė kryžių. Žmonės meldėsi
prie jo. Sovietmečiu kryžiaus niekas neprižiūrėjo, tai jis supuvo ir nugriuvo. Regis, kažkas iš
vietinių bandė jį pataisyti, bet buvo perdėm supuvęs. Žiemą ten, kur laša vanduo, susidaro dideli
varvekliai. Viena moteris rusė iš Raudondvario ateidavo tų varveklių. Ji labai to vandens galiomis tikėjo. Čia ateidavo ir lenkų, ir lietuvių. Žmonės vandeniu mazgodavosi akis, veidą, gėrė,
meldėsi, žegnojosi, degindavo žvakes, palikdavo šventų paveikslėlių, monetų. Čia lyg į kokią
šventovę, į atlaidus vykdavo.]
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Była ta Skała, była. Teraz to nie wiem nawet, czy to jest, bo ja tam nie moga dójść. A kiedyś
też tam i krzyż był, i ludzi przyjeżdżali aż z Warszawa. Ludzie przyjeżdżali i byli przyznawszy, że
ta woda bardzo była pomocna dla ludzi, dla ocz, dla zdrowia. A potem jakaś pani przyjechała i
pomyła psu oczy tutaj. I od tego czasu już ta woda, przyznali, że ona nie była pomocna. A teraz
już i znowu, już przyznali. Przyjeżdżajo bardzo dużo ludzi, pytajo, gdzie ta Skała. Tutaj ja stara
bardzo dużo, niewiadomo, skąd ludzie przyjeżdżajo pytajo sie.
– A to skąd, niewiadomo skąd? Skąd, z jakich krajów?
– Z jakichś, i z Kowna przyjeżdżajo, a nu i z Wilna, i rozmaite, takie o, przyjeżdżajo. Będa
pytać sie każdego, skąd on? Nie będa pytać sie każdego, skąd.
– A kiedy to ta pani temu psu pomyła?
– Nu to jeszcze przy polakach to było. Przy polakach jeszcze to było.
– A skąd ten krzyż, kto tam jego postawił?
– A krzyż to ja to tołkiem nie powiem kto. Tam przez ten krzyż, widocznie panowie, tam
skała, dom wielki stał. Pałac taki był. I to postawiwszy panowie te.
– A jak nazwiska tych panów, czy pani pamięta?
– Wierszyły.
– Wierszyły?
– Wierszyła.
– I kiedy ten krzyż, potem jego nie stało tego krzyżu?
– A krzyż to tutaj potem, jak takie zaszli ruskie, nikt to nie paczył, krzyż ten zwalił sie, zgnił.
Zabrali ten krzyż, tutaj ktoś z wioskowych, ale ja już nie pamientam. Ktoś wioskowy ten wzieli
krzyż i tutaj potem jego przerobili i pastawiwszy zdaj sie byli. Ale już on tak zgniwszy był.
– A czy tam modlą sie, czy co? W tej skale.
– Ja to nie bywam, co oni tam robio.
– Ale wcześniej jak było?
– A wcześniej jak była, to tam i pacierzy mówili, chto chciał. Tak samo krzyż stał, to i żegnali
sie ludzi. Rozmaite przyjeżdżali.
– Ale ta woda, jak ona, do czego jej używali? Ta woda?
– Nu twarz pomyć, oczy pomyć. A więcej to żeż ni do czego, do jedzenia to jej i nie brali.
– Nie brali do jedzenia?
– Nie.
– I do picia nie?
– (...) Do picia pili. Ona że to czyściutka była. Tam że capli takie. A w zimia to tam capli
narosno, niewiadomo, jakie takie one.
– I co z tymi soplami robili?
– A nic nie robili. Oni tak wisieli, aż póki sami nie poodpadajo. Czasem bywa kto przychodził.
To ze Dworu taka jedna kobieta, ona przychodziła i tych caplów nabierała, ona była bardzo uwierzona, ruska kobieta, ale ona była bardzo uwierzona w ta woda.
– To tam przychodzo i rosjanie, i polacy?
– Rozmaite, rozmaite. I polaki, i litwini, jakich tyko chcesz tam. Rozmaite.
– A czy jakoś nu na święta, czy brali stamtąd woda do święcenia, czy nie?
– Nie, do święcenia nie brali.
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158
Šventi paveikslėliai,
palikti Lucionių
Šventojoje oloje
(2007-06-20)

– A na Jana?
– Na Jana to wieczorem tu też nie przyjeżdżali za bardzo, na Jana (...).
– A czy tam świeczki palili?
– Palili. I teraz bardzo dużo tam przynoszo świeczki i stawio. Kto obrazek, chto zostawi
jakikolek, kto kopiejków tam gdziekolek rzuca.
– A w jakiej intencji te świece palili?
– Nu ktoż ich wiedzo. Ja to nie moga wytłumaczyć, tak już w jaka intencja. Nu prosto zapalili i wsio. Że jak to świantynia taka. Tak człowiek przyjedzie i tak sobie powraca, że to jaka
świentynia, że to jakiś odpust.
Lucionys, Vln. – Anna Sudenis, g. 1919 m., kilusi iš Tuščiaulių k., Vln., Lucionyse
gyvena nuo 1949 m. Įr. V. V., D. V., J. U., G. G., V. D., 2007 m. Šfr. K. R. Saug.
LTR 7685/654.
110. [Iš žvejybos istorijos. Vyras žvejojo Neryje. Kiekvienas kaime turėjo pasidirbęs po
medinę valtį. Tai ne dabar, kai traukia žuvį meškere, o toji ima ir pasprunka. Kitados iškart kokias dvidešimt didelių žuvų, daugiausia lašišų, sugaudavo. Dvi valtys viena šalia kitos plaukdavo
ir traukdavo tinklą ritubal. Dažniausiai taip gaudydavo lašišas. Tinklas suvata tvirtinamas prie
dviejų lazdų. Lenkų laikais buvo labai daug žuvų, niekas nedraudė žvejoti. Vieni gaudydavo savo
reikmėms, kiti (tie daugiausia iš Pabradės, už Pabradės), valdžios nusamdyti, gaudavo atlygį už
priduodamas žuvis. Ir iš mūsų kaimo tokių buvo. Tai jie turėjo savo pakrantes ir kitiems žvejoti
ten buvo uždrausta.]
Mąż łapał.
– A czy płynęli, może sam,i czy na piechota tylko szli?
– Łódki byli, byli drzewniane łódki i każdy łódka miał zrobiwszy. Jeździli i łowili ta ryba.
Nie tak jak teraz pójdziesz, ciągniesz, ciągniesz to wędeczko i nie ma tej ryby. Kiedyś czy to jak
łowili. Jakich dwadzieście ryby złapywali. Wo jak stoł długości, a to dłuższa.
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Ana Sudenis
iš Lucionių
(2007-06-20)

– Ryby takie duże?
– Tak.
– To łosoś?
– Łosoś. To kiedyś łowili, teraz ich nie ma.
– A pan też pamięta?
[Kaim.:]* A czemu nie?
– To jakby na siatka łapali?
[A.S.:] – Na siatki byli łódki, i łódkami jechali wdwaj`om. Dwie łódki, ot tak o szedli, jedna
z jednej strony, druga z drugiej. W jednej ludzi, w drugiej ludzi. Ot tak łapali.
– A czemu dwie trzeba było?
– Bo jedne nie mogli.
– A jak nazywa sie, może małata?
– Suwata.
[Kaim.:] Nie suwata.
[A. S.:] Nu niechaj będzie suwata, to im to samo.
[Kaim.:] Ritubal.
– Jak?
– Ritubal.
– Ritubal?
– Tak. Na łososia specjalnie były robione, byli takie siatki.
– A eta suwata szto eta?
[A. S.:] Suwata nu też ryba łowili. Taka siatka nazywała sie suwata. Na dwióch polanach
takich. Na dwióch polanach.
– A w nocy czy łapali ryba?
– W nocy tylko i łapali.
– A jak to wyglądało? Toż ciemno.
[Kaim.:] Przypatrzysz sie.

[A. S.:] Ludzi byli do tego przyzwyczajone, kiedyś nicht nie bronił jej łapać. Kto wiele chciał,
tyle łapał jej. To było pełno.
– To przy Polsce?
– Tak.
– A może byli rybaki jakie, które przepadali?
– Byli. Byli i osobiście rybaki. Byli gasud`arstwiene rybaki.
– Gasudarstwiene?
– Tak. Byli.
– Które żyli z ryby, tak?
– Tak. Nu oni w rząd. Wiele tam płaci rząd, to oni łapali, zdawali do rządu. O takie byli
rybaki.
– A gdzie oni żyli?
– A Boh ich wie, gdzie oni żyli. Tam w Podbrodziu, za Podbrodziem. I wioskowych tu
było.
[Kaim.:] Też rybaki. Swoje brzegi mieli na rzece. Że drugie rybaki nie mogli rybaczyć.
Lucionys, Vln. – Anna Sudenis, g. 1919 m., kilusi iš Tuščiaulių k., Vln., Lucionyse
gyvena nuo 1949 m. Įr. V. V., D. V., J. U., G. G., V. D., 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR
7685/658.
* Įsiterpia kaimynas.
111. [Iš upės ir žvejybos istorijos. Iki karo naudotos dušagubkomis vadinamos valtys, panašios
į lovį. Jos siauresnės, mažesnės, labai nestabilios, galėjai lengvai apvirsti ir nuskęsti. Skobdavo
specialiai žūklei. Plaukdavo dviese, sėdomis. Paprastai valtis vadindavo luotais (czόłno).]
– A jak oni [duszahubki] wyglądali?
– Nu takie, jak koryta taka.
– Jak koryta?
– Jak koryta. Rozumie.
– A czym oni różnili się od tych normalnych?
– Bo normalna łódka była długa i wielka, a ta była wąska, taka rybacka łódka, nazywała sie
duszahubka. A za co ona nazywała sie duszahubka, że w jej trzeba, przewrócić sie prędko, można
było i utopić sie. I była jej nazwa dana duszahubka.
– A to po co takie robili te łódki?
– To rybaki specijalne, które zajmowali sie rybo i takie robili.
– I do którego roku jeszcze oni byli?
– Aj Boh ich wie. Już ja nie pamientam. Do wojny to było, potem po wojnie wszystko to
poprzemieniało sie.
– To tam jeden człowiek siedział?
– Dwa.
– Stojąc czy siedząc?
– Siedząc. Tylko siedząc.
– Oba?
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– Tak.
– A tak prosto łódka jak nazywali? Czόłna może?
– Czόłna. To była czόłna.
Lucionys, Vln. – Anna Sudenis, g. 1919 m., kilusi iš Tuščiaulių k., Vln., Lucionyse
gyvena nuo 1949 m. Įr. V. V., D. V., J. U., G. G., V. D., 2007 m. Šfr. K. R. Saug.
LTR 7685/666.
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Gamernė / Hamernia
112. [Iš upės istorijos. Raudonasis akmuo – tai Gamernės rėvoje. Kai vanduo upėje nuslūgsta,
matyti raudonasis akmuo. Seni žmonės sakė, girdi, reikia tam akmeniui padėkoti, kad tavęs
neužkabintų. Vanduo toje vietoje šniokšte šniokščia. Nuo Gamernės vis dešinėn dešinėn, kol
aplenki jį. Ten tokios plačios lankos paupyje. Gerą pusdienį sugaišti, kol apiplauki, ir vėl grįžti
ton pačion vieton.]
– А Чырвоны камень?
– А Чырвоны – эта Амэрня. Амэрня забора называлася.
– Эта забора Амэрня, а камень там адзін называўся Чырвоны?
– Ага, у Амэрні. Там еслі вада вялікая, так ідуць берагам, а як малая вада, так ідуць
направа ў латок, называлася. Старыкі знаюць, што малая вада – эты камень відацца чырвоны. Ён не даруе, бо на яго вада злівае, сколька ён хоча адарвець. „Падзякуй, – кажаць,
– этаму каменю, што ён цябе не зачапіў“. А вада там ляціць.
– А як падзякаваць трэба?
– Падзякуй, – кажаць, – што ён цябе не зачапіў. Камень. Ужо ад яго бярэся, бярэся,
бярэся. А прад гэтай – называецца Амэрня. Амэрня такая сянажаць. Вот ідзеш пры яе, а
яна такая лука вялікая, вялікая. Так ідзець, ідзець наўкола, наўкола, наўкола, праве, паўдня ідзеш – ізноў на гэта месца прыдзеш. Пака такі круг. Ад Амэрні – усё права, права.
Маркуны, Астр. – Станіслаў Пазлевіч, 1922 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С.
Расш. Ю. У. Зах. LTR 7685/473.

Nemenčinė / Niemenczyn
113. [Upės pavadinimas. Vilijos ištakos Baltarusijoje. Prieš karą upė buvo pavadinta Nerimi,
iki tol vadinta Vilija. Mano vyresnysis brolis penkiasdešimtaisiais–šešiasdešimtaisiais plaukė
valtimi iš Baltarusijos nuo pat upės ištakų Naručio ežere. Anais laikais buvo tokios didelės
valtys.]
Nazywała sie pa białaruski. Wilia zaczyna sie w Białorusi, ta rzeka. A potem Neris pojawiła
sie przed wojno. I tak cały czas Wilia była.
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160
Nemenčinės miestelis ir
Tetervinų rėva Neries linkyje
(1944-07-09)

– Wilia?
– Da. I my między sobo rozmawiami, mówim Wilia.
– Wilia?
– Da. Wilija. To ta tak. Bo Wilia, ta rzeka zaczyna sie z jeziora Narocz z Białorusji. Moj brat
starszy jeździł na łódkach. Tam dojeżdżali do Białorusi w pińdzisiontych, w sześćdzisiontych
latach i stamtond jechali. Mówi, zaczyna sie ten pryt`ok, jak z krynicy, i potem oni po tych
prytokach przypłyneli. On całen czas mnie mówił, że z jeziora Narocz. Białoruska. Da, da. Oni
przyjeżdżali tutaj na łódkach wtedy, w ta wremia jeszcze ta łódki wielkie byli.
Nemenčinė, Vln. – Katerzyna Padlecka-Ordo, g. 1945 m. Įr. V. V., J. U., G. G.,
2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/678.
114. [Iš upės istorijos. Valtis, kajakas iš faneros. Czόłno – lenkiškas valties pavadinimas, seniai
jau girdėtas. Dušagubka daroma iš lentų, dugnas išsmaluojamas, kad nepraleistų vandens. Dar
pati smalavau, pakulas kaišiojau. Irklai tada buvo kitokie, neįveriami. Mat seklumose norėdami
atsistumti nuo dugno irklais arba kokia kartimi naudodavosi. Dabar upė tapo dar seklesnė. O
tada tik prie naujojo tilto galėjai perbristi į kitą pusę. Kitur – iki vidurio įbrisi ir jau gilu. Yra
čia kelios duobės, viena jų pavadinta Arklio duobė (Konska jama). Joje penkiasdešimtaisiais–
šešiasdešimtaisiais maudydavo arklius. Vėliau buvo pas mus toks Žemaitis, rajono komiteto
pirmininkas, aukštaūgis, dviejų metrų. Jis mėgdavo maudytis Arklio duobėje. Žmonės juokaudavo: kai jis ten pliuškenasi, upė išeina iš krantų.]

PRIEDAI

256

161
Neries potvynis Nemenčinėje
(1931-04-24)

– A tut łódki jak nazywali?
– Łódka łódka, kajak. Nu jak, kajak to ta na faniery to zrobiona była. A potem już pojawili
sie te łódki. A tutaj łódka taka normalna płaskadonka, jak po rosyjsku gadajo. Aj ja ni wiem,
łódka, i na tym koniec.
– A czółno?
– Czółno to po polsku. Da, to prawidłowo, zapomniałam to słowo, bo dawno słyszała.
– A duszahubka?
– I duszegubka była (...).
– Nu a jak ona?
– Ona płytsza, czuć na bok i woda zabrała sie, to duszegubka była.
– Ona była zrobiona…
– Z drzewa, zrobiona z desek. Z desek o starych, gdzie żył to jeszcze jeden umiał robić z
tych desków. Sama smaliłam dno łódki, żeby nie przeciekałaby. I pakla ta zasuwałam też sama.
Jeszcze pamientam.
– Nu a to była…
– Wiosło, da wiosło. Ale w asnawn`om takie wiosła, nie tak jak teraz w kluczicach. Wiosła
tak ot odepchnisz sie czy co, czy żerdź jeszcze był jaka, żeby jeśli głęboko, nu to ni głęboka była
rzeka. Ona teraz jeszcze mielcza zrobiła sie, za to może zabagniała. A kiedyś ona głęboka nie
była. Tylko tam, w tamtym miejscu, koło nowego mostu, można było przejść piechoto z jednego
brzegu na druga. Tylko tam… taki węgieł. A tutaj nu do środka rzeki dójdziesz o tak, o wsio. Tam
para jamów tych jest, już widzieli, gdzie jama. Tutaj o niedaleko, nazywała sie Konska jama (jak
mówiłam, że gdzie łaźnia ta była). Tam kiedyś pośle tej [wojny], w petidisiatych, szestidisiatych

latach, to koni rzeczywiście kąpali. A potem był taki Żemajtis, u nas pretsedatil rajspołkoma,
dwa metry wysokości. Jak pójdzie kąpać sie, on toż w drugim domie żyji, to, mówili, rzeka rozchodzi sie. Łops łops łops, na Konskiej jamie zawsze kąpał sie. Śmieli sie tak. Nu tak było.
– Gdzie on kompał sie?
– Nu tu nidaleko. Moga pokazać, mnie to raz plunąć.
Nemenčinė, Vln. – Katerzyna Padlecka-Ordo, g. 1945 m. Įr. V. V., J. U., G. G.,
2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/680.
115. [Iš upės istorijos. Tetervinais (Ciecieruk) vadinama vieta už Neries vingio, prie naujojo
tilto. Gal todėl, kad tėkmė toje vietoje labai srauni ir daugybė akmenų. Arklio duobė (Konska
jama) ten, kur anksčiau buvo pirtis.]
– A drugie może nazwy jakie? Cecerwieniki?
– Ciecier`uk to tam, gdzie ten… Ciecieruk to gdzie nowy most, ten pawar`ot. To nazywał
sie Ciecier`uk.
– Ciecieruk? A czemu?
– Bo bystra woda tam była. A czemu, ni wiem, nazywała sie. A Konska jama, to tut ta łaźnia
była, ja mówia, że jeszcze chodziłam tut. Ciecier`uk.
– Так сейчас там под этим мостом...?
– Да да, вот поворот как раз. Дело в том, что там очень быстрая вода была все время
(и теперь она быстрая, но не настолько, как ранче), но там можно было камнями пуза
прокалоть, потому что камень на каменя – сама плавала оттуда сюда.
Nemenčinė, Vln. – Katerzyna Padlecka-Ordo, g. 1945 m. Įr. V. V., J. U., G. G.,
2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/681.
116. [Iš žvejybos istorijos. Sugaudavo neršti plaukiančių lašišų, sveriančių iki šešiolikos
kilogramų. Žeberklais smeigdavo. Dervokšlius sudėdavo į kibirą, (pasišviesdavo). Taip pat eidavo
prie ežero gaudyti vėžių, jaukui prisirinkdavo varlių.]
Aj, to fajna rzecz. Łososie to szesnaście kil, jak szed na narost. Teraz nim`a, nu ościami byli.
Jeszcze oście byli, to była. A potem, w asnawn`om tylko na łososi.
– Нoчью?
– Дa, нoчью.
– A jak nazywali?
– Łososie, tak i nazywali. Wiesz, co mówili, oświecali smolaki, kładli do wiader, czy co.
I jeszcze wiem, jak na raki chodzili na jeziora, to żabow łapali. Sama wiadrami raki na kastre
palili, tego, gotowali. No i ja nie miałam ich wkus. Nu oni chodzili też. Wiem, że to żaby te brali
i chodzili na jeziora pod tymi karczami. Teraz już nim`a.
– A to z żabą?
– A potem jeszcze на жабу убитую рак идет. A, ну это лягушка...
Nemenčinė, Vln. – Katerzyna Padlecka-Ordo, g. 1945 m. Įr. V. V., J. U., G. G.,
2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/683.
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117. [Iš upės istorijos. Aš gerai prisimenu sielius, buvau šešerių–septynerių ar dešimties
metų. Pasak mamos, čia nuolat plukdė sielius iš Baltarusijos, dar vaikas laksčiau, dainuodavom,
erzindavom sielininkus: „Anula tarnula cybula… (ir taip toliau), ko tau reikia?“ Sieliai būdavo
po 12–15 lovų, šios – 4–5 ir daugiau metrų ilgio. Sielių priekyje buvo įtaisomas toks irklas, vienas
žmogus jį valdydavo. Jei nemokėsi, atsitrenksi į krantą ar kokį tiltą. Plukdė į lentpjūvę kažkur
prie Vilniaus ar už Vilniaus. Prisimenu, kaip plaukdavo pro mūsų namus.
Upė dabar užpelkėjusi, vanduo parudavęs, pilna viksvų. O anksčiau visus tuos akmenis
galėjai įžiūrėti. Stovint ant tilto buvo matyti senojo tilto, tokio nedidelio, poliai.
– Kada viskas pasikeitė?
– Dabar čia gyvenu aštuntus metus (ant upės kranto) ir kasmet Neries vaizdas vis bjauresnis
ir bjauresnis. Čia mama gyveno, vėliau broliai. Dabar jums pasakysiu štai ką – atsikeliu penktą–šeštą ryto, keista: iš kur Nerimi plaukia kažkas balta. Pradžioje man mėgino aiškinti, kad tai
vanduo žydi. Aš nemanau, kad žydi. Saulė pakyla ir tas baltumas pradingsta. Nežinau, kas tai.
Taip tirštai plaukia, viskas užteršta.]
Ja pamientam dobrze płyty.
– A to którego roku tut płyneli?
– Mama mówiła, że całen czas spławiali te płyty z Białorusji, bo ja jeszcze latałam, śpiewałam. Anula tarnula cybula... (tam jeszcze), co chcesz? Drażnili tych na tych płytach.
– Jak, nie poniał... Opowiedzieć.
– Anula tarnula, ja już nie pamientam, to w dziectwie tak była. Rozumiesz, płyty, to było
płyt płynie bywało, kiedy ob most rozbiwał sie, nu mało kiedy. Starali sie tak. On tam, zrobiwszy
te palili kaściory te, wszystko. Płyty musi jakich było po dwanaście, po pietnaście przaśmów. Rozumiesz, tych bierwionów, długie. Po cztery, pieńć metry, i dosyć długie szedli te płyty. Nu i na
przedzie taka o, kierujesz tym, wiosła. I jest jeden, który kierował. Jeśli on tylko słabo skieruje, to
i rozbombi obtym. I oni spławliali do tartaku, a tartak to gdzieto za Wilnem, tam znachodzi sie,
czy przed Wilnem, ja tołkiem nie wiem. Cały czas nazywali „Tartak“, „Tartak“. Nu oni tam coś
robili, nu ja tego nie wiem. Tylko wiem, że mima domu, do lat, mnie było musi lat jakich siedem.
Do, prawie do sześć, dziesieńciu lat mnie było, jak oni jeszcze te płyty pływali.
Na łódce my przepływali na tamta strona rzeki, tutaj nie była tak zarosszy, teraz rzeka zabagniawszy. A najpierw było kamieni i wszystkie te kamienie widać byli. I to teraz to pełna tej
wikswy, zaniesiona, bronzowa. Najpierw z mostu była widać ta, pali starego mostu, malutki był.
No i tego…
– A to w którym roku tut zamieniła sie?
– Przyroda? Wiesz, ja teraz żyja już ósmy rok. I z każdym rokiem ona wsio straszniejsza
i straszniejsza robiła sie. Bo ja żyłam na wyszce. Mamaż tylko tu żyła, potem bracia żyli. To ja
nie żyłam dzień i noc. Ja jedinstwiena teraz jak powiem, stajesz o piontej, o szóstej na ranku. Ja
dziwiem sie, skąd po rzece płyni biała coś takiego. Mnie najpierw chcieli powiedzieć, że to kwitni
woda. Nu to ja ni licza, że ni kwitnie. Potem, jak słońce podymuje sie, ta przepada. Ja ni wiem, co
to takiego. Nu rozumiesz? To tak gęsto płynie, że nu zabrudniona to wszystko.
Nemenčinė, Vln. – Katerzyna Padlecka-Ordo, g. 1945 m. Įr. V. V., J. U., G. G.,
2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/668.

118. [Iš upės istorijos. Avino akmuo, o nuo Nemenčinės žemyn upe, tai nespėji rėvų
skaičiuoti – viena po kitos. Sielininkai sakydavo: „Nuo Nemenčinės neišleisk iš rankų apačynos
(sielio priešakinis vairas)“. Sielius srovė labai smarkiai neša. Vokiečių okupacijos metais plukdėm
sielius iš Mykoliškių į Vilnių. Vandeniu tris kartus didesnis atstumas. Vėliau plukdžiau sielius
Žeimena.
Priešakyje stovi žmogus, vadinamas priešakiniu (пярэднік), gale – užpakaliniu (заднік).
Kažkur už Nemenčinės yra toks Raudonasis akmuo (Чырвоны камень). Prie pat Nemenčinės
dar yra Tetervinų rėva (Цяцярукі). Kartą toje vietoje sulūžo mūsų sielis. Atsitrenkėme į akmenį
Tetervinų rėvoje ir mus nubloškė į dešinę pusę.
Sielio gale yra toks stabdis – šyryga (шырыга) vadinamas. Būdavo užritini ant to stabdžio
rąstą, jis nugrimzta į upės dugną ir sustabdo. Iš paskos plaukiantis sielininkas į mus kad smogs!
Atsitrenkėme į tiltą Nemenčinėje. Tuo metu kaip tik viriau valgyti katiliuke (sielio gale verdi
valgyti). Pripjaustai velėnos, pakloji, kūreni ugnį ir verdi sriubą, sultinį, kruopas. Tąsyk dvi lovas
medžių praradome.]
– А ніжэй якія камяні? Баран, а яшчэ якія?
– Баран. Тады там ужо ад Немянчыны, там ужо забора на заборы. „Забора ад Немянчыны, – кажаць, – не кідай з рук апачыны!“ Там ужо забора на заборы і там яны ўжо
шыбка плыты ішлі. Там на кані не зляціся.*
– Як?
– Конна не зляціся – шыбка так і шлі. А так Амэрня ёсь забора.

162
Biraičių rėva
(2007-06-21)

– А як Вы сказалі: Ад Немянчыны...
„Ад Немянчыны не кідай з рук апачыны!“ (эта апачына быў такі руль на перадзе,
стары, aпачына называлася).
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– Гэта наперадзе руль?
– Наперадзе і ззаду быў.
– А ззаду таксама апачына?
– Апачына.
– А вот ззаду стаіць чалавек, як яго называюць?
– Заднік.
– А спераду?
– Пярэднік. Cтырнік называлі. Стырнік. Вот за немцамі мы ганялі плыты. Ужо тутака, каторыя ў Міхалішак былі, ганялі. Так ад Міхалішак да Вільні – шэйсят два кілометры.
А вадой – сто семдзесят! У тры разы болей.
– А якія Вы казалі за Немянчынай камяні?
– За Немянчынай там Чырвоны камень ёсь такі. Чырвоны камень у заборы. Мы хадзілі: „Во, глядзеця! Чырвоны камень – ён як узляціць, так на гэты...“
– А Немянчыны ніжэй?
– Ад Немянчыны? Ніжэй, ніжэй. Забора Рапа называлася. Тады быў на Жаўмяне
пагнаўшы былі плыты.
– А вот на Вяйльлі: Чырвоны камень... А якія далей ідуць? Па назвах.
– Па назвах. Цяцярукі там ёсь забора. Цяцярукі. Гэта ў самай Немянчыне Цяцярукі.
Немянчына: на тым баку мост, там касцёл на тым баку ёсь. Ну, так мы там начавалі. Якраз
у Цяцярукох паламаліся. На этых каменнях. Во такі сусед Паўлючок, ішлі зь ім. „Ганігані!“ Як даў у гэты камень на Цяцярукі і кінула нас у праваю старану. А ззаду быў тормаз,
называлася „шырыга“. Бервяно закідуеш і яно па зямлі ідзець, і гэта трымае. А другі наляцеў як даў у нашы плыт! Так удвое нас схіліла. І мы ў эту Немянчыну, у мост. Хадзі ў мост!
І нас прылажыла да берагу, мы тады, мусі, дзве лаўкі дрэва паціралі. Я варыў абед якраз.
Саганчык, абед. Ззаду варыш есці (дзярно прынясеш, выражаш. Дзярно туды паложыш
на гэты, тады агонь раскладаеш і варыш такі суп, булён, крупы, кашу).
– То Цяцярукі перад Немянчына?
– У самім.
Маркуны, Астр. – Станіслаў Пазлевіч, 1922 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С.
Расш. Ю. У. Зах. LTR 7685/668.
* Vėliau dar ranka užrašyta: Ужо ад Немянчыны – рапа на рапе. „Ад Немянчыны – не кідай з рук апачыны!“ Там ужо шыбка ляціць плыт.

Bilkiškės (Vilkiškės) / Bilkiszki (Wilkiszki)
119. [Iš kaimo istorijos. Už Neries vingio yra tokia aukštuma ir aikštelė. Kai trepsi kojomis,
apačioje skamba, tarsi kažkur giliai būtų tuštuma. Pasakojo, kad ten senais laikais palaidoti
kažkokie ponai. Kiek visokių kasinėjimų ten buvo, gal iki penkių metrų gylio rausėsi, bet nieko
nerado, tik smėlį. Kask nekasęs, smėlis ir baigta.]
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163
Feslavas Vajkša
iš Bilkiškių
(2007-06-21)

Powrót i tam góra taka, i tam na tej górze zjeżdżajon sie, nu maładi`oż. Wypiw`on taki robio
tam, że od razu maszyna w przeszłym roku była zleciawszy (wypiwszy jak szed, to i paszł`a z tych
abrywów w niz). No to tam staniesz, chodzili tu. I z leschozu tu niedaleko i leśniczy, tam taka
płaszczadka była tej górze, tam jak stukasz nogami, tam dzwoni. Nu i przyjeżdżali, jeden jednemu, tam jak pusto pod spodem. Tam jeden, pani, zaczeli zaczeli, a potem płaszczadka, musi na
pieńć metry głębokości.* W tym miejscu rozkopali, jak nie kopiesz, tam piasek. Jak nie kopiesz,
tam wszystko piasek i nic ni m`a. Tam mówili, że co tu pochowana w dawniejszy czasach, jakich
tu panów, że coś jest tam. Tam rozkopali, razryli i nic nie znaleźli, piasek i wsio.
Bilkiškės, Vln. – Feslav Vajkša, g. 1938 m. Įr. V. V., J. U., G. G., F. K., 2007 m.
Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/975.
* Pateikėjas juokiasi.
120. [Iš upės istorijos. (Neris) dabar žole apaugusi, anksčiau švari buvo, akmenukai, smėlis.
Žuvų anksčiau labai daug buvo visokių: lydekų, ūsorių, kuojų, ešerių, karšių. Prieš trisdešimt
metų pradėjo mažėti, elektra išmušė.
Upė pradėjo keistis maždaug prieš penkiasdešimt metų. 1931 m. (potvynio metu) ten, kur
mano namas, tai valtimi plaukiojo. Anksčiau krantai buvo plyni, dabar apaugę beržais, alksniais. Neris kiekvieną pavasarį tvindė kaimą, išeidavo iš krantų. Potvynio vanduo pakeliui viską
šlavė. Kai baltarusiai pradėjo imti vandenį, upė nebepatvindavo, apžėlė. Vietiniai sako Vilija, o
Nemenčinėje visur ant lentelių užrašyta Neris.]
– Trawo zarosła [rzeka]. Raniej czysta była. Podejść tam kamuszki, piaseczek, a teraz o
trawo zaroszszy wszędzie.
– A z rybo jak?
– Nu to była ryby kiedyś, to nie teraz.
– A jaka raniej była ryba?
– Wszystka, no.
– Nu ale wszystka, to jaka?
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– No i szczupaki, wąsaki, płotka i okuni, i leszczy, każda ryba. A teraz tokiem powybiwali
i wsio.
– To kiedy zmieniło sie?
– O, to już zmieniła sie, patrz, lat trzydzieście.
– Lat trzydzieście?
– Nazad. A teraz każden rok mniej i mniej. Maładi`oż przyjeżdża, toki, łódki tam, tokiem
nabijo. Powiedzieć co, to przydo, spalo, za głowa i do Wilii, nu to...
– A to sama rzeka kiedy zmieniła się? Brzegi.
– Aj, to już dużo lat. To już lat może pindziesiont. To w trzydziestym pierwszym roku, to o
gdzie moj dom stoji, tam łódko podjeżdżali.
– Taki potop był?
– Nu tak, o wody tu było. A teraz, raniej byli brzegi wszystko. Koło samego brzegu wo,
drzewa jakie pozarastawszy, brzozy, olchi. Raniej czysto było. Jak przyjdzie wiosna, to wyniesi,
wylewa sie tu i idzie tu przez ta wo wioska, bylina ta. Szedła, a teraz już…
– Nie było krzaków?
– Nie była. Wyniesiona wsio czysto była. Na wiosna podymi sie, tak. Ja mówia wychodziła
z brzegów.
– To sama rzeka wynosiła, tak?
– Tak, podymowała sie. A jak Białarusia, jak zabrała wtedy, a w którym to roku oni zabrali
tam… Nu i od tego czasu nie wychodzi ona. Zarosła wszendzie.
– A jak pan nazywa na ta rzeka, jak nazywacie tu? Miejscowi ludzie to jak nazywają?
– Wilia. A jak un tam w Niemenczynie, wszędzie tablice stojo, Nierys, Nierys.
– A tak Wielja?
– Wilia.
– Wilia. A czemu Wilia, czemu taka?
– Skond ja moga wiedzieć?
– Nie opowiadali? Rodzice może co mówili?
– Nie. Nie była razgawora.
Bilkiškės, Vln. – Feslav Vajkša, g. 1938 m. Įr. V. V., J. U., G. G., F. K., 2007 m.
Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/964.
121. [Iš upės ir žvejybos istorijos. Žuvį gaudydavo tinklais, meškerėmis, kas metinius (sznury) mesdavo, ant jų kabindavo gružlius. grauży (nėgių lervos) – tokios kaip gyvatės upėje. Ant
jų gerai kibdavo dviejų trijų kilogramų ūsoriai, vėgėlės, unguriai. Dabar gružlių nebeliko. Upė
užžėlė, žuvis išnuodijo. Žūklaudavo ir trihubica vadinamu tinklu. Dabar tokių nėra, senieji žvejai
išmirė, o jaunimas išsibarstė po pasaulį.]
– A jak to raniej ryby te łapali?
– Nu tak samo byli rybaki, i siatko łapali, i wędkami łapali, chto i sznury rzucali takie tut.
– A jakie sznury?
– Nu tam, wie, takie sznur tam, z kruczkami, nawiąże tam, graużów tych była naczepi,
rzuci.

– Graużów?
– Nu.
– Co takiego grauży te?
– A oni w rzece takie, jak gadziuki, takie o długości. Takich o jest.
– Co to ryba, czy co to?
– Nu grauży, grauży nazywali ich. Nu ich czepiono jak gadziuki. Nie kąsali sie, czepio na
te kruczki i rzuca, to to było. I dwie i trzy kili, takie wąsaki na ich biorą sie. Mientuzy tam,
węgorze na ich biorą sie. Na tych graużów. A teraz trawo pozarastała, tych i graużów ni m`a,
wytrawili.
– A więcej? Może trihubica może nazywali?
– Nu trigubica to siatka.
– Siatka?
– No.
– Łapali?
– Łapali. Teraz nim`a. To stare rybaki poumierali wszystkie. A maładi`oż rozleciawszy sie
po całym świecie.
Bilkiškės, Vln. – Feslav Vajkša, g. 1938 m. Įr. V. V., J. U., G. G., F. K., 2007 m.
Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/966.

164
Neryje ties Vilniumi sugauta lašiša (22,5 kg)
(1929-06-29)

122. [Iš upės ir žvejybos istorijos. Žuvis gaudydavo dieną ir naktį. Naktį – daugiausia
brakonieriai, pasišviesdami dervokšliais. Rudenį lašišos atplaukia čia iš jūros neršti. Menu,
man tada buvo penkiolika. Tamsu, lyja, plaukia vyrai žūklėn. Vienas ištraukė keturiasdešimties
kilogramų patiną ir trisdešimt aštuonių kilogramų patelę. Skanesnė negu kiauliena tokia žuvis.
Vien iš žūklės nepragyvensi. Žvejoti nebuvo kada, reikėjo sunkiai dirbti. Be to, buvo draudžiama.
Tik to mažai kas paisė.]
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– A jak to wyglądało? Toż ciemno, nic nie widać.
– Przypatrywaliś.
– A ni ze światłem jakimś nie płyneli?
– Nu to wie, łapali tut brakaniery te. Jeździli i na łososi, tu i łososie jesienio przychodzo z
morza to teraz. Nu to z droty zbioro tych smolaków od drzewa smolnego.
– Zapalali?
– Zapalali i jeździli. Ja jeszcze był tak lat pietnaście, jeździli łososie. Raniej była, pani, tych
łososiόw! Teraz pojechali, to już jego ni m`a, nie żyje. Deszcz, ciemno, to jeden zabili czterdzieście
kil samca, a samka trzydzieście osiem kil.
– Trzydzieście osiem?
– No, a samiec czterdzieści kil.
– A w którym to roku mniej wiencej?
– W roku to toczna tu...
– Nu po wojnie, czy?
– Ja trzydziestego ósmego już miał lat jakich, nu pietnaście jakich może, szesnaście.
– To w piędziesiątych latach?
– Musi to już była.
– Po wojnie?
– Da, w czterdziestym, tak koło piendziesiontego roku było. To ryba o tak leci.
– Jak?
– Lepiej jak parsiuk ryba taka.
– A to czego więcej jedli wcześniej, czy ryby, czy mięsa?
– Nu tam ryby nie zawsze ni była.
– Nie było? Tak jak mówi dużo w rzece było, to było jej czy nie?
– Nu tak wie, dużo. Tam złapiesz, ale wsi`o rawn`o bez miensa nie przeżyjesz rybo. Człowiek pracować kiedy tam, a ta ryba, to że nie pozwalali samym, brakanierstwo szczitałos. Tu
mało chto patrzał.
Bilkiškės, Vln. – Feslav Vajkša, g. 1938 m. Įr. V. V., J. U., G. G., F. K., 2007 m.
Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/968.
123. [Iš upės ir žvejybos istorijos. Neryje buvo botai (baty) ir luotai (czółny). Boto dugnas
plokščias, lygus, o luoto – išlenktas. (Botais) gabenta daug krovinių, todėl turėdavo išlaikyti daug
svorio. Luoto dugnas lenktas, kad lengviau vandeniu slystų.]
– A łódki jakie tam, nu na łódka jak nazywali?
– Nu byli baty, taka już łódka prosto. Potem raniej czółny byli takie.*
– Czółny?
– Nu oni.
– A ten bat, to co to takiego?
– Nu jak to, jego była dna prosta, spod prosty, a czółny tej szed taki wo, bardzo letko chodzili. Podjoma dużo wytrzymywali, gruzu, gruzu.

– A to czółny byli wyrobione z jednego drzewa?
– Nu z desek, pan.
Bilkiškės, Vln. – Feslav Vajkša, g. 1938 m. Įr. V. V., J. U., G. G., F. K., 2007 m.
Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/970.
* Išlenkta, rodo.
124. [Iš upės ir kaimo istorijos. Anksčiau buvo meistrai, kur kalkes gamindavo. Tie, kurie
išmanė tą darbą, iš upės rinkdavo tokius baltus akmenis. Plaukdavo Nerimi po dešimt kilometrų,
net iki Nemenčinės tų akmenų rinkti. Juos pristatydavo į kalkių fabriką. Ten akmenis degindavo
ir kalkes gamindavo. 1949 m. kalkes ten tikrai degė.
Luotas (czółno) išlaikydavo iki pusės tonos ir daugiau. Daug žmonių tada paskendo upėje.
Va nori žmogus užsidirbti, prikraus pilną valtį, paskui kur nors rėvoje užplauks ant slenksčių,
pakirs kojas, dar akmenys prislėgs, sriūbtels vandens ir – amen. Menu, kai karves ganydavome,
akmenų rinkėjus upėje matydavome. Tada dar vaikėzas buvau.]
Majstry byli raniej, że po rzece płyniesz. Jakoś jak lat dziesieńć wiencej miał, tam była nu
ta, co wapna robio. Po rzekach jeździli osobiste ludzi, musi jakie dziesięć kiłomietry i w rzeka
wybierali kamieni na wapna biała. Nu i czółny te gruzili, tam wieźli, tam im płacili.
– A gdzie to zbierali? Tutaj o?
– Po rzece wszeńdzie.
– Wszędzie?
– Wszeńdzie.
– A jakije kamienie tutaj?
– Białe kamienie na izwiest.
– W rzece?
– W rzece. Oj, jechali, jechali, jak lato przyjdzie. Wiele ludzi potopiło sie już.
– To tutaj niżej? Gdzie te kamienie?
– Oni po całej rzece, aż do Niemenczyna wo jechali i zbierali.
– I wieźli gdzie?
– Nu była, wapienny ten zaw`od był, tam przepalali i wapna robili.
– A w jakim to miejscu?
– Nu tam niżej. Tu jeszcze kiłametrów musi jakich dziesieńć.
– A to tutaj przy Polszy, czy już…? Jakie lata?
– A to już i ruska właść była, jak tu zbierali. W czterdziestym dziewiontym roku już tak
zbierali i raniej może zbierali, nie pamientam już.
– I ile tych kamieni kili lazło do tego czółna?
– Tam czółno to jakich i pentset kil. Pół tony.
– Pół tony wytrzymywało?
– Kiedy ni wiencej. Tu dużo topili sie. Chce zarobić, kamieni znajdzie, zbiera, zbiera, gruzi,
gruzi. Nagruzi, a potem gdzie o na tych rapach. Tyc, dadzo pod żyły, szuch, jeszcze kamieniami
przysypie, wody chlobnoł i nie ma.
– A ile płacili?
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– A nie wiem, pani. To wie, pamientam tylko, że jeździli tymi czółnami. Nu i gruziwszy jak
jechali, krowy jak paśli. Jeszcze taki pac`an był. A wiele płacili, tam tyle lat już, nie pamientam.
Bilkiškės, Vln. – Feslav Vajkša, g. 1938 m. Įr. V. V., J. U., G. G., F. K., 2007 m.
Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/971.
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165
Neries prieplauka
(Bieliūnai prie
Vilniaus)
(2004)

125. [Iš upės ir žvejybos istorijos. Botai (baty) ir luotai (czółny) buvo daromi iš lentų, tik
luotų dugnas daugiau išlenktas. Ir vienos, ir kitos valtys naudotos kroviniams ar žmonėms
pervežti. Į botą tilpdavo aštuoni–devyni žmonės. Dušagubka – greitosiomis arba žūklei sukalta
nedidelė valtis, siaura, lengva, geriau slysta vandeniu nei paprasta valtis ar botas. Dušagubka
žvejai plaukdavo po vieną – tinklų ar metinių užmesti (gali plaukti iki dviejų žmonių). Iš vientiso
medžio kamieno luotų seniai niekas nedaro. Kartą upė atplukdė kažkieno išskobtą luotą. Jame
tik vienas sėdomis galėjai perplaukti upę ir tai reikėjo žiūrėti, kad neapvirstum. Gilesnis luotas
būna stabilesnis.]
– A czółno takie tak, a jakie boty może?
– Baty i czółny z desek też, tylko ich…
– Czółny i baty z desek, tylko w czółnach o tak o, tak?
– A w bacie prosto był.
– A to te baty do czego byli?
– Tak samo. Przyjeżdżasz, wieźć.
– Ale już tyle dużo nie przywieziesz?
– Nu byli takie porobiwszy, i ja miałem. Osiem ludzi, bolsze, dziewieńć ludzi przez rzeka
można przewieźć.
– A takie duszahubki?
– A byli i duszahubki. Tam tylko przelewać z tymi duszahubkami. Jeden, no dwóch tam
sionść. Oni że niwysokie też.
– A czemu ich robili?

– Z desek, nu na prendka, czy wo, chto te na rybałka jeden jeździ.
– I jeżeli jeden?
– Jeden, ona letko chodzi, letka, pojedzi gdzie tam, sznury, siatka postawi, co.
– Letka ta?
– Ledzienka, ona idze nie to co czółno, czy bat ten.
– To a na której łódce najlepiej iść? Na czółnie, czy tej duszahubce? Która lżej idzie?
– O tak duszahubka, ona że wąska, niewielka.
– Aha, to?
– I ledzienka.
– To szybciej. A czemu ją tak nazywają?
– Nie wiem, nie interesował sie, czemu nazywajut.
– Wo takich, wyrobionych z drzewa, że nie z dosak, czy pamienta pan?
– A tutaj nie była takich. Trzeba grubego drzewa. Byli złapawszy, płyneła kogoś zrobiona, to
tam jeden jeśli siondzisz, w trusach latem, to przejedzisz przez rzeka, a tak kaward`yk i poleciał.
W jej wyrubisz, jaki ona padjom, ona przewraca sie.
Bilkiškės, Vln. – Feslav Vajkša, g. 1938 m. Įr. V. V., J. U., G. G., F. K., 2007 m.
Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/972.

166
Neries slėnis
ties Kryžiokais
(XX a. pirmoji pusė)

126. [Iš upės ir žvejybos istorijos. Buvo valstybiniai žvejai, jie žvejodavo valdžios užsakymu.
Tai jau sovietmečiu. Jie turėjo tinklus, leidimus žuviai gaudyti. Žuvaudavo Neryje, nuo Santakos (Žeimenos žiočių) iki Vilniaus. Sugautas žuvis priduodavo valdžiai. Ar prieš karą žydai
supirkinėdavo žuvis, neprisimenu. Gal tėvas ir pasakojo ką nors... Žydų čia seniai nėra.]
– A powiedzieć, czy byli jakie rybaki rzondowe?
– Byli.
– Byli? I to oni jak, nu przy jakiej władzy, w jakich to latach?
– Przy ruskich byli.
– Przy ruskich?
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– No łapali oni, mieli rzeka, to tam Sontoki, tam do Wilna czy dalej, oni tyle ryby złapali i
oni mieli siatki, wszystko łapali, jak sezony, zdawali ryba i oni chaziajany tu byli.
– A to oni byli chaziajany?
– Nu oni dla rzondu zdawali, mieli razraszenia, no i…
– To w sowieckich czasach?
– W sowieckich czasach.
– A przy tam, przed wojno czy jak?
– Może i byli, nie spamiętam.
– A jak żydy? Oni skupali rybu?
– Ja ni pamientam. Dawno już tych, wiele lat tych żydow już ni m`a.
– Może ojciec mówił?
– Może co i mówił. Teraz już...
Bilkiškės, Vln. – Feslav Vajkša, g. 1938 m. Įr. V. V., J. U., G. G., F. K., 2007 m. Šfr. K.
R. Saug. LTR 7685/973.

Ožkiniai / Oszkińce
127. [Iš upės istorijos. Anksčiau buvo ūsorių, lydekų. Rudenį lašišos atplaukia neršti – iki
penkiasdešimt kilogramų. Dabar dėl elektrinės Kaune ar kur kitur lašišos iš jūros negali atplaukti. Kadaise jų čia ir į Nerį atplaukdavo neršti. Upė lietuviškai vadinasi Neris, o lenkiškai ir
gudiškai – Vilija, Vilia.]
– A jaka raniej była ryba?
– Rani`ej wąsacz, a teraz wąsaczów co to ni słychać. Wąsacz, szczupak. A w jesieni łosoś,
kiłagr`am pidisi`at bywa, że taki o. Na nerest przychodzili. A jak teraz w Kaunasie, ili gdzie tam,
zrobiona elektrastancja, tak oni z morza ni mogo tut przyjść, i ni ma. A łososi byli kiedyść, ja
pamiętam.
– A gdzie ta Nerys? Nu, mówi, na Nerys łososie przychodzili?
– Nu tak to do tej Wilii.
– A Nerys?
– Do Nerys. Nerystowali, nu i potem podzieli sie [gdzie] oni tam. A teraz oni...
– Jak rzeka nazywa się?
– Ona po polsku Wilia, a po litewsku Nerys.
– A wy jak nazywajicie?
– Nu jak my tut po polsku, tak Wilia, Wilia.
– A po prostu jak to Wilia będzie? Pa białarusku?
– Po białorusku? Wilia, musi, czort jej znajit, ni wiem.
Ožkiniai, Vln. m. – Romuald Danowskij, g. 1924 m. Įr. V. V., J. U., G. G., F. K.,
2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/978.
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167
Romualdas Danovskis
iš Ožkinių
(2007-06-21)

128. [Iš upės istorijos. Anksčiau Neryje buvo rėvų, plaukiodavo luotais ir iš jų rinkdavo akmenis, pardavinėdavo. Mokėdavo už akmenis nedaug. Stambesnius naudojo pamatams, vidutinio didumo – grindiniui. Jeigu didelį akmenį sunku išjudinti, ant jo, būdavo, užverčia medį,
padega, akmuo nuo karščio suskilinėja. Stipriau stukteldavo ir akmuo subyrėdavo. Tuo metu
akmenų dar nesprogdindavo. Miestui labai jų reikėjo. Grindinius grindė, būdavo, akmenis cementu suriša ir še tau – tvirtas namo pamatas.]
– Rapy czy byli?
– Rapy. Nu tak un rapa.
[Žm.:]* Nu była rapa.
– Un rapa, potem...
– Tak i nazywajetsa rapa?
– Rapa.
[Žm.:] Nu tak. A kamienie byli, a kiedyś żeż jyszcze z czółnami kamienie te wybierali, i mój
ojciec, wybierali, brukowali miasta.
– Brukowali, fundamenty robili.
– Takie wielkie...
[Žm.:] Nu wielkie.
– A wielkie...
[Žm.:] Stawili, ale takie o srednie to brali na bruk. Zdawali, płacili kupiejki, jakie tam
groszy.
– A wielkie, ja pamientam, które można było chewro wykocić, to drzewa nawalo na wierzch,
na kamień ten, podpalo i on rozpala sie, popenka wtedy. Wtedy na kawałki i abratno grużo.
– A ile tam palić kamień?
– A dużo.
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– Jak to ten kamień rozwala sie?
– Nu wot tak, jak rozpali sie tak i rozłancza sie. Jeszcze stukno i gatowa.
– To może czym wzrywali?
– Nie. Wzrywów nie było wtedy.
– To, znaczy rozpalo ogień, palo. A jak długo trzeba było palić?
– Długo.
– Nu jak? Dzień?
– Tak. Ale to ja słabo pamientam, to dawno było, bo bardzo kamieni potrzebne byli do
miast na bruk. Ni kamni, a asfalt żeż był. A z kamieni bruk. A fundamenty robili z kamieni, nu z
cementem, zalewali kamieni. I teraz ni to że błok, teraz błoki przywiozo.
Ožkiniai, Vln. m. – Romuald Danowskij, g. 1924 m. Įr. V. V., J. U., G. G., F. K.,
2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/984.
* Įsiterpia pateikėjo žmona.
129. [Iš upės ir kaimo istorijos. Anksčiau, menu, buvo didelės valtys – tilpdavo kubas
akmenų. Rinkdavo juos Neryje ir plukdydavo į miestą, prie Žaliojo tilto, Raudonojo Kryžiaus
ligoninės. Akmenų upėje nedaug buvę, plaukdavo net iki Nemenčinės. Mokėjo žmonėms už akmenis nedaug. Būdavo, išplauks ankstų rytą ir pūdui grūdų užsidirbs. O tada reikia nuo Žaliojo
tilto irtis aukštyn upe. Pailsės, pavalgys ir varys iki pat Nemenčinės (ir vėl rinks). Tai buvo dar
prie lenkų. Tada visi turėjo valtis (czółna) ir visi tuos akmenis vežiojo. Botais akmenų neplukdė.
Dušagubkos – senieji žvejai jas turėjo, išskobtas iš medžio kamieno.]
– A jakie raniej łódki byli? Na jakich łódkach łapali?
– Cha, raniej. Raniej to jeszcze, ja czuć pamiętał, to łódki byli takie... w `obszczim kubametr
kamieni. I nabierali, ojciec mój, nabierali i aż tam, dzie Zielony most (koło Kr`asnaga krest`a
tego, koło balnicy tej), nu i tam wuzili na łódkach. I u każdego łódka ta była, i każdy woził.
– Kamienie, tak?
– Kamienie. A z kamieni robili bruk, a z wielkich kamieni – fundamenty, o tak było.
– Pradawali?
– Pradawali, nu tak.
– A wiele płacili?
– A coż im płacili? A tych kamieniów słabo było, aż pod Niemenczyna jeździli. A rano
`utriczkam popłyli tam i pud żyta, nu pud rży za etu rabotu. O jak było.
– Za etu łódku kamieni?
– Da. I wot potem gan`i aż spod Ziel`onowa mosta w wierch łodku etu, a pat`om pak`uszajet,
atdachni`ot, pajechał aż pad Niemenczyna nabirat`, patam`u szto u k`ażdawa łodki byli i każdyj
zbir`ał kamieni eti (...). Ja cziut` cziut` pamientam. Eta jiszczi`o pri Polszy.
– A te łódki czy nazywali czółny?
– Czółna. Czółna.
– A może wie, co to bat?
– Na batach nie wozili kamieni.
– A duszehubka?

– A duszahubka, tak ja, mówia, że tam un duszahubki mieli i ryba łapali. Ale oni poumierawszy, staruszki te. Jeden sto jeden lat miał jak umar (...) Dalecki.
– A duszahubki to z dosak?
– Wyczesana takije byli z kałody tołstyje (...) duszahubki.
– Wyczesane?
– No.
– Z kłody?
– Da, ni z desek.
– A te z desek jak nazywali sie?
– Nu czółna pu polsku, a pa rusku łodka.
Ožkiniai, Vln. m. – Romuald Danowskij, g. 1924 m. Įr. V. V., J. U., G. G., F. K.,
2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/979.
130. [Iš upės ir kaimo istorijos. (Kaimo) pirtis buvo medinė, netoli Neries. Upės pakrantė
buvo vienas smėlis, o dabar užžėlė. Iš Ožkinių eidavo į mokyklą kitame Neries krante. Miško
vietoje buvo dirbami laukai.
Vasarą pirtį kūrendavo šeštadieniais, žiemą – kas dvi savaites. Ugnį pirtyje užkurdavo tik
vandeniui šildyti ir akmenims įkaitinti. Žarijų nepalikdavo – bijojo nugaruoti smalkėmis. Paskui
tuos akmenis dėdavo į kubilą, užpildavo vandeniu – ir štai karšti garai. Perdavosi vantomis.
Pradžioje maudytis ėjo vyrai, jie ištvermingesni. Pirčiai pravėsus rinkdavosi moterys, nešinos
rūbais, antklodėmis. Kabindavo ant tokių žardelių. Kai užduos gerai garo, tai blusos nuo karščio
žūva. Anais laikais vargingai gyveno žmonės.]
Drzewniana łaźnia... Nidaleko rzeki, ale dalej trocha. I tam łaźni...
– Ale mówili tam niektórzy, że w rzece kąpali sie.
* [Žm.:] Nu tak, i w rzece. To było. Kiedyści byli te o brzegi, byli piaskiem, a teraz zaroszszy.
– Piaskiem, a teraz zaroszszy, o tutaj naprzeciw o las ten za rzeko, tam pole było, ja pamiętał.
Do szkoły chodził tam za Wilia.
[Žm.:] Tak, za Wilia my chodzili do szkoły.
– I tam las, ni las był, a orali i zasiewali.
[Žm.:] A potem młodniak sadzili.
– Potem posadzili młodniak i un, pażałsta, jaki las.
– Ale jak kąpali sie? Czy w Czysty Czwartek, czy tylko w łaźni kąpali sie raniej...?
– A w Czysty Czwartek to za rano do kompania.
[Žm.:] Tak jak kiedy Wielkanoc, wo i zimno jeszcze w rzece.
– Zimno.
[Žm.:] My to ni kompali sie, w łaźni tylko.
– W łaźni.
[Žm.:] Zimno było.
– Łaźni palili tak, w lecie co subota, a w zimie przez dwa tygodnie. No i jak u nas było trzech,
nasza łaźnia to była, ojca, ale sąsiedzi dwa i my, i po koleji. My wpierw palim, drzewa dużo trzeba
było, bo trzeba było woda grzać, kamieni grzać i potem wybierać kubłami, do beczki sypać.
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[Žm.:] Taki duch był.
– Żaru nie było w łaźni?
[Žm.:] Nie, nie można żaru, bo wczadzieliby.
– A było tylko z kamieniów zrobiona, żeby napaliło sie i potem wodo zalewali, i drzwi
zamknięte, i duch gorący.
[Žm.:] Aj była biedota.
– I chłostali sie.
– Kto pierwszy szed myć sie?
[Žm.:] Mężczyźni.
– Mężczyźni.
[Žm.:] Oni że silniejsze.
– Nu silniejsze, jeśli uczadzić sie, to wpierw mężczyźni.
[Žm.:] A potem kobiety nieśli ubrania, bo i pchłόw było, i wszystko.
– Nieśli korły tam... kosy. Wieszali, takie te żerdki wisieli. A jak duchu dasz, to oni tam
spalajon sie, zlatajo. O jak było.
[Žm.:] Była bieda.
Ožkiniai, Vln. m. – Romuald Danowskij, g. 1924 m. Įr. V. V., J. U., G. G., F. K., 2007
m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/982.
* Įsiterpia pateikėjo žmona.

168
Neris Vilniaus apylinkėse
(XX a. 3-iasis dešimtmetis)

[131. [Iš upės ir žvejybos istorijos. Gaudė tinklais, statė varžas (buczy), mesdavo metinius
(sznury). Prie vieno galo pririša akmenį, prikabina kokių dešimt kabliukų, pamauna sliekų ir
dar vieną akmenį pririša. Nakčiai užmeta, o rytą ištraukia. Daugiausia ūsorių užkibdavo. Dabar
tų žuvų reta, ne taip kaip prieš septyniasdešimt metų. Prie lenkų buvo ir valdiška žūklė, pagal
patentus. Nusiperka ir gaudo nuo Nemenčinės iki Slomiankos (nelokalizuota vietovė žemiau
Turniškių). Sugautą žuvį pardavinėjo Vilniuje žydams. Jie brangiai mokėdavo. Juk tada žydų
daug buvo.]

* [Žm.:] Takie siatki, buczy, potem sznury robili, wie, sznury?
– Nu sznury. Z jednej strony kamień przywiążo i kruczków musi dziesieńć.
[Žm.:] I robaków na kruczki.
– I robaków na kruczki, i drugi kamień. O tak jak stąd aż do chaty.
[Žm.:] Nu i wyciągali te na kruczkach.
– Na noc, a na ranku jado i szos, taki krug, i wybierajo. I jest.
[Žm.:] Nu tak było.
– Wąsacze. Już teraz wąsaczów nie widać.
– A ile lat było temu?
[Žm.:] Siedemdziesiont.
– A tak oni może byli rzędowe rybaki?
[Žm.:] (...) Tak, patent płacili.
– Oni ud Niemenczyna do Słomianka.
[Žm.:] Aż do Słomianka. Teraz ja nie wiem, jak to.
– Za Turniszki tutaj. O taki ichny był. I oni...
(...) Patent płacili i nagradzić, jeśli hto łowi jak ryba, bo to rybaki. Oni płacili dach`od. Nu
ale oni poumierali stare.
– Eta przy Polsze?
– Przy Polsce.
[Žm.:] Przy Polsce. Przy Polsce było tak.
– Jak ja pamiętam.
– To gdzie oni diewali tu rybu?
– Ryba? A dużo żydów było w Wilniusie. I tam dajo, a oni kupujo i dobrze płacili. Czy oni
jedli, czy oni co to wyrabiali z jej. Żydów było dużo kiedyś.
[Žm.:] Kiedyści było żydów dużo. Nu wot taka życia była.
– Da. A teraz...
Ožkiniai, Vln. m. – Romuald Danowskij, g. 1924 m. Įr. V. V., J. U., G. G., F. K.,
2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/983.
* Įsiterpia pateikėjo žmona.
132. [Iš upės ir kaimo istorijos. Gerai prisimenu, kaip sielius plukdė. Tai buvo prie lenkų,
paskui prie rusų, vokiečių. O prie Lietuvos valdžios (atgavus nepriklausomybę) jau niekas
neplukdė. Sovietų laikais nuolat plukdydavo. Štai stovi raudonas namas, statytas iš Nerimi atplukdytos medienos. O štai dar mano kluonas. Iš kur miškas? Iš Pabradės apylinkių, Žeimenos
upe atplukdytas. Paskui Neryje visus sielius surišdavo (Žeimena per siaura) ir varydavo toliau.
Sielininkai sukombinuodavo ir pardavinėdavo į šalį. Kiek kainavo, neprisimenu. O šį kluoną statė
mano tėvas, dar prie vokiečių. Jie čia šeimininkavo nuo keturiasdešimt pirmųjų iki keturiasdešimt
ketvirtųjų. Paneriuose daug žydų iššaudė.]
– A pamięta pan, jak spławiali te płyty?
– A czemu nie pamiętam? Pamiętam i ... A już przy Litwie, już nie spławiali. Przy Polsce,
przy ruskich spławiali płyty.
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– Przy Litwie to...
– Nu jak Litwa teraz staneła, to i ni tego, ni spławiajo.
– A przy ruskich kiedy?
– A przy ruskich, a przy ruskich da czert`a ich. Do konca musi przy ruskich tam spławiali
te płyty.
– W Sawieckim Sajuzie cały czas spławiali?
– Tak. Un stoji dom z płytów kupowany. Un czerwonym malowany. Z płytów. Un o sar`aj
moj. Z płytów.
– A to u kogo pan, skąd te płyty?
– A oni aż z Pobradzia. Żymiana rzeka taka idzie. Aż stamtąd z lasów te płyty.
– Z Żemiany?
– Z Żemiany. A potem na Wilii tut sajidiniali, poszyrali już, bo tam ona Żymiana rzeka żeż
nie szyroka. A tak...
– Tak jeni przepadawali?
– A?
– Przesprzedawali?
– A oni tam skumbinowawszy, chałtura. Sprzedawali pu bokach.
– A tak to gdzie oni?
– A tak tam gdzieto też do miasta na deski piłowali tam to to.
* [Žm.:] Tak my wam narozmawiacie, potem do turmy siądzim. Napleciesz językiem, napleciesz.
– A ile to kosztowała ta płyta?
– A co mnie nie w pamięci wtedy jak sprzedawali.
– To w którym to roku pan zbudował?
– Co budował?
– Nu ten świren?
– Ten, tak? To ni ja budował, to ojciec mój. A to przy niemcach jakści, przy niemcach.
Niemcy żeż byli w czterdziestym pierwszego do czterdziestego czwartego roku tutaj. Nu i niemcy
jak byli, to też jewrejaw rozstrzeliwali. On w Ponarach, to tam strelb`a była ich.
Ožkiniai, Vln. m. – Romuald Danowskij, g. 1924 m. Įr. V. V., J. U., G. G., F. K.,
2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/985.
* Įsiterpia pateikėjo žmona.

Turniškės / Turniszki
133. [Kaimo pavadinimo kilmė. Turniškėmis pavadinta, nes turkai kadaise čia buvo
apsistoję. Taip seni žmonės pasakojo, kai mes dar į mokyklą ėjome.]
[ – Dlaczego tak miejscowość nazywa się?]
Mówili Turki stali tutaj kiedyści.
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169
Eva Poševecka
iš Turniškių
(2007-06-21)

– Tak? Od Turków?
– To tak kiedyści mówili, jak my młode do szkoły chodzili, i te Turki tu stali. Za to Turniszki.
Turniškės, Vln. m. – Eva Poševecka, g. 1924 m. Įr. V. V., J. U., G. G., F. K. 2007 m.
Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/998.
134. [Iš kaimo ir apylinkių istorijos. Va ten, kur saulė (leidžiasi), upė teka ir kitame upės
krante, kur baigiasi Turniškės, yra Švedai (Szwedowszczyzna). Ten vokiečiai pačioje karo pradžioje
tokias storas pušis pjovė. Na, o kas kaime turėjo arklių, varė į mišką medžių vežioti. Tada man
buvo penkiolika, aš tėvui padėdavau. Šveduose, netoli upelio, yra toks šulinys. Ir dabar, sako,
tebėra prie pat miško, netoli Švedų. Gal ten švedai buvo užklydę ar dar kas...]
– Wo jak słońce i tam rzeka płynie i za rzeko Szwedowszczyzna. Za niemcami ja dobrze już
pamiętam. Nu już te, z Szwedowszczyzny, jak niemcy zaszli, tam wielkie, nu grube sosny byli. I
niemcy już piłowali. A już z direwni, kto konie miał, musieli już... nu jak tam już, nu wypędzali,
żeby już z lasu wyciągiwać. I ja wtedy, a ileż ja miała lat, za Polsko ja pietnaście lat tylko miała.
Jak tylko wojna zaczeła sie. No i ja pomagała już dla ojca. Jak tam popadło sie, już bierwiona,
i mnie zrazu noga o tu o. Ani ojciec mnie wioz, ani co. To ja przez rzeka, a wtedy, pamientam,
rakiem szła.
– Z tej Szwedowszczyzny?
– Z Szwedowszczyzny.
– A czemu ona tak nazywa sie?
– Nu nie wiem.
– A to tam za Kremblami?
– Nia za Kremblami. Ona będzi o tak, już jak ostatnie Turniszki tam już, nu gdzie ta rzeczka,
i tak o prosto przyz, nu tam staw będzi, i tego, i Szwedowszczyzna.
Ni tylko że tam Szwedowszczyzna, tam jest i ta studnia taka. A studnia była nazwana, gdzie
słoni jajcy myjo.*
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– A czemu?
– Nu kiedyś, nu tylko gdzie pójdzim po jagody, tam słonie…
– A ta studnia, to jak wyglądała?
– Żadna ni studnia. Woda bardzo już dawała ziemi. I teraz ona jest, mówi.
– Teraz?
– No.
– To koło rzeczki?
– Nie, daleko koło lasu, już pud Szwydowszczyzna. Nu kiedyś może szwedy tam stali, czy
tam co już.
– A to może tam jaki dom stajał dawniej, nie?
– Dom aż w lesie stoji.
– Tam daleko? Dalej?
– Tam już, nu daleko. Od tej soszy Zielonej jezioro, niedaleko.
– To tut bliżej?
– No.
Turniškės, Vln. m. – Eva Poševecka, g. 1924 m. Įr. V. V., J. U., G. G., F. K. 2007 m.
Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/994.
* Pateikėja juokiasi.
135. [Iš kaimo istorijos. Yra čia netoliese toks šaltinis. Dabar ten pirtį šalia pastatė. Kadaise, kai šulinių nebuvo, mes iš to šaltinio vandenį semdavome. Laikėme karves, pieną į miestą
nešiojom, tai vandens reikėjo švaraus. Karštą vasaros dieną iš šaltinio gerdavome, o šiaip visi
vandenį sėmė iš Neries, nes švarus buvo, neužterštas jokiomis nuotekomis. Po karo žmonės
pradėjo kasti daugiau šulinių ir iš ten imti vandenį. Bet vanduo šaltinyje toks pat kaip šulinyje.]

170
Turniškių šaltinis
kairiajame Neries
krante, žvelgiant
iš vakarų
(2007-06-21)

Nu jest taka [krynica], my kiedyści, teraz tam łaźnia koło tej samej krynicy zbudowana. A
kiedyści my, to już nigdzie studniów ni było, a krowy byli. Do miasta mleka nosili, to trzeba było
już aż jechać tam po krynica, żeby czysta woda, o tak, o jak latem popić, a tak wszystkie z Wiliji
brali woda. Nu bo czysta była. Nie żadnych kanalizacjów nie było, ni co.
– A to do którego roku pili z Wilii woda?
– Nu jak powiedzieć. Już o po wojnie zaczeli już tam to studni kopać już, a tak już tam
jeździli. Tam żeż wielka krynica była. Nu woda tak samo jak tutaj, ja mówiła, to i tam.
Turniškės, Vln. m. – Eva Poševecka, g. 1924 m. Įr. V. V., J. U., G. G., F. K. 2007 m.
Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/997.
136. [Iš kaimo istorijos. Tuos penkis mūrinukus, kur ministrai gyvena, lenkai statė. Taip pat
užtvanką, tiltą už Turniškių, juo akmenis vežiojo. Rengėsi statyti elektrinę. Ir mano tėvas prie
tų statybų kokius metus dirbo. Arkliu akmenis vežiojo. Per karą vokiečiai tiltą subombardavo.
Elektrinės irgi nebeliko. Dabar toji vieta mišku užžėlusi. Kitapus upės mūrinukai išliko, ten ministrai gyvena. Jau buvo pradėję upėje kalti polius. Paskui staiga karas ir nutrūko darbai. Tilto
poliai tebestovi iki šiol.
Einant paupiu Verkių link iki ten, už paskutinio Turniškių kaimo namo, bus koks kilometras, ne, puskilometris. Trūko kelių savaičių, jei ne tas karas, su visais būtų atsiskaitę. Tėvas jau
buvo suderėjęs prie Maišiagalos žemės sklypą. Pinigų būtų pakakę namui pastatyti. Tada visas
kaimas turėjo išsiskirstyti. Jau ruošėsi žvyrą kasti, ten geras žvyras, kur dabar vasarnamiai stovi,
ir vagonetę paleido bėgiais žvyrui vežioti. Žmonės lazdynų šakas iš miško arkliais vilko, klojo
ant žemės prie užtvankos, apkasinėjo. Jau polius į dugną varė. Menu, kaip mes, vaikai, nešini
avižomis arkliui, pas tėvą eidavom. Kokius metus prie užtvankos dirbo, tik va karas prasidėjo.]
To Pulaki budowali.
– Te domy polaki budowali, co ministry żyli?
– O tam pięć domów, kamienicy. A tutaj już i ojciec naszy pracował już. Tutaj tama robili,
wozili już. Wo u nas koń był. Nu i co jyszcz`e?
– I jak ta tama budowali?
– I most był. Turniszki, za Turniszkami most był zrobiony. Nu i kamienie wozili.
– A gdzie te kamienie, jak wozili?
– Czesali. Nu wszystko pod elektrownia już budowali. Tylko ja bez zębów.
– Nu nic, to nie szkodzi.
– Nu i co więcej? A wtedy Niemcy, nu już jak wojna zaczeła sie, nu...
– W czterdziestym...
– W czterdziestym dziewiontym,* to niemcy zrazu ten most rozbombordowali. A u nas już
jakoś dobrze.
– A co teraz na miejscu tej elektrowni?
– Ministry wszystkie. A tu elektrowni już żadnej nie ma.
– A co na jej miejscu?
– A nic.
– A nic?
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– A nic nie ma. Wo tak samo jak tutaj wo.
– Las?
– Las, nu. A z tamtej strony to domy, ministry żyjo i wszystko.
– A w rzece? W rzece?
– W rzece nu tam nic nie ma. Tylko oni zaczeli, nu tylko zaczeli już, nu jak to? Pali tam już
zabiwali.
– I jak długo oni tak robili? Pracowali?
– Musi rok jaki.
– Rok?
– Tak.
– I potem…?
– I wojna.
– I wojna? I przeszkodziło im to? A to eti pali zostali sie?
– Zostali sie.

171
Turniškių hidroelektrinės
statyba, žvelgiant iš pietų
(1939-10-30)

– I widać teraz?
– Nu teraz to, nu może tam i jest. Jest na pewno.
– Daleko?
– Nu jak Turniszki, ostatnie domy, to tam już. I ta już była.
– To kilometr? Kilometr stąd?
– Nie, to nie ma kilometra. Pół kilometra. I most był. Wo zara ja wam powiem. Wy to drogo
jechali Wierki`u?
– My rzeko płyneli.
– A, rzeko płyneli. A jak rzeko płyneli, tam ostatni dom. Ładny już, nu był tam już, a teraz
tam żyjo litwiny i tylko, i ten most był, znaczy sie. Ładny tam teraz dom stoji i most.
– To teraz tam reczka płynie do Nerys, do Wiliji? Tam stawy takie zrobione?
– Reczka tak.
– Płynie?
– No.
– To tam przy tej rzece?
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„Pirmas mūsų inžinierių
apsilankymas Turniškėse“
(1939-10-30)

– Z tej strony. Z tej strony rzeczka płynie.
– Nu.
– Ta rzeczka to już za elektrownio.
– Za?
– A elektrownia bliżej była.
– Nu może jaka damba była zrobiona, nie? Tama?
– Nu już zaczynali tylko.
– A jak zaczeli budować ta elektrownia, to co mówili, co z tymi ludźmi?
– A ich, żeby jeszcze dwa tygodnie, to my już pieniędzy byliby dostawszy już, ojciec, i tam
ziemi był utargowawszy koło Majszagoła, tam dobra ziemia. Wszystkim byliby spłaciwszy.
– Tak? A ile pani pamienta? Ile mniej wiencej?
– Dużo. Pamiętam, że dużo. Że letko można było dom pobudować zrazu, bo to naszy, już
mój rodzony dom był. A tu wo, gdzie ja mieszkam, to chlew był, nu i tego, dużo pieniędzy.
– I cała wioska musiała wyjechać?
– Tak. I tu o jeszcze o taki o żwir braliby aż tam, gdzie teraz daczy, już byli wykopawszy, że
tam bardzo dobry żwir tutaj, o już ta wagonka chodziła już. Nu pchali jednym słowem kolejka
i ten żwir wozili tam. Nu i tamy robili już. I dużo leszczyny o, tej leszczyny, wiecie? Nu to już o
naszej dużo koni było. Teraz już ni m`a. To każdy jeden też zarabiał dobrze. Nu te już z lasu brali
i du ziemi te leszczyny kładli.
– Leszczyny do ziemi wkładali?
– A ojciec, to ja pamientam już, nu te już zabiwał.
– Pały?
– No, pały. I renko** trzeba było.
– Renko?
– Renko, tak.
– A tam miał cóścik?
– Bo my już chodzili, już owies nosili dla ojca.
– I długo oni tak już tam pracowali nad to tamo?
– Nu ot, bardzo pamiętać nie pamiętam, ile oni tam, ale, po mojemu, do roku pracowali.
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No ni m`a takiego starego, żeby wytłumaczyć. Piόrka to tamty rok już umarł. Tam i blisko oni
mieszkali. A wojna zaczeła sie i szybko kończyła sie.
Turniškės, Vln. m. – Eva Poševecka, g. 1924 m. Įr. V. V., J. U., G. G., F. K. 2007 m.
Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/993.
* Turėtų būti 1941 arba 1944 m. (Vait.).
** Ręką.
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137. [Iš kaimo istorijos. Sielius plukdė į Vilnių. Sielininkai pas mus apsistodavo nakčiai,
nusiprausdavo ir toliau – į miestą, kur buvo lentpjūvės. Kartą ir aš mačiau, kaip sielius nakčiai
stabdė, pamažu pamažu pamažu... Tada tėvas kartu su kitais bėgdavo prie upės, klausinėdavo,
gal turi atliekamų rąstų parduoti (mediena lenkų laikais labai brangi buvo). Tik po karo, kai anglys atpigo, taip nebestverdavo.]
– Nu żeby na noc zostać, czy co tam? Do fabryki jakiej? Gdzie to drzewo?
– Nu drzewo tylko do Wilna szła. Te płyty.
– Od razu, tutaj nie zatrzymywało się?
– Nie, tylko płytniki już przemywali sie. Nu już zatrzymanie to i my widzieli, jak oni zatrzymywali pomału, pomału, pomału. I wtedy już nocowali oni.
– O tutaj, tak? To tu była jaka przystań czy nie?
– A jaka tu przystań? Prosto oni zatrzymajo, pośpio i już do Wilna. W Wilnie tam już tartaki
byli.
– A czy brali tak „na lewo“, czy sprzedawali?
– „Na lewo“ sprzedawali. Zawsze jak tylko płyty ido, to już ojciec leci, może liszne macie,
może lisznyj macie? O tak.
– A drogie byli?
– Nu droga kiedyś że polska drzewa była. Nawet bardzo droga. Bo już wtedy jak wojna,
wszystko, to już lżej było. Węgiel tany był. Już wtedy nie chwytali.
Turniškės, Vln. m. – Eva Poševecka, g. 1924 m. Įr. V. V., J. U., G. G., F. K. 2007 m.
Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/999.
138. [Iš kaimo istorijos. Ten Kalvarijų bažnyčia. Ten kažkur netoliese popieriaus fabrikas, regis, kartono fabrikas vadinosi. Štai ten, dešiniajame Vilijos krante, o kairiajame – Antakalnis. Tai šioje vietoje buvo didelė užtvanka, lenkai čia, prie Turniškių, ketino tiltą, elektrinę
statyti.]
Каліварыя касьцёл там. Яшчэ там фабрыка там была недзе...
– Бумажная?
– Бумажная. Тамака на правай старане Вяйльлі. А на левым сюды – Антокаль тамака.
Была бумажная фабрыка. Як яе называлі...
– То тут вялікая забора была?
– Ага. Турнішкі!!! Турнішкі! Была забора. Тутака мост, тут хацелі алектрастанцыю
рабіць у Турнішках. І ставілі мост. Эта выжэй Вільні. Як уплываеш толькі ў Вільню Тур-

нішкі былі. Забора там. На самай заборы хацелі палякі ставіць станцыю. А тутака, на той
бок, фабрыка стаяла. Я забыўся як называлі... Кардонная фабрыка была там.
Маркуны, Астр. – Станіслаў Пазлевіч, 1922 г. н. Зап. у 2007 г. В. В., Ю. У., Л. С.
Расш. Ю. У. Зах. LTR 7685/ 488.
139. [Iš kaimo ir upės istorijos. Kiekvienas (kaimo gyventojas) turėjo valtį – luotą (czółno)
arba dušagubką. Todėl dušahubka, kad „galvažude“ vadinama valtis yra mažutė, nestabili, ji
dažnai apvirsdavo. Kartą mano sesuo su dviem mergiotėmis sumanė per upę persikelti, ten jų
kavalieriai laukė. Pasiėmė dušagubką iš kaimyno neperspėję. Tai vos nepriburbuliavo.
Dušagubką dirbdavo iš lentų arba iš storo rąsto. Per Antrąjį karą valdžia visas valtis konfiskavo. Tada kiekvienas karvę kaime laikė ir valtį turėjo. Be valties kaip be rankų. Kaipgi iš kitapus upės karvėms žolę atplukdysi? Man tada ėjo gal penkiolikti. Išsiruošėm su draugėmis į paupį
valčių ieškoti. Nuėjom iki Vilniaus, suradom savo valtis ir atsiėmėm.]
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Viena Turniškių
kaimo sodybų
(2007-06-21)

– A jakie łódki byli tutaj?
– U każdego.
– U każdego? Każdy miał łódka?
– Nu każdy.
– A jak może one inaczej, róznie nazywano ich, czy nie?
– Nie. Czółny nazywali.
– Czółny nazywali?
– No. Duszahubki, już takie, o już malutkie te duszahubki.
– A czemu ich tak nazywali?
– Nu że ona dusza gubi.*
– Jak?
– Nu przewróci sie. Moja siostra, ona umarszy i kuleżanki dwie. A na tamtej stronie już
kawalery byli. Dawaj my podjedzim i to dobrze już my w wieku umieli pływać. I ta duszahubka
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od sąsiada, oni już wzieli i nic nie powiedzieli. I poszł`a, przewróciła sie, czut’ trocha na bok i
wsio.
– To ona była…
– To zato nazywała sie duszahubka – „dusza gubi“.
– A z czego ona była zrobiona?
– Wyczesana czasem.
– Z bierwiona?
– Aha.
– Z bierwiona wyczesane? I z deseczek też bywa?
– I z deseczek malutka zrobiona o tak.
– To ona taka…
– U każdego. A jak tylko wojna polska zaczeła sie, to wtedy już wsie byli łódki zabrane. No
co, i po trawa my i na tamta strona już chodzili, wie, już tam rządowa była już. Nie rządowa, ale
już majątkowa. To każden krowa miał i po trawa na tamta strona każden z łódko. Nu i wtedy
ja poszła, nu ile ja miała już wtedy, pietnaście lat. Poszl`i szukać łódki poza Wiliji aż do Wilna,
przyszli poza Wiliji i wtedy każdy swoja poznał i ukradli.* Nu wot tak.
Turniškės, Vln. m. – Eva Poševecka, g. 1924 m. Įr. V. V., J. U., G. G., F. K. 2007 m.
Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/1000.
* Pateikėja juokiasi.
140. [Iš upės ir kaimo istorijos. Lašišų atplaukdavo net iki mūsų, didelių, po 15–20 kilogramų.
Menu, mūsų tėvas prieš Kalėdas mirė, (laidotuvės) penktadienį. Mums pasiūlė penkiolikos
kilogramų lašišą (patiekti ant stalo) ir ją nupirkome. Mėsos per pasninką valgyti juk negalima.]
– To łososie prichadili?
– Mhmh.
– A wielkie?
– Wielkie.
– A po ile mniej wiencej kilo?
– Nu musi po dwadzieście, po pietnaście, o tak. Bo nasz ojciec w grudniu był umarszy, to
nam jak raz przedłożyli, i my, bo to piątek był, przed Boże Narodzenie i pietnaście już kilowy. No
to i tego i kupiwszy byli na pogrzeb. Nie można było już.
– Nie można było łapać?
– Łapać można, ale tylko jeść nie możno było. Toże post był.
Turniškės, Vln. m. – Eva Poševecka, g. 1924 m. Įr. V. V., J. U., G. G., F. K. 2007 m.
Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/995.
141. [Iš upės istorijos. Anksčiau visi valtis turėjo, tai vežiojo akmenis į Vilnių ir gaudavo
gerą atlygį už kubą. Beveik visas kaimas tuo vertėsi. Pas mus žemė prasta, šeimos didelės, po penkis vaikus turėdavo. Iš upės akmenis tokiais kaušais iškeldavo. Vanduo anksčiau švarut švarutėlis
buvo, Neries dugną, net žuvis lengvai galėjai įžiūrėti. Dabar upė nebe ta, purvina.]

I raniej już te wszystkie, o jak łódki mieli, to kamienie do Wilna łódkami wozili i tam dobrze
nu płacili, tam za kubametry, jak tam. Ale nasz ojciec nie zajmował sie tym. A tak dużo, nu cała
wioska, bo wie, tu ziemia kiepska była, no. A rodziny byli, u każdego po pieńć dzieci, po...
– A to oni z rzeki wybierali te kamienie?
– Mhmh. Takie o mieli czerpaki, o takie, o i z rzeki, no. I widać było, jak kiedyści o jechali,
i ja sama jeździła łódko to. Wszystko widać było, nawet ryba. O tak o z daleko już idzisz, na
rzece – ryba. A teraz nu brudna idzi. A kiedyści woda czysta czysta była.
Turniškės, Vln. m. – Eva Poševecka, g. 1924 m. Įr. V. V., J. U., G. G., F. K. 2007 m.
Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/1004.
142. [Iš upės istorijos. Man regis, upė kokia buvo, tokia ir liko. Tik tėkmė pasikeitė, arčiau
kito kranto upė pasislinko. Po trisdešimt pirmųjų potvynio mažiau akmenų upėje paliko. Tada
visus juos vanduo išvertė, nuplukdė ir krantus suardė.
Anksčiau upėje daug maurų buvo. Maurais vasarą šerdavom karves, nes žolės neužtekdavo.
Žuvį gaudėm, pamenu, nėra ką valgyti pietums, tai tuose sąžalynuose šližius krepšiais gaudėme.
Maura – tai tokia ilga sultinga žolė, baltai žydi. Dabar upėje jos neliko. Karvės maurą labai mėgo,
ypač kai pabarstai druskos. Ir pieno daugiau duodavo.]
– A może pani powie, jak te, jak ot pani z dzieciństwa pamięta, rzeka, nie, jak ona zmieniła
sie? Czy taka sama została?
– Taka sama.
– Taka sama, nic nie zmieniło sie?
– Nie.
– Ni większa, ani mniejsza?
– Ani większa, ani mniejsza. Tylko już o takie wchody zmieniwszy sie tam, gdzie my, koniec,
gdzie te jak wypłyli. To Wilia tak o bliżej linii szła, a teraz już tam, po tamtej stronie idzie. Tylko
nu wchod zmieniał sie. A tak już wsio...
– No i pani mówiła, że kamieni mniej teraz, tak?
– Mhmh.
– Mniej kamieni. A nu, a jak?
– Bo dlatego ki`edyści o powódź, jak była w trzydziestym pierwszym roku, to już tam kamienie w ogóle byli wydarte. I brzegi o wysypane.
– Przez powódź.
– No.
– A czy rzeka po powodzi, czy zmieniła swój trocha bieg, koryto?
– Nu trocha o tam zmieniła.
– W która strona?
– Naszo, tam gdzie o domy, wyżej, to ten bieg już zmienił.
– To w ta strona więcej?
– Mhmh. Nie, w tamta strona.
– W tamta więcej?
– Na tamta strona więcej płynie. A tak wszystko to samo.
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Maura karvėms
Neries pakrantėje ties Bistryčia
(1954-07-06)

Kiedyści mowra taka już, nu na rzece była. A teraz, wie jak, rozmaite tam brudy już lejo,
wszystko, te mowra, a my mowra ta my rwali, krowy karmili. Ryba łowili, jeszcze pamiętam, o
wie, nie ma na obiad co już co kupić, to Kazimierzowa już, sąsiadka, a już my, dzieci, patrzami, a
my już z koszykami, a ona tak. Ona nadepczy, nadepczy, o tak, o po mowrze, już ma na obiad.
– Po tej mowrze, tak?
– No. Takie śliżyki byli.
– Ryba taka, tak?
– Mhmh.
– A jak te śliżyki łapali?
– Nu ja mówia, albo koszem, koszem, o tak o postawisz.
– Koszem? A czy siana tu wystarczało, jak krowy mieli?
– Nie.
– Za mało było?
– Mało.
– A to skąd brali?
– Kupowali z rynku, kupowali działki tam un aż pod Mejszagołem, aż pud tutaj już Podbrzezia, już ja sama pamiętam, już ojciec idzie kosić, a ja woża. Nie starczało.
– To za to jakie mawry, jakie..?
– A mawra ta, już letam, letam krowy karmili. Oj, lubili krowy ta mawra.
– A suszyli jej jakkolwiek na zima?
– Nie. Tylko już na ten raz. Ona bardzo już sączysta była i taka długa, o taka. I biało kwitła
jeszcze. A teraz nie ma mawry. Nu wygineła już tam.

– Jak ta mowra wyglądała?
– Dlinna, o taka o była. I z reki i o tutaj już pas idzie, a tu zielonienkie już, nu. I ona sączysta
sączysta była. Lubili karowy. A jeszcze cziut soli podsypywali, weźmim czut soli, to już oczin
kuszali.
– A czy więcej mleka było od tej trawy?
– Nu więcej było.
– Więcej?
– No. Wo i karowy, teraz trawy wszędzie. Nikamu ona ni nużna, bo tylko na direwnie adn`a
karowa.
– To popularna musi, kolejka stoji po mleka?
– Przywożo i dla mnie już, cztery lity za banka płaca. Nu raz na tydzień.
Turniškės, Vln. m. – Eva Poševecka, g. 1924 m. Įr. V. V., J. U., G. G., F. K. 2007 m.
Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/1009.
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Neris
Экспедыцыя 2007 г.
Частка ІI

Летам 1857 г. уладальнік маёнтка Лагойск, граф Канстанцін Тышкевіч (1806–1868)
арганізаваў навуковую экспедыцыю па рацэ Віліі.1 У кнізе Wilija i jej brzegi pod względem
hydrograficznym, historycznym, archeologicznym i etnograficznym, выдадзенай у Дрэздэне ў
1871 г., інтрыгуюча распавядаецца аб працы экспедыцыі, маляўніча апісваецца Вілія і раскрываюцца старонкі мінулага шматнацыянальнага Вялікага Княства Літоўскага. Аповед
К. Тышкевіча, праілюстраваны Марцэлінам Янушэвічам, прасякнуты любоўю да роднага
краю і яго людзей.
Летам 2007 г., г.зн. праз 150 гадоў, падарожнікі з Літвы і Беларусі, пры ўдзеле грамадскіх арганізацый, паўтарылі экспедыцыю К. Тышкевіча, а тузін даследчыкаў, што ўдзельнічалі ў гэтым захапляльным падарожжы, усю сваю ўвагу ўдзялілі прыродзе, культуры і
гісторыі Віліі. Экспедыцыя цягнулася 28 дзён, пешшу было абследавана вярхоўе Віліі, а
астатняя частка – 463 км – пераадолена на надзіманай, прыстасаванай для васьмі-дзевяці
чалавек лодцы. Вяслуючы экіпаж сплаўляўся з сярэдняй хуткасцю 3,5-4,5 км/г.
У першай кнізе Neris. 2007 metų ekspedicija /1, выдадзенай у Вільні ў 2010 г., аўтар
максімальна поўна азнаёміў чытача з гісторыяй даследаванняў Віліі, ходам апошняй
экспедыцыі, яе ўдзельнікамі і найважнейшымі вынікамі, пачынаючы ад вытокаў
Віліі ў Докшыцкім раёне Віцебскай вобласці да мястэчка Данюшава ў Смаргонскім
раёне Гродзенскай вобласці. Гэта мясцовасць, дзе змяняецца краявід і людзі, а Вілія
ператвараецца ў хуткаплынную і камяністую раку. Гэтая, другая кніга па выніках
экспедыцыі па Віліі 2007 г. распавядае аб працы групы навукоўцаў дзвюх краін на чале
з д-рам Вікінтасам Вайткявічусам на адрэзку ад Данюшава да Вільні. У ёй публікуюцца
сабраныя на працягу экспедыцыі тэксты і фотаздымкі, апісанне палявой працы навуковай
групы і найважнейшыя вынікі іх эмпірычных даследаванняў (абследаванні, вымярэнні,
характарыстыка геаграфічнага месцазнаходжання аб’ектаў і шмат іншых дадзеных). Кніга
пераканаўча распавядае пра раку, яе мінулае і сучаснасць, прыбярэжныя вёскі і мястэчкі,
рыбакоў і плытагонаў, казачнікаў і шаптуноў. Яны дапамагаюць аўтару адлюстраваць
самабытны свет Віліі, адчуць шчыльную, часта незаўважную сувязь паміж ракой і
чалавекам, які жыве на яе ўзбярэжжы.
1

Вілія, даўжыня 510 км, правы прыток Нёмана, па-беларуску завецца Вяльля, па-польску – Wilija, палітоўску – Neris. Вілія працякае па тэрыторыі дзвюх дзяржаў – Беларусі (282 км) і Літвы (228 км).

Як і першая кніга па выніках экспедыцыі па Віліі 2007 г., так і другая блізкія да
манаграфіі К. Тышкевіча, бо рака апісваецца паслядоўна, вандруючы па ёй уніз і апісваючы
цікавыя з навуковага пункту гледжання аб’екты больш поўна ці толькі ў агульных рысах,
як гэтага патрабуе сам ход выкладання. Дзе-нідзе ў выкладанне тэкста прасочваюцца
дадзеныя пра мясціны або геаграфічныя аб’екты (іх лакалізацыя, вымярэнні і іншае),
а ў канцы кнігі публікуюцца запісаныя з вуснаў інфарматараў арыгінальныя тэксты
на беларускай, польскай і літоўскай мовах, змест якіх з’яўляецца неад’емнай часткай
найважнейшых вынікаў экспедыцыі.
Удзельнікі экспедыцыі па Віліі 2007 г. пасля развітання з Данюшавым (330 км да вусця
ракі) пераплылі Прывітальню – першую з дванаццаці найвялікшых рапаў (парогаў) на
Віліі, каля Жодзішак (317 км) абследавалі шматлікія помнікі прыроды, культуры і гісторыі.
Ва ўсходняй частцы Астравецкага раёна ўвагу навуковай групы экспедыцыі прыцягнулі
літоўскія вёскі Гервяцкага краю і вёска Маркуны, размешчаная ля вусця ракі Ашмянкі
(279 км). У Маркунах удзельнікі экспедыцыі К. Тышкевіча ўпершыню пачулі літоўскую
мову. Сёння пра яе нагадваюць тапонімы, антрапонімы і некаторыя асаблівасці гаворкі
мясцовых жыхароў.
Каля Быстрыцы (245 км), Буйвідзяў (226 км) і Немянчына (196 км) ужо дамінавала
польская свядомасць і дух польскай культуры. Мясцовыя жыхары за невялікім
выключэннем размаўлялі на віленскім дыялекце польскай мовы, атаясамлівалі сябе з
Польшчай і польскім народам. Ад сутокаў з Жэймянай (213 км) змяняецца напрамак
цячэння Віліі, прыкметна змяншаецца колькасць мясцовых жыхароў і старых сядзіб. На
іх месцы паўсталі шматлікія катэджы гараджан, заснаваныя ў савецкія гады таварыствы
дачнікаў. Напружанне паміж вясковымі і гарадскімі жыхарамі дзеля адрознага погляду
на акаляючы свет і яго каштоўнасці пастаянна павялічвалася з набліжэннем Вільні ля
Братанішак (189 км), Ашкінцаў (179 км) і Турнішак (174 км). Падобны вадападзел у
тыя дні выявіўся і паміж удзельнікамі экспедыцыі – нешматлікім гуртком навукоўцаў
і шумнай кампаніяй падарожнікаў, якую турбаваў бадай толькі гоман вечаровых
імпрэз.
Фальклорныя тэксты, якія друкуюцца ў гэтай кнізе, расшыфравалі доктар
філалагічных навук Таццяна Валодзіна, кандыдат гістарычных навук Юрась Унуковіч
(на беларускай мове), кандыдат філалагічных навук Крысціна Руткоўская (на польскай
мове) і Інга Бутрымайтэ (на літоўскай мове). Тэксты для кнігі адабраў і скампанаваў
В. Вайткявічус. Моўную рэдакцыю тэкстаў (параўнанне расшыфраваных матэрыялаў з
гукавымі запісамі) выканалі Т. Валодзіна і К. Руткоўская. Іх кароткі змест на літоўскай
мове падрыхтавалі Данутэ Шадуйкене і В. Вайткявічус. Тэрміны рыбалоўства і назвы
рыб перакласці на літоўскую мову дапамог Рычардас Адамоніс.
Пры падрыхтоўцы вытрымак фальклорных тэкстаў да друку мы зыходзілі з таго,
што гэта ва ўсіх адносінах аўтэнтычная крыніца па вывучэнні мовы і культуры нашых
дзён. Часам на першы погляд нязначныя месцы аповядаў інфарматараў і зададзеныя
даследчыкамі пытанні дазваляюць вельмі дакладна прасачыць ход дыялогу або, самае
галоўнае, накірунак думак інфарматара.

Santraukos

287

PRIEDAI

288

Праз чатыры гады пасля завяршэння экспедыцыі, для напісання кнігі аўтар кіраваўся
палявымі запісамі, тэкстамі інфарматараў, фотаздымкамі і асабістымі перажываннямі.
Назвы мясцін і асоб пададзены ў кнізе паводле фанетычнай транскрыпцыі, імкнучыся,
наколькі было магчыма, зыходзіць з рэкамендацый мовазнаўцаў. У канцы кнігі падаецца
арыгінальнае напісанне геаграфічных назваў і асабовых імёнаў на беларускай мове.
Даўжыня ракі ўказана аўтарам паводле кнігі Чэслава Кудабы Nerimi, выдадзенай у
Вільні ў 1985 г. Геаграфічныя каардынаты мясцін і аб’ектаў пададзены ў фармаце WGS84.
Яны былі вымераны ў натуры пры дапамозе прымача Garmin Legend (сярэдняя хібнасць
3–5 м).

С п і с і л ю с т ра ц ы й

1. Схема парога (рапы) ракі
2. Першы парог (рапа) на Віліі. Від з поўначы
(12 чэрвеня 2007 г.)
3. Абследаваныя помнікі і маршруты разведачных экспедыцый Музея археалогіі
Віленскага ўніверсітэта імя С. Баторыя ў
1933–1937 гг.
4. У гасцях у Ядвігі Дзябрэй у в. Пільцы (12
чэрвеня 2007 г.)
5. Валерыя Бублявічэне вяжа вузлы (saitai),
в. Мацкі (16 жніўня 2011 г.)
6. Камень Шавец на Віліі ніжэй в. Пільцы (12
чэрвеня 2007 г.)
7. Панарама Жодзішак (від з захаду). На
пярэднім плане – перавоз праз Вілію (1857
г.)
8. Жодзішкі (12 чэрвеня 2007 г.)
9. Урочышча Moko lobas (від з захаду), в.
Мацкі (13 чэрвеня 2007 г.)
10. Распавядае Юозас Юшкайціс, в. Мацкі
(13 чэрвеня 2007 г.)
11. Дом Марыі Юшкене, в. Мацкі (13 чэрвеня 2007 г.)
12. М. Юшкене паказвае, як замаўляць ад
сполаху (13 чэрвеня 2007 г.)
13. Капліца на могілках у в. Гіры (13 чэрвеня
2007 г.)
14. Белая гара – месца трэніровак альпіністаў
(14 чэрвеня 2007 г.)

15. Месца сядзібы ў былым маёнтку Тупальшчына (від з берага Віліі) (14 чэрвеня 2007 г.)
16. Смаргонь-Данюшава-Жодзішкі-Рымшаненты. Масты праз Вілію, якія былі пабудаваныя (скарыстаныя) нямецкім войскам у
гады Першай сусветнай вайны
17. На лодцы – уверх па рацэ (рапа Ашмянец) (14 чэрвеня 2007 г.)
18. Рапа Ашмянец. Від з поўначы (з боку
курганоў) (14 чэрвеня 2007 г.)
19. Крыніцы Езуіцкіх млыноў (14 чэрвеня
2007 г.)
20. Тупальшчынскі (Ашмянецкі) вялікі камень (14 чэрвеня 2007 г.)
21. Знаходкі з ашмянецкіх курганоў, якія захоўваюцца ў музеі Жодзішскай школы: гліняны гаршчок і жалезнае звяно (14 снежня
2010 г.)
22. Фрагменты ляпной керамікі з курганоў
у Андрэеўцах, якія захоўваюцца ў Літоўскім
нацыянальным музеі
23. Знаходкі з раскопак пахавання-1 з трупаспаленнем у курганным могільніку-2 у
Андрэеўцах, якія захоўваюцца ў Літоўскім
нацыянальным музеі: 1) Бранзалет; 2) Паясная спражка; 3) Кальцо; 4) Чарапок гаршчка
(1, 3 – бронза, 2 – жалеза, 4 – гліна).
24a–b. Камяні-зерняцёркі ля ўвахода ў капліцу ў Дубку (15 жніўня 2010 г.)

25. Рапа ў Дубку. Від з захаду (14 чэрвеня
2007 г.)
26. Адкрыццё старога дуба ў Дубку (14 чэрвеня 2007 г.)
27. Капліца ў Дубку. Від з захаду (15 жніўня
2010 г.)
28. Дзверы капліцы ў Дубку (14 чэрвеня
2007 г.)
29. Адзін з курганоў у хвойніку ля капліцы ў
Дубку (10 кастрычніка 2010 г.)
30. Насып на правым беразе Віліі і пáлі маста ў Рымшанентах. Від з захаду (23 лістапада
2008 г.)
31. Парафіяльны касцёл Маці Божай Добрай
Рады ў в. Нястанішкі (15 чэрвеня 2007 г.)
32. Распавядае Вальдэмар Федаровіч з в. Нястанішкі (15 чэрвеня 2007 г.)
33 Заязaк на Віліі ля в. Буякі (15 чэрвеня
2007 г.)
34. Схема яза (jiezdas), усталяванага на Нёмане ля в. Швяндубрэ
35. Тыпы карпусоў чоўнаў: A – прамы, B – з
завужаным перадам, C – пашыраны
36. Курганны могільнік у Панярэлях (17
снежня 2011 г.)
37. Вёска Маркуны. Від з боку Віліі (з паўднёвага ўсходу) (15 чэрвеня 2007 г.)
38. Маўра ў нізоўях Ашмянкі (17 жніўня
2011 г.)
39. Трыгубіца і назвы яе частак
40. Знаёмства з Альбінай Васілёнак (наперадзе) і Аленай Валэйкай (на другім плане),
в. Маркуны (15 чэрвеня 2007 г.)
41. Уладзіслава Васілёнак (злева) і Стэфанія
Пазлевіч (справа) з в. Маркуны (15 чэрвеня
2007 г.)
42. Станіслаў Пазлевіч з в. Маркуны (15 чэрвеня 2007 г.)
43. Бярвенні, сплаўленыя ў Коўна па Нёмане
альбо па Віліі ў XVI ст. і знойдзеныя падчас
археалагічных даследаванняў у Коўна (вул.
Сантакас, 14)
44. Сплаў леса (тонамі ў год) па рэках Віленскага краю, акупаванага Польшчай (1 –

сплаў леса за ўвесь год, 2 – сплаў леса ў час
павадкаў)
45. Смаргонская лесапільня (1950-я гг.)
46. Плытагон на Віліі (1939 г.)
47. Вілія ля в. Маркуны (15 чэрвеня 2007 г.)
48. Мястэчка Міхалішкі. Від з паўночнага
ўсходу (з правага берага Віліі) (15 чэрвеня
2007 г.)
49. Жалезная дугавая зашпілька, знойдзеная пры раскопках жаночага пахавання з
трупаспаленнем у курганным могільніку-2
ў Пільвінах
50. Вялікія Свіранкі (Świranki) і Малыя Свіранкі (Świranki Mł.) (1932–1933 гг.)
51. Ліна Сакалавайтэ размаўляе з Соф’яй
Казлоўскай у в. Малыя Свіранкі (16 чэрвеня
2007 г.)
52. У гасцях у Марыі Свіла ў в. Мужылы (16
чэрвеня 2007 г.)
53. Камень Казак. Від з усходу (16 чэрвеня
2007 г.)
54. На шляху ў Быстрыцу (16 чэрвеня 2007 г.)
55. Парафіяльны касцёл Узвышэння Св. Крыжа ў Быстрыцы (16 чэрвеня 2007 г.)
56a–b. Трубіца
57. На шляху ў Літву (17 чэрвеня 2007 г.)
58. Распавядае Галіна Матушэвіч з в. Даўнарышкі (17 чэрвеня 2007 г.)
59. Адзін з камянёў рапы Шалнойця ля левага берага Віліі (17 чэрвеня 2007 г.)
60. Капітан флагмана Віціс Відунас на Віліі
(17 чэрвеня 2007 г.)
61. Сустрэча ўдзельнікаў экспедыцыі ў Буйвідзях (17 чэрвеня 2007 г.)
62. Надмагілле Казімераса Ёдаргіса (1851–
1913) на могілках у Буйвідзях (3 чэрвеня
2006 г.)
63. Капліца Радзішэўскіх (18 чэрвеня 2007 г.)
64. В. Вайткявічус размаўляе з Анэліяй Мікялевіч у м. Буйвідзі (18 чэрвеня 2007 г.)
65. Рапа ў Вількінцах. Від з усходу (19 чэрвеня 2007 г.)
66. Вількінцы (Wilkińce), перакат і брод (пункцір – B.) на Віліі (1937 г.)
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67. Лоўля рыбы сакам (sumtis) на р. Ашмянка ля в. Гялюны (жнівень 1939 г.)
68. Адзін з курганоў у Балінгрудку (19 чэрвеня 2007 г.)
69. Уезд у сядзібу былога маёнтка Пунжаны
(19 чэрвеня 2007 г.)
70. Сільвестра Мацулявічэне і Феліксас Жэмуліс у Балінгрудку (19 чэрвеня 2007 г.)
71a–b. Гумно Паўла Валэйкі і фрагмент яго
фасаду ў Брыжах (19 чэрвеня 2007 г.)
72. Сутокі Віліі і Жэймяны на плане ўладанняў Чырвоны Двор Парчэўскіх (1841 г.)
73. Назвы мясцін на Жэймяне, запісаныя
Г. Гудзялайцісам (1930-я гг.)
74. Рапа (Баран-рапа) – невялікая вёсачка на
беразе Віліі (20 красавіка 1997 г.)
75. Баран-рапа. Від з усходу (20 чэрвеня
2007 г.)
76. Рапа (Баран-рапа), брод (пункцір – B.) і
парог (рапа) на Віліі (1936 г.)
77. Першае гарадзішча ў Рапе (злева). Від з
паўночнага ўсходу (19 чэрвеня 2007 г.)
78. Распавядае Феліксас Саўленас з в. Скалішкі (20 чэрвеня 2007 г.)
79. Святая Скала вышэй в. Люцыяны (1857 г.)
80. Люцыяны (20 красавіка 1997 г.)
81. Масток у Люцыянах. Від з левага берага
Віліі (11 чэрвеня 2006 г.)
82. Будоўля ў Тушчаўлях на ўзбярэжжы Віліі
(20 чэрвеня 2007 г.)
83. Фрагмент табліцы забруджванняў, якія
трапляюць у Літву з іншых краін (2003 г.)
84. План падзеленай на ўчасткі Віліі і яе ўзбярэжжаў ніжэй Немянчына (1870 г.)
85. Стары мост у Немянчыне (21 чэрвеня
2007 г.)
86. Немянчынскі мост (белая метка) і перавозы (чорныя меткі) праз Вілію паводле Інвентара Віленскага цівунства 1554 года: 1) Быстрыца; 2) Пунжаны (przewoz pu[n]zanski
pana Szostowickiego); 3) Брыжы (przewoz
bryżanski); 4) Люцыяны (przewoz luciańcki
pana Pokorzywnickiego); 5) Немянчын (былы);
6) Любаў (przewoz lubowski); 7) Przewoz pana

Symona, chorążego niemęczynskiego (дакладнае
месца не ўсталявана); 8) Вершупка (przewoz
wierszupski)
87. Распавядае Катажына Падлецкая з м. Немянчын (21 чэрвеня 2007 г.)
88. Курган-18 падчас археалагічных даследаванняў ў Пучкалаўкіс (1953 г.)
89. Міхалішскі касцёл на левым беразе Віліі,
гледзячы з ракі (16 чэрвеня 2007 г.)
90. Будоўля ў Братанішках на ўзбярэжжы
Віліі (21 чэрвеня 2007 г.)
91. Геалагічнае агаленне на левым беразе
Віліі ніжэй Братанішак (21 чэрвеня 2007 г.)
92. Бількішкі (21 чэрвеня 2007 г.)
93. Рыбакі і іх душагубкі на Віліі (другая палова XX ст.)
94. Човен першай паловы ХХ ст. (в. Лепоніс у
ваколіцах Трокаў, 1957 г.)
95. Адна з шматлікіх новых сядзіб на беразе
Віліі вышэй Вільні (21 чэрвеня 2007 г.)
96. Назвы рапаў на Віліі і паданні пра
урочышча Devyniaviršis і Byraitės, запісаныя
Г. Гудзялайцісам (1930-я гг.)
97. Парог (рапа) і геалагічнае агаленне на
правым беразе Віліі ў Бірах (21 чэрвеня
2007 г.)
98. Ашкінцы (Oszkińce), брод (пункцір – B.),
печ для абпалу вапны (Wap.) і маёнтак Вершуба (D. Wierszuba) на левым беразе Віліі
(1930 г.)
99. Гумно ў в. Ашкінцы (21 чэрвеня 2007 г.)
100. Наканечнікі дзідаў IX–X стст., знойдзеныя ў пахаванні-1 з трупаспаленнем у кургане-1 у Ставішках
101. Дуб у Турнішках (21 чэрвеня 2007 г.)
102. Маўра на Віліі – вадзяная раска (24 чэрвеня 2007 г.)
103. Будаўніцтва ГЭС у Турнішках. Від з левага берага ракі (22 ліпеня 1939 г.)
104. Разрэз вадасховішча ГЭС у Турнішках
з пазначанымі месцамі станцыі, спустаў і
шлюза (1939 г.)
105. Маёнтак Веркі (справа) і перавоз праз
Вілію (злева) (1846 г.)

106. Паломнікі ў Віленскай Кальварыі
(1894 г.)
107. Вусце Балтупіса (Цэдрона) (22 чэрвеня
2007 г.)
108. Від на Трынопаль з ракі (22 чэрвеня
2007 г.)
109. У Вільню – па Віліі (22 чэрвеня 2007 г.)
110. Першая рапа на Віліі (1857 г.)
111. Вілія ля Пільцаў (4 чэрвеня 2005 г.)
112. Ядвіга Дзябрэй з в. Пільцы (12 чэрвеня
2007 г.)
113. Крыж у в. Пільцы (12 чэрвеня 2007 г.)
114. Парафіяльны касцёл Найсвяцейшай
Тройцы ў Жодзішках (12 чэрвеня 2007 г.)
115. Быкі чыгуначнага маста праз Вілію ля
Тупальшчыны (14 чэрвеня 2007 г.)
116. Рапа ў Дубку з правага берага ракі (22
лістапада 2008 г.)
117a–b. Капліца шостай стацыі Кальварыі ў
Дубку і яе інтэр’ер (14 чэрвеня 2007 г.)
118a–b. Скульптура-лурд Панны Марыі ў
Дубку на беразе Віліі (14 чэрвеня 2007 г.)
119. Распавядае Марыя Вайцяховіч з в. Рымшаненты (15 чэрвеня 2007 г.)
120. Гялюнская моладзь перабіраецца праз
Вілію, выбраўшыся ў касцёл у Нястанішкі
(1940-50-я гг.)
121. Рыбалоўныя прылады (варжа і венцер)
у экспазіцыі Музея этнаграфіі Віленскага
ўніверсітэта імя С. Баторыя (1920-я гг.)
122. Рамуальдас Бучынскас сакам (sumtis)
ловіць рыбу ў Ашмянцы ля Гялюнаў (12
жніўня 2011 г.)
123. Лодкі і іх гаспадар, ніжэй Жодзішак (14
чэрвеня 2007 г.)
124. Іван Сідарэвіч з в. Буякі (14 чэрвеня
2007 г.)
125. Маркуны (15 чэрвеня 2007 г.)
126. Станіслаў Пазлевіч і д-р Філамена Кавалютэ, в. Маркуны (15 чэрвеня 2007 г.)
127. Сутокі Віліі і Ашмянкі (1939 г.)
128. Рэчка Палепе (Полпе) у ваколіцах Маркунаў (18 снежня 2011 г.)
129. Сякера з вузкім лязом з раскопак кур-

ганоў у Панярэлях, якая захоўваецца ў Літоўскім нацыянальным музеі
130. Задні плытагон (заднік) у будцы (ваколіцы Вільні, 1920-я гг.)
131. Мерачанскія плытагоны (troptinykai) у
сутоках Нёмана і Мерачанкі (першая палова – сярэдзіна XX ст.)
132. В. Маркуны (15 чэрвеня 2007 г.)
133. Браднік на гегнях (brodnik na giegniach),
які выкарыстоўваўся на возеры Акмяна ля
Трокаў (1929 г.)
134. Распавядае Юзаф Свіла з в. Маркуны
(15 чэрвеня 2007 г.)
135. Бронюс Куке па дарозе з кірмаша ў Міхалішках (1950-я гг.)
136. Распавядае Марыя Юшкене з в. Мацкі
(13 чэрвеня 2007 г.)
137. Парафіяльны касцёл Св. Юрыя ў в. Вялікія Свіранкі (16 чэрвеня 2007 г.)
138. Юрась Унуковіч (злева) і Юзаф Сямашка (справа), в. Малыя Свіранкі (16 чэрвеня
2007 г.)
139. Малыя Свіранкі (16 чэрвеня 2007 г.)
140. Распавядаюць і спяваюць Стэфанія
Рандановіч (злева), Ганна Гутарова (пасярэдзіне), Марыя Свіла (справа), в. Мужылы (16
чэрвеня 2007 г.)
141. Крыніца ў Мужылах б’е з-пад каменя
(16 чэрвеня 2007 г.)
142. Мястэчка Быстрыца на левым беразе
Віліі (1852 г.)
143a–b. Сушыцца трубіца (19 чэрвеня
2007 г.)
144. Лоўля рыбы трыгубіцай на р. Лоша каля
хутара Слабодка (верасень 1939 г.)
145. Лоўля рыбы на Віліі ля Вількінцаў (3 чэрвеня 2006 г.)
146. Рапа Шалнойця (фрагмент плана падзеленай на ўчасткі Віліі і яе ўзбярэжжаў,
1870 г.)
147a–b. Парафіяльны касцёл Св. Юрыя ў
Буйвідзях і яго план (1978 г.)
148. Дэталі дэкора трунаў Радзішэўскіх
(1857 г.)
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149. Фрагмент сядзібнай алеі ў былым маёнтку Буйвідзі (18 чэрвеня 2007 г.)
150. Распавядая Ядвіга Левароўская з Буйвідзяў
(18 чэрвеня 2007 г.)
151. Рапа ў Вількінцах. Від з паўночнага
ўсходу (19 чэрвеня 2007 г.)
152. В. Вількінцы (19 чэрвеня 2007 г.)
153. Распавядае Яніна Сусвіла з Вількінцаў
(19 чэрвеня 2007 г.)
154. Руіны гаспадарчых пабудоў былога
маёнтка Пунжаны (19 чэрвеня 2007 г.)
155. Чыгуначны мост у Сонтаках (19 чэрвеня
2007 г.)
156. У гасцях у Паўла Валэйкі ў Брыжах
(19 чэрвеня 2007 г.)
157. Вілія ля Люцыянаў (20 чэрвеня 2007 г.)
158. Абразкі, пакінутыя ў Святой пячоры ў
Люцыянах (20 чэрвеня 2007 г.)
159. Ганна Судзяніс з Люцыянаў (20 чэрвеня
2007 г.)
160. Мястэчка Немянчын і рапа Цецерукі на
луцэ Віліі (9 ліпеня 1944 г.)
161. Паводка на Віліі ў Немянчыне (24 красавіка
1931 г.)

162. Рапа ў Біройцях (21 чэрвеня 2007 г.)
163. Феслаў Вайкша ў Бількішках (21 чэрвеня
2007 г.)
164. Ласось, злоўлены ў Віліі паблізу Вільні
(22,5 кг) (29 чэрвеня 1929 г.)
165. Прыстань на Віліі (Бялюны ля Вільні)
(2004 г.)
166. Даліна Віліі ля Крыжакоў (першая палова
XX ст.)
167. Рамуальд Даноўскі з Ашкінцаў (21
чэрвеня 2007 г.)
168. Вілія ў ваколіцах Вільні (1920-я гг.)
169. Ева Пашавецкая з Турнішак (21 чэрвеня
2007 г.)
170. Турнішская крыніца на левым беразе
Віліі. Від з захаду (21 чэрвеня 2007 г.)
171. Будоўля ГЭС у Турнішках. Від з поўдня
(30 кастрычніка 1939 г.)
172. “Першы візіт нашых інжынераў у
Турнішках” (30 кастрычніка 1939 г.)
173. Адна з сядзібаў у вёсцы Турнішкі (21
чэрвеня 2007 г.)
174. Маўра для кароваў (на беразе Віліі ля
Быстрыцы) (6 ліпеня 1954 г.)
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Neris. Expedition of 2007
Volume 2
By Vykintas Vaitkevičius

Santraukos
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Count Konstantinas Tiškevičius (Konstanty Tyszkiewicz, 1806–1868) organised a scientific
expedition along the River Neris in summer of 1857.1 This research resulted in his book Wilija i
jej brzegi pod względem hydrograficznym, historycznym, archeologicznym i etnograficznym (published in Dresden in 1871) which recounts exploits of the expedition in gripping detail and vividly
depicts the River Neris placed in a historical context of the multinational Great Duchy of Lithuania. Enriched by illustrations by Marcelinas Januševičius (Marcelin Januszewicz), K.Tiškevičius’s
story is full of admiration for his country and people.
At the invitation the Council of NGOs, a group of Lithuanian and Belarusian travellers
embarked on an expedition following in the footsteps of K. Tiškevičius in summer of 2007, i.e.
after 150 years. On this 28-day magnificent journey, a dozen of researchers focused on natural,
cultural, and historical aspects of the River Neris. Having explored primarily the upper reaches
of the Neris while travelling on foot, they set out for the remaining 463-kilometre-long itinerary
on an inflatable raft accommodated for eight or nine people. The crew paddled downstream at
an average speed of 3.5–4.5 km/h.
In his first book Neris. 2007 metų ekspedicija /1 (published in Vilnius in 2010), the author
provides a comprehensive overview of the history of explorations of the River Neris, includes
information on participants and findings of the latter expedition, describes the events as they
unfolded starting at the upper reaches of the Neris: from the Dokshycy District, Vitebsk Region,
to the village of Daniushava in Smarhon’ District, Grodno Region. When crossing this territory,
the traveller encounters a kaleidoscope of different landscapes and people, while witnessing the
emergence of the Neris as streamy and stony river. The second book deals with the River Neris
expedition 2007 from Daniushava to Vilnius, highlighting the exploits of a team of scientists
from two countries headed by Dr. Vykintas Vaitkevičius. It offers a selection of records done and
photographs taken during the expedition, describes expedition’s scientific work and key findings
of empirical research (geographic location of objects, and survey, measurement, and reconnaissance results etc.). This book engagingly recounts past and present issues of the river, depicts
riverside villages and small towns, fishermen and rafters, storytellers and charmers. The author
reflects a distinctive character of the environment of the Neris and discloses subtle connections,
close although often unperceived, between the river and the man inhabits its riversides.

1

The River Neris (Вялья in Belorusian, Wilia in Polish), a right tributary of the Nemunas, flows through
territories of two countries: Belarus (282 km) and Lithuania (228 km).
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Similarly to the first book on the River Neris expedition 2007, the second book follows
mostly the same structure as the monograph of K. Tiškevičius. It describes the Neris along its
run downwards. Depending on a narrative sequence, it provides general information or detailed
observations about items of scientific interest. Here and there, the story is supplemented with
data on geographic localities or objects (location, dimensions etc.). The last part of the book
includes original texts as recorded from the lips of presenters in Belarusian, Polish, and Lithuanian, which are an integral part of the findings of the expedition.
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Upon leaving Daniushava (330 km to the river mouth), the members of the River Neris
expedition 2007 crossed the Welcome (Прывітальная), the first of the twelve large shoals on
the Neris and stopped at the village of Zhadzishki (317 km) to investigate a number of valuable
natural, cultural and historic objects. At the eastern side of the District of Astraviec, the expedition scientists have been particularly interested in Gierviaty (Gervėčiai) – an island of Lithuanian
villages and the village of Markuny situated at the mouth of the River Ashmianka (279 km).
Markuny was a locality where the members of K. Tiškevičius-led expedition heard Lithuanian
language for the first time on this itinerary. Nowadays, traces of this language survived only
in names of places, proper names of persons and some aspects of the spoken language of local
population.
Polish culture and self-awareness dominates in localities of Bystryca (245 km), Buivydžiai
(226 km) and Nemenčinė (196 km). Local population mostly speaks a Vilnius dialect of Polish
language, associates itself with Poland and Polish nation. Below the confluent with the River
Žeimena (213 km), the Neris takes another direction, whereas the local population and old
farmsteads are evidently on the decrease, more and more giving their place to great numbers of
country houses of town-dwellers, let alone gardener communities erected during the Soviet period. Differences in attitudes and values mount the tension between country-people and towndwellers, the more noticeable, the closer to Vilnius, as in the case of localities of Bratoniškės
(189 km), Ožkiniai (179 km) and Turniškės (174 km). Similarly, such divide aroused in those
days between a handful of expedition scientists and a pack of noisy travellers interested in nothing but night parties.
Folklore texts published in this book were transcribed by Habil. Dr. Tacjana Valodzina
(Таццяна Валодзіна), Dr. Jurasis Unukovičius (Юрась Унуковіч) (both – in Belorussian),
Dr. Krystyna Rutkowska (in Polish), and Inga Butrimaitė (in Lithuanian). V. Vaitkevičius selected and classified texts for the book. Linguistic proofreading of the transcribed texts (collation
with the original audios) was done by T. Valodzina and K. Rutkowska. Danutė Šaduikienė and
V. Vaitkevičius prepared summaries in Lithuanian of all the texts. Ričardas Adamonis assisted in
translation of fisheries terms into Lithuanian.
Extracts from folklore texts have been prepared for publishing based on a conception that
each of them is an authentic source for knowledge of the contemporary language and culture.
Sometimes seemingly insignificant elements of stories delivered by presenters and questions put
to them by researchers are critical for close following of the dialogue and, above all, the flow of
thoughts of the presenter.

Four years after the expedition, the author composed the book based on field records, texts
of stories, photographs, videos, and personal experience. Names of places and proper names of
persons are phonetically transcribed considering recommendations of linguists as far as possible. Original spelling names of places and proper names of persons in Belarusian are provided
in bilingual lists at the end of the book.
Data about the length of the river were taken from the book Nerimi by Prof. Česlovas Kudaba (published in Vilnius in 1985). Geographical coordinates of localities and objects are given
in WGS84 format. Measurements have been taken in field using a handheld GPS device Garmin
Legend (mean error: 3–5 m).

The list of illustrations

1. Diagram of the shoal on a river
2. The first shoal on the River Neris, a view from
the north side (12/06/2007)
3. Itineraries and research sites of archaeological surveys conducted by the Archaeological
Museum at S. Batory University of Vilnius in
1933–1937
4. A visit to Iadviga Dziabrei’s home in the village of Pil’ci (12/06/2007)
5. Valerija Bublevičienė demonstrates how to
bind saitai (the village of Mockos) (16/08/2011)
6. The Tailor Stone (Шавец) on the River Neris
near the village of Pil’ci (12/06/2007)
7. Zhadzishki, a panoramic view from the west
side. At the foreground, a ferryboat on the River
Neris (1857)
8. Zhadzishki (12/06/2007)
9. The Mokas Ravine at the village of Mockos, a
view from the west side (13/06/2007)
10. Juozas Juškaitis of the village of Mockos during an interview (13/06/2007)
11. Marija Juškienė’s house in the village of Mockos (13/06/2007)
12. M. Juškienė shows how to charm away fright
sickness (13/06/2007)
13. The chapel of the Cemetery of Girios
(13/06/2007)
14. The White Mountain (Белая гара), a place
for training of mountain climbers (14/06/2007)

15. The former site of the Tupal’shchyna Manor,
a view from a riverside of Neris (14/06/2007)
16. Smargon’–Daniushava–Zhadzishki–Rymshynenty. Bridges over the River Neris built or used by
German Army during the World War I: 1) Smargon’, 2) Daniushava, 3) Garavishki, 4) Pil’ci,
5) Zhadzishki, 6) Tupal’shchyna (two railway
bridges), 7) Dubok, and 8) Rymshynenty
17. Boating upstream (The Shoal of Ashmianec,
14/06/2007)
18. The Shoal of Ashmianec, a view from the
north side (from the side of burial mounds)
(14/06/2007)
19. Springs of water-mills of Jesuits (14/06/2007)
20. A sacred stone at Ashmianec (Tupal’shchyna)
(14/06/2007)
21. A clay pot and iron ring from burial mounds
of Ashmianec exhibited at the Museum of the
School of Zhadzishki (14/12/2010)
22. Fragments of hand-made ceramic vessels
from burial mounds at Andre’eucy exhibited at
the Lithuanian National Museum
23. Artefacts from the cremation grave 1 in
the burial mound 2 at Andre’eucy exhibited at
the Lithuanian National Museum: 1) bracelet
(bronze), 2) belt-buckle (iron), 3) ring (bronze),
4) pot fragment (clay)
24a–b. Millstones at the entrance to the Chapel
of Dubok (15/08/2010)
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25. The Shoal of Dubok, a view from the west
side (14/06/2007)
26. Discovery of the old Oak of Dubok
(14/06/2007)
27. The Chapel of Dubok, a view from the west
side (15/08/2010)
28. Doors into the Chapel of Dubok
(14/06/2007)
29. One of the burial mounds of Dubok located
in a pine grove near the chapel (10/10/2010)
30. Piers and embankment of the Bridge of
Rymshynenty on the right riverside, a view from
the west side (23/11/2008)
31. Blessed Virgin Mary Church in Niastanishki
(15/06/2007)
32. Val’demar Fedarovich of the village of Niastanishki during an interview (15/06/2007)
33. A fence (заязaк) erected by fishermen
on the River Neris near the village of Buiaki
(15/06/2007)
34. Diagram of a fishing fence (jiezdas) erected
on the Nemunas near the village of Švendubrė
35. Hull shapes: A – smooth, B – chinned in the
frontmost part of the hull, C – broadened
36. A group of burial mounds in locality called
Panerėliai (17/12/2011)
37. Markuny, a view from the River Neris (a
view from the southeast) (15/06/2007)
38. Duckweed (maurai) at the lower reaches of
the River Ashmianka (17/08/2011)
39. Names of parts of the dragnet. (The dragnet
is designed for hauling by three fishermen)
40. A meeting with Al’bina Vasilionak (in front)
and Alena Valeika (behind) of the village of
Markuny (15/06/2007)
41. Uladzislava Vasilionak (left) and Stefania Pazlevich (right) of the village of Markuny
(15/06/2007)
42. Stanislav Pazlevich of the village of Markuny
(15/06/2007)
43. A log found by archaeologists in Kaunas
(at Santakos Street No 14), which was presumably rafted to Kaunas down the Nemunas or the
Neris in the 16th century

44. Rafting of timber (tonnes per year) down
rivers in the region of Vilnius under the occupation of Poland (1 – rafting during the whole
year, 2 – rafting during floods)
45. A sawmill of Smargon’ (1950s)
46. A rafter on the River Neris (1939)
47. The Neris at the village of Markuny
(15/06/2007)
48. Mikhalishki, a view from the northeast
side (from the right riverside of the Neris)
(15/06/2007)
49. A crossbow brooch made of iron found in
a woman’s cremation grave (not scaled) in the
burial mound 2 at Pil’viny
50. Vialikia Svirany (Świranki) and Malyia Svirany (Świranki Mł.) (1932–1933)
51. Lina Sokolovaitė takes an interview with
Sof ’ia Kazlouskaia of the village of Malyia Svirany (16/06/2007)
52. A visit to Marija Svila of the village of Muzhyly (16/06/2007)
53. The Stone of Cossack (Казак), a view from
the east side (16/06/2007)
54. On the route to the village of Bystryca
(16/06/2007)
55. The Church of the Exaltation of the Holy
Cross in Bystryca (16/06/2007)
56a–b. A three-walled fishing net (trubica)
57. On the route to Lithuania (17/06/2007)
58. Halina Matusevich of the village of Daunoryshki during an interview (17/06/2007)
59. One of the boulders of the Shoal of Šalnaitė
at the left bank of the Neris (17/06/2007)
60. Vytis Vidunas, a captain of flagship, on the
River Neris (17/06/2007)
61. The village of Buivydžiai welcomes the Neris
River Expedition (17/06/2007)
62. The tombstone of Kazimieras Jodargis
(1851–1913) at the cemetery of Buivydžiai
(03/06/2006)
63. The chapel of Radziševskis’ family (18/06/2007)
64. V. Vaitkevičius takes an interview with Anelia Mikelevič (Buivydžiai, 18/06/2007)

65. The Shoal of Vilkinė, a view from the east
side (19/06/2007)
66. The Shoal of Vilkinė (Wilkińce) and a ford
(dotted line – B.) at a bend of the Neris (1937)
67. A young boy fishes with a spoon net (sumtis) in the River Ashmianka near Gėliūnai
(08/1339)
68. One of the burial mounds at the village of
Balingradas (19/06/2007)
69. The driveway to the Manor of Punžonys
(19/06/2007)
70. Silvestra Maculevičienė and Feliksas Žemulis
in the village of Balingradas (19/06/2007)
71a–b. A barn of Povilas Valeika. Ornaments on
the front of the barn (Brižiai, 19/06/2007)
72. The confluence of the Neris and Žeimena on
a plan of the estate of Parčevskis’ family in Raudondvaris (1841)
73. Names associated with the River Žeimena
recorded by H. Gudelaitis (1930s)
74. Rėva (Avino Rėva), a hamlet on the riverside
of the Neris (20/04/1997)
75. Avino Rėva, a view from the east side
(20/06/2007)
76. Rėva (Baran-Rapa), a shoal and a ford on
the Neris (dotted line – B.) (1936)
77. The first hill fort of Rėva (left), a view from
the northeast side (19/06/2007)
78. Feliksas Saulėnas of the village of Skališkės
during an interview (20/06/2007)
79. The Sacred Cave (Skala) upwards from the
village of Lucionys (1857)
80. Lucionys (20/04/1997)
81. A footbridge at Lucionys, a view from the
left riverside of the Neris (11/06/2006)
82. Houses under construction in the village of Tuščiauliai on a riverside of the Neris
(20/06/2007)
83. A part of a table featuring pollutants, which
get into Lithuania from nearby countries
(2003)
84. A plan of plots of both the Neris and the riverside below the town of Nemenčinė (1870)

85. The Old Bridge in the town of Nemenčinė
(21/06/2007)
86. A bridge of Nemenčinė (white symbol) and
ferries on the River Neris (black symbols), according to an inventory data of the Tijūnystė
of Vilnius in 1554: 1) Bystryca, 2) Punžonys
(przewoz pu[n]zanski pana Szostowickiego),
3) Brižiai (przewoz bryżanski), 4) Lucionys
(przewoz luciańcki pana Pokorzywnickiego),
5) Nemenčinė (now destroyed), 6) Liubavas
(przewoz lubowski), 7) Przewoz pana Symona,
chorążego niemęczynskiego (exact location not
established), and 8) Viršupis (przewoz wierszupski)
87. Kateržyna Padlecka of the town of Nemenčinė during an interview (21/06/2007)
88. The burial mound 18 in Pučkalaukis during
archaeological explorations (1953)
89. The church of Mikhalishki on the left riverside of the Neris, a view from the river
(16/06/2007)
90. Houses under construction in the village of Bratoniškės on a riverside of the Neris
(21/06/2007)
91. Moraine exposures on the left bank of the
Neris below Bratoniškės (21/06/2007)
92. Bilkiškės (21/06/2007)
93. Fishermen with their dušegubkos on the River Neris (the second half of the 20th century)
94. A dugout boat used in the first half of the
20th century (Lieponys, Region of Trakai, 1957)
95. One of the many new farmsteads on a riverside of the Neris above Vilnius (21/06/2007)
96. Names of shoals (ropos) of the Neris, and
legends about Devyniaviršis and Biraičiai recorded by H. Gudelaitis (1930s)
97. The Shoal of Biriai and a moraine exposure
on the right bank (21/06/2007)
98. Ožkiniai (Oszkińce), a ford (dotted line – B.),
a lime-burning furnace (Wap.), and the Manor
of Viršupis on the left riverside of the Neris (D.
Wierszuba) (1930)

Iliustracijų
šaltiniai

297

PRIEDAI

298

99. A barn in the village of Ožkiniai (21/06/2007)
100. Spearheads (9th–10th centuries AD) from
the cremation grave 1 in the burial mound 1 at
Staviškės
101. The Oak of Turniškės (21/06/2007)
102. Common Water Crowfoot (maura) in the
River Neris (24/06/2007)
103. Works of the Hydroelectric Power Station of Turniškės, a view from the left riverside
(22/07/1939)
104. A cross-section of the dam of the Hydroelectric Power Station of Turniškės including locations of the power plant, overflows, and sluice
(1939)
105. The Manor of Verkiai (right) and a ferry
across the Neris (left) (1846)
106. Pilgrims at Vilnius Calvary (1894)
107. The mouth of the River Baltupis (Cedronas) (22/06/2007)
108. Trinapolis, a view of from the riverside
(22/06/2007)
109. Down the River Neris to Vilnius
(22/06/2007)
110. The first shoal on the River Neris (1857)
111. The River Neris at the village of Pil’ci
(04/06/2005)
112. Iadviga Dziabrei of the village of Pil’ci
(12/06/2007)
113. A cross at the village of Pil’ci (12/06/2007)
114. The Church of the Holy Trinity in Zhadzishki (12/06/2007)
115. Piers of a railway bridge over the Neris at
Tupal’shchyna (14/06/2007)
116. The Shoal of Dubok, a view from the right
riverside (22/11/2008)
117a–b. The chapel of the Sixth Station of the
Cross at Dubok Calvary. Interior of the chapel
(14/06/2007)
118a–b. A cave called the Lourdes of Dubok on
a bank of the River Neris (14/06/2007)
119. Maria Vaiciakhovich of the hamlet of Rymshynenty during an interview (15/06/2007)
120. Young people from the village of Gėliūnai

ferry across the Neris to the Church of Niastanishki (1940s–1950s)
121. Fishing appliances (varžos and venteris)
exhibited at the Archaeological Museum at S.
Batory University of Vilnius (1920s)
122. Romualdas Bučinskas fishes with a spoon
net (sumtis) on the River Ashmianka near the
village of Gėliūnai (12/08/2011)
123. The owner with his boats on the Neris below the village of Zhadzishki (14/06/2007)
124. Ivan Sidarevich of the village of Buiaki
(14/06/2007)
125. Markuny (15/06/2007)
126. Stanislav Pazlevich and Filomena Kavoliūtė
in the village of Markuny (15/06/2007)
127. The confluent of the Neris and the Ashmianka (1939)
128. The Paliepė (Полпе) Stream in the environs
of Markuny (18/12/2011)
129. A narrow-bladed axe from burial mounds
at Panerėliai exhibited at the Lithuanian National Museum
130. A back rafter in his cabin (in the environs
of Vilnius, 1920s)
131. Rafters of Merkinė (troptinykai) at the confluent of the Nemunas and the Merkys (the first
half of the 20th century – the middle of the 20th
century)
132. Markuny (15/06/2007)
133. A dragnet (designed for hauling by three
fishermen) used in the Lake Akmena near
Trakai (brodnik na giegniach) (1929)
134. Iuzef Svila of the village of Markuny during
an interview (15/06/2007)
135. Bronius Kukė on his route from a market of
Mikhalishki (1950s)
136. Marija Juškienė of the village of Mockos
during an interview (13/06/2007)
137. St George Church in Vialikia Svirany
(16/06/2007)
138. Jurasis Unukovičius (left) and Juzef Siamashka (right) in the village of Malyia Svirany
(16/06/2007)

139. Malyia Svirany (16/06/2007)
140. Stefania Randanovich (left), Ganna Gutarova (centre), Maria Svila (right) of the village of Muzhyly told stories and sang songs
(16/06/2007)
141. A stream of Muzhyly gushes up from under a stone (16/06/2007)
142. The village of Bystryca situated on the left
riverside of the Neris (1852)
143a–b. Drying of a trubica (three-walled fishing net) (19/06/2007)
144. Fishing with a trihubica in Losha River at
Slabatka (December 1939)
145. Fishing on the Neris at Vilkinė (03/06/2006)
146. The Shoal of Šalnaitė (a part of a plan of
plots of both the Neris and the riverside, 1870)
147a–b. St George Church in Buivydžiai. A plan
of the Church (1978)
148. Decorative elements of coffins of
Radziševskis’ family (1857)
149. A lane in the Manor of Buivydžiai
(18/06/2007)
150. Jadvyga Levarovska of the village of
Buivydžiai during an interview (18/06/2007)
151. The Shoal of Vilkinė, a view from the
northeast side (19/06/2007)
152. Vilkinė (19/06/2007)
153. Janina Susvilo of the village of Vilkinė during an interview (19/06/2007)
154. Ruins of farm buildings of the Manor of
Punžonys (19/06/2007)
155. The railway bridge near the Santaka Village
(19/06/2007)
156. A visit to Povilas Valeika of the village of
Brižiai (19/06/2007)
157. The Neris at the village of Lucionys
(20/06/2007)

158. Sacred pictures placed in the Holy Cave
(Skala) by worshipers (20/06/2007)
159. Ana Sudenis of the village of Lucionys
(20/06/2007)
160. The town of Nemenčinė and the Shoal of
Tetervinai at a bend of the Neris (09/07/1944)
161. The River Neris flooding the town of
Nemenčinė (24/04/1931)
162. The Shoal of Biraičiai (21/06/2007)
163. Feslavas Vajkša of the village of Bilkiškės
(21/06/2007)
164. A salmon (22.5 kg) caught on the Neris at
Vilnius (29/06/1929)
165. A quay on the River Neris (Bieliūnai near
Vilnius) (2004)
166. A valley of the Neris at Kryžiokai (the first
half of the 20th century)
167. Romualdas Danovskis of the village of
Ožkiniai (21/06/2007)
168. The Neris at the environs of Vilnius
(1920s)
169. Eva Poševecka of the village of Turniškės
(21/06/2007)
170. A spring of Turniškės on the left bank of the
Neris, a view from the west side (21/06/2007)
171. Works of the Hydroelectric Power Station of Turniškės, a view from the south side
(30/10/1939)
172. “The first visit of our engineers in Turniškės”
(30/10/1939)
173. A farmstead in the village of Turniškės
(21/06/2007)
174. Common Water Crowfoot (maura) for
cows (on a riverside of the Neris at the village of
Bystryca) (06/07/1954)
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eksp. – 2007 m. ekspedicijos dalyvis
gim. – giminė
ist. – istorinė asmenybė
kult. – kultūros veikėjas
moksl. – mokslininkas, tyrinėtojas
pat. – 2007 m. ir kitų ekspedicijų metu sutikti pateikėjai, vietiniai gyventojai
pav. – 2007 m. ekspedicijos metu arba kituose šaltiniuose užfiksuota pavardė

Rodyklė apima tekste minimus ir iliustracijose vaizduojamus asmenis bei asmenvardžius –
kompleksinių tyrimų objektą.
Pajuodinti puslapių numeriai nurodo vienam ar kitam asmeniui specialiai skirtas vietas.
Raidelė n virš skaičiaus žymi iliustraciją (nuotrauką).
Rodyklėje vartojamas asmenų apibūdinimas (eksp., ist. ir kitaip), be abejonės, yra sąlyginis.

Adamonis Ričardas, kult. 162
Akiras-Biržys Petras, ist. 115
Aleksandras, ist. 45
Aleksandravičiai, gim. 138
Augulis (Augul), pav. 27, 84
Augulis Alfonsas, kult. 21
Augustas Stanislovas, ist. 20

Babičiai (Бабічы), pav. 70, 195
Bagočiūnas Saulius, kult. 41
Balinskiai, gim. 93
Balinskis Ignotas (tėvas), ist. 93
Balinskis Ignotas (sūnus), ist. 93
Balinskis Mykolas, ist. 93
Balsys Liutauras, eksp. 80n
Baltėnas Arūnas, moksl. 28
Barbaryskis, ist. 197
Basanavičius Jonas, ist. 62
Batoras Steponas, ist. 64
Baubinas Ričardas, moksl. 113
Becenbergeris Adalbertas, ist. 132
Beitnaras Juozas, pat. 59
Bialozaras Jurgis, ist. 135
Birutė, ist. 125, 126

Bitelius (Bitel), pav. 104
Braciševskis Samuelis, ist. 115
Breidis, ist. 74
Breidka, ist. 215, 216, 217
Brodovskis Jokūbas, ist. 89
Bublevičienė Valerija, pat. 17n
Bučinskas Romualdas, pat. 186n
Buinouskis Vikencijus, pat. 33, 34
Buivydas, ist. 230
Bumbulis (Bumbul), pav. 73
Butrimaitė Inga, eksp. 162
Butvilas Juozas, pat. 22, 24
Bžostovskiai, gim. 51, 52, 83, 85, 231, 233
Bžostovskis Janas, ist. 65
Bžostovskis Konstantinas Kazimieras, ist. 135

Caunė Andris, moksl. 59
Cehak-Holubovičova Helena, moksl. 14, 36, 39
Chvalka, ist. 29
Cialeha Mečislovas, pat. 179
Cialegos, pav. 33
Cikota Andrejus, ist. 29
Čaikouskis (Jūrų vilkas), ist. 60

Čaikouskis, ist. 196
Čarniauskis M., moksl. 65
Čechavičius Juzefas, ist. 13, 29
Čekmonas Valerijus, moksl. 24
Černiauskas Mindaugas, eksp. 15, 22, 77, 82

Dainaravičius (Dajnarowicz), pav. 84

Daleckis, ist. 122, 271
Damaševičius Vytautas, eksp. 56, 95, 107
Damutis (Дамуть), pav. 37
Danovskis Romualdas, pat. 129, 268–274n
Daunoras, pav. 77
Dlugošas Janas, ist. 115
Dluskiai, gim. 85
Drėma (Drema), pav. 27, 84
Droničius Romualdas, ist. 39
Dudzinskaja Janina, ist. 172
Dulkė Aleksandras, ist. 84
Dvilevič Barbara, moksl. 83
Dziabrej Jadvyga, pat. 15–17, 16n, 28, 164,
167n–171, 173

Eidukevičius (Ejdzókewicz), pav. 84
Fedarovičius Valdemaras, pat. 43–44n, 180,
182, 183, 186, 211

Gaidukevičius Olegas, eksp. 63

Gajevskis Miroslavas, moksl. 81, 82
Gasinskiai, pat. 131
Gediminas, ist. 134
Gelažiūnas Rokas, ist. 84
Giedraitis Birelis, ist. 125
Giedraitis Liudvikas, eksp. 38n
Gilys (Гiль), pav. 11
Gintautas (Gintowt), pav. 74
Girdevičius (Girdziewicz), pav. 84
Girininkienė Vida, eksp. 89, 113
Gliogeris Zigmuntas, ist. 119
Golubovska Gražina, eksp. 82, 89, 113, 248n
Gražulis (Grażul), pav. 73
Griškaitė Reda, moksl. 7
Gucevičius Laurynas, ist. 85

Gudavičius (Gudowicz), pav. 37
Gudelaitis Hubertas, ist. 99, 100, 109, 111, 116,
117, 118, 120, 125, 127, 128, 130, 134, 137
Gudoicas Janas, pat. 40
Gulbinavičius (Gułbinowicz), pav. 84, 90
Gutarova Hana, pat. 70, 219n

Hiksa Johanas, ist. 135

Holubovičius Vladimiras, moksl. 14

Jakštelevičius Jurgelis, ist. 84

Jakubenoka Lilija, moksl. 19
Jankaitis (Jankoic), pav. 73
Janovič Vladislava, pat. 93, 245
Jarmakas (Jarmak), pav. 52
Jodargis Kazimieras, ist. 84, 85n
Jodargis Viktorija, ist. 84
Jodargis Stanislovas, ist. 84
Jodargis (Jodargi, Jedargis), pav. 84
Jogaila, ist. 74, 115, 134, 198
Jucevičius Algimantas, eksp. 80, 134
Juchnevičius (Juchniewicz), pav. 52
Juodergas Lukas, ist. 84
Jurkoicas Alesis, eksp. 29, 40, 63
Juškaitis Juozas, pat. 22–23n, 25, 27, 28, 78
Juškienė Marija, pat. 22, 25–27n, 28, 211n, 212

Kačkanai (Качканы), pav. 66
Kairys, ist. 86, 231, 232, 233
Kairys (Kajris), pav. 73
Kardis (Kardis, Kardzis), pav. 37, 84
Karkus (Korkus), pav. 84
Karmaza, pav. 27
Kasperavičius Vladas, eksp. 81, 89
Kauševičius (Kowszewicz), pav. 84
Kavaliauskas (Кавалеўскі), pav. 70
Kavoliūtė Filomena, eksp. 77, 89, 110, 113, 194n
Kazakevičienė Kotryna, pat. 136
Kazimieras, ist. 59, 125
Kazlouskaja Sofja, pat. 68–69n, 214, 217, 219
Kazlouskis (Казлоўскі), pav. 66
Keturka Petras, ist. 84
Kindaras (Kindar), pav. 73

Asmenvardžių
rodyklė

301

PRIEDAI

302

Kindaras Stanislavas, pat. 75, 222, 225–226
Kirkoras Adomas Honorijus, ist. 138
Kiškos, gim. 20
Kizikai (Кізікі), pav. 164
Kižūnas (Kieżun), pav. 84
Kižūnas Marjanas, pat. 75
Kloniškės, k. 230, 235, 237, 238
Kolupaila Steponas, moksl. 133, 134
Komar Juzefa, pat. 103
Komaraitė Barbora, ist. 20
Komaras Adomas, ist. 20
Komaras Jeronimas, ist. 20
Komaras Kristupas, ist. 20
Komparskienė Kristina, eksp. 28
Kopūstai (Капусты), pav. 66
Korsakas, ist. 127
Kosčiuška Tadas, ist. 193, 194
Kotvičius, ist. 52, 193, 194
Kovalenkaitė Inga žr. Butrimaitė Inga
Kregžlys (Kragzlis), pav. 52
Krivickis (Крывіцкі), pav. 70, 71
Krukovskis, ist. 215, 216, 217
Kucka (Kucko), pav. 52
Kuckienė Bronė, pat. 24
Kudaba Česlovas, moksl. 12, 15, 44, 48, 52, 78,
109, 111, 120, 134
Kukė Bronius, ist. 210n
Kuleš Ela, eksp. 33
Kulvietis Antanas, ist. 104
Kuršaitis Frydrichas, ist. 132

Laime Sandis, moksl. 19
Laskaris, ist. 20
Laurinavičiai, pav. 27
Lazarevas Sergejus, kult. 107
Lazauskas Juozas, pat. 98
Levarovska Jadvyga, pat. 82, 83, 230, 235, 236n,
237, 238
Liaskouskis Vladzimiras, pat. 175
Likša (Liksza), pav. 84
Lizdeika, ist. 134
Lobačius Aliaksandras, pat. 44
Loikos, gim. 85, 234, 235

Lučiūnas (Łuczun), pav. 108
Lukaitis (Łukojc), pav. 73, 84
Lukša (Łukszo), pav. 84

Mackevičiai, pat. 40

Maculevičienė Silvestra, pat. 94, 95n, 106
Makovskis, ist. 85, 234, 235
Masaitis (Masojc), pav. 73, 84
Masiulis Mykolas, ist. 84
Masojc Irena, pat. 82, 83, 230, 235, 236,
237, 238
Matulevičienė Saulė, moksl. 28
Matusevič Halina, pat. 77, 78–79n, 221,
227–229
Mazgis, pav. 104
Medeiša (Miedejsza), pav. 74
Meškelis (Mieszkiel), pav. 52
Mianovskis A., ist. 133
Mickevičius Adomas, ist. 59, 93, 94
Mieželaitis Eduardas, kult. 104
Mikelevič Anelia, pat. 85–88n, 234, 237
Minteika, ist. 74
Miškinis Vincentas, ist. 84
Mizula Olegas, eksp. 20, 28, 29, 30, 41, 57, 72
Moravskiai, gim. 231, 233
Morkūnas (Маркун), pav. 192
Mundutis, ist. 84
Mundutis (Munduć), pav. 73

Nameika Tadas, ist. 84
Napoleonas, ist. 38, 40, 43, 50, 175, 197,
201, 226, 230
Narunecas Marjanas, kult. 81
Narutis (Наруть, Naruć), pav. 37
Navickas Kęstutis, eksp. 17, 21, 28, 64
Neris Salomėja, ist. 43, 103, 183
Pacas Mykolas Kazimieras, ist. 115
Padlecka Kateržyna, pat. 110, 115–116n,
255–258
Parčevskiai, gim. 98, 100, 107, 115
Parčevskis Aleksandras, ist. 106
Pasternakas Eduardas, pat. 178

Pauliučiokas, ist. 260
Pazlevič Nina, pat. 56, 172, 201
Pazlevič Stefanija, pat. 53, 57n, 196, 197,
205, 206
Pazlevičius (Пазлевіч), pav. 52, 193
Pazlevičius Stanislavas, pat. 12, 48, 58–59n,
60–63, 78, 111, 114, 116, 118, 179,
193–195n, 198–199, 201, 204, 206–209,
254, 260, 281
Peško Viktoras, pat. 103
Petras Pirmasis, ist. 193, 194
Petrikai, pav. 27
Pilc Helena, pat. 14, 165, 170, 173
Pilc Honorata, pat. 166, 169
Pilcas Edvardas, pat. 15
Pilcas Michailas, pat. 165, 170, 173
Pilsudskis Juzefas, ist. 51
Piškinaitė-Kazlauskienė Laura, moksl. 76, 97
Piurko Janas, pat. 131
Pliauga (Plawgo), pav. 84
Pokrovskis Fiodoras, ist. 42, 43, 65, 66
Poševecka Eva, pat. 131, 275–280n, 281–285
Potockis, ist. 20
Pryšmantas (Pryszmont), pav. 84
Pronskiai, gim. 51
Pupininkas Saulius, moksl. 113
Puškinas Aliaksandras, eksp. 63

Radvilos, gim. 52

Radzevič Stefanija, pat. 31, 174
Radziševskiai, gim. 85, 86, 231–233n
Radziševskienė Liudvika, ist. 86
Radziševskienė Marija, ist. 86
Radziševskis Mykolas, ist. 86
Ragauskai, gim. 115
Rakovičius Slava, eksp. 63
Randanovič Stefanija, pat. 219n
Rauba Jonas, ist. 112
Rauba Vladislavas, ist. 112
Rauda (Rawdo), pav. 74
Rimdzionak Leonarda, pat. 181
Rimša (Рымша), pav. 42
Rogačius Marjanas, pat. 47, 175, 187–190

Romanovskiai, ist. 38
Ražko Antonas, pat. 20
Ruigys Pilypas, ist. 132
Rutkowska Krystyna, moksl. 162

Sapiežka Vasilis, ist. 106
Saulėnas Feliksas, pat. 103, 104–105n
Sausgalvis, pav. 84
Savickis (Савіцкі), pav. 23
Semaška, ist. 236, 237, 238
Senutis (Senuc, Seniuć), pav. 73, 84
Siamaška Juzefas, pat. 66, 210, 215n, 218
Siamaška Pranciškus, ist. 213
Siamaškos (Сямашкi), pav. 66, 212, 213
Siaura (Siawro), pav. 84
Sidarevič Marija, pat. 181
Sidarevičius Ivanas, pat. 46, 190–192n, 212
Sidarovičius Zmiceras, eksp. 63
Simaitis Andrius, eksp. 20
Simanavičiai (Сымановічы), pav. 66
Skrobat Jadvyga, pat. 13, 163, 172
Sniežko Mikalojus, ist. 83
Sokolovaitė Lina, eksp. 16, 22, 25, 28, 56, 69n,
70n, 77, 82, 180n
Stabrauskai, gim. 93, 244, 245
Stabrauskaitė Jania, ist. 244, 245
Stabrauskaitė Marysia, ist. 244, 245
Stabrauskas Jurekas, ist. 244, 245
Stabrauskas Motiejus, ist. 94
Stabrauskas Petras, ist. 94
Stakauskienė Albina, pat. 22
Stanislavėlis, ist. 84
Stankevičiūtė Ida, kult. 138
Stefanovičiai, gim. 100, 108
Stefanovičius Michalas, pat. 100
Stončius Darius, moksl. 95
Stonys Martynas, ist. 84
Striška Gintautas, moksl. 138
Strunskis Piotras, ist. 83
Sudenis (Sūden), pav. 104
Sudenis Ana, pat. 106, 107, 111, 251, 251n–254
Sungailos, gim. 66
Susvila (Suswiło), pav. 90

Asmenvardžių
rodyklė

303

Susvila Janina, pat. 90–92, 240, 241, 242n, 244
Svila Juzefas, pat. 56, 62, 208n, 209
Svila Marija, pat. 70n, 219n, 220
Svila Viktaras, kult. 82
Svilos (Свілы), pav. 70
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Šaduikienė Danutė, kult. 162

Ščarbakas Piotras, pat. 20
Šostakas Vladislavas, ist. 83
Šukevičius Vandalinas, ist. 119

Tiškevičius Konstantinas, ist. 11, 15, 19, 20, 28,
29, 31, 33–35, 37, 45, 51, 52, 58, 63,
64, 66, 72–74, 82, 84, 85, 90, 94, 95,
99–101, 104, 106, 108, 111, 115, 118,
119, 126, 132, 134–136, 138, 231, 232
Trinkūnas Jonas, kult. 40
Tūbis (Tubis), pav. 84, 229
Tumilovič Marija, pat. 88, 92, 239, 241, 243
Turuta (Туруто, Turuta), pav. 37
Tvoragalys, pav. 84

Unukovičius Jurasis, eksp. 21, 22, 73, 77, 81,
89, 95, 113, 131, 162, 180n, 215n
Urbanavičiai, pav. 27

Vaiciachovič Marija, pat. 43, 180n

Vaiciachovičius Vladzimiras, pat. 42
Vaiciul Marija, pat. 53, 200
Vaičiulis (Wojciul), pav. 73
Vaitkevičienė Daiva, eksp. 81, 82, 89, 107,
113, 134
Vaitkevičius Vykintas (jaun.), eksp. 134
Vaitkevičiūtė Vikenė, eksp. 134
Vajkša Feslavas, pat. 121–122, 124, 126,
261–268n
Valavičius Eustachijus, ist. 135
Valeika (Валэйка), ist. 193

Valeika Alena, pat. 56n
Valeika Povilas, pat. 95–97, 246–249n
Valodzina Tacjana, moksl. 162
Valujevičiai (Валуевічы), pav. 66
Valujevičius Zigmantas, ist. 215, 216
Vanagaitė Zita, kult. 40
Vasiliauskaitė (Vasilevski), pav. 104
Vasilionak Albina, pat. 53, 56n
Vasilionak Vladzislava, pat. 57n, 196, 197,
201, 203
Vasilionakas (Wasilonek), pav. 52, 193
Vaškinėlis (Waszkiniel), pav. 84
Veiknys (Wiejknis), pav. 74, 84
Verabej Veronika, pat. 177
Veršylos, gim. 249, 250
Vidūnas Mykolas, eksp. 110
Vidūnas Vytis, eksp. 17–18, 80n, 110, 139
Vijūkas (Wijuk), pav. 73
Vilimas Darius, moksl. 81
Vytautas, ist. 74, 125
Vytenis, ist. 134
Voicechovičius (Woyciechowicz), pav. 52

Zabiela Gintautas, moksl. 102
Zablockis Andžejus, ist. 83
Zaikouskis Edvardas, moksl. 35
Zanas, ist. 74
Znamierowska-Prüfferowa Marija, moksl. 136
Zviaruha Jaraslavas, moksl. 66
Žebrauskas Tomas, ist. 20

Žemaitis, ist. 255, 257
Žemulis Feliksas, eksp. 70, 71, 77, 95n, 115
Žičkutė Audronė, kult. 113
Žygimantas Augustas, ist. 138
Žygimantas Kęstutaitis, ist. 45
Žygimantas Senasis, ist. 45

G eografinė rodyklė

akm. – akmuo
apyl. – apylinkės
apskr. – apskritis
buv. – buvęs
dv. – dvaras
dal. – dalis
k. – kaimas
m. – miestas
mstl. – miestelis
mš. – miškas
pal. – palivarkas
prp. – parapija
r. – rėva, sėklius
raj. – rajonas
reg. – regionas
sav. – savivaldybė
sen. – seniūnija
up. – upė
vls. – valsčius
vs. – viensėdis
vtv. – vietovė

Geografinė
rodyklė
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Rodyklė apima tekste paminėtas ir iliustracijose matomas geografines vietas, administracinius
bei teritorinius vienetus, išskyrus Neries upę, kuriai skiriama ši knyga, valstybių pavadinimus ir
vietovardžius, įtrauktus į dvikalbį vietovardžių sąrašą (p. 152–157).
Pajuodinti puslapių numeriai nurodo vienai ar kitai geografinei vietai specialiai skirtas teksto
dalis. Raidelė n virš skaičiaus žymi iliustraciją – nuotrauką, piešinį, schemą ar žemėlapį.

Aivekstė, up. 19

Akmena, ež. 207
Akmena, up. 128
Alchavecas, r. 126
Alchovka, k. 63, 189, 197, 205
Alytus, m. 59, 97
Aluošia, up. 51, 224
Andrejeucai, k. 14, 34, 36–37n, 38, 39
Anieprika, r. 79

Antalamėstė, k. 127
Antalaušiai, k. 127
Antanašė, k. 127
Antavilija, r. 127
Antavilis, dv. ir buv. vs. 127
Antavilis, ež. ir up. 127
Antavilkas žr. Antavilis
Antazavė, mstl. 127
Antažiegė, k. 127
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Astravas, m. ir raj. 15, 22, 23, 63, 81, 210, 211
– Astravo atominė elektrinė 7
Ašmena, m. ir apskr. 33, 49, 51
Ašmena, up. 49, 51, 54n, 65, 91, 103, 186n, 196n,
199–201
Ašmenecas, kitaip – Ašmena, k. ir r. 31–35n,
49, 179
– Malūnėlis (Млынок), vtv. 33
– Velnio tiltas 174
Ašmenėlė, k. 33
Aukštadvaris, mstl. 93, 104
Avinas, r. ir akm. 62, 100, 101n, 102, 117, 259
Avino kalnas 102
Avino rėva, k. žr. Rėva

Bagdanovičius, akm. 44

Balbieriškis, mstl. 117
Balingradas, k. 61, 92, 93–95n, 106, 118,
202, 203
– Šančiai (Шанцы), vtv. 92
Baltasis kalnas (Белая гара), buv. k. ir
vtv. 28, 29n
Baltijos jūra 221, 222
Baltupis žr. Vilnius
Baluoša, k. ir up. 77, 79, 221, 227–229
Baranovičiai, raj. 239, 241, 243
Barbiera, r. 117
Bareišiūnai, k. 79
Baronas, akm. žr. Avinas
Beriozouka, k. 72
Bezdonė, up. 62, 111
Bieliūnai, k. 266n
Bilkiškės, k. 120, 121–122n, 124–126, 128,
260–268n
Biraičiai, buv. k. ir r. 120, 125, 126, 259n
Biraitės žr. Biraičiai
Birės žr. Biriai
Biriai, buv. dv. Ir r. 119, 120, 126n
Birštonas, m.
– Birštono hidroelektrinė 133
Birutė, kln. 125
Bistryčia, mstl., sen., prp. ir r. 49, 62, 68, 70, 72,
73–76n, 77, 80, 82–84, 114, 118, 220–
226n, 228, 284n

Bobruiskas, m. 197
Bratoniškės, k. 118–119n, 120n
Breslauja, m. 115
Brižiai, k. 95–97n, 98, 114, 245–249n
Bugeliškės, kitaip – Bageliškės, buv. k. 93
Buivydžiai, mstl. 74, 80, 81–87n, 88, 89, 92, 103,
104, 110, 118, 230–238n, 239
Buivydžių upelis 85
Bujakai, k. 44–47n, 91, 175, 186–192n, 212

Cedronas žr. Vilnius

Chatilovičiai, k. 41

Čeremucha, r. 44
Černiškės, k. 72
Dailidės, k. 128

Daniušava, k. 11, 13, 30, 31, 41, 61, 118,
162, 163
– Bradas (Брод), vtv. 163
– Maniuliškės (Манулішкі), vtv. 163
– Padubavyja (Паддубавыя), vtv. 163
Daugėliškis, mstl. 135
Dauguva, up. 12, 19, 59, 76
Daunoriškės, k. 77–79n, 82, 221, 226–229
Degsnė, buv. vs. 31
Degučiai, mstl. 89
Devyniaviršiai, r. 120, 125n
Didelės Jacinos, k. 51, 197
Dienoviškės, k. 42
Dieveniškės, mstl. ir mš. 21, 24, 135
Dnepras, up. 76, 221, 222
Druskininkai, m. 97, 110n, 119, 124
Dubokas, k. ir r. 14, 31, 34, 36–40n, 41,
175–179n
– Cerkoviščia (Цэрковiшча), vtv. 38
– Duboko kalvarijos 40, 176–179n
– Marijos pilkapis (Kurhan Marjański), vtv. 39
– Velnio tiltas (Чортаў мост) 177
Dudka, up. 65, 67, 213
Dūkšta, up. 138
Dūkštos, mstl. 105
Dzūkija, reg. 43

Eišiškės, mstl. 115

Eitulionys, k. 37
Elektrėnai, sav. 123

Jeziarki (Jeziark‘i), buv. dv. 91, 239, 240
Jokūbiškės, buv. k. 65, 66
Juodupis žr. Bezdonė

Filutas, r. 109

Kaira, up. 130

Gaidanevičiai, vs. 234, 237

Gaigaliai, k. 195
Gaigalis, up. 51
Gamernė, k. ir r. 62, 109, 111, 113, 118, 254
Garaviškės, vnk. 11, 13, 14, 31, 165
Gardinas, m. 15, 124
Garnys, k. 98
Geležių Antakalniai, k. 97
Gelvadiškis, k. 130
Genčai, k. 128
Gervėčiai, mstl. ir prp. 7, 21, 23, 24, 26–28,
29, 37, 39, 42, 49, 52, 53, 70, 72, 84,
135, 193
Gėliūnai, k. 91, 182, 186
Gilija, up. 12
Gineikiai, k. 121
Girios, k. 23, 24, 27n, 195
Girstupis, up. 93
Gondinga, k. 125
Gožė, up. 72
Grabialai, k. 193
Grabijolai, k. 123
Grigiškės, m. dal. 59, 99
Gudeliai, k. 37
Gudininkai, k. 40
Guoga, r. 117
Guogai, k. 117
Gustonys, k. 21

Holubas, r. 137
Ignalina, m. 105

Inturkė, mstl. 115

Jacinos žr. Didelės Jacinos

Januškevičiaus akmuo 72
Jašiūnai, dv. 93

Kaltanėnai, mstl. 99
Kalviai žr. Gamernė
Karmazinai, k. 138
Karosinis, up. 111
Karvelis, r. 117
Karveliškės, k. (Nemenčinės sen.) 76, 117
Karveliškės, k. (Sudervės sen.) 97
Kašučiai, k. 128
Kaunas, m. 44, 58, 59–61, 113, 115, 183, 249,
250, 268
Kazeniatai, k. 13
Kazokas, akm. 71n, 217, 218
Kelmė, raj. 121
Kereliai, k. 65
Kernavė, mstl. 61, 105, 135
Kernavėlė, dv. 119
Kerplėšinė, k. 27
Kiauliabrasčiai (Kiaulebraščiai), r. 127, 128, 129
Kiaunė, r. 117
Kiemeliškės, mstl. 228
Kylis, m. 81
Kleboniškis, k. 113
Knystuškės, k. 27
Korabkai, k. 44
Krasouka, buv. vs. 51
Kražiai, mstl. 20
Kregždė, r. 15
Kregžlė, up. 77
Kreivalaužiai, k. 112n, 117
Krembliai, buv. k. 275
Kretingos raj. 128
Kriveikiškis, k. 135
Kryžiokai, buv. k. 127, 267n
Kruopinė, r. 134
Kuršas, reg. 107

Labudžiai, pal. 65
Lakaja, up. 104
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Lapovoinia, buv. k. 50, 197, 208
Lavoriškės, mstl. ir prp. 74, 83, 104
Leningradas žr. Sankt Peterburgas
Liepynė, buv. k. 127
Lieponys, k. 123
Linkmenys, mstl. 121
Litvianai, k. 72
Liubavas, k. 114, 119
Liukonys, k. 107
Lucionys, k. 97, 100, 105–109n, 110, 111, 112,
114, 122, 123, 249–254n
– Šventoji uola 105–107n, 249–251n

Maišiagala, mstl. 277, 279, 284

Makraguzai, akm. 72
Maladečina, m. 183
Manierka, up. 91
Marmulis, r. ir akm. 90, 95
Maskva, m. 50, 84, 104, 176
Mazovija, reg. 83
Mažeikiai, raj. 128
Mažiulėniškės, k. 104
Mažoji Lietuva, reg. 16, 73, 132
Melis, k. 29
Mergelių ratelis žr. Vilkinė
Merkinė, mstl. 19, 202n
Merkys, up. 47
Merkys, up. 119, 202n
Meškinykas, r. 100
Mykoliškės, mstl., dv. ir prp. 37, 41, 48, 49, 51,
52, 61–63, 64–65n, 67, 83, 84, 118n,
189, 202, 203, 209–212n, 217, 259, 260
Milcėjos, k. 27
Milžino lieptas, r. 118
Minskas, m. 21, 58, 63, 68, 204, 228, 238
Mockos, k. 17, 21–26n, 28, 51, 211, 212
– Moko lobas, vtv. 21–22n
– Žėko beržynas, vtv. 22
Moliai, k. 79
Morkonys, k. 12, 23, 48–50, 51–63n, 67, 78, 103,
111, 114, 118, 128, 172, 177, 179, 192–
209n, 254, 260, 281
– Butautiškės (Бутаўцішка), vtv. 54, 197

– Ceikiniškių pieva (Цейкнішкі, Цэйтнішкі)
53, 57, 195, 196, 197
– Ciaršokas (Цяршок) 197
– Kuliai (Кулі), vtv. 54, 199
– Lukai (Лукі) 197
– Mačulnikas, akm. 62, 118, 198, 199
– Pakapė (Пакапе), vtv. 53, 198
– Paliepė (Палепе) 53, 197, 198, 199n, 200
– Panerėliai (Панярэлі), vtv. 49, 50–51n, 54,
65, 197, 200–201n
– Pasiekos (Пасекi), vtv. 201
– Pašlaitė (Пашлайць), vtv. 53, 197
– Paupė, up. 53, 198
– Raulyniškių pieva (Раўлынішка) 53, 198
– Šeškinė (Шашкіне), vtv. 53, 195
– Taurinė (Тваўрыня), vtv. 53, 195, 197–199, 200
Mostai, m. 124
Moša, k. 37
Mužilai, k. 68, 70–71n, 217, 218, 219–220n

Narutis, ež. 58, 254, 255

Naujieji Verkiai, k. 134, 280
Naurašiliai, k. 21
Navasiolkai, k. 38, 40, 178
Nemenčia, up. 114, 116, 117
Nemenčinė, r., mstl. ir prp. 12, 62, 76, 83, 92,
97, 103, 104, 106, 108, 110–112, 113–
116n, 117, 118, 122, 125, 126,
132, 133, 254–260n, 265, 270, 272, 273
– Arklio duobė (Konska jama) 255–257
Nemunas, up. 12, 19, 24, 44–46n, 47, 59–61, 97,
102, 110n, 113, 117, 119, 120,
124, 132, 183, 185, 202n
Nestoniškės, k. 30, 37, 41–43n, 44, 48, 49, 67,
180, 182–182n, 211
– Prancūzkapiai 182
Novgorodas, m. 59

Ožkiniai, k. 103, 122, 126, 127, 128–129n, 131,
268–274n
Ožkinka (Oškinka), r. 127

Pabradė, m. 99, 112, 273, 274

Padolcai, k. 215, 216
Padvarancai, k. 65
Padvariai, k. 138
Padviliancai, buv. k. 65
Palanga, m. 125
Palestina, dv. 51, 197, 198
Paliepė (Polepi), vs. 91
Paliepėnai, kitaip – Palpianai, buv. dv. 51
Palionys, k. 215–217
Paneriai, m. dal. 273, 274
Panerio kalnas žr. Rėvos piliakalnis
Paneriškiai, buv. k. ir pal. 137
Panienkos, r. 127
Papunža, up. 105
Pasisveikinimas, r. 11–13n, 20, 163–166n
Pašulniškės, vs. 82, 113
Pašventupis, k. 107
Patokas, k. 70, 72, 214, 215, 219
Patokėlė, vs. 219
Patvartė, r. 127, 128
Pečiukai, buv. k. 127
Peliagrinda, k. ir up. 27, 51
Pervazninkai, k. 221n, 222
Petrikai, k. 27
Pilcai, k. 13–15, 17–19, 28, 31, 114, 121,
164–166n, 167–171n, 173
– Gegutės miškas (Зязюля), vtv. 15, 165–167n
– Hunino duburys (Гунінаў адвой) 164
– Kubarka (Кубарка), vtv. 13, 164–165
– Sala (Выспа), vtv. 166
– Šiaučius (Шавец), vtv. 18n, 19, 121, 170–171
– Šniūreliai (Шнуркi), vtv. 165–166
– Totorių kalnai (Татарскія горы), vtv. 13, 14,
15, 164, 165–167
– Velnio akmuo (Чортаў камень) 169
Pilvinai, k. 66
Pilviškės, k. 37
Pinykla, buv. k. 65
Pirties rėva 137
Plavuška, k. 29, 174
Plėšikė, r. 28, 29
Plytinė, buv. k. 100
Plytininkas, akm. 100

Plungė, raj. 125
Polockas, m. 64
Prancūzkelis 128
Prienai, k. (Švenčionių r.) 79
Prienai, raj. 107
Pripečkiai (Priepečkiai), r. 127
Pripetė, up. 76
Prorva, up. 205
Prūsija, reg. 124
Pskovas, m. 59
Pučkalaukis, k. 117n
Punžonys, k. ir dv. 83, 93, 94n, 114, 244–245n
Putriškės, k. 117
Putrius, akm. 117
Radviliškis, raj. 94, 107
Ramanovičius, akm. 44
Rasla, k. 14
Raudonasis akmuo 111, 254, 259, 260
Raudondvaris, dv. ir k. 98, 100, 109, 115,
249, 250
Rėva, k. ir mš. 100–102n, 117
– Rėvos piliakalnis 101–103n, 104
Rybakai, k. 47
Riešė, up. 130, 134
Riešutas, akm. 37
Rimdžiūnai, k. 21, 27, 47, 49, 181, 195
Rimšenentai, k. 31, 41–43, 44, 45, 47, 180–182n
– Dubrovai (Дубровы) 181
– Galiniai (Хвасты) 181
– Ilginiai (Доўгія) 181
– Kalatauka (Калатоўка), vtv. 42–43, 180–181
– Kapinynas (Магільнік) 181
– Kūdra (Кудра) 181
– Paliepė (Падліп’я) 181
– Raginiai (Рагіні) 181
– Šilelis (Барок) 181

Rizgarai, buv. dv. 72

Ryga, m. 59
Rudnia, up. 33
Rukainys, sen. 33
Rumšiškės, mstl. 120
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Saidė, r. 120
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Salakas, mstl. 89, 136
Saldutiškis, mstl. 121
Salos, mstl. 30
Sankt Peterburgas, m. 104, 195, 234, 235
Santaka, k. 98n, 99, 100, 102, 245, 246n, 267, 268
Sargoucai, k. 30, 179–180
Saročia, k. ir up. 65
Sasoriai, r. 111
Saviškės, k. 72
Seliacičai, k. 31, 174
Senieji Trakai, k. 89
Senoji Rudnia, k. 30, 51
Sidariškės, k. 15
Skališkės, k. 103
Skėmiai, k. 94
Skroblupis 128
Slabatka, buv. vs. 224
Smalininkai, mstl. 59
Smurgainys, m. ir raj. 21, 30, 31, 42, 49, 59,
60n, 162
Spragiliniai, k. 109
Stančinentai, k. 42
Stračia, up. 63, 197, 205
Strepė, r. 109
Strikorius, r. 100
Staubucevas, k. 30
Staviškės, k. 130n
Stolpcai, m. 239, 241, 243
Stražninkai, k. 92
Stulgiai, k. 92
Sukiniai, k. 21
Surauja žr. Strepė
Svieriai, mstl. 41, 49, 66, 167, 209
Svierionys, k. ir dv. 66–67n, 70, 212–213n
Svierionėliai, k. 66–68n, 136, 210, 212–219n
– Prelubas (Прэлуб), vtv. 217, 218
– Slaninka (Сланiнка), vtv. 217

Šakelės, r. 130

Šakiai, raj. 92
Šalnaitė, k., r. ir up. 79–80n, 229–230n, 238
– Velnio raistas (Czarta błoto) 229, 230
Šeduva, vls. 107

Šeimatis, k. 21, 107
Šešupė, up. 110n
Šiaučiai, r. 120
Šilalė, raj. 107
Širvintos, raj. 107, 128
Šokių rėva žr. Tunčiai
Šumskas, mstl. 83
Šunauja žr. Strepė
Šv. Jono brasta 128
Švenčionėliai, m. 99
Švenčionys, apskr., raj. ir m. 33, 98, 113
Švendubrė, k. 46
Šventininkai, k. 102, 103–104, 111
– Asiūklė (Jasiūkla), vtv. 103
– Aukštoji (Aukštaji), vtv. 103
– Berūkštė (Berūkšte), vtv. 103
– Brastelė (Brasteli), vtv. 103, 104
– Lepeliškės (Lepeliški), vtv. 103
– Ožkaragė (Ožkerge), vtv. 103
– Paversmė (Poviarsme), vtv. 103
– Pilkalnis (Pilkalnia), vtv. 103
– Raginė (Rugine Dol), vtv. 103
– Senakelė (Senakela), vtv. 103
– Smėlinė (Smeline), vtv. 103, 104
– Visliapieva, vtv. 103
Šventiškiai, buv. pal. 45
Šventoji, up. 49
Šventoji uola žr. Lucionys

Tartokas, k. 120, 121

Tetervinai, r. 62, 113, 255n, 257, 259, 260
Tyruliai, k. 107
Totorių brasta 128
Trakai, m., raj. ir reg. 37, 45, 55, 123, 136, 207
Trivartė, r. 130
Tunčiai, r. 109
Tunčių pariedai, r. 109
Tupalščyna, buv. dv. 29–30n, 31, 32, 34,
174–175n
Turlai, dv. 52, 193, 194
Turniškės, k., r. ir up. 62, 103, 110, 112, 122,
123, 127–130, 131–134n, 272, 273,
274–285n
– hidroelektrinė 62, 132–134n, 277–281n

– Slamianka (Słomianka), vtv. 112, 272, 273
– Švedai (Szwedowszczyzna), vtv. 275
Tuščiauliai, k. 108, 109n, 111, 251, 253, 254

Uglėnai, buv. k. 11, 119

Utena, raj. 107
Užnemunė, reg. 24
Užupečkiai (Užupečkei), r. 127

Ūla, up. 47
Valkininkai, mstl. 136

Vanagas, r. ir akm. 118
Varduva, up. 128
Varnionys, mstl. 23, 40, 210, 211, 220
Varnų brasta 128
Varšuva, m. 234, 235, 249, 250
Velnio tiltas žr. Rumšiškės; Saidė
Verkiai žr. Vilnius
Verknė, up. 12
Veržuva žr. Viršupis
Veselucha, k. 80
Vėriškiai, k. 107
Vidžiūnai, k. 50, 65
Vileika, m. 21, 34, 59, 60, 81, 86, 87, 118,
181, 183, 198, 199, 210, 211
Vilkas, akm. 90, 238, 239
Vilkaviškis, raj. 107
Vilkinė, k. ir r. 88, 89–92n, 97, 103, 227,
238–244n
– Atvajėlis (Otwojak), vtv. 90
– Bendrinės (Ogólnica), vtv. 91, 239, 240
– Karklynas (Łoźniak), vtv. 90, 239
– Platusis rėžis (Szeroki sznur), vtv. 91, 239
– Raistas (Rojst), vtv. 91, 239, 240
Vilkiškės žr. Bilkiškės
Vilnius, m. ir raj. 12, 14, 21–24, 31, 33, 37, 39,
44, 45, 52, 58, 59, 60–68, 74, 76, 77,
81–83, 93, 97, 99, 100, 103–105, 109,
111–116, 119, 122, 124, 127, 129–135,
138, 162, 174, 178, 183, 189, 197, 201,
202n, 203, 211, 215–217, 221, 222, 235,
236–239, 241, 243, 249, 250, 258–260,
263, 266–268, 272, 280, 282, 283

– Antakalnis, m. dal. 107, 115, 280
– Arkikatedra 136, 238
– Aušros Vartai 136
– Baltupis, up. ir r. 137n
– Bernardinių vienuolynas 59
– Bernardinų vienuolynas 136
– Halės turgus 112
– kalvarijos 135–137n, 280
– Lietuvos nacionalinis muziejus 20, 36, 65, 200
– Lukiškių kalėjimas 23
– M. Daukšos vidurinė mokykla 139
– Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmai 138
– Paneriai, m. dal. 136
– Rasos, m. dal. 136
– Raudonojo Kryžiaus ligoninė 270
– Rusų miestas 135
– Šv. Jokūbo bažnyčia 136
– Šv. Jono bažnyčia 136
– Šv. Petro ir Povilo bažnyčia 107, 136, 178
– Šv. Rapolo bažnyčia 136
– Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia 135
– Švč. Trejybės bažnyčia 137
– Trinapolis, m. dal. 137, 138n
– Trinitorių vienuolynas 137
– Valakampiai, m. dal. 137
– Verkiai, dv. ir r. 119, 134–135n, 277, 278
– Vilnia, up. 139
– Vilniaus kraštas 24, 96, 103, 104, 115,
136, 139
– Vilniaus universitetas 14, 20, 50, 93, 184n
– Viršupis, up. 137, 138–139
– Visų Šventų bažnyčia 136
– Žaliasis tiltas 136, 270
– Žalieji ežerai 276
Viriai žr. Biriai
Viršupis, dv. ir up. 114, 128, 130
Vištytis, mstl. 107
Vysla, up. 51
Volga, up. 51
Zalesė, mstl. 21
Zaravėlis, r. 126
Zavelcai, k. 49, 51
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Zybucha, r. 41, 179–180
Zūbas, r. 117
Zūbiškės, k. 117

Žadiškės, mstl. ir apyl. 13, 14, 18, 19n, 20–21n,
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28, 30, 31, 39, 41, 56, 91, 114, 163, 167, 168,
170, 171–173n, 176, 179, 180, 188
– mokyklos kraštotyros muziejus 35

– Švč. Trejybės bažnyčia ir jėzuitų kolegija 19n,
20, 33, 171–173
Žeimena, up. 11, 49, 61, 62, 84, 95, 98–99n, 100,
104, 111, 120, 122, 245, 246, 259, 260,
267, 273, 274
Žemaitija, reg. 43
Žviliai, k. 107

D alykų rodyklė

Rodyklė apima tekste minimus ir iliustracijose vaizduojamus dalykus (objektus, kultūros sritis
ir kt.).
Raidelė n virš skaičiaus žymi iliustraciją – nuotrauką, piešinį, schemą ar žemėlapį.
Publikuojamų priede tautosakos tekstų (p. 163–285) dalykinė rodyklė sudaryta daugiausia remiantis jų vertimais į lietuvių kalbą arba santraukomis.

aklumas 105

akmuo 13, 31, 33, 34, 41, 45, 51, 62, 79, 80 , 90,
92, 100, 104, 105, 107, 109, 116–118,
126, 130, 163–165n, 172–174, 179,
181–183, 190–191, 209, 257, 269, 270,
277, 278
– Avinas 62, 101, 117
– Bagdanovičius 44
– Baronas žr. Avinas
– Batsiuvys 18, 19, 170–171
– Devyniaviršis 120–121
– Gaidelis 71
– Gegutės akmuo 15
– Januškevičiaus akmuo 72
– Kazokas 71n, 217, 218
– Mačulnikas 62, 198–199
– Makraguzai 72
– Mickevičiaus akmuo 93
– Mokas 21–22
– Putrius 117
– Ramanovičius 44
– Raudonasis akmuo 111, 254, 259, 260
– Riešutas 37–38
– Siuvėjas 18, 19
– Vanagas 118
– Velnio akmuo 13, 18, 34n, 163, 169
– Vilkas 90, 238
angelas 172
anglys (kuras) 280
antkapis 22, 27, 34, 83, 84, 85n, 115
anūkas 87–88
artilerija 30, 138
asmenvardžiai 15, 27, 37, 42, 52, 66, 70, 73, 77,
n

83, 84, 90, 104, 108, 115, 117, 192, 193,
212–213, 229, 230, 236, 237, 255, 257
atlaidai 23, 39, 40, 43, 64, 176–177n, 178–179,
218, 219, 249, 251
atodangos žr. upės vaga ir krantai
augalai, žolynai
– dilgėlės 78
– kardeliai 54, 204
– maurai 49, 54n, 131–132n, 206–207, 214, 243–
244, 281–285n
– pataisai 26
– plūdena 54, 132
– vėdrynas (vandeninis) 54, 131
aukos (dalykai)
– adatų 19
– duonos, duonos ir druskos 12, 19, 106
– pinigų 106, 249, 250, 251
– žvakių 249, 251
aukos (kam)
– akmeniui 12, 111
– rėvai 12, 121, 254
– upei 12, 19
auksas žr. lobiai
aušra 79
automobiliai 133, 225, 226

balos žr. pelkės

bažnyčios žr. maldos namai
blusos 129, 271, 272
brakonieriai žr. žvejai
brastos 74, 91n, 102n, 103, 128, 198, 205;
taip pat žr. keltai, tiltai
bučiniai 87
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dainos 56, 70, 164, 258
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dalgis 15
dalybos (laimikio) 47, 112
dangus 73
daržai 56n, 63n
daržinės 95–96n, 121, 129n, 131, 273, 274
deivės 125
Dievas 15, 28, 53, 56, 73, 92, 171, 193–194, 228
Dievo Motina 16, 26, 39, 40, 70
drabužiai 271
– apavas 18, 61, 86, 170–171, 231, 232, 239, 240
– kepurė 19
– marškiniai 19
– munduras 86
– sijonai, suknelės 89, 239, 240
– skalbiniai 92
– švarkas 19
dvarai žr. gyvenvietės
dvasia (piktoji) 18, 120, 171, 177

eilėraščiai 58–59

ekskursijos 82, 86, 104
ekspedicijos
– Gervėčių 7, 21, 26, 28, 39
– M. Čarniauskio 65
– J. Čechavičiaus 13, 29
– Z. Gliogerio 119
– H. Holubovičovos ir V. Holubovičiaus 14, 20,
36, 39
– A. H. Kirkoro 138
– S. Kolupailos 133, 196n
– Č. Kudabos 78, 90, 109
– F. Pokrovskio 42, 65
– K. Tiškevičiaus 20, 28, 34, 51, 58, 63, 66, 72,
73, 84, 85, 90, 94, 99, 100, 106, 108, 109,
118, 119, 126, 135, 137, 138, 231, 232
– E. Zaikouskio 35
– J. Zviaruhos 66
ežerai 107, 127, 229–230, 254, 257

filmavimas 56, 107

fotografija 13, 28, 29, 56, 62, 121, 135, 172–173

galvijai, gyvuliai, naminiai paukščiai 64
– arklys 48, 62, 64, 68, 77, 122, 187, 209, 236,
255–257, 275
– gaidys 13, 163
– karvė 16, 48, 64, 131, 132, 166, 187, 219, 228,
229, 276, 277, 281, 282
– kiaulė 64, 122, 128
– višta 87
gamybos vietos; taip pat žr. žmonės
– gamyklos ir fabrikai 60, 63, 99, 189, 197, 280,
281
– kalkių degimo krosnys 126, 128n, 129, 265
– kalvės 111
– lentpjūvės 60n, 111, 236, 258, 280
– malūnai (vandens) 31, 33, 39, 111, 222
– plytinės 100, 111
ganiava 166, 199, 200, 219, 226, 239, 240, 265,
266
gegnės (bradinio dalis) 206–207
geležinkelis 30, 31n, 98, 105, 245, 246n, 277, 279
gentys, etnosai, tautos, kraštiečiai
– aukštaičiai 24
– baltarusiai 23, 24, 52, 68, 73, 77, 81, 104, 193,
195, 261
– čigonai 73
– girgūnai žr. lietuviai
– gudai žr. baltarusiai
– kupiškėnai 24
– lenkai 24, 52, 73, 77, 83, 96, 104, 115, 180–181,
183, 195, 229, 249, 250
– lietuviai 21–24, 27, 43, 52–53, 67–68, 77, 78,
82, 94–95, 104, 115, 133, 174, 180–181,
183, 185, 193, 195, 249, 250
– panevėžiečiai 24
– prancūzai 22, 38, 40, 43, 44, 50, 92, 128, 167,
175, 182, 197, 226, 227
– radviliškiečiai 95
– slavai 16
– švedai 34, 38, 275, 276
– totoriai 13, 15, 128, 165–167
– turkai 131, 274–275
– vokiečiai 32, 41, 73, 94, 137, 167, 168, 209,
210, 273–275, 277, 278

– žagūnai žr. lietuviai
– žemaičiai 24
– žydai 38, 41, 63, 64, 67, 94, 112, 115, 122, 184,
185, 189–190, 197, 209–210, 215–217,
236, 267, 268, 272, 273
girininkijos 112
girnos (trinamosios) 37n
gydymas, gydymo priemonės 15–17, 25–27, 62,
69, 71, 78–79, 87, 92, 105–107, 131,
176, 209, 220, 249, 250
gyvatės 16, 68–69, 78–79, 262, 263
gyvenvietės
– akmens ir bronzos amžiaus stovyklavietės 119
– bajorkaimiai žr. kaimai
– dvarai 28, 29–30n, 38, 45, 51, 65, 66, 70, 72,
83–85, 93–94n, 109, 112, 118, 119,
126–128, 130, 134, 135n, 137, 138,
234–235n, 239, 240, 244–245n
– geležies amžiaus gyvenvietės 37, 98, 117, 130
– kaimai 31, 52, 56, 65, 68, 90, 91n, 100n, 102n,
107, 108n, 121n, 127, 128n, 129n, 132,
134, 168n, 192–193n, 240n, 277–279n
– miestai 22, 59, 60, 65, 68, 75, 119–121, 124,
127, 134, 138n, 139n, 183, 238, 269,
270, 282, 283
– miesteliai 21n, 51, 64n, 85, 93, 94, 115, 209–
211n, 220–221n, 230, 254–255n, 256n
– rezidencijos 130, 133, 134, 135, 138–139, 277,
278
– sodai (kolektyviniai) 105, 124, 127
– sodybos 25n, 29, 30
– užusieniai žr. viensėdžiai
– viensėdžiai 43, 51, 65, 83, 101
grybai 68, 236, 239, 240; taip pat žr. uogos
grotos (olos) 40, 41, 105–107n, 108, 109, 176–
177, 178–179n
gudai žr. gentys, etnosai, tautos

herbai 77
hidroelektrinės 62, 86–87, 132–134n, 268, 277–
280n
himnas 29

ikonos žr. paveikslai

irklai 31, 32n, 48, 182n, 187, 188n, 205, 206, 255,
256; taip pat žr. valtys

kalba; taip pat žr. asmenvardžiai; vietovardžiai

– baltarusių 23, 24, 27, 31, 49, 52, 53, 55, 68, 74,
82, 84, 114, 162, 235, 258
– gudų (nesuprantama) 24
– lenkų 24, 27, 49, 52, 53, 55, 56, 67, 74, 79, 82–
84, 97, 103–104, 107, 115, 162, 230,
235, 258
– lietuvių 22, 23, 24, 27, 31, 51–52, 53, 54, 55,
57, 73, 82, 83, 84, 90, 95, 103–104, 107,
114, 132, 162, 195–198, 235
– paprastai žr. baltarusių
– paukščių 23, 193
– rusų 68, 74, 104, 115, 162
– vokiečių 23, 92
kalbėjimas 25
kalendorius 106
kalkakmenis žr. akmuo
kalvarijos žr. maldos namai
kapai, kapinės 20, 22, 27, 35, 36, 43, 44, 66, 73,
83, 84, 86, 94, 115, 117, 119, 135, 182,
213–214, 226, 231–234n, 234, 235, 260,
261; taip pat žr. pilkapiai
karai, mūšiai, sukilimai, revoliucijos 13, 167,
180–181, 195, 230;
taip pat žr. gentys, etnosai, tautos
– karas su kryžiuočiais 198
– Napoleono žygis į Rusiją 22, 197, 201, 226,
227, 230
– 1863 m. sukilimas 40, 94
– Pirmasis pasaulinis 30, 32, 41, 94, 211
– Lenkijos okupacija 23, 50, 59, 60n, 83, 112,
115, 129, 132, 192, 193, 210, 236, 249–
252, 272, 273, 277–280
– Antrasis pasaulinis 23, 27, 30, 42, 61, 128, 235,
236, 244, 245, 259, 260, 273–275, 277,
278, 281
karčiamos 115
karietos, vežimai 15, 34, 50, 56, 175, 200, 201,
213–214
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katės 107
keliai 64n, 65, 70, 74, 113–115, 133, 136, 163
kelionės žr. ekspedicijos
keltai, persikėlimas per upę 19n, 29, 41, 48, 74,
93, 107, 111, 114n, 115, 117, 118, 124,
127, 128, 134, 135n, 175n, 182n, 187,
205, 225, 228, 236–237, 271, 281–282;
taip pat žr. brastos; tiltai
klėtys žr. svirnai
klojimai žr. daržinės
knygos 21
kolegijos žr. mokyklos
kolūkiai 22, 94, 104, 122
konglomeratas žr. akmuo
kontrabanda 80
kopos 20; taip pat žr. upės vaga ir krantai
kreipiniai 89
krivulė (bradinio dalis) 55
krivulė (valties dalis) 206
kryžiai 40, 106n, 168n, 176, 178n, 240n, 249, 250
kryžius (ženklas) 95–96n, 182
kryžkelė žr. keliai
kultuvė 89
kultūros centrai, klubai 21
kumeliukas (bradinio dalis) 206–207
kūno dalys
– akys 106–107, 131, 177, 220, 226, 249, 250
– galva 15, 55, 62
– gomurys 24
– kanopos 164, 165
– kaukolė 68
– kaulai 44, 182; taip pat žr. radiniai
– keliai 87–88, 97
– kojos 26, 92, 169, 265
– kūnas 27
– nagai 107
– pirštai 26
– plaukai 107, 125
– ragai 164, 172, 173
– rankos 25, 88
– sąnariai 26
– šešėlis 27
– špyga 172, 173
– uodega 61, 62, 167, 168, 172, 203, 209

– veidas 249, 250

laikraščiai 56, 105

laimė 88
laiškai 81
laumės 90, 126
lažybos 164
ledas 61, 97, 99, 167, 168, 191, 225, 228, 241,
242, 247–249;
taip pat žr. potvyniai
ledonešis žr. potvyniai
lieptai žr. tiltai
lietus 28, 70, 72, 95, 100
ligos; taip pat žr. gydymas
– akių uždegimas 220
– cholera 132
– gyvatės įgėlimas 25, 78–79
– grižas (sąnarių liga) 25
– išgąstis 25, 27
– kaltūnas 62, 209
– kraujo bėgimas 25
– nužiūrėjimas 25
– priemėtis (nervų liga) 27
– raiščių patempimas 16
– rožė (odos liga) 16, 87
likimas 15
liūtai 39n, 41
lobiai 21, 34, 35, 50, 56, 66, 175, 197, 200, 201,
213–214
loviai 225
lurdas žr. grotos

maistas, pašaras 93, 100, 122, 131, 202–203,

259, 260; taip pat žr. žuvys
– cukrus 79
– degtinė, spiritas 172, 173, 214, 220
– druska 12, 81, 131, 283, 285
– duona 12, 53, 68, 79, 81, 193–194, 214
– gaidys 61
– grūdai 270
– kava 70
– kiauliena 122, 263, 264
– košė 61, 206
– ledai 21

– pienas 131, 276, 277, 283, 285
– saldainiai 64
– sausainiai 64
– sriuba 61, 259
– sula 56
– žuvienė 20, 243, 244
maldos 12, 28, 56, 79, 111, 120, 250, 254;
taip pat žr. gydymas
maldos namai; taip pat žr. parapijos
– bažnyčios 19n, 20, 27, 38, 41, 43n, 57, 64n, 65,
66, 74n, 75, 83, 85, 94, 107, 115, 118n,
135–137, 138n, 139n, 171–173n, 178–
179, 182, 212n, 222, 228, 231–234n,
238, 280
– cerkvės 38
– kalvarijos 40, 135, 136–137n, 176–178n
– koplyčios 27n, 37, 39n, 40, 41, 85, 86n, 115,
176–177n, 220, 221, 231–234n
malkos 89
maudymasis 80n, 86, 92, 110, 169, 237, 255, 256,
257; taip pat žr. upė
mazgai 16–17n
medžiai, mediena 280
– alksnis 261, 262
– ąžuolas 29, 33, 38n, 39, 41, 48, 93, 131n, 134
– beržas 190–191, 261, 262
– eglė 47, 54, 55, 187–189
– ieva 44, 183, 185, 188, 189
– gluosnis 139
– guoba 31
– karklas 190–191
– liepa 33, 47, 187, 188
– maumedis 94
– pušis 47, 187, 188
– topolis 95
meilė 87–88
mėnulis 18, 47, 79
miestai žr. gyvenvietės
migla 126, 139
milicija, policija 23, 172, 173
mirtis 15, 47, 56, 123
mirusieji 18, 34, 86, 232, 233
miškas 116

mokyklos 20, 27, 35, 75, 94, 219, 222, 271, 274,
275
moterys 87–89, 97, 103, 129, 191, 226, 227–
229, 231–234n, 244–245, 271, 272
muitai, muitinės 45, 74, 115
muštynės 23

namai 25n, 57n, 70n, 180n, 204n, 216n, 222, 234,

242, 256n, 273, 274, 281n;
taip pat žr. gyvenvietės
nardymas žr. maudymasis

padavimai, sakmės, anekdotai 18–19, 34, 42,

53, 66–68, 93, 102, 105–107, 110,
125n, 162, 178–179
palivarkai 38
parapijos 20, 22, 27, 37, 39, 42, 65, 83, 84, 94,
103, 231, 232
parduotuvės 21, 64, 68, 209
parkai 20, 234n
pasakos 15; taip pat žr. padavimai ir sakmės
pasninkas 45, 282
pašto stotys 115
paukščiai 23, 78, 128
– gandrai 61, 78
– gegutės 15, 78
– gulbės 90
– karveliai 117
– kregždės 15, 78, 188
– tetervinai 256, 257
– varnos 128
pavardės žr. asmenvardžiai
paveikslai 39, 106, 172, 173, 251n;
taip pat žr. ikonos
pelės, žiurkės 107
pelkės 22, 41, 80, 103, 197, 229–230, 239, 240
Perkūnas 12, 95–96
– Perkūno strėlės 35
perkūnija 15
piliakalniai, pilys 27, 35, 51, 65, 66, 72, 79, 92,
95, 98, 101–102, 103n, 104, 115, 125, 138
pilkapiai 14, 20, 27, 29, 33–40n, 41, 42–43, 44,
50n, 51, 66, 72, 80, 92, 93n, 98, 117n,
130, 197, 213–214
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pirtis 20, 21, 129, 137, 138, 203, 257, 271–272;
taip pat žr. gyvenvietės
polonizacija 83–84, 85n, 104
potvyniai 47, 75, 91, 111, 114, 115, 126, 130, 133,
167, 168, 188, 189, 203, 205, 222, 228,
238, 241, 242, 245, 246, 248, 249, 256n,
261, 262, 283, 284
prieplaukos žr. upė – vaga ir krantai

radiniai

– archeologiniai 14, 20, 35n, 36n, 44, 47, 50, 59, 65,
66n, 117, 119, 130n, 135, 138, 200n, 201
– senųjų medžių 48, 212
raštingumas 27
reformacija 19
religija; taip pat žr. maldos namai
– evangelikai liuteronai 73
– kalvinai 20
– Katalikų bažnyčia ir katalikai 45, 73, 83, 112
repatriacija 104
restoranai 64
rėvos žr. upė
rotušės 65
rugiai 53, 183, 185, 193–194
rusalkos 90

sala žr. upė

santaka žr. upė
sapnai 182
saulė 71, 79, 126, 137
– saulėlydis 61
– saulėtekis 61, 258
sausra 28
seklumos žr. upė
sieliai 133, 211–212, 215–217, 273;
taip pat žr. profesijos, užsiėmimai,
statusas – sielininkai
– apačyna (vairas) 54, 61n, 116, 202–203, 258,
259–260, 272n
– gumbrai 54
– kardelis (pantis) 54
– šyryga (stabdis) 259, 260
sienos, ribos 130, 131
– apskričių 33

– kalbų, tarmių 22, 49
– parapijų 22, 65
– pavietų 51
– valstybių 67–68, 73, 76, 77, 79, 80, 82, 225,
226, 229, 230, 244, 245
– žemių 49
siūlai 16, 25–26
– saitai 16–17n
skaičiai 16, 26, 79, 120, 121
skiedros 89
skruzdėlės 68
slenkstis 182
slėniai 21, 22n
statulos 107; taip pat žr. paveikslai
stogastulpiai 40; taip pat žr. kryžiai
sveikinimai 12
svirnai 96

šaltiniai, upeliai 33n, 40, 41, 71, 77, 92, 105–107,

131, 137n, 176–179n, 199n, 220n, 221,
275, 276n, 277
šaudyklos 21
šienas 95, 31, 205, 225, 226, 239, 240;
taip pat žr. daržinės
šiukšlės 86, 87, 89, 115, 122, 231, 232
šluota 89
šokiai, žaidimai 164
špitolės 115
šuliniai 66, 71, 213–214, 240–241, 276, 277;
taip pat žr. šaltiniai
šunys 24, 27, 56, 70, 87, 106–107, 249, 250
šventės (bendruomenės)
– gegužinės 13, 164
– gimtadieniai 28, 113
šventės (kalendorinės)
– Blovieščiai 61, 69, 78
– Didysis ketvirtadienis 92
– Grabnyčios 68
– Kalėdos 113, 282
– Kupolės žr. Šv. Jonas
– Kūčios 53, 87
– Sekminės 137
– Šilinės 69
– Šv. Andriejus 87

– Šv. Izidorius 43
– Šv. Jonas 77, 87, 92, 128, 220–221, 251
– Šv. Juozapas 61, 167, 168, 203
– Šv. Jurgis 53, 193–194
– Velykos 92, 228
šventės (profesinės)
– upeivių krikštynos 12
šventės (šeimos)
– krikštynos 92, 93, 244, 245
– laidotuvės 56
– vestuvės 11, 42, 68–70, 87, 195, 232, 234
šventieji
– Šv. Agota 12
– Šv. Cecilija 12, 120
šventvietės (senosios) 34n, 35, 38, 90, 105–107n,
108, 109, 121, 220, 249–251n;
taip pat žr. akmuo; šaltiniai

telefonai 81, 131

televizija 131, 222
tiltai 11, 13, 30, 31n, 32, 41, 42n, 44, 64n, 80, 98,
108n, 109, 113n, 114n, 115, 118, 120,
128, 136, 139n, 163, 168, 174n, 175,
177–178, 191, 205, 237, 245, 246n, 255n,
258, 259, 260, 277, 278, 280;
taip pat žr. brastos; keltai; upė
tyrimai žr. ekspedicijos
tremtis 104
turgūs 64, 65, 112, 189–190, 209–211n
tvenkiniai 31, 132, 134, 138, 139, 237, 238, 277,
279; taip pat žr. upė
tvoros 59, 60n; taip pat žr. gyvenvietės
ugnis 12, 26, 34, 35, 42, 61, 68, 78, 90, 97, 98,
107, 114, 168, 208, 269, 271
uogos 68, 165, 230, 239, 240; taip pat žr. grybai
upeliai žr. šaltiniai
upė 86–87, 108n, 115–117, 124, 209, 240–241,
245, 246, 258, 261, 262, 276, 277,
283–284;
taip pat žr. augalai, žolynai; potvyniai; tiltai;
vanduo
– atodangos 28, 48, 89, 105, 120, 125, 126n, 127
– atvajos (gelmės) 72, 77
– dugnas 13, 41, 48, 72, 126, 163–165n, 179,180,

190–191, 208, 212, 237, 257, 270,
282, 283
– ištakos 48, 59, 181–182, 183, 221, 254
– nartai (linkiai) 62, 79, 202–203
– pliosai 61, 202–203
– rėvos 11–13n, 20, 28, 31–33n, 37–38n, 41, 44, 48,
62, 72, 74, 79, 89–90n, 92, 95, 100, 101n,
102, 104, 109, 111, 113, 114, 116–121,
125, 126n, 127, 128, 130, 134, 137, 163–
165n, 175n, 179–180, 189, 225, 229n,
238–239n, 255n, 257, 259–260n, 265, 269
– salos ir sėkliai 11n, 28, 32, 37n, 41, 63, 77, 89,
101, 126, 127, 134, 166, 205, 241, 245,
246
– santakos 44, 63, 65, 84, 95, 98n, 100, 104, 115,
119, 196n, 199–201
– tarša 87, 96, 110n, 169, 258, 276, 277, 282, 283
– vaga ir krantai 18, 28, 63n, 79, 89, 100, 109n,
110, 111, 112n, 115, 119n, 124n, 130,
133n, 135n, 138n, 139n, 166n, 169, 174n,
175n, 188n, 204, 218, 221, 227n, 228,
242, 246n, 249n, 258, 261–263, 266n,
267n, 271, 272n, 276n, 284n
– vandens lygis 71, 89, 169, 199, 203, 204, 228,
245, 246, 254, 255, 256
užkalbėjimai žr. gydymas

vagystės 172, 173
vaikai 68–69, 91–92n, 107, 114, 136, 167, 169,
190, 200, 201, 214, 218, 231, 232, 237,
243–245, 258, 275, 277, 279
vainikai 92
valtys, laivai 31, 32n, 34, 47, 70, 76, 124, 128–
129, 133, 164, 182n, 187–188n, 204, 205,
214, 215, 223–225, 227n, 251–256,
264–265, 266–267n, 270–271, 281–282,
283, 284n; taip pat žr. irklai
– baidarės 196n, 255, 256
– botai 124, 264, 265, 266–267, 270
– luotai 47–48n, 49, 97, 107, 122, 123n, 124, 187–
188, 205, 206, 214, 215, 225, 253, 255,
256, 264–267, 270–271, 281, 282
– plaustai 72n, 76n, 89, 134
vandentiekis 135
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vanduo 12, 34, 51, 71, 77, 79, 96, 105, 176, 220,
226, 227, 240–241, 249–251, 275, 276
– šventintas 41, 92, 106, 120, 137, 178–179n,
250
vardai 107; taip pat žr. vietovardžiai
varpai 41
vartai (kiemo) 40; taip pat žr. gyvenvietės
vartai (takišio) 190–191
velnias 11, 13, 18, 19, 31, 41, 80, 105, 114, 120,
163–165, 169, 170–175, 177, 229–230
verslai; taip pat žr. žmonės
– akmenų rinkimas 41, 126, 127, 129, 179, 265,
269–270, 277, 278, 282, 283
– akmenų skaldymas 71, 104, 127, 269–270
– medienos ruošimo 38
– medienos plukdymo 12, 59–62n, 67, 98, 129,
189, 196n, 198, 199, 202–204, 211–212,
215–217, 235, 236, 238–239, 258–260,
273–274, 280
– medienos apdirbimo 59–60n
– žvejybos 111–112, 229n, 251, 253, 267, 268,
272–273; taip pat žr. žvejai
vėjas 79, 202–203
vėlės žr. mirusieji
vėliava 77, 81
vėžiai 257
vienuolynai, vienuoliai 70, 219
– bernardinių 59
– bernardinų 136
– jėzuitų 19n, 20, 31, 33, 171
– marijonų 29
– reguliniai kanauninkai (augustijonai) 65, 74,
83, 84, 85, 115
– trinitorių 137
vietovardžiai 31, 33, 42, 50–51, 53, 57, 65–67,
72, 83, 84, 90–91, 95, 98, 99n, 103–104,
109, 111, 121, 125n, 127, 128, 130, 137,
138, 163, 165, 166, 180–181, 195–199,
217, 218, 219, 238–240, 274–275
– Neries pavadinimas 22, 43, 49, 51, 82, 103,
137, 181, 183, 199, 201, 217, 218, 221,
222, 235, 254, 255, 261, 262, 268

vilkai 90
vyrai 87–89, 129, 191, 271–272
žarsteklis 89

žemė 15, 26, 67, 121, 124, 125, 127, 129, 131,
181, 192, 193–194, 197, 212–213, 216–
218, 239, 240, 271, 277, 279, 282, 283
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