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Neries ekspedicijos
trečiosios knygos
pratarmė
Tolstantys 2007-ųjų ekspedicijos aidai
primena, kad tai jau istorija. Ši knyga labiau nei pirmosios dvi irgi
dokumentinė, istorinė. Jos pagrindą sudaro geografinės, archeologinės, istorinės, kalbinės ir tautosakinės žinios apie upę, piliakalnius, pilkapius, akmenis, šaltinius, daugumą viensėdžių, kaimų, jų
gyventojų savimonę, kalbą, pasaulėjautą, darbus ir šventes.
Buvau įsitikinęs, kad ši knyga bus paskutinė, apibendrinanti, didesnės apimties. Netikėtai pasikeitus leidybos planui trečioji Neries ekspedicijos knyga pasakoja tik apie
upės vidurupio dalį, aštuoniasdešimties kilometrų ruožą tarp Vilniaus ir Kernavės. Kita vertus, tai nėra didelis trūkumas, nes Neris
tarp Vilniaus ir Kernavės kaip niekur kitur primena kelią, vedantį
per visą lietuvių kultūros, ūkio, religijos ir valstybingumo istoriją.
Keliautoją čia lydi nuostabus Vilniaus krašto legendų skambesys,
jaudinanti gamtos ir kultūros dermė.
Autorius
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II. 5. Vidurupis nuo Žeimenos iki Gegužinės
Birželio 22-oji, vasaros saulėgrįža. Dangus debesuotas, vėsu, ore tvyro virsmo nuojauta. Netrukus dienos ims trumpėti, prasidės liepos kaitros, lis, griaudės perkūnija. Keičiasi į
pabaigą krypstančios ekspedicijos nuotaika, didėja nuovargis, mainosi ekspedicijos dalyviai.
Daugelis baltarusių žygeivių keliauja namo, su mumis sveikinasi nauji lietuviai keliautojai.
Pasiekus Vilnių nėra reikalo atidžiai sekti žemėlapį, nes Nerį į atkarpas skaido tiltai. Nedidelė ekspedicijos mokslininkų įgula – Filomena, Gražina, Jurasis, aš su Daiva ir vaikais –
šnekučiuojasi, dairosi į šalis. Dešinėje Žirmūnai, kairėje – Antakalnis. Lepliavo rago, Kumelių
ir kitų rėvų, kurias XX a. 4 dešimtmetį šiame Neries ruože vardijo Lietuvių mokslo draugijos
bendradarbis Hubertas Gudelaitis, nėra nė ženklo (LMD III 29b/20). Paskutinį kartą Neries
vaga Vilniuje nuosekliai valyta 1932 m. po 1931 m. potvynio (plg. LCVA f. 154 ap. 1 b. 2417).
Tarp paupio krūmų ir meldų akis bado seni vilniečių baldai, praverčiantys žvejams ir
benamiams. Senos padangos, pakuotės, plastikiniai buteliai. Tėkmė šiukšles plaka tai prie
vieno, tai prie kito kranto. Nedidelis užutėkis dešinėje – Žiemos uostas (N 95), tuoj už jo –
Šilo tiltas (168 km). Šioje vietoje tilto būta Lenkijos okupacijos metais (Rutkowski 1939), jis
dar fiksuojamas 1944 m. liepos fotografijose (NA CP). Po pertraukos Šilo tiltas vėl pastatytas
1998 metais.
Kairiajame krante baltuoja Lietuvių kalbos institutas, ten pat greta – Vileišių rūmai, kuriuose įsikūręs Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Aukštyn kyla Šv. Petro ir Povilo
bažnyčios kupolas, tolumoje – pušynuose skendinčių kalvų grandinė.
Istorinis Antakalnio priemiestis kūrėsi prie kelio į Aukštaitiją ir Viršupį – didžiųjų kunigaikščių vasarvietę.1 Antakalnis traukte traukė didikus, bajorus, turtingus miestiečius (Drėma 1991, 341; plg. W 184–187). Nuo XVII a. vidurio Antakalnyje kūrėsi vis daugiau žvejų,
kuriuos globojo didysis etmonas ir Vilniaus vaivada Mykolas Kazimieras Pacas (1624–1682).
XVIII a. pirmojoje pusėje vienoje miesto teismo knygų paminėta Šv. Petro ir Povilo bažnyčiai
priklausiusi žvejų jurisdika Antakalnyje (jurysdyka tytułu ribatskowa – Samalavičius 2011a,
139) (1 pav.). Kitos žvejų jurisdikos – Žvejų priemiesčio – nuo XV a. pabaigos būta dešiniajame

1
Antakalnis, žvelgiant iš Neries
(apie 1870)

1

Beje, Neris iš seno skyrė Antakalnio parapiją nuo Kalvarijų (TVD 356).
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Neries krante, tarp Raitininkų ir Kalvarijų gatvių (Rybaki Magistratu Wilenskiego – TVD 354v;
plačiau žr.: Drėma 1991, 380; Katalynas 2006, 77, 107–109). Žvejų taip pat gyventa Šnipiškėse
ir kitose Vilniaus vietose. Siekdami ginti savo teises miesto žvejai kairiajame ir dešiniajame
Neries krante ilgainiui susibūrė į cechą.
1664 m. birželio 30 d. karaliaus Jono Kazimiero privilegija suteikė išimtinę teisę Vilniaus
žuvininkų cecho nariams žvejoti upėse ir ežeruose, prekiauti pačių sugauta arba pirkta žuvimi. Kasmet per Šv. Petrą, birželio 29-ąją, buvo renkami cecho vyresnieji arba seniūnai. Du
iš keturių seniūnų turėjo raktus nuo cecho kasos. Kas tris mėnesius kiekvienas cecho narys
mokėjo po 2 lietuviškus grašius, tai buvo tam tikras savišalpos fondas. Patekęs į nelaimę cecho
narys galėjo gauti pašalpą, kurią vėliau reikėjo grąžinti; iš bendrų lėšų buvo laidojami neturtingi cecho nariai (Samalavičius 2011a, 139).
Žuvininkų cecho statute numatyta, kad žvejams privalu lankyti bažnyčią, jaunesniems –
rytinių pamaldų metu uždegti ir gesinti žvakes. Šios ir visos kitos bažnytinės cecho narių
pareigos, statute įrašytas įpareigojimas Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje pastatyti altorių nekelia nuostabos, nes miesto valdžiai pavaldus amatininkų cechas kūrėsi ant bažnytinės Penkių
Kristaus žaizdų brolijos pamatų. XVI–XIX a. ji veikė prie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios. XVII a.
viduryje brolijai, kurios nariai broliai ir sesės vertėsi žvejyba, buvo išrūpintas popiežiaus patvirtintas aukščiausios bažnytinės valdžios leidimas (Samalavičius 2011b).
Penkių Kristaus žaizdų brolijos nariai per iškilmes vilkėjo baltus apsiaustus, ant galvų – raudonus gobtuvus, be to, turėjo savo vėliavą ir du didelius būgnus, kuriuos kasmetėse
procesijose nešdavo samdyti nešikai. Visas brolijos turtas buvo saugomas Šv. Petro ir Povilo
bažnyčioje; brolija naudojosi viena iš dviejų zakristijų, kuri vadinta Žvejų vardu (Samalavičius
2011b, 143–144).
Mažai kam žinoma, kad 1655–1661 m. vienas Maskvos kariuomenės vadų Danila Myšeckis įsakė ardyti Šv. Petro ir Povilo bažnyčios pastatą (tuo metu dar medinį), o sienojus panaudoti Vilniaus pilių gynybiniams įtvirtinimams. Brolijos nariai surengė rinkliavą. Surinktus
pinigus ir dvi didžiules Neryje pagautas lašišas pasiuntiniai nunešė D. Myšeckiui ir bažnyčia
buvo išgelbėta. Neilgai trukus 1671 m. liepą pradėta naujos bažnyčios statyba. 1715 m. rugsėjį
joje pašventintas Vilniaus žuvininkų cecho lėšomis įrengtas Penkių Kristaus žaizdų altorius
(Samalavičius 2011b, 143–145).
XIX a. antrojoje pusėje Penkių Kristaus žaizdų brolija iširo, tačiau iki pat Antrojo pasaulinio karo pabaigos kartą metuose, prieš Kalėdas, Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje už visus žvejus
buvo laikomos mišios. Jų metu žvejai giedodavo suplikacijas, priešais Penkių Kristaus žaizdų
altorių gulėdavo kryžiumi (Znamierowska-Prüfferowa 2009, 257–258). Pastarasis paprotys
senas – kitados žvejų brolijos broliai ir sesės tokiu būdu buvo baudžiami už tvarkos ir taisyklių
laužymą (Samalavičius 2011b, 144).
Žvejų religingumas glaudžiai susijęs su apaštalu Petru ir stebuklingos žūklės siužetu –
Jėzaus palieptas Petras ištraukė pilną tinklą žuvų (plačiau žr. Ramonienė 1997, 288; plg.
Znamierowska-Prüfferowa 1937, 8; Гура 2009, 507). Reikia pabrėžti, kad krikščionybės įtaka XIX a. – XX a. pirmosios pusės žvejų tikėjimuose akivaizdi: Jeigu nori sugaut žuvų, reikia meškerę nunešt bažnyčion ir inkišt plyšin, kad išbūtų per 9 mišias. Tadu pasiimt ir sugausi
žuvų (Linkmenų apyl., LMD I 201/1), Lydekas dideles su meškere pagausi, jei eisi pirmų rozų

[kartą. – Aut.] meškerioti Velykų rytą per pačią rezorekciją (Zarasų apyl., TK), Naujų tinklų
pradedant naudot parūko verbų arba švįstais žolynais – geriau gaudysis (Salako apyl., TK),
Naujas tinklas megzt pradėt pilnaty, arba Kūčioj, tai žuvys gaudisis gerai (Salako apyl., TK;
plg. pavalgius Kūčių vakarienę reikia nors tris tinklo eilutes numegzti, nes Dievas mėgstąs
trejybę; kitų manymu, tuomet daug lydekų į tinklą pateks – Znamierowska-Prüfferowa 1937,
17; 2009, 258).
Sunku įsivaizduoti, kad šiuolaikinis žvejys būtų panašus į savo pirmtakus – žvejų brolijos
narius. Kad būtų giliai tikintis, pamaldus ir žvejybos sėkmę sietų su krikščionybės mokymu.
Neries ekspedicijos dienomis Vilniuje nesutikome prisiekusio žvejo, iš dalies šią spragą užpildo 1993 m. Lauros Piškinaitės-Kazlauskienės surinkti duomenys. Etnologė, žvejybos tyrinėtoja tuomet kalbino Vilniuje gyvenantį Zigmą Okunevičių (g. 1923 m.), prie Neries dienų
dienas leidžiantį lydekų karalių. Jis gimė Žagarėje, augo prie Ventos, gyveno ant Jūros upės
kranto. Septynerių būdamas sugavo pirmąją kuoją, devynerių – lydeką. Kaimo žvejys pamokė,
kaip lydekas gaudyti gyva žuvele (gružliu). Atvažiavęs į Vilnių Z. Okunevičius dirbo gelžbetonio gamykloje, po darbo ir savaitgaliais Neryje žvejodavo salačius, ūsorius, lydekas, kuojas,
ešerius, skersnukius, žiobrius (LII ES 1647, 23–24; plg. XX a. 3–4 dešimtmetį Vilniaus žvejai
dar gaudė ir skersnukius, meknes, karšius, gružlius, nėges, salačius, vėgėles, dygles, lynus,
šapalus, raudes, kiršlius, lašišas, šlakius, šamus, šližius, aukšles ir strepečius – ZnamierowskaPrüfferowa 2009, 256).
Į žvejybą iš buto P. Vileišio gatvėje lydekų karalius leisdavosi anksti ryte, saulei tekant.
Dieną rinkdavosi nesaulėtą, be lietaus; gaudant lydekas vėjas įtakos neturi. Išeidamas vyras
būtinai pavalgydavo, su savimi nuo alkio atsiginti pasiimdavo tik irisinių saldainių (stengiuosi
pakentėti – kol nesugausiu, neturiu teisės). Žmona palydėdavo tradiciniu rusišku sėkmės linkėjimu: Ни пуха, ни пера, žvejys atsakydavo: Иди к черту. Spėliodamas, ar pasiseks žvejyba,
Z. Okunevičius sudėdavo tris paskutinius ant troleibuso rašomus troleibusų parko numerius.
Porinis skaičius pranašavo sėkmę (LII ES 1647, 26v–27).
Lydekas aktyviai gaudau. Einu 5–6 km, ieškau užutėkių, mažyčių duobyčių. Lydekų reikia
ieškoti. Jos, matyt, laikosi upės vidury, o užplaukia pailsėti į ramesnius vandenis. Jei yra, ji iškart
kimba. Ji gali būti ir soti, bet ji plėšri ir durna. Ji gali nusiplėšt nuo kablio, bet įmeti ir vėl kimba – patirtimi dalijosi žvejys. Nuo pat 1967 m. sugautas žuvis jis svėrė ir skaičiavo, o metams
baigiantis rezultatus sumuodavo. Apibendrinti 26 metų duomenys (iki 1992 m. imtinai) rodo,
kad žvejyba Neryje Vilniaus mieste, nuo Turniškių iki santakos su Vilnia, paprastai prasidėdavo kovo – balandžio mėnesiais, baigdavosi lapkritį arba pirmosiomis gruodžio dienomis
(1970 m. sušalusi, nejudri 5,1 kg lydeka sugauta gruodžio 14-ąją!). Iš viso Z. Okunevičius
užregistravo 1421 lydeką (vidutiniškai po 54 kasmet), bendras jų svoris siekė 994,55 kg. Tiesa,
1983 m. žvejys sugavo 112 lydekų (84,8 kg), 1984 m. – 186 (102,4 kg), o 1986 m. – net 192
(87,2 kg). 1990–1992 m. sugautų lydekų skaičius jau nesiekė dešimties. Lydeką dabar stebuklas
pagauti, o žvejų – tūkstančiai (LII ES 1647, 23v, 25v–26).
Z. Okunevičius sugautas lydekas ne parduodavo, kaip pats sakė, o apdalydavo jomis visus
kaimynus, draugus ir gydytojus (LII ES 1647, 26). Prisiekęs, aistringas žvejys, nepripažįstantis
spiningo (ant gelžgalio žuvį ištraukti ne menas), laikėsi seno papročio žuvimi dalytis su kitais, nes prigimtinėje lietuvių kultūroje įprasta dalytis grybais, riešutais, obuoliais ar medumi.
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Mat dalijamos gamtos gėrybės, antai Žemės žiedais vadinami grybai, ar Dievo rasa vadinami
obuoliai nesenka, priešingai – net gausėja, didėja jų skalsa, plg.: Jei nori pagauti daug žuvų, tai
reikia žuvaujant nesakyti: „Padėk Dieve“, bet „skalsu“ (Elisonas 1932, 429).
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Apie vidurdienį priartėjome prie Vilniaus širdies – Senamiesčio. Ties Sluškų rūmais,
kiek žemiau jų, kitados šniokštė Pilies, arba Antakalnio, rėva: Замковая Рапа въ самомъ г.
Вильно, противъ Зайковскихъ казармъ, на предместiи Антоколъ (Матерiалы 1861, 126;
W 185; plg. Antakalnys – LMD III 29b/20) (2 pav.). Prie rėvų, upių santakose – svarbiausios
panerio gyvenvietės. Senojo Vilniaus židinyje – net trys pilys: Aukštutinė Gedimino kalne,
Žemutinė su atstatomais Valdovų rūmais, juosiama gynybinės sienos, ir Kreivoji Kalnų parko
kalvose. Manoma, kad svarbų vaidmenį vaidino brasta per Nerį prie Karaliaus Mindaugo tilto,
ties senosiomis Vilnios žiotimis, kiek žemiau jų (plg. Limanowski 1930).2 Neries ekspedicijos
dienomis įsitikinome, kad nuo seno susisiekti naudotos ne tik brastos, bet ir rėvos. Jose tėkmė
srauni, tačiau Neris sekli, jos dugnas dažniausiai kietas, akmenuotas. Upei įveikti, gyvuliui
perkelti, kroviniui pergabenti nebūtina bristi. Tą aiškiai rodo pakrančių gyventojų patirtis,
kurios ieškojome ir turėjome laimės pažinti kiekvieną ekspedicijos dieną.

2
Neries pakrantė ties Sluškų rūmais (1873)

Prie Vilnios žiočių (165 km) šiandien susirinko šventiškai nusiteikusių vilniečių pulkelis,
nekantriai mūsų laukiantys draugai ir pažįstami. Į krantą lipame prie Lietuvos nacionalinio
muziejaus. Kiek susirūpinę mūsų vadai Vytis, Algimantas, Kęstutis, vietoje nenustygsta Vytautas, toli sklinda Zmicero dūdmaišio garsas, primenantis gražiausios dainos žodžius: triūbu
užtriūbysi, Vilniaus miestų sujudysi. Tačiau baltarusių keliautojas turbūt nežino, kad dūdų ar
trimitų garsai gali ant kojų sukelti Gedimino pilies kalne miegančią kariuomenę! Padavimai
2

Matyt, Neryje ten būta ir salos, kurioje Žygimantas Augustas įkurdino gulbes (W 195).

ją sieja su didžiaisiais lietuvių kunigaikščiais arba Šv. Kazimieru, kuris nuo XVI a. pradžios
perėmė Lietuvos kariuomenės globą. Antai pasakojama, kad prieš kokį jau... bus karai, tai jau
tadu ažtriūbys triūbelėm ir Kazimieras paskels su savo karuomeni ir visus ažkariaus (Gervėčiai,
LTR 4224/249; plg.: ЛП 242–243) arba: Švento Kazimiero kareiviai guli miega Zomki [Pilies
kalne. – Vait.] prie Katedros, ir jie pasikels, ir kariaus, ir nukariaus visus priešus, ir bus Lietuva
galinga, turės savo karalystę (Molėtai, LTR 4673/91).
Tarp pasitinkančiųjų nepaprastai džiugu matyti bičiulius muziejininkus Eglę Griciuvienę
ir Valdą Steponaitį, istorikę dr. Redą Griškaitę, archeologą doc. Aleksiejų Luchtaną. Ir Reda,
ir Aleksiejus neslepia, kad 2007 m. Neries ekspedicija – tai daugiau nei dvišalis visuomeninis,
kultūrinis, mokslinis renginys. Jie, kaip niekas kitas Vilniuje, puikiai suvokia istorinę ir kartu
simbolinę mūsų ekspedicijos svarbą, Konstantino Tiškevičiaus nuopelnus, pasiaukojimą Tėvynės ir mokslo labui.
Lydimi Redos ir Aleksiejaus apžiūrime Senienų muziejaus ekspoziciją Lietuvos nacionaliniame muziejuje, prisimename 1855–1865 m. Vilniuje veikusią Archeologinę komisiją, jos
narius ir traukiame į Vilniaus universiteto biblioteką. Jos rankraščių skyriuje saugomas dvylikos didžiųjų Neries rėvų atlasas, per K. Tiškevičiaus ekspediciją nubraižytas Neries aukštupio
žemėlapis. Juos išvydus ant Pranciškaus Smuglevičiaus salės stalo (3 pav.), klausantis Nijolės
Šulgienės pasakojimo, kviečiančio pajusti salės, kurioje veikė Senienų muziejaus ekspozicija,
dvasią, apėmė ypatingas jausmas – jaudulys suvokus ryšį tarp dviejų ekspedicijų, kurias skiria
daugybė metų. Šis ryšys – tai sutampančios mokslinių ekspedicijų idėjos ir tikslai, taip pat
tam tikras orumas bei pasididžiavimas, kylantis iš begalinės meilės gimtajam kraštui ir Neriai.

3
Vilniaus universiteto bibliotekos P. Smuglevičiaus salėje –
Senienų muziejui paaukotų eksponatų knyga (1860 m. įrašas
apie Neries aukštupio žemėlapio ir didžiųjų Neries rėvų
atlaso dovanojimą) (2007-06-22)
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Galimas daiktas, kad toje pačioje salėje įvykusiame iškilmingame Vilniaus archeologijos
komisijos posėdyje 1857 m. birželio 24-ąją3 Konstantiną Tiškevičių iki ašarų sujaudino Komisijos vicepirmininko Mykolo Balinskio kalba, kurią vėliau paskelbė miesto spauda: „Čia,
greta mūsų, stovi garbingas mūsų bičiulis, kuris savo paties noru ir savo paties valia, be jokio
išskaičiavimo, netgi nesivaikydamas garbės ir šlovės, vien tik dėl taurios idėjos, norėdamas
išplėsti žmonijos žinias, trumpai tariant – dėl visuomenės labo, paskyrė tam dalį brangaus
laiko ir nemenkų lėšų (...). Ar galima, sakau, nebūti jam dėkingam už tą puikų pasiaukojimą
mokslui, mūsų draugijai ir mūsų kraštui?“ (cit. pagal: Griškaitė 2009, 96).
Nerį – upę, upeivius, žvejus, pakrančių gyventojus ir visapusiškus jų tyrimus su Vilniaus
universitetu sieja ne vien šios aukštosios mokyklos Teisės fakulteto absolvento, Archeologinės
komisijos nario Konstantino Tiškevičiaus, bet ir etnologės Marijos Znamierovskos-Priuferovos (1898–1990) asmenybė. Kybartų muitinės sandėlio tarnautojo šeimoje gimusi mokslininkė studijavo, vėliau dirbo S. Batoro universitete, tyrinėjo tradicinę Vilniaus krašto kultūrą.
Pagrindinis M. Znamierovskos-Priuferovos tyrimų laukas – žvejyba upėse ir ežeruose – jungė
biologiją su etnologija, gamtą su kultūra. Kruopšti, rūpestinga tyrėja buvo vadinama 1925 m.
Vilniaus universiteto patalpose įkurto Etnografijos muziejaus siela (Kulmatycki 1932) (4 pav.).
Čia eksponuotos žvejų, žvejybos būdų nuotraukos, daugiau kaip šimtas per ekspedicijas surinktų žvejybos priemonių, reikmenų, net ir senasis Neries pakrančių gyventojų skobtas luotas dušegubka (atrodo, vėliau jis pateko į LNM rinkinius – EM 4241).

4
M. Znamierovska-Priuferova prie S. Batoro
universiteto Etnografijos muziejaus eksponatų
(XX a. 4-asis dešimtmetis)

Svajonėse M. Znamierovska-Priuferova ant Belmonto kalvų arba Vingio parke regėjo Vilniaus etnografinį muziejų po atviru dangumi: sodybas, dūmines pirkias, vandens ir vėjo malūnus, svirnus ir dvarelius, bažnytėles ir pakelės koplytėles, išsimėčiusias po mišką, laukus, prie
3

Pagal naująjį kalendorių – liepos 6-ąją.

Neries (Znamierowska-Prüfferowa 2009, 282). Likimas lėmė, jog skanseną ji įkūrė 1959 m.,
bet jau dirbdama Torunės universitete (plačiau žr.: Muzeum Etnograficzne).
„O mieste. Kaip apie Tave kalbėti? Ar rasiu tokius paprastus ir teisingus žodžius, kurie atspindėtų Tavo įkvėptą veidą?“ – Antrojo pasaulinio karo pabaigoje atsisveikindama su Vilniumi M. Znamierovska-Priuferova vaikščiojo miesto gatvėmis, skersgatviais ir parkais, užsuko
į kiemus, bažnyčias, vienuolynus ir kapines, prisiminė miestiečių kalendorines šventes, aplankė pažįstamus senolius: gėlininkes, malkų pardavėjus, vežikus, žvejus, elgetas, taip išreikšdama Vilniui savo begalinę meilę (Znamierowska-Prüfferowa 2009, 308). Meilės ir sielvarto
kupinoje knygoje Marija – etnologė – atskleidžia, kiek daug Vilniuje būta tradicinės kultūros,
glaudaus ryšio tarp miesto ir šalia prigludusių kaimų. Beje, M. Znamierovskos-Priuferovos
amžininko, miesto fotografo Jano Bulhako (1876–1950) knygose, tekstuose ir nuotraukose
randame tą pačią nuostabą ir begalinį susižavėjimą Vilniaus... kaimiškumu, jo apylinkių pirmapradžiu, žmogaus veik nepaliestu kraštovaizdžiu! (Bułhak 2006, 55–59, 63–66). Praeis kiek
laiko, žodžius „Vilniau, kaime mano...“ tars ir poetas Marcelijus Martinaitis (2007).
Šventinę popietę Vilniaus rotušėje visus Neries ekspedicijos dalyvius priėmė meras Juozas Imbrasas, sveikino Baltarusijos Respublikos pasiuntinys Lietuvoje ir Vileikos rajono Vykdomojo komiteto pirmininkas, koncertavo Vilniaus jėzuitų gimnazijos ir Vileikos miesto
jaunimo chorai (5 pav.). Manęs laukė malonus susitikimas su Asta Dirmaite – Nacionalinės
UNESCO komisijos generaline sekretore. Ji nuoširdžiai padėjo Neries ekspedicijos organizatoriams, o vėlyvą rudenį Vilniuje rėmė baigiamąją konferenciją. Ir, atrodo, viskas būtų pasibaigę
šia malonia nata, jei ne baltarusių keliautojo, dailininko ir muzikanto Aliaksandro Puškino
akibrokštas. Kai visi priėmimo dalyviai buvo pakviesti taurei vyno, jis virš galvos iškėlė nemažą

5
Neries ekspedicijos dalyviai pakeliui į Vilniaus rotušę
(2007-06-22)
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paveikslą, kuriame buvo nutapyta nėščia moteris spygliuota viela surištomis rankomis. Viską
išdavė tos vielos raudona ir žalia spalvos. Tą pačią akimirką salės šurmulys nutilo ir nieko
nelaukdami iš jos išbėgo valdžios atstovai. Atsigręžęs pamačiau tik paskutinį Rotušės laiptais
skubiai besileidžiantį Vilniaus merą su palyda. Buvome apstulbę ir sutrikę. Vėliau mačiau,
kaip paveikslu nešina iš Rotušės išėjo Vilniuje veikiančios baltarusių organizacijos atstovė,
tikriausiai ta pati moteris, kuri į Buivydžius atsivežtą tautinę Baltarusijos vėliavą buvo šiandien trumpam iškėlusi ir Vilniuje, ant Karaliaus Mindaugo tilto.
Prieš Baltarusijos valdžią protestuojantis A. Puškinas savo šalyje plačiai žinomas, ne
kartą ten areštuotas ir kalintas. Vilniaus Rotušėje į jo poelgį reaguota skirtingai – vieni juo
didžiavosi, kiti smerkė. Vėliau sužinojome, kad Aliaksandras bendražygių buvo palydėtas į
Vilniaus geležinkelio stotį ir įsodintas į Minsko traukinį. O likęs baltarusių keliautojų delegacijos būrelis dar turėjo sulaukti politinio sprendimo, ar jiems bus leista tęsti ekspediciją. Laimė, sprendimas buvo palankus ir Vilniuje viešintys Neries ekspedicijos dalyviai savo dėmesį
galėjo skirti kitiems dalykams.
Lyjant prie laivų patraukėme nedideliais būreliais. Netikėtai Katedros aikštės prieigose
sutikome archeologą Gintautą Strišką ir akies krašteliu žvilgtelėjome į Žemutinės pilies Valdovų rūmų tyrimus. Šios vietos, Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės, Radvilų rūmų
ant Neries kranto, istoriją išsamiai aprašė K. Tiškevičius (W 189–195). Viešėdamas Vilniuje
jis apsistojo Šv. Rapolo bažnyčios klebonijoje, o mes vakarėjant išplaukėme į Botanikos sodą
Vingio parke.
Prisiminiau istorines fotografijas, atmintin įsirėžusius senuosius Neries pakrančių vaizdus. Čia plaukė sielininkai, moterys skalbė, vaikai maudėsi, vežikai girdė savo arklius, žiemą
varguoliai pjaustė ir vežė parduoti upės ledą. O šiandien dar niekam nepavyko įkvėpti, sugrąžinti Neriai gyvybės. Vien betonas, nepasiekiama, daugeliui nereikalinga, todėl nerūpima upė.
Jos vagą miestiečiai, bajorai ir didikai keitė, reguliavo dar viduramžiais ir naujaisiais laikais.
Visu rimtumu Neries krantus magistratas ėmėsi tvarkyti po 1931 m. pavasario potvynio, kuris
daugiausia žalos pridarė abipus Žvėryno tilto dešinėje, ties Vingiu kairėje ir išilgai Žygimantų
gatvės (LCVA f. 154 ap. 1 b. 2425). Krantinių tvarkymo projektuose buvo numatytas medinių
polių kalimas, šlaitų sutvirtinimas akmenimis, medžių klojiniais (LCVA f. 64 ap. 8 b. 213,
105–107; f. 64 ap. 8 b. 274, 44–47, 50–53; f. 154 ap. 1 b. 2426) (6 pav.).
Pro Mokslų akademijos Vrublevskių biblioteką lėtai iriamės Žaliojo tilto link. Jis iš visų
Neries tiltų seniausias ir svarbiausias. Ankstyviausios Vilniaus istorijos tyrinėtojai šioje vietoje iš vokiečių gyvenamos miesto dalies (Vokiečių g. rajone) brėžia kelią į Rygą, Livoniją
(Katalynas, Vaitkevičius 2001; plg. Katalynas 2006, 51). 1536 m. Vilniaus pilininkas Ulrichas
Hozijus šioje vietoje pastatė pirmą medinį tiltą su stogu ir mūrinėmis atramomis, tuo pat
metu įsigaliojo draudimas nuo Bistryčios iki pat Kernavės tiesti kitus tiltus per Nerį, nuo
Nemenčinės iki Kernavės statyti upės užtvarus, arba takišius, o nuo Verkių iki Panerių –
keltus. U. Hozijaus muitas, kurį privalėjo mokėti visi važiuoti ir pėstieji, išskyrus bajorus ir
dvasininkus, turėjo padengti statybos išlaidas. Daugelį kartų perstatytas tiltas XVIII a. buvo
nudažytas žaliai ir jam prigijo Žaliojo vardas (PS 126; Drėma 1991, 376; Balinskis 2007,
386–392; plg. W 196–197).
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Tvirtinami Neries krantai (XX a. 4-asis dešimtmetis)

Neries pakrančių gyventojai nuo Nemenčinės iki Vilniaus ne kartą pasakojo iki Žaliojo
tilto plukdę akmenis miesto grindiniams (Neris 2012, 127), Lukiškėse nuo seno buvo sandėliuojama sielininkų atplukdyta statybinė mediena, prekės. Prieplauka ar uostas, sandėlių
rajonas kūrėsi dar XV a. arba XVI a. (Jogėla ir kt. 2008, 15, 45–46). XVII–XVIII a. planuose
šis istorinis priemiestis vadinamas Totorių Lukiškėmis, paupiu driekiasi medinių ir mūrinių
sandėlių ruožas, atokiau nuo sandėlių – mediniai gyvenamieji namai (Jogėla ir kt. 2008, pav. 9,
10, 13, 15) (7 pav.). Palyginimui, XX a. 4 dešimtmetį vien nedideliame ruože iki Šv. Jokūbo ir

7
Lukiškių priemiesčio plano ištrauka: K – Dominikonų vienuolyno pastatai, M – mečetė,
R – medinis sandėlis, Q – gyvenamasis namas prie sandėlių, S – mūrinis sandėlis (1790)
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Pilypo bažnyčios špitolės medienos sandėlius turėjo Liudvikas Rydelis (nuomojo iš grafienės
Jadvygos Tiškevičienės), Antanas Borovičius (nuomojo iš grafo Mykolo Tiškevičiaus), Elijušas Abramskis, broliai Borysas ir Leonas Paršai (ten pat veikė ir lentpjūvė), M. Morgenšternas
(ten pat veikė ir lentpjūvė), Liudvikas Reidlas ir Vilniaus totorių bendruomenė (LCVA f. 64
ap. 8 b. 213, 4). Pastaroji 1930 m. birželio 6 d. Vilniaus magistratui adresuotame rašte pagrįstai teigė, kad jų paupio valdoje Nerimi atplukdyta mediena sandėliuojama iš senų senovės: z
dawien dawna wydzierżawia sią pod skład drzewa, dostarczanego po Wilji (LCVA f. 64 ap. 8
b. 213, 1).
Lukiškėse klestėjo medienos verslas, čia būrėsi ir upeiviai. Pastaraisiais metais istorikas
Elmantas Meilus pirmą kartą išsamiau aprašė Vilniaus upeivių Šv. Jackaus broliją. 1690 m.
vasario 6 d., gavus popiežiaus leidimą, ji buvo įkurta prie Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčios.
Gegužės 28 d. brolijos, kurią, kaip teigia tyrinėtojas, sunku atskirti nuo cecho, įstatus patvirtino Jonas Sobieskis. Brolijos įstatuose pirmiausia minimos religinės laivavedžių (styrnicy),
vytininkų (wicinnicy), lynų sukėjų (linniki) pareigos: Šv. Jackaus altoriaus priežiūra, mišių lankymas, dalyvavimas eitynėse. Prieš leisdamiesi į kelionę upeiviai privalantys atlikti išpažintį
ir priimti komuniją. Brolijos nariai, žinoma, turintys gerai išmanyti buriavimą ir navigaciją,
padėti vienas kitam ištikus nelaimei upėje, be to kiekviename laive turėjo būti dėžutė, į kurią
renkamos lėšos brolijos reikalams ir kt. (Meilus 2007, 364–365, 372–379).
Neries ekspedicijai pasibaigus Gediminas Jucys atkreipė mūsų dėmesį, kad XIX a. viduryje kairiajame krante, vos kiek aukščiau Žaliojo tilto, stovėta ir prekinių laivų. Juos užfiksavo
apie 1865 m. datuojama Alberto Sveikovskio daryta panoraminė miesto nuotrauka (Matulytė
2001, 63) (8 pav.). Galimas daiktas, kad šiais laivais plaukiota 1853–1854 m., nes per Baltijos
pajūrio uostų blokadą prekeiviai ir laivų statytojai bei savininkai vėl atkuto visame Nemuno
baseine (plačiau žr. W 59–62), o 1857 m. K. Tiškevičius daugelį Neries laivų – laibų matė jau
liūdnai besiilsinčias prie savo prieplaukų: Licznie pobudowane lajby widziałem w przejeździe
moim smutno spoczywające na brzegu okolo swoich pryzstani (W 62).
Neries luotų ir laivų įvairovė, kuri atsiskleidžia 1581 m. Vilniaus miesto plane (Drėma
1991, 30–31) (9 pav.), istorinis Vilniaus pirklių laivynas lig šiol plačiau netyrinėtas.
Upeivių Šv. Jackaus brolijos įstatuose minimos vytinės ir strugai (plg. na wicinach i strugach – Meilus 2007, 378). 1649–1650 m. Lukiškių palivarko inventoriuje kartu su sieliais taip
pat kalbama apie vytines ir strugus (Jogėla ir kt. 2008, 42–43). Tai vytinės, tai strugai, arba
abiejų tipų laivai kartu minimi daugelyje kitų XVI–XIX a. dokumentų (AVK XIV 645–655;
Vitkauskienė 2006, 171, 173; Jogėla ir kt. 2008, 45, 60; plg. SKSŽ 90, 408).
Vytinė, skirtingai nei strugas iš Dauguvos baseino (plačiau žr. Bīlenšteins 2007, 331–334),
buvo vietinės kilmės plokščiadugnis laivas smailiais galais, su vienu stiebu, valdomas irkliniu
vairu. Laivo priekyje įrengtos keliolikos upeivių įgulos, virtuvės patalpos, ten sudedami įvairūs laivo reikmenys. Laivugalyje – laivavedžio patalpos, kartais ir kita patalpa, skirta laivo, juo
gabenamų prekių savininkui arba samdytam prižiūrėtojui. Laivo viduryje po nuimamu storlenčių stogu buvo kraunamos prekės. Vytinė galėjo būti varoma irklais, plaukiant prieš srovę
vytines, kaip ir kitus laivus, dažniausiai tekdavo vilkti einant krantu (Kiaupa 2010, 245–247).
1804 m. carinės Rusijos vidaus reikalų ministro nurodymu Vilniaus gubernatorius jam
išsiuntė vytinės modelį ir brėžinius, kurie ir šiandien turėtų būti saugomi viename Sankt
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Du prekiniai laivai kairiajame Neries krante
aukščiau Žaliojo tilto (apie 1865)

Neris pirmajame Vilniaus miesto
plane (1581)

10
Nemuno vytinė
(XX a. pradžia)

Peterburgo archyvų. Vertingas šioje byloje komentaras: „Nerimi ir Nemunu taip pat plaukioja
strugai, kurie nuo vytinės skiriasi tik tuo, kad yra didesni ir jų galai buki. Vytinių dydis būna
įvairus; ilgis svyruoja nuo 30 iki 18 sieksnių [= 63,9–38,34 m] ir mažiau, plotis – nuo 6 iki 4
sieksnių [= 12,78–8,52 m] ir mažiau, o grimzlė – 3,5 aršino [= apie 2,5 m]; didelė vytinė aukštyn ir žemyn upe plukdo nuo 4500 iki 7500 pūdų krovinių [= 73,3–122,2 t]” (пo рeкaмъ Bилiи
и Немену употребляются сверхъ того такъ называемые Cтруга, которые отъ Витины
имеют разницу только ту, что они больше и бока у нихъ перпендикулярные. Витины
же величиною бываюъ неровны; ихъ длина вообще простирается отъ 30 до 18 и меньче
саженъ, ширина отъ 6 до 4 и меньче саженъ, a глубина 3½ aршина; большая витина въ
верхъ и въ низъ поднимаетъ тяжести отъ 4500 до 7500 пудовъ – CVIA f. 1285 ap. 2 b.
105; plg. Афанасьев 1861, 172; Матерiалы 1861, 123; W 60; Сапунов, Друцкий-Любецкий
1896, 41–44; N 86; Litwin 2000; Kiaupa 2010, 246, išn. 11) (10 pav.). Iš XVII a. pradžioje vestų
Lietuvos muitinių knygų matome, kad upe aukštyn plaukiančioje vytinėje būdavo 11–16 laštų
(apie 22–32 t) druskos, plaukiančioje žemyn – apie 20–30 laštų (apie 40–60 t) pelenų arba
300–400 statinių (120–160 t) grūdų (Kiaupa 2010, 247).
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Vytinių ir strugų įgulas sudarė laivavedžiai, kvalifikuoti ir nekvalifikuoti upeiviai – vytininkai. Visi jie buvo samdomi, išskyrus tuos retus atvejus, kai laivavedys buvo ir laivo savininkas. Dauguma laivavedžių buvo sėslūs Kauno ir kitų miestų gyventojai, jiems atlyginimas
dažniausiai nustatomas vadovaujantis jų patirtimi arba skaičiuojamas už kiekvieną reisą. Antai už prekinio laivo nuplukdymą iš Kauno į Vilnių patyrusiam laivavedžiui mokėta 2,5 kapos
grašių, vidutiniam – 2 kapos, vytininkui – 1 kapa grašių (palyginimui, kelionės iš Kauno į
Gardiną ar Karaliaučių būdavo apmokamos geriau, atitinkamai 3 ir 2,5 kapos grašių laivavedžiui, o vytininkui prasčiau – tik 70 grašių) (Kiaupa 2010, 250–252).
Tvarkyti laivybos ir prekių gabenimo reikalus nebuvo paprasta: pirkliai samdė šiporius,
šiporiai laivavedžius, šie kartu – vytininkus. Nuolatinė įtampa kildavo nesutarus dėl samdos
taisyklių, nuomos mokesčio, sutarčių nesilaikymo, dėl trinties tarp laivavedžių ir šiporių, Kauno ir Vilniaus pirklių (plg. Meilus 2007, 362–363). Tarp Vilniuje gyvenančių prekeivių XVI–
XVII a. pradžioje būta įvairių lietuviškos, rusiškos, vokiškos kilmės pavardžių, plg.: Урбанъ
Юрьевичъ Собачинъ, Лавринъ Ивановичъ, Матысъ Керновишкисъ, Фронцъ Едюнисъ
(AVK XIV 652, 654), Stephan Zusinelis, Ger Fonpilen, Winholt Cornelius (Kiaupienė 1994, 41).
XVII a. iš Vilniaus daugiausia buvo plukdoma statybinė mediena, potašas (kalio anglies
rūgšties druska, naudojama stiklo, dažų ir muilo gamybai), pelenai, storlentės, šulai, ąžuolinės
sijos ir storlentės burlaiviams (Jogėla ir kt. 2008, 46). Štai kaip atrodo į Smolensko vaivados
Mykolo Glebavičiaus dvarą iš Karaliaučiaus pargabentų prekių sąrašas: druska, prancūziškas
vynas, vyninis actas, citrinos, pipirai, cukrus, įvairūs audiniai, stikliniai buteliai (Kiaupienė
1994, 91). Lig šiol skelbti duomenys apie šios prekybos apimtį gana neišsamūs. Antai 1674 m.
iš Vilniaus į Karaliaučių išplaukė 68 vytinės ir tais pačiais metais atgal pro Labguvos muitinę
praplaukė 63 vytinės, 1676 m. atitinkamai – 90 ir 91 (11, 12 pav.). Dauguma įgulų išplaukdavo
dar kovo mėnesį, per patį ledonešį, todėl neretai patirdavo nuostolių, prarasdavo laivus. Pirkliai
suspėdavo du, retais atvejais net tris kartus per metus nugabenti ir pargabenti prekes iš Karaliaučiaus (Žilėnas 1995, 104). Remiantis K. Tiškevičiumi, prekyba Nerimi sumenko XVIII a.
antrojoje pusėje. 1808 m. dėl kontinentinės blokados prieš Didžiąją Britaniją ji žlugo ir tik

11
„Čia [Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. – Vait.] statoma daugelis laivų
grūdams upėmis į Gdanską plukdyti.
Iš ten jie gabenami į Ispaniją, Prancūziją, Didžiąją Britaniją ir Nyderlandų
karalystę“ (1539)

12
Vytinės Nemune prie
Tilžės (1684)

1853–1854 m. buvo trumpam atgijusi (W 59–62; plg. Афанасьев 1861, 176–179; SGP XIII
464). Šiuos K. Tiškevičiaus teiginius leidžia patikslinti XIX a. laivybos Nerimi statistikos duomenys. Antai 1819 m. Nerimi plukdytas kanapių pluoštas, pakulos, tabakas, kanapių sviestas,
lašiniai, linai, linų sėmenys, kanapės, grūdų duona, oda ir miško produktai, iš viso prekių už
1 225 198 rublius; 1838 m. į Vilnių atplaukė 632 sieliai (malkinė mediena) ir 3 laivai su prekėmis – javais, druska, vynu, porteriu, kitu maistu ir miško prekėmis – už 112 574 rublius;
išplukdyta duonos, duonos vyno (degtinės), kanapių pluošto, linų ir pakulų, sėmenų aliejaus,
kaulų, silkių, kiškio kailiukų ir kt. (plačiau žr. Сапунов, Друцкий-Любецкий 1896, 37–41).
Kairiajame Neries krante, Lukiškėse, nuo seno buvo sandėliuojami linai, druska, sėmenys, javai, kanapės, vaškas, odos, lajus, audiniai (Jogėla ir kt. 2008, 49), o dešiniajame Neries
krante, Šnipiškėse, šiandien susitelkę prekybininkai ir paslaugų teikėjai. Daugiaaukščiai pastatai šalia Baltojo tilto rodo, kad nuo Senamiesčio jau tolstame. Šlėktine vadinamos rėvos Neryje (Шляхтарня при г. Вильно, противъ предместiя Лукишки – Матерiалы 1861, 126)
nėra nė ženklo.
Dešinysis Neries krantas: Bieliūnų kaimas ir dvaras, Buivydiškių dvaras, Gineitiškių kaimas ir dvaras, Kriaučiūnų, Papiškių, Platiniškių kaimai, Saltoniškės (Šnipiškių priemiesčio
dalis), dvi Šeškinės smuklės, Viršuliškių kaimas, Zujūnų kaimas su smukle ir kai kurios kitos
vietovės priklausė istorinei Verkių (Synodus 1744, 44), vėliau – Pilaitės (TVD 515–516) ir
naujai suformuotai Šnipiškių Šv. Rapolo bažnyčios parapijai (Drėma 1991, 377). Tačiau Žvėrynas iki pat 1892 m., kai čia buvo pastatytas pirmasis medinis tiltas per Nerį, ir 1902 m., kai
Žvėryno dvaras prijungtas prie miesto (PS 368–369), buvo mišku apaugusi vietovė. Kaip rodo
pavadinimas, pramogai ar medžioklei Neries kilpoje kitados čia laikyti žvėrys; panašiai būta
ir Birštone – istoriniame valdovo dvare, kur Žvėrinčiumi iki šiol vadinamas miškas Nemuno
kilpoje.
Ankstyvoji Vilniaus Žvėryno istorija gali būti siejama su XV a. pabaigoje minimu Soltano
dvaru Šeškinėje (Jogėla ir kt. 2008, 20; plg. Jurkštas 1985, 15) arba Jonu Radvila, kuris apie
1522 m. iš Vilniaus pavieto bajoro Stanislovo Hermanovičiaus įsigijo sklypą abipus Neries ir
dabartiniame Vingio parke pastatė rūmus (Jogėla ir kt. 2008, 20–21). Anot K. Tiškevičiaus,
kadaise žvėrių knibždantis Žvėrynas buvo Radvilų medžioklės vieta, o 1857 m. Neries ekspedicijos metais ją jau valdė kunigaikštis Vitgenšteinas (W 200). 1958 m. kraštotyrininkas
Vladas Šaulys Žvėryno pakraštyje aptiko akmenį su iškaltais Gediminaičių stulpais ir užminė
lig šiol neatsakytą istorijos mįslę.
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Žvėryno akmuo su ženklais buvo Neries vagoje, nedidelių riedulių virtinėje (13 pav.).
XX a. devintojo dešimtmečio pabaigoje akmens būta jau prie upės kranto ir jis tapo kliūtimi Neries krantinės tvarkytojams. 1999 m. vienos visuomeninių organizacijų iniciatyva
akmuo su ženklais buvo iškeltas ant kranto, pastatytas ant nedidelio postamento. Nuvirtęs
nuo jo, įsmegęs žemėn akmuo žvalgytas 2007 m. Neries ekspedicijos metu (N54o41´09,7",
E25o15´26,1"); 2012 m. jis vėl pastatytas ant žemės.
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13
Žvėryno akmuo su ženklais
jį atradus (1958)

14
Žvėryno akmens
ženklų schema (2013)

Akmuo – itin stambiagrūdis rausvos spalvos su juodomis priemaišomis, 1,75 x 2,3 x
1,6–1,7 m dydžio, granitas. Ženklai iškalti netaisyklingo ovalo formos, gana lygioje, tarsi
nugludintoje 1,3 x 1,75 m dydžio plokštumoje. Apvadas – 1,27 x 1,3 m dydžio (išorėje;
jo skersmuo sutampa su plokštumos aukščiu). Gediminaičių stulpai – 78 cm aukščio, 38
(apačioje) – 39 (viršuje) cm pločio, nuo jų apačios iki apvado ribos 10 cm atstumas, nuo
viršaus – 37 cm. Atstumas tarp Stulpų šonų ir apvado yra 40 ir 44 cm. Ženklų griovelių
plotis svyruoja nuo 2–2,2 cm iki 3–3,2 cm, gylis – nuo 1,5 iki 1,8 cm. Už 3 ir 4 cm į šalis
nuo Gediminaičių stulpų iškaltos 4 cm skersmens, 1,2–1,5 cm skersmens duobutės. Ties
apvado viršumi – status aptrupėjęs akmens kraštas, ant jo – aptrupėjusios 11 cm aukščio
karūnos su 18 cm aukščio ir 17 cm pločio kryželiu žymės (14 pav.).

Istoriografai mano, kad Žvėryno akmuo esantis didžiojo kunigaikščio valdos riboženklis,
kurį pagal Gediminaičių stulpų matmenis reikėtų datuoti XV a. – XVI a. pradžia (Tautavičius
1966; Gudavičius 1982, 86–88; PS 561; Rimša 2004, 73). Pastaraisiais metais kraštotyrininko
Aleksandro Stabrausko pastangomis buvo patikslinti duomenys apie panašų akmenį su Gediminaičių stulpais, XIX a. buvusį Baltupiuose, prie kelio į Vilniaus Kalvarijas (Stabrauskas 2008).

Tai svarbu toliau tyrinėjant Žvėryno akmenį, turint galvoje ir faktą, kad 1646 m. sprendžiant
žemės ginčą tarp Vilniaus miesto ir jėzuitų vienuolių buvo kalbama apie riboženklį – akmenį
su miesto ženklais, kuris esą buvo nuridentas į Nerį ir kartu su daugeliu kitų upės akmenų gulėjo kairiajame jos krante, kitapus Žvėryno (plačiau žr.: Jogėla ir kt. 2008, 30–39, 257).
Iš istorinių antspaudų žinomas Vilniaus miesto ženklas – Šv. Kristoforas, o ne Gediminaičių stulpai (Rimša 1999, 579–646). Tačiau, galimas daiktas, būtent apie juos ir reikėtų kalbėti,
nes 1441 m. Kazimieras Jogailaitis privilegijoje Vilniaus miestui, be visa kita, sako, kad dovanoja didžiajam kunigaikščiui priklausantį lauką, plytintį nuo miesto iki Neries iš vienos pusės
ir nuo Velniakalnio iki Lukiškių – iš kitos: Campum nostrum, a Civitate ipsa usque ad fluvium
Vilia ab una, et a Czartowa Gora, usque ad Łukiszki partibus, et altera situatumi (Jogėla ir kt.
2008, 13, išn. 10). Iš XVII a. vidurio miesto planų žinoma Velniakalnio vieta – tai aukštuma
kairiajame Neries krante, netoli nuo Žvėryno akmens su ženklais radimvietės (Jogėla ir kt.
2008, pav. 6, 9, 10). Neatmestina, kad 1958 m. Žvėryno akmuo surastas ne pirminėje vietoje
ir dar iki tol, kai 1441 m. miestui buvo padovanotas laukas nuo Velniakalnio iki Lukiškių, šios
valdos ribos galėjo būti paženklintos riboženkliais su didžiojo kunigaikščio ženklu.
Telieka pridurti, kad lietuviškas Czartowa Gora (Czarthowahora – SDG 9) atitikmuo yra
Pamėnkalnis (Памекальнис, 1602 m. – Jurkštas 1985, 44), kilęs iš žodžio pamėnas „šmėkla,
pamėklė“ (LKŽ IX 292). Pamėnkalnis (160 km, kair.) Žvėryno kilpos smaigalyje gali būti siejamas ir su upeiviams gresiančiais pavojais (plg. Peklynės kalną prie Elniakampio – W 212), ir
su senovės lietuvių šventgire, kuri, anot Motiejaus Stryjkovskio, tęsėsi nuo Puškarnios netoli
nuo Neries ir Vilnios santakos iki Lukiškių (BRMŠ 524–525, 558).4
Nežinia, ar didžiojo kunigaikščio valdas, vėliau miesto ribą ženklinančio riboženklio
čia būta ar ne, šiaip ar taip, pasisukusi šiaurėn, Karoliniškių kryptimi (159 km, deš.), upė
keičiasi. Tą matydamas, įkvėpimo apimtas J. Bulhakas rašė, kad šioje vietoje palikusi miestą
Neris – rami atsiskyrėlė – teka tarp puikių, Vingio mišku apaugusių krantų. O upė ir miškai,
lyg norėdami įrodyti, kad Vilnius ir jo apylinkių peizažas sudaro visumą, priartėja prie miesto
(Bułhak 2006, 24) (15 pav.).

15
Neris ties Karoliniškėmis
(1912–1915)
	Dėmesį atkreipia faktas, jog apie šią tradiciją, Lizdeiką ir Radvilas Lukiškėse dar kalbama 1646 m.
nagrinėjant Vilniaus miesto ir jėzuitų ginčą (Jogėla ir kt. 2008, 12, išn. 4). Čia pat, ant Lukiškių ribos,
ir Vilkpėdė – su miškų ir žvėrių deivės Medeinos kultu susijęs akmuo (plačiau žr.: Vaitkevičius 2003b,
24–25).
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Po ilgos pertraukos raitydama Vingio kilpą, dešinėje palikusi raguvų išraižytą Karoliniškių kalvyną su Plikakalnio atodanga, Neris vėl srauni (apie 7,8 km/h). Fiksuojame nedidelę
rėvą (pradžioje – N54o41´31,6", E25o14´16,4"; galbūt ją K. Tiškevičius vadino Naująja Rėva:
pomiędzy Zwierzyńcem a Zakretem przebyliśmy zaborę Nową-rafą zwaną – W 204). Tekėdama
tolyn upė platėja, pro smėlio sąnašų salą plaukiame dar greičiau (apie 8,5 km/h).
Pagaliau po ilgos ir įtemptos dienos temstant pasiekėme Vilniaus universiteto Botanikos
sodo pakrantę. Įveiktas dar vienas ilgas upės ruožas, tai antrosios ekspedicijos dalies pabaiga.
Apėmė nuovargis ir liūdesys, nes daugeliui Neries ekspedicijos dalyvių, tiek baltarusių, tiek
lietuvių, šiomis dienomis labiau parūpo vakarinių renginių ir priėmimų šurmulys. Deja, juose
mažai kalbėta apie ekspedicijos prasmę, tikrąsias vertybes ir didžiausią jų – Nerį. Deja, čia,
Vilniuje, srūva apleista, pamiršta ir nereikalinga upė, paskendusi krūmuose ir nesuskaičiuojamose šiukšlėse.
Su Daiva ir vaikais išvažiavome į Pašulniškes, visą šeštadienį namuose ieškojau kelionei
reikalingų žemėlapių, išrašų ir knygų, į laikmenas kėliau garso įrašus ir nuotraukas, dariau jų
kopijas ir rašiau metrikas. Be to, likusiai ekspedicijos daliai ieškojau švarių drabužių nepaliaudamas galvoti apie būtinus reikmenis, plaukimą ir mūsų mokslinių tyrinėjimų uždavinius.
Mintyse jau rašiau ir skaičiau būsimą ekspedicijos knygą, apie kurią pakeliui į Vilnių gana
daug su bendražygiais kalbėjomės, tarėmės.
Birželio 24-osios sekmadienio rytą lydimas Daivos sugrįžau į Vingį. Čia pat Jurasis, Filomena, Gražina, po nedidelės pertraukos vėl kartu su mumis ir Lina. Sveikinamės su naujokėmis Inga ir Laura. Iki ekspedicijos pabaigos mūsų, mokslininkų, įgula iš esmės nebesikeis.
Per praėjusias dienas įpratau poroje su Jurasiu sėdėti laivugalyje, irkluoti ir vairuoti. Tačiau
tariamės, kad retkarčiais vis keisimės vietomis, ilsėsimės plausto viduryje, taupysime jėgas.
Rūpestingai sukrovę daiktus, pripūtę plaustą atsisveikinome su vieta, kuri mena garsiąją
Radvilų giminę, Vilniaus jėzuitus. Jų vasarvietėje virė gyvenimas, buvo rengiami aukščiausių
LDK pareigūnų susitikimai. XVIII a. antrojoje pusėje čia šeimininkavo vyskupas Ignotas Masalskis, vėliau – Vilniaus generalgubernatorius Levinas Benigsenas. Jo rūmuose Vingyje ne
kartą lankėsi Rusijos caras Aleksandras I. 1812 m. birželio 24 d. ten surengtame pokylyje jis
sužinojo apie Napoleono armijos įsiveržimą. Po šimto metų – 1920 m. dvarvietėje pradėtas
kurti S. Batoro universiteto Botanikos sodas, netrukus Vingio miškas buvo paskelbtas rezervatu (W 202–203; N 110–111; Jogėla ir kt. 2008, 58–66).
Dar nepasiekus tilto, jungiančio Lazdynus su Paneriais, nedidelė rėva (pradžioje –
N54o40´37,6", E25o13´56,2"), dešinėje Neries dalyje – apie 120 m ilgio sėklius. Čia reikia
ieškoti XIX a. pradžios topografiniame žemėlapyje pažymėtos salos (VTŽ), Lesnikų rėvos
(Лъсники ½ вер. ниже Лукишекъ – Матерiалы 1861, 126). Dešiniajame krante būta tuo pačiu vardu vadinto kaimo tarp miškų (Leśniki – Synodus 1744, 39; lenkų leśny – „miško, miškų;
miškinis“).
Šios vietovės istorija nepaprastai sena. Ten, kur 1948–1951 m. kairiajame Neries krante pastatyta Vilniaus termofikacinė elektrinė, būta vienos seniausių stovyklaviečių Lietuvoje.
1942–1949 m. šią vietą žvalgė istorikas Konstantinas Jablonskis ir jo dukra archeologė Rimutė
Jablonskytė-Rimantienė. Jie ant trečiosios viršsalpinės Neries terasos, abipus nedidelės raguvos,

rado 6 nedideles aikšteles – kelių šimtų titnaginių strėlių antgalių, gremžtukų, rėžtukų, peilių,
skaldytinių sankaupų (16 pav.). Šie radiniai, būdingi Pabaltijo Madleno grupei, datuojami
XI tūkst. pr. Kr. (Rimantienė 1972, 34–35; 1974, 78; 1996, 15, 17–18; Šatavičius 2008, 27–28).
Kartais toje pačioje vietoje nepagrįstai ieškoma Vilniaus kapitulos Panerių dvaro, vėliau palivarko (Drėma 1991, 370). Jo būta toliau – Savanorių prospekto pabaigoje, Panerių kalvyno papėdėje, tarp Neries ir kelio į Kauną (VTŽ; plg. TVD 348). Nuo šios dvarvietės (apie
152 km, kair.) mus skiria pabaigos neturintis pramoninis Žemųjų Panerių rajonas ir nedidelė
rėva (pradžioje – N54o39´36,7", E25o13´35,0"). Galbūt pastaroji buvo vadinama Šunelio, arba
Šunelių, vardu (Сабачки при горахъ Понарскихъ, 4 вер. ниже г. Вильно – Матерiалы 1861,
126; Sobaczka – W 284).

16
Vilniaus 1-oji akmens
amžiaus gyvenvietė.
Titnaginiai gremžtukai

17
Panerių dvaras
kairiajame
Neries krante,
Panerių kalvyno
papėdėje
(1923/1925)

1390 m. gegužės 15 d. privilegijoje Vilniaus kapitulai ir vyskupams Jogaila sako, jog Panerių kaimas (dictam villam Ponary) priklausė dar Algirdui. Dovanodamas Panerius kapitulai
Jogaila leido jai imti kas dešimtą žuvį ir įsakė iš Vilniaus pilies kasmet duoti 12 pūdų vaško;
už jo sielos išganymą nustatytomis dienomis laikyti mišias (Balinskis 2007, 129, išn. 38; Jučas
2007, 22). Iš 1518 m. Žygimanto Senojo ir 1642 m. Vladislavo Vazos privilegijų matyti, kad
minėtos žuvys gaudytos Neryje (fluvio Vigijlija) esančioje valdovo užtvaroje – takišyje (Decimu piscem de dicto nostro obstaculo – MAB f. 43–13830, 1v). Ilgainiui kapitulai apie Vilnių
priklausė Verkiai, Gervėčiai, Molėtai, Šešuoliai, Videniškės ir daugelis kitų valdų (plg. ML
100–101). Tačiau Panerių dvaro (17 pav.) būta nedidelio, iš viso 165 valakų dydžio. Kairiajame
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Neries krante jis plytėjo iki Vingio (Jėzuitų Lukiškių), ribojosi su Salininkais pietuose ir Neravais vakaruose. Dešiniajame krante Panerių valdos siekė Gudelius ir Pilaitę (Inwentarz 1795,
9v–10; Wizyta 1820, 14v–15; plg. SGP VIII 763).
XVIII a. pirmojoje pusėje Vilniaus kapitulos Panerių dvaras savąjį Neries ruožą jau nuomojo žvejams (žr. Inwentarz 1722, 3v). Iš 1799 m. sausio 26 d. kun. Ignoto Kontrimo pasirašytos nuomos sutarties sužinome, kad nuo 1800 m. balandžio 23 d. iki 1804 m. balandžio
23 d. žvejui ponui Tomui Daukšai buvo išnuomoti abu Kapitulai priklausantys Neries krantai.
Sutartis jam suteikė teisę gaudyti žuvis visais būdais ir priemonėmis (wszeskim przemysłem y
narzędziem), iš vietinio medžio kalti takišius (tačiau šie neturi trukdyti upeiviams) ir pasistatyti ant Neries kranto nedidelį namelį (nad brzegiem dla przytułku maleńkiey chatki); sutarčiai pasibaigus jis vėl atiteksiantis Kapitulai. Sutartimi buvo nustatytas metinis 150 sidabrinių
nuomos mokestis, be to, nurodyta, kad T. Daukšai draudžiama pardavinėti Kapitulos žemių
ir Neries pakrančių mišką bei kalkakmenius (ani Lasu, ani Kamieni wapiennych z brzegow
y Gruntow Ponarskich na przedaż niewywoził). Prierašas rodo, kad 1804 m. balandžio 23 d.
sutartis buvo pratęsta dar ketveriems metams (Kątrakt 1799), o nuo 1810 m. balandžio 10 d.
tas pats Neries ruožas iš esmės tomis pačiomis sąlygomis šešeriems metams buvo išnuomotas
žvejams Jurgiui Rutkauskui ir Bartalomėjui Kunickiui (Kontrakt 1810).
K. Tiškevičius atkreipė dėmesį į lietuvišką Panerių pavadinimo kilmę (W 204), tačiau
iš pakrančių gyventojų lūpų Neries vardą išgirdo tik už pusšimčio kilometrų, Grabijoluose
(98 km, kair.). Simboliška, kad įplaukdami į Vilnių prieš kelias dienas prisiminėme Paneriškių
kaimą, buvusį prie Baltupių (Neris 2012, 137), o šiandien atsisveikindami su Vilniumi plaukiame pro Panerius.
Neįveikusi Panerių kalvyno Neris priversta keisti kryptį. Pasukusi į šiaurės vakarus vagą
ji pribarstė akmenų (N54o39´04,7", E25o12´03,8"). Galbūt tai Panerių vardu vadinta rėva
(Ponarka – W 210, 284), kairiajame upės krante būta Pastalės akmens (Podstoli – W 285).
Srauni tėkmė neša plaustą kelis šimtus metrų, ten laukia dar viena nedidelė rėva (pradžioje –
N54o39´26,5", E25o10´45,5").
Remdamasis Feliksu Bernatovičiumi (1786–1836), romano „Pajauta, Lizdeikos duktė“
autoriumi (išleistas Varšuvoje 1826 m.), K. Tiškevičius Panerių kalvose mini pilies liekanas
(ostatek... zamczyska – W 209). Galimas daiktas, kad kalbama apie pastaraisiais metais šioje
aukštumoje žvalgytus du Jankiškių piliakalnius (N54o38´58,4", E25o10´55,8" ir N54o38´54,0",
E25o11´02,3"). Jų gynybiniai pylimai ir grioviai verčia manyti, kad apie XIV a. piliakalniai
saugojo kelią į Vilnių, Neries slėnį (Stončius ir kt. 2009, 491–493). Savo metu prof. Stanislovas
Kolupaila girdėjo padavimą apie Aukso karieta vadinamą vietą Panerių kalvyno papėdėje,
Neryje. Esą traukiantis prancūzų kariuomenei karieta, vežanti Napoleono iždą, nuslydo į upę
(Kolupaila 1959, 450–451; žvejai dar dabar, sako, tikisi tą kasą užtikti vagoje – Kolupaila 1940,
63). Galbūt šis pasakojimas susijęs su piramidės formos akmeniu, vadinamu Paiždininkiu
(Podskarbiec), kurį K. Tiškevičius mini žemiau Vingio (W 204). Tai, kad nuskendusios karietos motyvas dažniausiai sietinas su Neries užutėkiais ir gilesnėmis vietomis (plg. Karietą
aukščiau Grabijolų), manytina, kad šiame upės ruože kažkur taip pat būta gelmės. Darytina
prielaida, kad toks užutėkis buvo prie Bukčių.

Istorinis Bukčių (150 km, deš.) kaimo pavadinimas Buchta (VTŽ; SGP I 197) atitinka
bltr. бухта „užutėkis, gili vieta“ (Яшкiн 2005, 119; plg. Neris 2010, 118), taip vadinasi daugelis
Neries užutėkių žemiau Vilniaus, pvz.: Glęboka buchta [= Gilioji], Buchta Albuka [= Albinėlio],
Šilanka buchta [= Šilėnų] ir kt. (LTR 7592: 78, 95, 675, 745, 1320), plg.: Kur tokios vietos yra,
kur gilias jau, buchtas vadindava, atvajai. I ten lydekai laikydavosi (LTR 7685/1199, Litviniškės).
Matyt, Bukčiai išaugo iš užusienio, įkurto Neries slėnyje ties nedideliu upės vingiu. Panaši kaimyninio Jočionių kaimo (148 km, kair.) padėtis: aukštumoje įsikūrė rėžinis kaimas ir
Jočionių palivarkas (Joczuny – Synodus 1744, 39; Jaczany – II: PP: Miłosernych – TVD 348),
o slėnyje, upės pakrantėje – viensėdžiai (18 pav.). 1857 m. jie netraukė K. Tiškevičiaus akies
savo grožiu, turtu ar išpuoselėtu žemės ūkiu. Šiaudais dengtas namelis, aplinkui – vargani ūkiniai pastatai. Gyvenimas paupyje skiriasi nuo toliau už miesto ūkininkaujančiųjų. Klojimas,
tvartas, svirnas ir kamara čia dažniausiai būna tušti – kiekviena iškulta grūdų sauja, šiaudų
grįžtė, veršiukas, višta, kiaušinis – viskas nešama į miestą parduoti (Tutaj pusto w stodole,
pusto w oborze, pusto w świrnie i w śpiżarni: bo każdą garść ziarna wymłóconą, każden pęk
słomy, cielę zaledwo urodzone, kurę, jajko, – wszystko się niesie do miasta i na grosz gotowy
zamienia – W 209). Gyventojai turi mainų laisvę, dažnai ja naudojasi, tad nesivargina galvoti
apie rytojų (Mieszkańce tych siedzib, jako wołni ludzie, zbyt się często tutaj przemieniając, nie
myślą szczerze o jutrze, nie przykładają ręki do ich ulepszenia – W 209).

18
Bajorkaimis Panerių apylinkėse
(XX a. 3-iasis dešimtmetis)

Vienas kitas toks viensėdis upės slėnyje prie Vilniaus išliko iki mūsų dienų. Juose viešpatauja skurdi buitis, šeimininkai – dažniausiai nuolatinio darbo neturintys vietos gyventojai
(tutejszy) ir sunku pasakyti, ar dėl savo menko išsilavinimo, ar tam tikro tingumo. Dauguma
jų iš valstybės gauna socialines pašalpas, tik pirmieji, stokojantys profesinių įgūdžių, dažnai
imasi meškerės, tinklo, uogauja, grybauja arba ieško kito uždarbio, o kiti pirmenybę teikia
svaigiesiems gėrimams, buria bendraminčius.
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Įkopus į Panerių aukštumas Jočionių palaukėmis nuo seno buvo keliaujama į Kauną
(TVD 349v–350). Neris – vandens kelias – šioje vietoje atitolsta, bet išlieka keliaujančiojo akiratyje. Abu keliai į Kauną ir tolyn į vakarus – į Žemaitiją, Karaliaučių (do Kowna, na Zmóydz
y do Królewca – LVIA SA 3939, 679), abu keliavimo būdai yra vienodai seni ir įprasti.
Istoriniuose dokumentuose dažnai minimas vieškelis iš Vilniaus į Kauną (plg. дорозе
великой, што з Вильни до Ковна идеть, 1558 m. – LM 43, nr. 31), pirmi jo aprašymai randasi ir žemėlapius imta braižyti XVIII a. antrojoje pusėje – pabaigoje (Plan 1776; Carte 1796;
LVIA SA 3939, 368–370, 679–680; Wizytacja 2001, 742–745). Kelias veda per Rykantus, Vievį,
Žiežmarius ir Rumšiškes, panašiai kaip šiandien, tačiau jis vingiuoja, prisitaiko prie aplinkos
ir skatina gyvenviečių, aptarnaujančių statinių tinklo plėtrą. Antai Trakų pavieto žemėlapyje
pažymėta Rykantų pašto stotis (Dom Pocztowy) ir viena po kitos pakelės smuklės: Kauno
Vokės, Moluvėnų, Rykantų, Joteliūnų, Kazimieriškės, Vievio, Ausieniškių, Streipūnų (Mappa
1800) (19 pav.).

19
Vilniaus–Kauno kelio ruožas tarp Grigiškių
(istorinio Kauno Vokės kaimo vietoje) ir Rykantų (1800)

Apie plukdomą medieną, Nerimi žemyn ir aukštyn gabenamas prekes, prekeivių keliones
knygoje jau kalbėjome pasakodami Neries aukštupio ir Vilniaus istorijas. Č. Kudaba teigia,
kad 1411 m. laivu Nerimi keliavo didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Jogaila (N 95), per
karą su Maskva norint apsaugoti Vilniaus bažnyčių varpus ir išgelbėti Katedros lobius į krašto
gilumą jie buvo gabenami vytinėmis (Jogėla ir kt. 2008, 47). XIX ir XX a. viduryje keliauti
sieliais buvo įpratę Vilniaus turgaus prekeiviai, į Kalvarijas traukiantys maldininkai (N 85).
Bronius Verkauskas iš Laukystos (65 km, deš.) mena, kaip 1944 m. liepą valtimis, baidarėmis ir net ant pripūstų automobilių padangų Nerimi iš Vilniaus, kurį puolė Raudonoji armija, plūdo pabėgėliai lietuviai. Jis pats 1950-ųjų pradžioje kartu su sielininkais plaukė į Kauną
ketindamas paduoti stojimo į Politechnikos institutą dokumentus. Kelionėje užtrukęs dvi paras, ankstų trečios dienos rytą B. Verkauskas laimingai pasiekė Vilijampolę (LTR 7685/1273).

Šiandien kelionė į Kauną prasideda prie Gariūnų (148 km, kair.). Kitaip nei Neris, kurios vaga per amžius nesikeitė, tiesinamas greitkelis palaipsniui trumpėjo ir nuo gyvenviečių
tolo. Nors atstumai palyginti nedaug skiriasi (100 km sausuma ir 160 km vandeniu), kelionės
trukmės lyginti nedera. XIX a. viduryje kelionė iš Vilniaus į Kauną, nelygu kelio būklė ir kitos
aplinkybės, trukdavo nuo paros iki pusantros arba ilgiau (Матерiалы 1861, 187), šiuolaikiniai
automobiliai skrieja nuo valandos iki dviejų. O upe keliaujama į Kauną, kaip ir anksčiau, net
kelias dienas.5
Nuo kalvų atsiveriančio Gariūnų slėnio grožis kitados gniaužė kvapą, čia raibo akys ir
svaigo galva (Bułhak 2006, 86–87); kairysis Neries krantas kyla į iki šiol neregėtą 85 m aukštį!
(N 114). Tačiau regint tas pačias vietas praėjus beveik šimtmečiui po įkvepiančių J. Bulhako
pasivaikščiojimų po Vilniaus apylinkes skirtumas akivaizdus. Per praėjusius metus Neris pasikeitė. Upė niekur nedingo, bet jos liko mažiau.
Pradėjus veikti Vileikos hidroelektrinei dalis Neries vandens lieka Baltarusijoje, nusekusios upės pakrantės priaugo krūmų ir medžių, paupiuose nesimato gyvulių. Gariūnų ir kitų
kaimyninių kaimų vietoje – turgavietės, prekių sandėliai, degalinės, automobilių aikštelės.
Kalvos sulygintos, nutiesti keliai. Aukštyn kyla Vilniaus trečiosios termofikacinės elektrinės
kaminai, ore tvyro iš miesto vandens valymo įrenginių sklindantis dvokas. Per metus čia išvaloma apie 40 mln. m3 nuotekų ir oficialiai teigiama, esą į Nerį išleidžiamas švarus, 97%
išvalytas vanduo. Tačiau paupio gyventojai pasakoja kitas istorijas ir apie švarą sprendžia ne iš
skaičių, o iš drumzlino vandens, blogo kvapo, pakrančių dumblo, išgaišusių žuvų. Plg.: „Nors
Adamkus tuos valymo įrenginius priėmė, visa tai – reklama“ (Choć Adamkus sam przyjmował
te aczistÍtelnyje saarużénija, to wszystko reklama – LTR 7685/1036, Bieliūnai), „Daug chemijos
[į upę. – Vait.] patenka, nuotekos. Jie [valdžios atstovai. – Vait.] esą pastatė valymo įrenginius,
bet niekas nepasikeitė“ (Dużo chimii wprowadzili, kanalizacje te, oni niby zrobili aczystnyje, to
wszystko idzie, wszystko jedno, rozumie? – LTR 7685/1063, Pugainiai) (20 pav.).

20
Vilniaus nuotekų
valymo įrenginių
vamzdžiai
žvelgiant iš Neries
(2007-06-24)

5

2007 m. Neries ekspedicijos dalyviai keliavo devynias.
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Paminėtina, kad Neries tarša nėra naujas reiškinys. XIX a. antrojoje pusėje auganti Vilniaus pramonė upei jau kėlė pavojų. „Gyvendami arti upės ir vartodami jos vandenį, mes neseniai pastebėjome, kad iš Vilniaus pirklių Parneso ir Šeiniuko (posesija 883) namų, esančių
šalia mūsų, nuolat išleidžiamas į upę kažkoks tamsiai žalias skystis, skleidžiantis nemalonų
kvapą ir teršiantis vandenį, kurio negalima vartoti, nes kenkia sveikatai. Ne kartą pastebėjome
ten, kur išleidžiami nešvarumai, daug nugaišusių žuvų“, – taip Lukiškių gyventojai 1890 m.
lapkričio 24 d. Vilniaus gubernatoriui skundė odos apdirbimu besiverčiančius pirklius (Jogėla
ir kt. 2008, 193).
K. Tiškevičius Neries ekspedicijos aprašymą žemiau Vilniaus pradeda žodžiais: „Niekur
ekspedicijos metu nemačiau tokios daugybės į vieną vietą surinktų akmenų kaip tik čia. Neris kupina tai didesnių, vardus turinčių, tai vėl mažesnių, bevardžių, bet pavojingų akmenų“
(Nigdzie w ciągu całej mojej podróży po tej rzece nie napotkałem takiego mnóstwa kamieni szkodliwych, w jedno prawie miejsce zebranych. Przepełnioną ona jest bądź większemi, mającemi
swe nazwiska, to znowu mniejszemi bez nazwiska, a zawsze szkodliwemi kamieniami – W 210).
Ilgai keliavę per miestą, po ilgos pertraukos didesnį akmenį upėje išvydome praplaukę Gariūnų tiltą, prie kairiojo Neries kranto (N54o40´24,2", E25o09´51,8").
Akmuo – raudonos spalvos su mėlynais intarpais granitas, netaisyklingos piramidės formos, apie 2,3 x 2,9 m dydžio, 1,75 m aukščio (matuojant nuo upės dugno; virš vandens –
apie 1 m); riedulio viršuje – 3 netaisyklingos formos kaltu iškaltos duobutės.

Atkreiptinas dėmesys, kad ieškoti didžiųjų Neries akmenų su vardais – kebli užduotis.
Pirma, nuo XVI a. antrosios pusės su šiais akmenimis – laivų ir sielių kliūtimis – buvo nuolat
kovojama. Tačiau bandymai šalinti akmenis iš Neries iki pat XX a. pirmosios pusės davė mažai naudos (plačiau žr. W 262–266). 1931 m. potvynio padariniai privertė Vilniaus magistratą
iš esmės valyti Neries vagą, didžiuosius akmenis sprogdinti paraku, mažesnius vilkti į krantą
ir kelti sausumon. 1932 m. Vilniaus–Verkių ruože atliktų darbų dokumentacija atspindi jų
mastą ir leidžia bent kiek įsivaizduoti, kokia akmeninga iki tol buvo Neris. Antai 1932 m.
rugsėjo 5–11 d. vien ties Birių dvaru (185 km, kair.) upėje buvo susprogdinti 8 akmenys (bendras jų tūris – 20 m3), 65 akmenys laivu išvilkti į krantą (30 m3), dar 10 – be laivo (2,5 m3). Šis
darbas, anuomet priskirtas viešiesiems darbams, buvo įvertintas 370 zlotų suma (LCVA f. 154
ap. 1 b. 2417, 14v).
XX a. 4 dešimtmetį dauguma didžiųjų Neries akmenų apie Vilnių buvo susprogdinti vietoje arba išvilkti į krantą laivais su specialia įranga (prądówka). Senieji gyventojai žemiau
Vilniaus pasakoja, kad 1938–1939 m. upėje darbavosi „laivas su geležiniu tiltu“ – baher (LTR
7592: 1373, 1377; bager – LTR 7685/1023; taip pat žr. Stabrauskas 2008, 24). Įvairios formos
ir dydžio kaltu išgrandytų duobučių šiandien galima pastebėti ant daugelio akmenų Neries
pakrantėse (21 pav.). Atrodo, kad šie akmenys buvo išjudinami ir velkami specialiais gnybtais,
įstatomais į duobutes.
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22

Į Neries krantą išvilkti Saidės
rėvos akmenys (2004-09-24)

Neries vietų, rėvų ir akmenų, turinčių vardus
Vilniaus–Kernavės ruože, schema (2005)

Antra, didžiųjų Neries akmenų su vardais paieškas apsunkina pateikėjų stoka. Neliko
sielininkų, žvejų, kurie leistųsi valtimis upe aukštyn ir žemyn, pažinotų Nerį kaip savo pasaulį,
kaip savo namus. Senieji pakrančių gyventojai, dar prisimenantys akmenų ir kitų upės vietų
pavadinimus, šiandien neturi jėgų eiti, važiuoti, plaukti, tai yra vietoje ieškoti rėvų, riedulių ir
gelmių, kurių vardus dar saugo jų atmintis. Su šiais sunkumais susidūrė ir Neries regioninio
parko kultūrologė Ida Stankevičiūtė (1952–2006). Surinkti vietų vardus, pasakojimus ir padavimus – tai pusė darbo, kurį turi atlikti upės biografijos tyrinėtojas. Surinkęs žinias jis turi
leistis į kelionę upe, lyginti, kas girdėta, su tuo, kas matoma, kuo atidžiausiai ieškoti, aprašyti,
matuoti, fotografuoti vietas, kitaip tariant, jas įsiminti.
Svyruojant vandens lygiui upėje ne visi akmenys matomi, juos sunku tiksliai išmatuoti.
Norint prie akmenų priplaukti pripučiamu plaustu ar kita panašia plaukimo priemone, reikia
sumanumo, daug fizinių jėgų. Leistis nešamam upės tėkmės pavojinga ir neišmintinga – atsitrenkęs į akmenį plaustas gali apvirsti, atšokęs dar didesniu greičiu yra nešamas tolyn. Priplaukus iš šono ir net prieš srovę prisiyrus prie akmens kaskart reikia sukti galvą, kaip įsikibti,
prisitraukti, užsiropšti su laivo virve primynus ją koja. Mokslininkų plausto įgulai teko ne
kartą šitaip vargti. Tiesa, nuo Gariūnų tilto plaukėme turėdami po ranka Idos lauko užrašus.
2004 m. rudenį padedama Arvydo Barzdėno, Neries ekspedicijos dalyvių Kęstučio ir Vyčio,
ji du kartus leidosi iki Kernavės ir sudarė Neries rėvų, didžiųjų akmenų sąrašą bei nurodė
atstumus nuo Gariūnų tilto. Šis sąrašas turėjo palengvinti tyrimus, patikslinti ir sukonkretinti
vietos gyventojų prisiminimus, padėti spręsti aibę klausimų, kurie kyla ieškant K. Tiškevičiaus
paminėtų vietų, lyginant jo knygos eilutes su vėliau užrašytais duomenimis. Vėliau jau aš tęsiau Idos pradėtą darbą ir parengiau Neries akmenų ir kitų upės vietų tarp Vilniaus ir Kernavės schemą (22 pav.). 2007 m. Neries ekspedicija buvo puiki proga šiuos duomenis patikslinti
ir papildyti. Vandens lygis upėje tomis dienomis buvo apie 25–30 cm žemesnis už vidutinį.

Po ilgos pertraukos šiandien pavyko aptikti ne tik didesnį akmenį upėje (N54o40´24,2",
E25 09´51,8"). Kiek aukščiau Sudervės upelio žiočių, Gudeliuose (147 km, deš.), vėl išvydome Rytų Lietuvos kultūros pilkapius. Nuo pat Smurgainių apylinkių vidurupyje jų čia gausu,
tai būdingi ir lig šiol išsamiausiai tyrinėti priešistoriniai paminklai prie Neries. Daugumoje
pilkapių rasta V a. antrosios pusės – VI a. sudegintų mirusiųjų kapų. Ne išimtis – Gudelių pilkapiai. Deja, dalį jų sunaikino aukštos įtampos elektros linijos ruožas, apardytieji buvo ištirti
1987–1989 ir 2002–2008 m. (Balčiūnas ir kt. 1988, 178; Strazdas 1990; Kurila 2009).
o
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Gudelių pilkapiai, vadinami Švedų kapais, išsidėstę dideliame plote 0,15 km į rytus nuo
Neries ir Sudervės upelio santakos, dešiniajame Neries krante (N54o40´22", E25o10´04" –
vidurinėje dalyje). 1987 m. žvalgomoji ekspedicija čia suskaičiavo 73 vidutiniškai 6–15 m
skersmens, 0,3–0,8 m aukščio sampilus. Dalis pilkapių buvo sunaikinta arba apardyta valant ruožą po aukštos įtampos elektros linija, kuri kerta pilkapyną šiaurės pietų kryptimi.
Iš viso čia ištirta 13 pilkapių, juose rasta 15 degintinių kapų ir vienas jų, kaip spėjama, yra
simbolinis. Pagal įkapes: kirvį, ietigalį, verpstukus, antsmilkinį, antkakles, žiedus, diržo
sagtis ir kai kuriuos kitus radinius kapai datuojami V–VII a. (23 pav.).

23
Gudelių pilkapynas
(Vilniaus r.).
Pilkapio 14 (70?) degintinio kapo 1A įkapės:
1) deformuota
antkaklė; 2) sulūžęs
antsmilkinis; 3) įvijiniai
žiedai; 4) susilydžiusių
papuošalų dalys

Atliekant archeologinius tyrinėjimus taip pat nustatyta, kad pilkapiai supilti virš viduriniojo akmens amžiaus stovyklavietės (apie VIII tūkstantmetį pr. Kr.), vėliau toje pačioje
vietoje būta senojo geležies amžiaus gyvenvietės (apie II–III a.). Tyrinėjant pilkapius taip
pat rasta radinių iš XVIII–XIX a. sodybvietės ar dvarvietės (Kurila 2009, 107).

Archeologiniais paminklais garsėja ir kaimyninis Pasienių (lenkų kalba – Granica) kaimas (146 km, deš.). Čia surasti titnaginiai radiniai: strėlės antgalis, peilis, taip pat skaldytinių
dalys, skeltės ir nuoskalos yra laikomos seniausiais prie Neries rastais dirbiniais, kuriems daugiau kaip 12 000 metų! (Šatavičius 2008, 31) (24 pav.). 1979 m. Pasieniuose, palaipsniui platėjančio Neries slėnio pradžioje, ant pirmosios upės terasos (vidurinėje dalyje – N54o40´51,2",
E25o08´57,9"), buvo surasta ir vėliau pradėta tyrinėti senojo–viduriniojo akmens amžiaus
pradžios (XI–VIII tūkst. pr. Kr.) stovyklavietė; su pertraukomis ten žmonių gyventa ir vėliau
(Girininkas 1980, 14–15; Šatavičius 1992; 1994; 1996, 28–29; ir kt.) (25 pav.).
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Pasienių 1-oji akmens amžiaus
gyvenvietė. Seniausias Neries
slėnyje rastas įkotinis strėlės
antgalis

Pasienių 1-oji akmens amžiaus gyvenvietė.
Įkotiniai strėlių antgaliai ir jų dalys

Kadangi Pasienių priešistorė jau plačiai aprašyta, mums rūpėjo istoriniai laikai, Vilniaus
prieigose esančio kaimelio šiandiena. Vakarinėje kaimo dalyje, dar vadinamoje antraisiais Pasieniais, aplankėme penkiasdešimtmetę Janiną Prokofjevą.
Pasieniuose gyveno Janinos tėvai ir seneliai. Kaime kalbama lenkiškai, upė vadinama
Wilia, Wilja, kartais – Wilija. J. Prokofjeva pasakoja, kad paprastai, t. y. baltarusių arba gudų
tarme, kalbama mišriuose rusų ir baltarusių kaimuose kairiajame Neries krante: Tam i Ruskie,
i Białorusy (...) tam więcej mieszanka, oni po prostemu więcej rozmawiajo. To z tamtej strony
Wilii (...). A tutaj u nas więcej po polsku rozmawiają (LTR 7686/507; plg. Ja mówia jak oddzielna respublika, wrodiby. Nu, na drugiej stronie rzeki tak po prostemu – LTR 7685/1048, Saidžiai
deš. krante). Janina vienu sakiniu taikliai nusako viso Vilniaus krašto padėtį: Nu domówić sie
na różnych językach można („Susikalbėti galima visomis kalbomis“ – LTR 7686/507). Naturalna Wileńszczyzna – kitas daugiakalbės Vilnijos pavadinimas, kurį tą pačią dieną išgirdome
Smigliuose (plg. Daukšas 2008).
XIX a. Vilniaus apylinkėse lietuvių kalbą ėmė keisti paprasta kalba, plg.: Mūsų tokia nelenkiška kalba, bet ne tokia gudiška (...). Tėvas amžinai sakydavo, tokia s a v a i m e kalba susidariusi (LTR 7686/656, Paneriai, El.). Įkandin jos plito lenkų kalba (plačiau žr.: Čekmonas
1995; Turska 1995; Gaučas 2002; Merkys 2006). Reikėtų atkreipti dėmesį į faktą, kad 1857 m.
Žvėryno kaime dešiniajame Neries krante dar gyveno 4, o Riešės apylinkių kaimuose ir palivarkuose, Gulbinų malūne – apie 200 lietuvių (Krupavičius 1919). 1882 m. kun. Jurgis Mačiulis,
prašomas lietuvių būrio, išdrįso sakyti lietuviškus pamokslus Bonifratrų ir Šv. Rapolo bažnyčiose (Grinaveckienė, Vitkauskas 1997, 5; Šv. Rapolo bažnyčios parapija plytėjo į šiaurę ir šiaurės vakarus nuo Vilniaus). Minėtini Neries ekspedicijos dienomis Vilniaus krašto gyventojų
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kalboje nugirstas „paršiukas“ (parsiuk), „šaltinėlis“ (szaltinelis), „dirvonas“ (dyrwan), „viksva“
(wikswa), „kilbukai“ (kelby), „šakaliukai“ (szakalki) ir daugelis kitų žodžių (plg. šiuolaikinius
skolinius: seniūnija, privati nuosavybė ir kt.).
Į pietryčius nuo J. Prokofjevos sodybos trykšta Krinyca vadinamas šaltinis. Jo vanduo,
pasak sodybos šeimininkės, skanus, švarus, todėl žmonių vertinamas.
Pasienių šaltinis trykšta dešiniojo Neries kranto šlaite (N54o40´54,8", E25o08´33,7"). Per
įstatytą vamzdį vanduo srūva p–pv kryptimi ir už 20 metrų suteka į Nerį. Vanduo skaidrus, jaučiamas geležies skonis, šaltinio pakraščiai nurudę (26 pav.).
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Pasienių šaltinis
(2007-06-24)

Netrukus Neries pakrantėje pasiekėme Neravų (145 km, kair.) piliakalnį, kurį per
1989 m. orientacinio sporto varžybas surado archeologas Valdemaras Šimėnas. Dažnai tai
prisimenu, pasakoju bičiuliams ir pats studijuoju topografinius žemėlapius ieškodamas juose
išbraižytų, į piliakalnius panašių kalvų.
Piliakalnis įrengtas Neries pakrantės kyšulyje (N54o40´38,5", E25o07´50,9"), jo aikštelė
trikampė, 40 x 60 m dydžio, nuo aukštumos pusės saugoma gynybinio griovio ir pylimo;
statūs šlaitai iškyla į 25 m aukštį. Aikštelėje auga sena, 1,3 m aukštyje 2,8 m apimties lygi,
tiesi pušis.
Už 0,85 km į pietvakarius nuo piliakalnio yra Neravų (Grigiškių) pilkapių grupė, vadinama Prancūzų kapais. Pilkapiai, remiantis archeologinių tyrinėjimų duomenimis, datuojami V–VII a.

Neravų pavadinimo, primenančio pačią Nerį ir jos kilpas – nartus, kilmė neaiški. Istorinės vietovardžio formos: Nierw (1770 m. – Indeks II 465), Narowy (1784 m. – TVD 348)
laukia savo tyrinėtojų. Iš Lietuvos Metrikos žinoma, kad 1597 m. muzikui Povilui Rachoveckiui buvo suteikta teisė valdyti Nerevo dvarą prie Neries netoli Vilniaus (Firkovičius 1975,
114), o 1719 m. Neravus įsigijo Omulskiai, ši vieta buvo vadinama ir Omulščizna (Nierowa ili
Omulszczizna – Indeks II 465).

Pažintį su kitapus Neries įsikūrusiais Smigliais (145 km, deš.; lenkų kalba – Szmigle, plg.
śmigły „aukštas, lieknas“) pradėjome dar būdami upėje, matuodami didelį akmenį, vadinamą
Duboku (Dubak – LTR 7592/1333; 7685/1023). Jo padėtis sutampa su K. Tiškevičiaus paminėta Stuk-Baba (Naprzeciw z. Szmyglow kamień przy lewym brzegu: Stuk-Baba – W 285). Tačiau taip vadinama vieta – paupio krūmai, buvusi pieva ir kūdra gyvuliams girdyti visų vietos
gyventojų šiandien nurodoma apie 50–100 m upe žemiau, dešiniajame jos krante, ir siejama
su Bieliūnų vienuolynu ar, tiksliau, su vienuolyno palivarku (LTR 7686/519).
Duboko akmuo stūkso prie kairiojo Neries kranto (N54o40´42,2" E25o07´49,7"). Tai raudonos spalvos, netaisyklingos formos, sueižėjęs, 2,5 x 2,6 m dydžio, 2,2 m aukščio riedulys, kurio viršuje, šiaurinėje pusėje, grubiai iškalta 1938 m. data. Aplinkui – daugelis kitų,
mažesnių akmenų (27 pav.).

27
Duboko akmuo žvelgiant
iš šiaurės rytų
(2007-06-24)

Smigliai mus pasitiko nedraugiškai. Tiksliau, apmaudą sukėlė nesvetingi Neries pakrantės šeimininkai, kurie rodė nepasitenkinimą pamatę išsilaipinusius ekspedicijos dalyvius. Tai
vienas iš tų atvejų, kai užeiviai Lietuvos kaime savo nuosavybę ženklina ir gina tvirtomis, dažnai aklinomis tvoromis, užtvarais, šunimis, gąsdinančiais užrašais, apsaugos tarnybų darbuotojais. Daugelis vietos gyventojų, net jei patiria nepatogumų ar girdi miestiečių ar iškylautojų
grasinimus, taip kovoti nenusiteikę. Gyvendami, būdami savo vietoje jie vien dėl to jaučiasi
saugūs, laikosi oriai, bendrauja pagarbiai ir į keliautoją žvelgia smalsiai – kur vykstate, iš kur
ir kokiu tikslu.
K. Tiškevičiaus ekspedicijoje taip pat būta šviesių, malonių akimirkų ir nesutarimų arba
nesusipratimų. Antai nepaprastai šiltus prisiminimus K. Tiškevičiui paliko susitikimas su Kernavės klebonu Skirmantu (W 241–242; Griškaitė 2009, 91), o štai Grabijolų dvarininkas piktinosi pilkapių kasinėjimais jo žemėje (W 223). Išlipęs į Neries krantą K. Tiškevičius bendravo
su vietos gyventojais, dvarininkais, kunigais. Tik nuomininkai be nuolatinės gyvenamosios
vietos, be šaknų, neturintys ką apie Nerį papasakoti, buvo neverti grafo dėmesio. 2007 m.
Neries ekspedicijos dienomis mes, mokslininkai, sutiktuosius skirstėme į vietos gyventojus,
vasarotojus – naujus senųjų sodybų šeimininkus ir naujakurius užeivius, kurie statosi namus
ir tveria tvoras naujuose žemės sklypuose.
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Tvoras prie Neries išvydome jau anksčiau – Bratoniškėse, Biriuose, kituose kaimuose
aukščiau Vilniaus, taip pat plaukdami pro kolektyvinius sodus, Vyriausybės vadovo ir Lietuvos Respublikos prezidento namus Turniškėse. Savininkai upių krantus dalijasi nuo seno,
dažnai jie savo padėtimi naudodavosi reikalaudami tam tikrų mokesčių, iš upeivių rinkdami
muitus (plg. W 50–56). Tačiau minėtina, jog prieš Antrąjį pasaulinį karą Nemunas, Neris ir
Nevėžis turėjo po 20 m viešo kranto – vieškrančio; Šešupė, Merkys, Žeimena ir kai kurios kitos upės – po 10 m. Tokiuose viešuose krantuose žemės savininkai ganė gyvulius, jiems buvo
draudžiama į upę merkti linus. Be to, savininkai niekam negalėjo uždrausti upėje žvejoti arba
plukdyti sielių (Piškinaitė-Kazlauskienė 1995, 58, 62).
Lenkijos okupuotame Vilniaus krašte savininkų taip pat būta, plg.: „Dabar nuosavybė,
privati valda... taip pat buvo ir praeityje – krantas buvo padalytas, kiekvienas turėjo savo“ (Tak
i teraz na przykład, to już nosawibia, nu priwaci walda już ziemia zostawszy (...). I tak samo
przed tym było, byli apridelionne brzegi (...) każdy miał swoje, nu swÓj brzeg – LTR 7685/1045,
Saidžiai deš. krante), „Toliau eiti [už ribos. – Vait.] niekas neturėjo teisės. Buvo tokių žmonių,
kurie peržengusius jų ribą puldavo akmenimis“ (Tam to nie miał prawa dalej przejść za ten
brzeg. Bo byli ludzi, znaczy, tam dalej na granicy, tak jak dowiedzą sie, że ktoś przejechał, to z
kamieniami tak napadali – LTR 7685/1017, Smigliai).
Vietos gyventojų palankumą ir šilumą Smigliuose patyrėme svečiuodamiesi į devintą dešimtį įkopusios Teresos Stankevič namuose. Mums pavyko, kad juos radome pilnus gyventojų,
branginamų senovės pasakojimų. Bendravome ne tik su patale gulinčia draugiška, taurių veido bruožų, šviesių akių senole, bet ir su nuoširdžia jos dukra Zofija, sūnumi Stefanu, marčia
Stefanija ir anūke Teresa. Kalba tai lenkiškai, tai rusiškai daugiausiai sukosi apie Storąjį ąžuolą
(Gruby dęb).
Ąžuolas augo Bieliūnų miško 124 kvartale, 1 sklype, įkalnėje, nedidelėje laukymėje
(N54o41´03,9", E25o07´40,9") (28 pav.). Prieš kelis dešimtmečius medis pradėjo džiūti
ir drevėtą, 5,7 m apimties (1,3 m aukštyje), 32 m aukščio ąžuolą vėjas iš šaknų išvertė
2011 m. pavasarį.

28
Smiglių, kitaip Bieliūnų, ąžuolas
(2007-06-24)

T. Stankevič mena savo mamos, taip pat ir močiutės Zofijos Tomaševič pasakojimus apie
tai, kas dėjosi prie ąžuolo per 1831 m. sukilimą.
Pasakojama, esą sukilėlius iš Mozūriškių ir kitų apylinkės kaimų subūrė Emilija Pliaterytė ir jie žygiavo panerio keliu pro Smiglius. Gyventojų sukilėliai prašė caro kareiviams nieko
nesakyti, o jeigu juos verstų – tai išsitarti tik į trečią dieną... Tačiau jau kitos dienos rytą pas
Teresos prosenelį, ar galbūt proprosenelį Smigliuose atėjo Pasienių vyresnysis – šaltyšius (soltys) ir paliepė apie sukilėlius pranešti valdžiai. Kitaip jie bausmės neišvengsiantys. Taigi kazokai suskubo įkandin sukilėlių, regis, buvo pasnigta, sukilėlių pėdsakus jie lengvai atrado ir
puolė. Dalis sukilėlių gynėsi, žuvo, likusieji buvo išblaškyti. Kai kas mėgindamas įveikti Nerį,
pasidengusią plonu ledu, paskendo.
Sukilimas žlugo, tačiau praėjus trejiems metams esą gyvi likę minėto sukilėlių žygio dalyviai pasibeldė į Pasienių šaltyšiaus namus, su savimi į mišką išsivedė ir Teresos prosenelį iš
Smiglių. Po Bieliūnų miško ąžuolu abu iškvotė, liepė klauptis ir melstis. Tada šaltyšių nusivedė tolyn ir įkalnėje ant eglės šakos pakorė. Prosenelis poterius sukalbėjo nuo pradžios iki
pabaigos, meldėsi nuoširdžiai ir sukilėliai jam gyvybę dovanojo, bet nupjovė liežuvį. Kruvinas grįžęs namo prosenelis iki gyvenimo pabaigos nebegalėjo aiškiai ir suprantamai kalbėti...
(LTR 7592/1335; plg. LTR 7685/1015).
Iš kartos į kartą perduodama Teresos Stankevič (mergautinė pavardė Tomaševič) giminaičio bei jam skirtos bausmės istorija nusipelno būti įrašyta į Tomaševičių šeimos legendų
knygą ir, žinoma, vertintina su derama kritika kaip istorinių įvykių atgarsis. Beje, J. Bulhakas
užsimena, kad po šimto metų Panerių apylinkėse tebebuvo gyvi 1831 m. sukilimo prisiminimai (Bułhak 2006, 85). Tačiau E. Pliaterytės sukilėlių žygio per Smiglius, mūšio ir juolab
nubausto Pasienių šaltyšiaus istorija nemena (plg. Sliesoriūnas 1974, 262–265; Medišauskienė 2008, 98–99).

29
Pasakoja (iš kairės): Zofija Vasilevska,
Teresa Stankevič ir Stefan Stankevič
iš Smiglių (2007-06-24)

Neatmestina prielaida, kad praėjus daugybei metų mūsų pateikėjai jau painioja 1831 ir
1863 m. sukilimus. Mat 1863 m. kovo 8 d. iš Vilniaus kaip tik šiuo Šilėnų keliu pro Bieliūnus, Koplyčninkus ir Mozūriškes traukė Ipolito Pasierbskio vadovaujamas 54 sukilėlių būrys,
kartu su jais ir dailininkas Mykolas Elvyras Andriolis. Persikėlusius į kairįjį Neries krantą
sukilėlius Mitkiškių dvare netikėtai užpuolė rusų kariai (Medišauskienė 2008, 108–109; plg.
Danilevičius 1984, 68–69).
Dar viena Tomaševičių šeimos legenda (29 pav.), kurią grįždamas prie plausto mintyse
įrašiau į Lietuvos istorijos lauką, tai žalčių išvarymas iš senovės lietuvių namų, jų sudeginimas.
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Pasakojama, kad kiekvienas namų šeimininkas lietuvis privalėjo laikyti žaltį (w każdym domie
każdy gospodarz musiał mieć węża w domu). Jie buvo penimi kartu su vaikais, kurie, regis,
šaukštais žalčius net mušdavę. Ir štai vėliau radosi žmogus, kuris tuos žalčius išvedė iš namų
ir Gyvatyne (Hadki) vadinamoje miško vietoje, griovoje netoli Storojo ąžuolo, juos sudegino
(LTR 7685/1021). Anksčiau I. Stankevičiūtės užrašytame tos pačios sakmės variante kalbama
apie tai, kad žalčius paskui save į Pranciškaus griovą (Franciszkowy rov), esančią, matyt, toje
pačioje vietovėje, kaip ir Gyvatynė, išvedė maldininkas – vienuolis (zakonik) (LTR 7592/1336).
Nuoroda, kad veiksmas vyksta Lietuvos laikais (Przy Litwie, jak byli Litwini), paaiškina,
kad kalbama apie krikštą, senovės lietuvių religiją ir misionierių, veikiausiai lenkų kunigų,
vienuolių kovą su ja (plačiau žr. Vaitkevičius 2011). Tokia Lietuvos istorijos samprata, jos
skirstymas į du laikotarpius – senąjį, neapkrikštytos Lietuvos, ir naująjį, Lenkijos pastangomis
krikščioniškąjį, būdinga Vilniaus krašto gyventojams (Smyrski 1993). Dar daugiau, ji glaudžiai susijusi su įsitikinimu, kad katalikas – tai lenkas. Kalbantis lietuvių kalba, nesvarbu, kad
krikštytas, yra laikomas pagoniu (Savukynas 2012, 337–341), plg.: Lietuviai pagoniai buvo gi
ilgą laiką, o lenkai nuo senų jau tikintieji, prie Dievo daugiau. Nu gi lietuviai gi ne... ne taip
seniai tą krikščionybę įsigijo, jūs gi žinot. (LTR 7686/654, Paneriai, El.).
Sakmė apie namuose laikomus ir penimus žalčius žinoma ne vien Smigliuose. Tai tarptautinis tautosakos motyvas, paplitęs tarp latvių, suomių, švedų, vokiečių, austrų, italų, vengrų, čekų ir kitų tautų (ATU 285). Skiriasi nebent motinos elgesys pamačius vaiką, besidalijantį pieną su žalčiu: vienur ji išsigąsta ir žaltį užmuša; netrukus vaikas mirtinai suserga
(Uther 2004, 165). Lietuvoje, taip pat kaimuose prie Neries, vaikas tiesiog dalijasi valgiu:
Vaikai valgo ir jie [žalčiai. – Vait.] ateina. Bet vaikai gi būdavo ant grindų, nebuvo ten jokio
suolo, jokio nu, nu, padoda ir valgo (LTR 7685/1100, Kryžkelis) arba suduoda šaukštu prie
dubenėlio atšliaužusiam žalčiui ir tėvai jį sudraudžia, pamoko, kad žalčių mušti negalima
(LTR 7592: 269, 387, 486 ir kt.).
Grabijoluose, Neries vidurupyje, žalčius iš namų išveda vengras ar čigonas (LTR 7592/419),
o Smiglių sakmė įdomi tuo, kad iniciatyvos imasi vienuolis (zakonik – LTR 7592/1336) arba
kunigas iš tolimo krašto (ksiądz jakiś, przychodził, nu musi z dalszych stron (...) opowiadali
ludzie, że nie mogą, że gady jest, że to tak ciężko – LTR 7685/1020). Vienuoliai išnyra gretimo
istorijoje.
Kaip ir dauguma panerio kaimų Bieliūnai (144 km, deš.) neišsiskirstė į viensėdžius. Siauri, ilgi kaimo sklypai primena rėžinę žemėvaldą, čia akivaizdi ir senojo planavimo schema:
kitados prie Bieliūnų kaimo, Neries pakrantėje, būta to paties pavadinimo dvaro ar palivarko, kuris 1841 m. tapo Valstybės turtų ministerijos nuosavybe (Medišauskienė 2008, 103).
Apgyvendinta sentikiais6 ši vieta pavadinta Užlandžiais, rusų kalba – Вылазы (Вылазы, д.
[66 gyv.] – Виленская 1905, 70; Вылазы – ВТУ LXVIII–5; Wyłazy – WIG P30–S40–B) (30
pav.). Tuo pačiu metu valdžia nusavino ir Jočionių palivarką. Įkurdinusi jame sentikius davė
pavadinimą Нескучна (ВТУ LXIX–5; Nieskuczna – WIG XIII–18–E).

6

Jų cerkvė yra Vilniuje, Naujininkuose (LTR 7592/123; plg.: Staraverų čia kaimas, bet ten labai dabar...
nu liko viena šeima. Visi seni mirė, jauni išėjo – LTR 7686/524).
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30
Bieliūnų ir Užlandžių kaimų
geografinė padėtis bei
topografija (1929/1937)

Abu palivarkai Bieliūnuose ir Jočionyse priklausė Vilniaus gailestingųjų seserų vienuolijai (TVD 348, 515; LVIA SA 3366, 7), įsikūrusiai Bokšto gatvėje, tačiau jos istorija lig šiol
mažai žinoma. XVII a. Bieliūnuose yra Vilniaus kapitulos pėdsakų (ML 100). Be to, kaimo
apylinkėse dešiniajame Neries krante būta Bernardinų miško (Barnadiny – LTR 7592/393), o
kairiajame – Misionierių kaimelio (Mysianorka – WIG P30–S40–B). O vietos gyventojai Bieliūnus sieja su vienuoliais dominikonais ir teigia, kad kaimo gyventojai žvejoję būtent jiems.
Per Velykas bieliūniškiai esą turėjo Vilniuje, Dominikonų bažnyčioje, atgailauti ir, kaip kitados Žvejų brolijos nariai, gulėti prieš altorių kryžiumi (Te wina co ryba łowili, to oni musieli
krzyżem leżać – LTR 7685/1016).
Vietinė, 58 m. amžiaus Česlava Juškevič (mergautinė pavardė Zdanevič) pasakoja, kad
kaimo gyventojai ilgai laikėsi senos tvarkos. Kitaip tariant, Neries krantai buvo suskirstyti
į ruožus, o jų savininkai iš valdžios nusipirkę žvejo bilietą žvejojo patys sau. Apie 1952 m.,
kai Bieliūnuose buvo vykdoma kolektyvizacija (Mačiekus 1992, 21), abipus Neries gyvenę žvejai buvo suburti į ūkį (rybchoz), žuvis pristatydavo į parduotuves Vilniuje, Vievyje
(LTR 7685/1057). 1949 m. Česlavos tėvelis sugavo paskutinę Neries lašišą – tokio dydžio kaip
stalas, apie 1,5 m ilgio, ji buvo patiekta Česlavos krikštynų šventės dalyviams (to, mówi, popadł
sie nam ostatni ten nasz wiliowy, Neries, mówi, łosoś. Mówi, a jak rozłożyli, to jak mierzyć nie
trzeba była na cały stół, półtora metra – LTR 7685/1036). Apskritai pokario metais žmonės
žuvį labai vertino, vaišino, pirko didžiosioms šventėms, pokyliams (Piškinaitė-Kazlauskienė
1995, 47, 58; beje, gamtos apsaugos inspektorių duomenimis, XX a. pabaigoje ir brakonieriai
sukrusdavo prieš Sekmines, Šv. Antaną, Šv. Joną, Šv. Petrą, Šv. Oną ir net... gegužės 1-osios
išvakarėse! (Piškinaitė-Kazlauskienė 1995, 63).
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Nuo seno upeiviai ir sielininkai buvo kviečiami sušildyti kojas, pavalgyti ir išgerti Bieliūnų žydo smuklėje, kur buvo įėjimas nuo Neries upės (Zajechać, pojeść, wypić i dalej jechać – LTR 7685/1038; sielininkams skirtas smukles mini ir K. Tiškevičius – W 211). Česlavos
senelis dar minėdavo, koks skanus buvo žydo alus. Beje, ilgai ant Neries kranto būta metalinio
stulpelio sieliui ar valčiai pririšti; deja, jis pradingo metalų karštinės metais (LTR 7686/518).
Šiandien Bieliūnų prieplaukoje, didžiausioje iš visų matytų, valtys rišamos paprastai, kaip visur. Kitapus Neries – Grigiškės (142 km, kair.).
1922 m. miško sklypą Grigiškių popieriaus fabrikui ant Neries kranto netoli Kauno Vokės kaimo įsigijo Grigorijus Kurecas (1868–1942), žmonių iki šiol vadinamas tiesiog Kurica.
Iš Baltarusijos kilęs sumanus konstruktorius, mechanikas ir verslininkas pastatė fabriką, iškasė kanalą iš Vokės į Nerį ir turbinomis pakėlė krintantį vandenį į 12 m aukštį, o iškasęs
naują 500 m ilgio kanalą aukštį padidino iki 16 m! (Tuomet per metus buvo pagaminama
3,5 t popieriaus). 1927 m. birželio 26 d. baigtas statyti Grigiškių fabrikas buvo pašventintas.
Nuo 1928 m. jau pradėta 800 m ilgio akveduko statyba. Kanalu sujungus Vokę ir Merkį vandens lygis prie fabriko pakilo iki 25 m ir krisdamas galėjo sukti dvi naujas turbinas. Tačiau
neištvėrę sunkių darbo sąlygų darbininkai dažnai streikavo, padedama kariuomenės policija
malšino neramumus (Morkevičius 2001, 268–269). Tuo Grigiškių popieriaus fabriko istorija
nesibaigia, tačiau ji lengvai nuspėjama – 1940 m. G. Kureco turtas, įvertintas 8 mln. litų, buvo
nacionalizuotas, verslininkas išvyko į Kaišiadoris, vėliau – į Vokietiją. Tiesa, Antrojo pasaulinio karo metais direktoriumi trumpai dirbo iš užsienio grįžęs G. Kureco sūnus Vladimiras.
1944 m. liepos 12 d. besitraukiantys vokiečių kariai Grigiškių fabriką susprogdino, popieriaus
gamyba buvo atnaujinta po metų (Morkevičius 2001, 270–271). Tačiau kol XX a. 6-ąjį dešimtmetį į Grigiškes nebuvo nutiesta geležinkelio atšaka, mediena popieriaus ir kartono gamybai
vis dar buvo plukdoma Neries keliu (LTR 7685/1038) (31 pav.).

31
Grigiškių popieriaus fabrikas kairiajame Neries krante
(2005-07-11)

Neryje ties Grigiškių fabriku – nedidelis sėklius, prie dešiniojo kranto iš upės vidurio išvilkta keletas didelių akmenų (N54o40´38,0", E25o05´55,3"). Pasakojama, kad čia velniai statė
tiltą per upę, padavimas gali būti perkeltas ir iš Saidžių, tačiau jų darbą nutraukė užgiedojęs
gaidys (plg. LTR 7686/523). Tarp šių akmenų yra Пятушок – rusiškai tariamas Gaidelio vardas. Galbūt tai Bieliūnų sentikių arba baltarusių sielininkų pėdsakas (Tam białoruskich może
pytać sie, czemu Piatusz`ok tam – LTR 7685/1033). Kita vertus, Gaidžiais ir Gaideliais vadinamų akmenų yra ir Neries vidurupyje, ir žemupyje. Todėl Bieliūnų akmuo gali būti pagrįstai
vadinamas lietuvišku atitikmeniu.
Gaidelis – raudonos spalvos stambiagrūdis, netaisyklingo keturkampio formos, 1,9 x
2,1 m dydžio granitas nežymiai iškilusiu viršumi. Virš vandens kyšo 0,4 m akmens dalis,
po vandeniu – dar apie 0,8 m. Gaidelis perskeltas pusiau r–v kryptimi, tarp akmens dalių
susidaręs 5 cm tarpas. Be to, matyti dar trys trikampio formos geležiniu kaltu iškaltos
duobutės (32 pav.).

32
Gaideliu vadinamas akmuo
žemiau Bieliūnų žvelgiant iš rytų
(viduryje perskeltas)
(2007-06-24)

33
Valtimi iš Vaičiūniškių į Grigiškes
(2007-06-24)

Už Gaidelio, Neriai staigiai pasukus dešinėn, prieš akis netikėtai išnyra paauglio plukdoma valtis! Vaikinukas stačiomis atsistumia nuo Vaičiūniškių kaimelio kranto, atsisėda medinės
valties gale ir trumpu irklu greitais mostais pasistumdamas tai iš dešinės, tai iš kairės per kelias minutes atsiduria kitoje upės pusėje (33 pav.). Štai atsakymas, kam toji valtis Smigliuose,
dešimtis valčių Bieliūnų prieplaukoje ir dvi valtys prie Vaičiūniškių kranto. Neries pakrančių
gyventojai įpratę keltis per upę tvarkyti reikalų Grigiškėse.
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Vos žemiau Vokės žiočių (141 km, kair.) baigiasi Vilniaus miestas. Neryje – apie 120 m
akmenuotas vagos ruožas, rėva (pradžioje – N54o41´17,2", E25o04´28,6"). Toliau dar viena,
didesnė ir sraunesnė, kuri už aukštos įtampos elektros linijos, nutiestos skersai upę, tęsiasi
kelis šimtus metrų (pradžioje – N54o41´49,9", E25o04´19,6"). Tėkmė čia pasiekia 9,4 km/h
greitį, abipus Neries krantų ilgos eilės akmenų, ištemptų iš upės vidurio. Rėva vadinama paprastai – Rapa. I. Stankevičiūtės duomenimis, ji galėjo turėti Avies ar Avelės vardą (Ovečka –
LTR 7592/1374) (34 pav.).

34
Avelės rėvos akmenys
(2004-09-24)

Neilgai trukus pasiekėme Valus (140 km, kair.). Tai būta nedidelio dviejų dalių kaimo
ant Neries kranto (Woly – Mappa 1800; Волы [3 sod.] – TŽ XIII–4; Волы [3 ir 8 sod.] – ВТУ
LXVIII–4; Woły [22 sod.] – WIG P30–S40–B). Antrojo pasaulinio karo išvakarėse Valų gyventojai išsikėlė į viensėdžius, o sovietmečiu pateko į kolektyviniams sodams skirtą Neries
pakrantės ruožą. Tačiau nuostabu, kad čia, Valuose, ir kitur sodų jūroje, mums vis sekėsi rasti
vietinių gyventojų.
Prie dešiniojo Neries kranto K. Tiškevičius mini Valu vadinamą akmenį: Naprzeciw z.
Woły przy prawym brzegu kamień Woł (W 285). Šiandien Valu (Woł), o dažniau Dzvilu, Dvyliu (Dzvil, Dvyl‘) vadinamas akmuo yra prie kairiojo kranto. Su juo kartais siejama kaimo
pavadinimo kilmė: Podle tego kamienia nazwali ta wioska (LTR 7592/1183). Neišsprendžiamo
prieštaravimo čia nėra, nes bltr. вол ir lenk. wół reiškia jautį, o lietuvių dvylas žymi tamsiai
rausvą, žalą, bėrą gyvulio spalvą, plg.: Mano jautis yra dvylas (LKŽ II 692). Tačiau Valas Valuose, Putrius Putriškėse (64 km, kair.), Karvelis Karveliškėse (193 km, deš.) ir daugelis kitų
panašiai vadinamų upės akmenų priklauso tam nepaprastam Neries upeivių ir sielininkų žemėlapiui, kurį tik nuo XIX a. tyrėjai mėgina piešti, braižyti. Per šimtmečius Neries akmenys,
pakrančių kalvos, gyvenviečių bažnyčios buvo ženklai, iš kurių plaukiant upe atpažįstama
vieta, prisimenamas arba sužinomas jos pavadinimas. Tad, matyt, ir Valuose ne riedulys davė
kaimui vardą, o atvirkščiai – čia stūksantis akmuo keliautojų vardyne buvo pavadintas pagal
krante įsikūrusį kaimą. Dzvilas laikytinas lietuvišku Valo atitikmeniu. Tačiau šiandien šioje
istorijoje galutinių išvadų nepriėjome.

Valų akmuo, vadinamas Dzvilu, rečiau Valu, stūkso Neryje, apie 15 m atstumu nuo upės
kairiojo kranto (N54o42´09,7", E25o04´28,5"). Tai melsvos spalvos smulkiagrūdis, netaisyklingo trikampio formos akmuo, kurio kraštinių ilgis prie pagrindo 2,1 m, 2,15 m ir
2,3 m. Virš vandens matoma 1,1 m akmens dalis, po vandeniu – 0,75 m (35 pav.).
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35
Valų akmuo, vadinamas Dzvilu,
kitaip Dvylu, žvelgiant iš vakarų
(2007-06-24)

Vešliose panerio žolėse priešais Dzvilo akmenį Henrik Leščinskij (58 m., vietinis) mums
rodo akmenį su pėda (N54o42´10,2", E25o04´27,5").
Tai melsvos spalvos smulkiagrūdis, netaisyklingo trikampio formos, natūraliai plokščias,
1,25 x 2,15 m dydžio (pailgas r–v kryptimi), 0,55 m aukščio granitas (36 pav.). Dievo
Motinos pėda (śladek Matki Boskiej) vadinama 10–20 x 45 cm raudonos spalvos dėmė,
nukreipta į pietvakarius. Ji primena kairės kojos pėdos žymę. Kartais sakoma, kad pėdas
ant akmens palikęs Dievas ir Kristus (VAP I 76).
Neries pakrantėje netoli Valų akmens būta šaltinio (VAP I 75).

36
Valų akmuo su pėdomis
(2007-06-24)

Mūsų vedlys Henrikas žino ir penkis Vestuvių akmenis (Swadźba), buvusius Neryje tarp
Valų ir Koplyčninkų kaimų. Iš tėvo girdėjęs padavimą, esą žiemą ledu per upę besikeliančius
vestuvių dalyvius akmenimis pavertusi burtininkė (czarownica jaka była... kiedyści czarownicy byli, zacharowała i już svadba – LTR 7685/1043; plg. VAP I 77, 78; II 185). Kitados šie
akmenys priklausė rėvai, o XX a. 4-ąjį dešimtmetį buvo nuvilkti prie kairiojo kranto.
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Penki Vestuvėmis vadinami akmenys išvilkti prie kairiojo Neries kranto (N54o42´30,0",
E25o04´18,3"). Pirmasis akmuo – raudonos spalvos stambiagrūdis granitas nugludintu
paviršiumi, netaisyklingo keturkampio formos, 1,4 x 1,7 m dydžio, apie 1,1 m aukščio,
jame kaltu iškalta skylė; antrasis akmuo – raudonas su melsvos spalvos intarpais, vidutinio rupumo, 1,25 x 2 m dydžio, apie 0,8 m aukščio granitas su iškalta skyle; trečiasis
akmuo – raudonos spalvos stambiagrūdis, 1,9 x 2,1 m dydžio, apie 1,1 m aukščio granitas
su apskrito pjūvio iškalta skyle; ketvirtasis akmuo – raudonas su juodos spalvos intarpais,
natūraliai plokščias, šiek tiek sueižėjęs, 1,7 x 1,9 m dydžio, 0,75 m aukščio granitas su
apskrito pjūvio iškalta skyle; penktasis akmuo, arčiausiai kranto, 1 x 1,6 m dydžio, apie
1,2 m aukščio (37 pav.).

37
Valų akmenys, vadinami
Vestuvėmis, žvelgiant iš pietryčių
(2007-06-24)

Tuoj už Valų Vestuvių – apie 500–600 m ilgio Neries rėva (pradžioje – N54o42´03,5",
E25o04´12,9"). Ir kairėje, ir dešinėje – į krantą išvilktų akmenų eilės. Srauni, plati upė staiga
susiaurėja dvigubai, iki vos 50 m! Priartėjome prie nakvynės vietos – stovyklos Stirnių kaime.
Stirniai (137 km, kair.) išaugo iš to paties pavadinimo užusienio piliakalnio papėdėje
(Styrnie – Mappa 1800; З. Стирня – TŽ XIII–4). Toliau tęsiasi panerio viensėdžių grandinė: З. Нов. Роппи, З. Боярчики, З. Панаришки, З. Рыбаки, З. Завязъ, З. Адамцишки ir kt.
(XIX a. vid. – TŽ XIII–4). Neries vidurupiui tai būdingas reiškinys. Trečdalis kaimų (30 iš 95)
apie Vilnių kūrėsi kaip užusieniai (Mačiekus 1992, 3–4). Tą patvirtina ir viena kuri šiandien
kaime vyraujanti pavardė: Tomaševičių Pasieniuose ir Smigliuose, Zdanevičių – Bieliūnuose,
Katelovičių – Valuose, Tasiulevičių – Stirniuose (Mačiekus 1992, 12, 13, 21, 22). Tas pats reiškinys būdingas ir žemiau esantiems kaimams: Paneriuose vyrauja Jakoniai, Klimai ir Šiukštos
(LTR 7686/577), Kryžkelyje – Karpovičiai, Bernatovičiai (LTR 7685/1107), Grabijoluose – Žilinskai (Grabijolai 2005, 8) ir kt.
Nėra abejonės, jog Stirnius įkūrė laivavedžiai, istoriniuose dokumentuose vadinami styrnykos (Kiaupa 2010, 177) arba sielių vairininkai, vadinami šeimininkais (gaspadoriais), priešakiniais (пярэднік), taip pat styrnikais (стырнік), styrininkais (LTR 7592/1188; Neris 2012,
60). Neatsakyta lieka, kada ir kaip jie čia atsirado, nes dažniausiai tai būdavo sėslūs miestų
gyventojai (plg. Kiaupa 2010, 251). Pasamdyti laivavedžiai vytines, strugus, o vairininkai –
sielius turėdavo plukdyti dideliais atstumais. Tačiau negalima atmesti galimybės, jog Stirnių
įkūrėjai ir vėlesni šios vietos gyventojai vertėsi teikdami pagalbą upeiviams bei sielininkams,

kurie turėjo įveikti čia pat šniokščiančią Saidę (Sojdzia – W 210–211, 284, 285) – vieną iš didžiausių ir pavojingiausių Neries rėvų.
Lenkijos vyriausybė okupuotame Vilniaus krašte ketino pastatyti iš viso šešias hidroelektrines: Bareišiūnų kilpoje, žemiau Žeimenos žiočių, Turniškėse, Bieliūnuose, Grabijoluose
ir pačią galingiausią – Šilėnuose (Kolupaila 1957, 467–468). Tik vėliau, baiminantis dėl demarkacinės linijos kaimynystės, Šilėnų projekto buvo atsisakyta ir buvo pradėta Turniškių
hidroelektrinės statyba.
K. Tiškevičiaus ekspedicijos brėžinyje Saidės rėvos pradžią ženklina Velniamindžiu vadinamas akmuo ir dešinysis Neries intakas, šiandien vadinamas Čekonės upeliu (136 km,
deš.) (Tyszkiewicz 1859, 6)7 (38 pav.). Anot Č. Kudabos, Saidės rėvą sudaro šeši slenksčiai
(N 119), kurie tęsiasi kelis kilometrus, prasideda žemiau Valų, ties Koplyčiankos žiotimis
(139 km, deš.).

38
Dešinysis Neries krantas,
Saidės rėvos pradžia
(2004-09-24)

2007 m. ekspedicija Saidės pradžią fiksavo vos aukščiau Čekonės (N54o43´08,2",
E25o03´27,5"), pabaigą – ties Saidės upelio žiotimis (135 km, kair.).
Upės nuolydis rėvos ruože siekia 0,8–1 m/km, o tėkmė – apie 10–12 km/val. Dauguma
didžiųjų Saidės akmenų XX a. 4-ąjį dešimtmetį buvo išvilkti iš Neries vidurio į kraštus. Vienas didžiausių išlikusių akmenų yra prie kairiojo upės kranto (N54o43´16,8",
E25o02´59,5"). Tai raudonas su mėlynos spalvos intarpais, stambiagrūdis, 2,7 x 3,4 m
dydžio (pailgas šr–pv kryptimi), 1,6 m aukščio riedulys.
Kairiajame Neries krante ties Saidės rėva stūkso Stirnių piliakalnis (Vaitkevičius, Zabiela
1997, 45), o dešiniajame – Šilėnų kapinynas, 1937 m. jį tyrinėjant buvo rasti 25 XVI–
XVII a. kapai (Kulikauskas, Zabiela 1999, 265).8

7
8

Šeštosios rėvos – Saidės – brėžinys itin netikslus.
Sprendžiant iš žalvarinio rakto galvutės, žvangučio, žiestos keramikos šukių su bangelėmis ir lygiagrečiais grioveliais ir iš kai kurių kitų radinių Šilėnų kapinynas su degintiniais ir griautiniais kapais
turėtų būti datuojamas laikotarpiu nuo XIV a.; titnaginiai radiniai rodo, kad anksčiau toje vietoje būta
akmens amžiaus gyvenvietės, o lipdytos keramikos su brūkšniavimo žymėmis šukės – I tūkst. pr. Kr. –
pirmųjų amžių po Kr. gyvenvietės (EM 167: 1–56).
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Kaip ir galima tikėtis, Saidės rėva kitaip žmonių vadinama Velnio tiltu (Diabelski Most):
„[Velniai. – Vait.] iš akmenų statė, bet gaidys užgiedojo. Tiltas pražuvo, nepabaigė. Tokia legenda (...). Ten, kur tas Velnio Tiltas, [upeiviai. – Vait.] labai vargo“ (Z kamienia strojono strojono, a kogut zapiał i most przepad, i nie dokończył sie. Taka ligenda słyszała (...). To już tam
bardzo męczyli sie na tym moście diabelskim – LTR 7685/1022; plg. VAP I 58).
Velnių statomi tiltai per Nerį, per kitas sraunias upes – plačiai žinomas senovės mitologijos vaizdinys. Sekant Algirdu Juliumi Greimu, toks Velnio veiklos pobūdis atskleidžia požemio ir mirusiųjų dievo Velino ryšį su karu ir kariniais žygiais (Greimas 1990, 418). Upeivių
ir žvejų brolijų narių krikščioniškas tikėjimas, apie kurį jau kalbėta šios knygos puslapiuose,
pavojingąsias rėvas dar labiau atitolina nuo žmonių, paverčia jas baugiomis, blogio kupinomis
piktosios dvasios buveinėmis. Baimindamiesi pavojaus sielininkai sustodavo aukščiau Saidės
ir susibūrę į bičiulių (sėbrų) bendriją kartu per ją plaukdavo. Tad ši rėva yra viena iš dvylikos
bendrinių (siabrowa – W 211). Beje, sielininkų bičiulių susirinkimo vietos sebrovkos, sielininkų tarpusavio pagalbos paprotys Lietuvoje gyvavo iki pat XX a. (LTR 7592/1187).
Saidžiuose dešiniajame krante menamas sielininkų posakis: „Jeigu Saidę perplauksi, tai
toli plauksi“ (Jeżeli Sojdzie przejdzie, to dalej pójdzie – LTR 7685/1044), plg.: Soide proidzė,
tak i dalej poidė (Kolupaila 1957, 469), Sojdzie projdzie – dalsze pojdzie (N 120) arba Sojdzi
projdzi, Kowno – rowno (Kasperavičius 2011, 51).
Prisiminimais apie sielius ir jų plukdymą Stirnių stovyklavietėje su Neries ekspedicijos
dalyviais gyvai dalijosi devyniasdešimtmetis Petras Sielskas (39 pav.), kilęs iš Vasyliškių viensėdžio netoli Vievio. Per šurmulį mūsų pokalbiui trūko nuoseklumo ir detalumo, bet, kaip
rodo pateikėjo pavardė, sielius Nerimi plukdė ir jo protėviai. Petras Sielskas kartu su tėvu
Kazimieru prieš Antrąjį pasaulinį karą sielius plukdydavo iki Kauno, kartą – net iki Vilkijos.
Remiantis 2005 m. įrašytu I. Stankevičiūtės pokalbiu su P. Sielsku, plukdytina mediena
rūšiuojama jau miške. Nuo kelmo iki pirmos šakos ji laikoma pirmarūše. Į medienos rūšį
ir į rąstų ilgį atsižvelgiama rišant lovas iš 12–13 rąstų. Rąstų skersmuo svyravo nuo 30 iki

39
Sielininkas Petras Sielskas iš Vasyliškių
(2007-06-24)
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40

41

Sielis ties Tuskulėnais
(1890–1900)

Sieliai ties Kernave
(1940 m. gegužės mėn.)

40 cm. Iš tarpusavyje sujungtų lovų, kurių skaičių nustatydavo pats vairininkas – styrnikas,
šiame Neries ruože buvo rišamas 5 ir daugiau metrų pločio, vidutiniškai 80 m ilgio sielis (40,
41 pav.). Lenkijos okupuotame Vilniaus krašte sieliai buvo siauresni, apie 3–4 m pločio, Nemune lovos rišamos iš 25–30 rąstų, sieliai siekė 100 ir daugiau metrų ilgį (Pupienis 1989, 50;
Vaikšnoraitė 2004, 47; Kiekvienas sielis būna pažymėtas, užrašyta jo kubatūra, suskaičiuota,
kad nereikėtų matuoti nuplukdžius. Viskas teisinga, nieko neapgaudinėja – Šakienė 2009, 293).
Plg. Dauguvoje sieliai buvo rišami iš 10–20 lovų (Bīlenšteins 2007, 329), o Reine siekė iki 30 m
pločio ir 300 m ilgio (Кюстер 2012, 157). Deja, mažai duomenų apie tai, kokios rūšies medis,
kokiems gaminiams skirta mediena plukdyta Nerimi.
XV–XVIII a. dokumentuose dažniausiai minimi iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
plukdomi vančosai ir klepkos. Šių terminų vertimas ir apibrėžimas – keblus dalykas, tačiau
vančosais (rus. ванчос, vok. Wagenschoss, angl. Vainscot, ol. Wagenschott), matyt, reikėtų laikyti sijas, išpjautas iš stambių ąžuolų kamienų, be kraštų ir be šerdies. Tai pats geriausias ir patvariausias medis, supjautas į lentas jis naudotas laivams statyti. Vančoso matmenis nustatyti
sunku, nes jie įvairuoja, nelygu šalis, kurios rinkai jie skirti, ir uostas, iš kurio eksportuojama.
Antai angliškas vančosas buvo 15–16 pėdų ilgio (apie 4,5–4,8 m), jo pagrindas – 14 colių
pločio (apie 35 cm), o iš Gdansko uosto eksportuojamo vančoso ilgis – 10 pėdų (apie 3 m),
pagrindo plotis – 1,5 pėdos (apie 45 cm).
Klepkos (rus. клепки, lenk. klepka, vok. Klappholz) – pagrindinė įvairios paskirties statinių
gamybos žaliava. Matyt, jas reikėtų įsivaizduoti buvus perpus mažesnes už vančosus, tribriaunes (viena pusė palikta netašyta, su žieve), 6–9 pėdų ilgio (apie 1,8–2,7 m), 5–6 colių pločio šonais ir apie 12,5–15 cm pagrindu (Karalius 2006, 166–167, 170; plg. Hedemann 1934, 40–48).
XVI a. nepaprastai išaugo medienos iš Baltijos jūros kraštų paklausa (plačiau žr. Williams 2006, 150–154, 176–181 ir kt.). Kertamų girių plotas, ąžuolų senolių sparčiai mažėjo.
Antai 1570 m. keliolika bajorų iš Petrašiūnų pakaunėje nustatė, kad: „Mūsų visų bendras
miškas (...) iki šiol dėl mūsų nesutarimų mūsų pačių, mūsų valdinių ir svetimų žmonių taip
ištuštintas yra, kad net baslio nėra kur nusikirsti“ (Kiaupa 2010, 243). Hercogas Georgas
Friedrichas 1595 m. atsakydamas į Klaipėdos miestiečių prašymą dėl laisvo miško kirtimo,
žvejybos ir ganyklų sako: „Nors miestui miško kirtimas laivų statybai ir statybinei medžiagai

pagal privilegiją buvo užrašytas, bet akivaizdu, kad miškai yra taip iškirsti, kad net Jo kunigaikštiškoji šviesybė sau ąžuolų nei eglių tvirtovės ir valdiškų pastatų išlaikymui prireikus
negali gauti“ (Zembrickis 2002, 93)9 (42 pav.)
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42

Prekeiviai mediena Vilniuje
prie Žaliojo tilto (1808)

43
Sielis ir jo dalių pavadinimai

Pirmąją sielio lovą (lavka) P. Sielskas vadina galva (glova). Kad vairuojant ji galėtų laisvai
sukiotis, iki antrosios paliekamas pusės metro tarpas. Tarp likusių lovų tarpų neturėjo būti.
Ant pirmosios lovos stovėdavo priešakinis vairininkas (sternik), ant paskutiniosios – užpakalinis (zadnik). Priešakinis ranka duodavo komandas užpakaliniam. Irklas–vairas priešakyje,
apačyna, buvo apie 9 metrų ilgio. Jis tvirtintas ant gumbrų (gumbry) – dvišakio medžio arba
perskeltos ir kuolais sujungtos apie 2 m ilgio kaladės. Prie kranto sielis stabdomas ant lyno
tvirtinamu nusmailintu kuolu artuoliu (hartol‘), o viduryje upės – šaryga. Maistas buvo verdamas sielio gale, ant tam tikslui padėtos velėnos (LTR 7592/1187; plg. Pupienis 1989, 49–53;
Virakas 2003, 719–720; Vaikšnoraitė 2004, 53–56; Lankininkas 2006) (43 pav.).
Plukdyti sielius buvo leidžiama partijomis – po dešimt. Kelionės iki Kauno trukmė priklausė nuo metų laiko ir upės vandens lygio: Būdavo, kad ir porą savaičių plaukdavom, a
būdavo – per parą. Paprastai naktį sielininkai praleisdavo ant sielio (turėjo šiaudais dengtą
palapinę), gražiu oru – pakrantės pievoje (LTR 7592/1188). Belieka paminėti, kad palankiausios sąlygos sieliams plukdyti Neries vidurupyje būdavo per pavasario potvynį, antrojoje kovo
pusėje – gegužės pradžioje (Gailiušis ir kt. 2001, 236–237).

	Palyginimui, XVII a. pabaigos – XVIII a. Klaipėdos senamiesčio kultūriniuose sluoksniuose ąžuolo
mediena itin reta, nuo XVIII a. vidurio pastatų konstrukcijoms buvo naudojami vien spygliuočiai (Brazauskas 2011, 58).

9

Birželio 25-osios rytą darbą pradėjome Saidžiuose dešiniajame krante (135 km; Сойзе
Мал. [3 sod.] – TŽ XIII–4), kitaip – Saidžiukuose. Taip vadinamo dvaro būta kiek aukščiau
upe, kitapus Stirnių (дв. Сойзуки – ВТУ LXVIII–4).
Neries pakrantėse įsikūrusių viensėdžių nuošalumas negali nekelti nuostabos. Penkiasdešimtmetis Jan Disevič pasakoja, kad jų šeima elektrą savo lėšomis čia įvedė apie 1963–1964 m.
(LTR 7685/1051). Upe žemyn, netolimuose Paneriškėse (128 km, kair.), elektra į Kerdokų
namus po ilgų prašymų buvo įvesta tik 2011 m. lapkritį!
J. Disevič gyvena nepaprastai vaizdingoje vietoje, bet pats linkęs labiau pabrėžti ryšį su
gimta vieta ir namais, nei čia atsiveriančiu vaizdu į upę. Klausinėjamas apie Nerį anksčiau ir
dabar didžiausią skirtumą pateikėjas mato lygindamas upės pakrantes, kurios jaunystės metais
buvo šienaujamos ir ariamos: „Tuomet buvo švaru, viskas buvo nušienauta. Dabar nėra čia kam
šienauti, gyvulių nėra, nieko“ (Wtedy było dużo już czysto, wszystko było skoszone. Teraz wie jak
nie ma tut komu kosić, żywioły nie trzyma sie, niczewo – LTR 7685/1045). Dirbamą žemę, žemdirbio gyvenimą Janas nesusilaiko nepalyginęs su šiuolaikiniu skubančio, nespėjančio žmogaus:
„Anksčiau viskas buvo nušienauta, viskas suarta. O dabar štai, kas matyti. Užteko anuomet
laiko ir pailsėti, ir pasilinksminti“ (Przed tem wszystko było skoszone, wszystko zaorane. O te, o
wszystkie, o to co widać. I było czasu i odpocząć, i jakścik poweselić sie więcej – LTR 7685/1051).
Atsisveikinę žvalgome šaltinį, trykštantį Neries pakrantėje. Jo vanduo švarus, skanus
(LTR 7685/1055); tikima, kad nusiprausus šviesiau matyti (mówi, postojanno oczy przemyi sie,
świetlej patrzy sie – VAP I 59).
Šaltinis trykšta stačiame Neries krante, nedideliame sufoziniame cirke (N54o43´21,0",
E25o02´47,5") kitapus Saidės žiočių. Vanduo skaidrus, apie 15 m ilgio protaka srūva į
p–pv, į Nerį.

Kelyje mūsų vėl laukia įvairiais vardais vadinami akmenys. Jų paieškai, matavimams bus
skirta didesnioji dienos dalis. Pirmasis stambus akmuo Neryje stūkso dar nenutolus nuo Saidžių. I. Stankevičiūtės duomenimis, tai Bulius (Byk), J. Disevič spėja, kad tai Raudonikis, o Bulius esantis žemiau (Czerwończyk czy jak tam. tam Byk jakiś jest tam, w dole – LTR 7685/1044;
plg. LTR 7592: 1083, 1087).
Akmuo upės viduryje, kiek arčiau kairiojo kranto (N54o43´23,2", E25o02´06,6"), pailgas šv–pr kryptimi, 2,1 x 3,3 m dydžio, virš vandens iškilęs 0,7 m (po vandeniu dar
apie 1 m dalis) (44 pav.). 40–60 m žemiau akmens prasideda rėva, kurioje upės vanduo
srūva 9,4 km/h greičiu. Galbūt tai K. Tiškevičiaus žemiau Saidės minima Olesniko rėva
(Oleśnik – W 211).

44
Buliumi vadinamas akmuo
žvelgiant iš rytų
(2007-06-25)
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Šiame vidurupio ruože Neris riečia savo pirmąją didžiąją kilpą. Dešiniajame krante, ant
pirmosios viršsalpinės upės terasos – Sviliškių senovės gyvenvietė. Sprendžiant iš atsitiktinių
radinių žemės paviršiuje ji datuojama I tūkst. pirmąja puse (Skrupskelis 2009). Kairiojo kranto aukštumose – Popų (Vingelių) pilkapių grupė, jose tyrinėtojai rado V–VII a. sudegintų
mirusiųjų kapų (Vėlius 2000). Popų kaimas buvo Neries pakrantėje (Popie – Mappa 1800),
XIX a. pabaigoje Antruosiuose Rykantuose būta rusų kolonijos (29 gyv.) (Anonim 1898, 44).
Kažkur šiose apylinkėse per Nerį būta Nikolajaus tilto (Mikolajevski most). Jis jungė Šilėnus su
Vilniaus–Kauno keliu (LTR 7592/1087).
Įplaukiant į Naująją Rėvą (131 km, deš.) Neris šniokščia, mus pasitinka nedidelė rėva
ties kaimo sodybomis (N54o44´06,7" E25o01´22,5"), prie kairiojo kranto – akmuo, vadinamas
Sargeliu, arba Sargybiniu (Staražok) (N54o44´12,6", E25o01´18,3").
Akmuo rausvos spalvos, vidutinio rupumo granitas, 1,2 x 1,7 m dydžio (pailgas šv–pr
kryptimi), 0,7 m iškilęs virš vandens (0,75 m dalis po vandeniu). Šv pusėje akmuo aukštėja ir smailėja. Už 15 m į rytus nuo Sargelio stiprioje tėkmėje stūkso 1,6 x 1,8 m dydžio,
apie 1,2 m aukščio natūraliai plokščias akmuo.

Piliakalnio papėdėje, Neryje, šr–pv kryptimi stūkso trys rieduliai, vadinami Trimis Broliais (45 pav.). Pasakojama, kad per 1958 m. pavasario potvynį čia apvirto trijų brolių irkluojama valtis. Ten, kur broliai nuskendę, ir iškilę akmenys (VAP I 43). Kartais jie vadinami Trimis
miegančiais broliais (Trzy Braci śpiące – VAP I 44); Trimis Broliais vadinamos konglomerato
uolos Neries pakrantėje, prie istorinio Pūstelninkų kaimo (101 km, deš.), žemiau Grabijolų
kaimo (98 km, deš.).

45
Trimis Broliais vadinami akmenys
Naujosios Rėvos piliakalnio papėdėje
žvelgiant iš šiaurės vakarų
(2007-06-25)

Pirmasis akmuo Brolis šiaurės rytuose yra 1,6 x 3,3 m dydžio (pailgas šv–pr kryptimi),
0,4 m aukščio virš vandens (0,55 m dalis po vandeniu), natūraliai lygiu paviršiumi, kiek
iškiliu viršumi; antrasis akmuo viduryje yra 1,4 x 1,7 m dydžio (pailgas šv–pr kryptimi),
0,4 m aukščio virš vandens (0,45 m dalis po vandeniu); trečiasis akmuo pietvakariuose
yra 1,2 x 2,1 m dydžio (pailgas šv–pr kryptimi), 0,5 m aukščio virš vandens (0,7 m dalis
po vandeniu). Ketvirtasis akmuo šioje vietoje, užlietas vandeniu, šliejasi prie antrojo.

Tai, kad ši vieta šventa, dar byloja padavimai apie Naujosios Rėvos piliakalnį, vadinamą Rusų bažnyčia (Ruski kościół – VAP II 146–150), akmenį su Dievo Motinos pėda, buvusį
Neries pakrantėje (VAP I 42), ir Šilėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčios paveikslą. Pastarasis,
atplaukęs upe, buvo žmonių pastebėtas ir parneštas į kaimą. Kitą dieną paveikslas grįžo į Ruda
vadinamą vietą, veikiausiai užutėkį kaimo pradžioje (Ruda buchta – LTR 7592/745), iš kur
veda beveik tiesus kelias į Šilėnus. Tada nuspręsta Šilėnuose statyti bažnyčią, joje ir įkurdintas
paveikslas (LTR 7592/751).
Nepaprastos stebuklingų paveikslų kelionės primena plačiai žinomus padavimus apie
vietos naujos bažnyčios statybai paieškas, pasirinkimą arba bažnyčios statytojams pasirodančius simbolinius ženklus, nurodančius, kur ją perkelti (Klintberg 2010, 359–363; plg. Christiansen 1992, 201–214). Antai Nemunu plaukė Plokščių (Šakių r.), Seredžiaus (Jurbarko r.) ir
Zapyškio (Kauno r.) stebuklingieji paveikslai. Pasakojama, kad zapyškiškis buvęs ant briedžio
ragų, o kiti du – ant ledo lyties, plaukiančios iš Vilniaus (Kežinaitis 1958, 93–95; Aleknavičius
1959). Kitose padavimų apie Šilėnų bažnyčią versijose pasakojama, esą stebuklingą paveikslą
būsimos bažnyčios vietoje, gluosnyje ar ant gluosnio kelmo, radę piemenys.10 Po nesėkmingų
bandymų paveikslą pergabenti į Sudervę esą nuspręsta bažnyčią pastatyti Šilėnuose (VAP II
175–177). Tai įvyko XVII a. viduryje, vėliau Šilėnų bažnyčia buvo kelis kartus remontuojama
(Medišauskienė 2008, 89; plg. LKB 540–541) (46 pav.).

46
Šilėnų bažnyčia iš paukščio skrydžio
(2006-10-18)

Matyt, šie padavimai neatsiejami nuo vietos istorijos, kurioje yra ankstyvų Vilniaus vyskupų pėdsakų (ML 101), minimas Vilniaus kapitulos dvaras (SGP XI 550) arba palivarkas
(Folwark Kapitulny w Posessyi W.J.X. Gzowskiego – 1791 m., LVIA SA 3366, 7) ir Gailestingųjų
seserų vienuolijos palivarkas (Medišauskienė 2008, 103; nusavinti 1841 ar 1842 m. – SGP XII
108). Kaip daugelyje kitų valdų vyskupams žvejai gaudė žuvis, pagal seną paprotį šienavo, kirto
10

Rašoma, kad XIX a. antroje pusėje Šilėnų bažnyčioje buvo du stebuklingi paveikslai – Švč. Trejybės paveikslas gluosnyje apsireiškė piemenims jaučiaganiams, o Švč. Mergelės Marijos – Šilėnų vargonininkui
(SGP XII 108).
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rugius ir pjovė krūmus (Ochmański 1961, 60–61; 1963, 141–142). Vilniaus Šv. Jono bažnyčiai
priklausiusiame Elniakampio palivarke XIX a. pradžioje būta trijų žvejų: kampininko Jurgio Satkevičiaus (Satkiewicz), gyvenusio palivarkui priklausančiuose namuose Šiurmonyse,
daržininko Juozo Balkevičiaus (Balkiewicz), gyvenusio palivarkui priklausančiuose namuose
Pugainiuose, ir kampininko Vinco Balkevičiaus, gyvenusio Pugainiuose pas Andrių Juodką
(Inwentarz 1819, 11–12).
Trumpam stabtelėję Neries pakrantėje prie Naujosios Rėvos piliakalnio džiaugiamės čia
želiančia ir vandenyje gražiai žydinčia maura – praeityje karvių pamėgtu vandeniniu vėdrynu (Ranunculus aquatilis) (Neris 2012, 131–132). Apie maurą daugelis pateikėjų pasakoja ir
šiame vidurupio ruože, kur nuolat trūko ganyklų, plg.: „Karves ganai, karvė įbrenda į upę, jos
tik galva matyti, ėda maurą. [Kas taip sugalvojo?] Pats gyvulys. Karvė eina ir teliukas kartu,
paskui motiną ir avelės ten plaukė. [Ar tą žolę džiovindavo žiemai?] Mauros – ne. Labai šlapia,
nedžiūsta“ (Krowy pasiesz, krowa wbryni do... tylko głowa widzi, mawruje, sunie nurka daje i je
ta mawra (...) [A kto tak wymyślił?] Nu żywioła sama (...). Matka idzie, cielak razem, wie, za
matką tam i owieczki pływali (...) [Czy ta trawa suszyli na zima?] Mawra nie. Mokra bardzo,
długo nie poddaje sie do suszy – LTR 7685/1062, Pugainiai).
Tekėdama Sidaronių link (129 km, deš.) žemiau Naujosios Rėvos upė pasuka kairėn. Tai
tikrų tikriausias Neries nartas ir ši vieta, I. Stankevičiūtės duomenimis, vadinama Nord (LTR
7685: 745, 1252). Iki šiol buvo manoma, kad nartų pavadinimas būdingas tik Nemuno ir Neries aukštupiams (Яшкiн 2005; 454; Neris 2010, 115). Dabar paaiškėjo, kad šis žodis vartotas
ir žemiau Vilniaus.

47
Neries nartas tarp
Naujosios Rėvos ir
Sidaronių (apie 2010)

48
Juzefo Taberos (vėliau – Radzevičiaus)
gyvenamasis namas žvelgiant
iš Neries (2007-06-25)

Čia pat šniokščia rėva (pradžioje – N54o44´22,3", E25o00´55,3"), kurią, remiantis K. Tiškevičiumi ir Č. Kudaba, galima vadinti Kiaulės vardu (Świnia – W 211; N 121).11 Srauni tėkmė, net iki 10,6 km/h, pro salas neša dešine upės puse (47 pav.). Kur buvo akmenys Kiaulė
(prie dešiniojo kranto) ir trys Paršeliai (prie kairiojo), nežinoma: W zaborze Świnia jest przy
prawym brzegu podwódny kamień, nazywający się także Świnia. Przy końcu tej zabory ku lewemu brzegowi znajdują się trzy duże kamienie, zwane Podświńkami (W 285).
Rėva baigiasi prie didelio puošnaus medinio pastato dešiniajame Neries krante
(N54o44´15,1", E25o00´16,4"). Saulėtą dieną į upę atgręžtas Radzevičiaus gyvenamasis namas
išties įsimintinas – atsispindintys nuo įvairiaspalvio verandos vitražo stiklo žemėn krinta žaismingi spalvoti spinduliai (48 pav.). XX a. pirmojoje pusėje tai būta Juzefo, vieno iš keturių
brolių Taberų, namas. Radzevičius prižiūrėjo Taberų miškus, o šiame name apsigyveno, matyt, išvykus šeimininkui po Antrojo pasaulinio karo (LTR 7592/744). Beje, šiandien ši valda
parduodama už 500 000 litų!
Kitapus Sidaronių, paupyje, istorinis Paneriškių viensėdis (129 km, kair.). Jį mena seni
medžiai, baigiantis užaugti pakrantės laukas, iš miško nuo aukštumų, nuo kelio Vilnius–Kaunas vedantis senkelis (vidurinėje dalyje – N54o43´51,1", E24o59´04,4"). Atrodo, jis vedė ne
vien į Paneriškes, bet ir prie brastos arba kelto per Nerį. Galbūt šioje vietoje arba žemiau tiltą
buvo pasirengę statyti 1831 m. sukilėliai ir tik vėliau statybinė medžiaga nuplukdyta prie Airėnų (Sliesoriūnas 1974, 299).
Kaip ir Mykoliškėse, Neries santakos su Ašmena apylinkėje, prie Rykantų, lietuvių Paneriškės rašomos pakaitomis su lenkų Podwilance: Podwilance (Carte 1796), З. Понаришки
(ВТУ LXVIII–4), Ponaryszki Kościelne (WIG P30-S40-A). Paneriškės – svarbus vietovardis
Neries tyrinėtojams, vertingas lietuvių kalbos liudijimas. XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje
Trakų, Senųjų Trakų ir Vievio parapijos su Rykantų filija ir Aukštadvario koplyčia buvo toliausiai į vakarus nuo Vilniaus išsišovęs slavų kalbų kyšulys (Merkys 2006, 336). Apie Rykantus
lietuvių kalbos nebuvo girdėti, vyravo paprasta kalba – baltarusių arba gudų tarmė (Anonim
1898, 44; plg. kaimų pavadinimus Wasieluki, Siemieniuki, Suchodoły, Zawiesy – Mappa 1800).
Tačiau Rykantų filijos katalikai, daugiausia kalbėję baltarusiškai, bažnyčioje vartojo vien lenkų
kalbą (Merkys 2006, 123).
Teigiama, kad tarpukaryje ir pokario metais nuo Vievio iki Vilniaus pirmenybė teikta ne
paprastai, o bendrinei lenkų kalbai (Gaučas 1992, 144–145). Tačiau tam prieštarauja mūsų
pateikėjai Pasieniuose, Saidžiuose, esą, kairiajame Neries krante susidariusi tarsi kokia nepriklausoma respublika, kurioje lig šiol vyrauja paprasta, baltarusių arba gudų tarmė (oddzielna
respublika – LTR 7685/1048).
Šiuose žodžiuose esama tiesos, tuo netrukus įsitikinome susitikę su Pugainiuose gyvenančia, esą lenkiškai kalbančia Irena Špak-Satkevič (78 m., kilusi iš Kazimieriškių, Elektrėnų sav.). Palyginimui, šio pokalbio ištrauka: [A jak burza? Źeby piorun nie walnoł?] Nie walnoł
by, to tak kiedyści, teraz to nie ma tego, a kiedyści chleby piekli, chleby w chacie, miaszali sami
11

Tarp Saidės ir Zaviesų rėvos aukščiau Bražuolės žiočių (124 km, kair.) K. Tiškevičius mini tik Olesniką
ir Kiaulę (W 211).
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i takie byli drzewniana łapata zrubiona, tu o taka szyroka, tutej kładniesz chleb na ta łapata i
du pieca. Nu jak tyku burza nadchodzi, to żegnaś sie i wychodzisz, o tak o benda siedzieć o tak,
i tak trzeba ta łapata. I te chmury tedy rozlatujon sie na wszystkie cztery strony, paszl`i. O taka
była nasza... („[Kuomet audra, kaip saugotis nuo perkūno?] Kadaise, kad netrenktų perkūnas...
Dabar tai neturiu tos... o kitados duoną kepėme, kepėme namuose, minkėme, turėjome tokį
medinį kastuvą [ližę. – Vait.] ir... į krosnį. Kai tik audra artinasi, žegnojiesi ir išeini, taip reikia
sėdėti ir ta liže... Audros debesys tuomet išsiskirsto į visas keturias puses“ – LTR 7686/538).
Rykantų senosios kapinių dalies antkapių įrašai rodo XIX a. pabaigos – XX a. pavardžių,
taigi ir kalbų įvairovę, kuri neatsispindi nei apibendrintuose statistikos duomenyse, nei bažnytiniuose pranešimuose. Paminėtini šie antkapių įrašai: Maria Wobolewicz [1880–1977], Wincenty Dainowski [1884–1936], Adam Grigonis [1894–1967], Witold Grażewicz [1898–1943],
Emila Darwid [1901–1971], Piotr Jodko [1904–1990], Józef Pumpuć [1910–1988], Anna Eiksztowa [be m.]. Kaip matome, lietuviškos kilmės pavardės liko nepakitusios (pvz., Grigonis), tik
suslavintos (pvz., liet. Juodka > Jodko), įgijusios lenkišką priesagą -evič- (pvz., liet. Gražys >
Grażewicz) arba -owski- (pvz., liet. Dainys, Dainauskas > Dainowski). Dėmesį atkreipia pavardė Eiksztowa (atitinka liet. asmenvardį *Eikšta, LPŽ I 566) ir Darwid (iš liet. dvikamienio
asmenvardžio Tarvydas, LPŽ II 1024–1025; beje, pavardė Darwid užfiksuota ir Šilėnuose, dešiniajame Neries krante – LTR 7592 tarp 1348 ir 1349).
Leidžiantis upe žemyn, Antrųjų Paneriškių link, kairiajame Neries krante – Akimi vadinamas šaltinis.
Šaltinis trykšta ant pirmosios terasos (N54o44´06,4", E24o5´32,5"), jo duburys apie 2 x
3,5–4 m dydžio (pailgas š–p kryptimi), užakęs, uždumblėjęs. Vanduo srūva į šr (50o
kryptimi), į Nerį ir skleidžia stiprų sieros kvapą. Duburio dugne – rausvos spalvos nuosėdos (49 pav.).

49
Paneriškių šaltinis
(2013-06-11)

Į penktą dešimtį įkopusi Regina Kerdokienė iš Paneriškių kaimo pasakoja girdėjusi, jog
Saulei tekant čia buvo prausiami vaikai traiškanojančiomis akimis. Sena moteris išeivė, gyvenanti Lenkijoje, vasarą atvažiavusi pasisvečiuoti į Paneriškes, dar ėjusi parsinešti šio šaltinio
vandens.

Paneriškės – Trakų dominikonų kaimas prie brastos per Nerį (Ponieryszki – 1784 m.,
LVIA SA 19248, 162; Panaryszki – Mappa 1800). Brastą žymi ir topografinis carinės Rusijos žemėlapis (ВТУ LXVIII–4), apie ją pasakoja Kerdokų šeima. Nuo jų sodybos kranto
(N54o44´26,6", E24o58´25,6") brendama iki nedidelės smėlio sąnašų salos, tada žemyn upe iki
kitos salos ir nuo jos – į dešinįjį, Sidaronių krantą. Tai artimiausias kelias į Sudervę. Galima
atsargiai spėti, kad Sideronių pavadinimas kilo iš Suderonių (plg. Судериньце – TŽ XIII–4).
Juk tai Sudervės apylinkių pakraštys, toliausiai į pietvakarius nutolusi dvaro valda.
Kerdokų sodybos vakariniame pakraštyje, pamiškėje, žaliuoja ąžuolas senolis
(N54o44´28,1", E24o58´21,9"). Medis 1,3 m aukštyje 5 m apimties, viena jo šaka (iš pietų pusės) nudžiūvusi. Anot R. Kerdokienės, žygiuodamas į Rusiją prie ąžuolo ilsėjosi Napoleonas!
Padavimuose apie Neries vidurupio gamtos ir kultūros vertybes Didžiosios armijos karių, jų vado pėdsakų daug. Napoleonas vaidina tai visagalio valdovo, tai iš Rusijos turtus
gabenančio, tai sprunkančio, karą pralaimėjusio karžygio vaidmenį. Su Napoleonu siejamas Stirnių piliakalnis, dabar Vytauto Bergo vardu vadinamas ąžuolas prie Sausių pilkapių
(Trakų r.), prancūzų karių kapais laikomi Neravų (Grigiškių) pilkapiai, senosios Geibonių
kaimo kapinės (Elektrėnų sav.) ir daugelis kitų vietų. Šie pasakojimai iš dalies istoriškai pagrįsti, nes iš Kauno į Vilnių prancūzų žygiuota keliu per Žiežmarius, Vievį, Rykantus (plg.
Everatt 2011, 48–50). 1812 m. birželio 30 d. maršalo Mišelio Nėjaus vadovaujamas 3-iasis
korpusas, pasiekęs Vievį, persikėlė per Nerį ir pro Sudervę, Maišiagalą, Giedraičius, Molėtus
traukė į Vitebską (Dundulis 1981, 59).
Toliau Neries ekspedicijos kelias veda palei didingą Paneriškių atodangą (127 km, kair.)
(50 pav.). Ši vieta, kaip ir daugelis upėn slenkančių smėlingų skardžių, vadinama Plikuoju
kalnu (Łysa góra), čia atsiveria nuostabūs reginiai. Staigiame upės posūkyje kairėn – nedidelė
rėva (pradžioje – N54o44´53,5", E24o59´47,2"), priešais aukštos įtampos elektros liniją – antroji (pradžioje – N54o45´07,3", E24o59´25,2"), už puskilometrio, ties paskutine Papiškių sodyba
(125 km, kair.; З. Пупишки – ОП) – trečioji, didžiausia ir srauniausia, Zaviesų vardu (Zawiesa – W 211). Taip vadinta gyvenamoji vieta dešiniajame Neries krante (Sawiessy – Carte 1796;
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Paneriškių atodanga
kairiajame Neries krante
iš paukščio skrydžio
(iš pietvakarių) (2005)
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З. Завязъ – TŽ XIII–4), kaimas – kairiajame (Zawiesy – Mappa 1800). Galimas daiktas, tai
senasis, istorinis Papiškių kaimo pavadinimas. Šioje vietoje, Bražuolės žemupyje, ilgai veikė
trys Zaviesų vandens malūnai, keltas per Nerį (Zawiasy – WIG P29–S40–G; LTR 7685/1064).
Šiuo keltu iš Lazdėnų geležinkelio stoties į akademinio jaunimo poilsiaviete (letnisko, oficialiai – Akademicka Kolonja Wypoczynkowa) paverstą sodybą traukdavo studentai (LTR 7592,
tarp 698 ir 699).
Legotiškių poilsiavietė, iš viso 50 ha valda, buvo pašventinta ir atidaryta 1930 m. birželio 1 d., jos įkūrėjas ir valdytojas – Vilniaus vaivadijos lenkų akademinio jaunimo pagalbos
komitetas. Žiemą ir vasarą čia galėjo gyventi 130 studentų. Buvo suremontuotas senasis ir
pastatytas naujas gyvenamasis pastatas, įrengtas vandentiekis, taip pat pasirūpinta šiltu vandeniu, sutvarkytos nuotekos, įvesta elektra. Studentai gyveno dviejų, trijų arba keturių vietų
kambariuose, veikė skaitykla, buvo įrengtos krepšinio ir tinklinio aikštelės, teniso kortai ir kt.
(Legaciszki 1930) (51 pav.).

51
Legotiškių poilsiavietės
lankytojai (apie 1930)

Bražuolės upelis (124 km, kair.) pasižymi ne vien sraunumu. Pirmiausia dėmesį patraukia jo tekėjimo kryptis. Kitaip nei įprasta upėms ir upeliams, Bražuolė srūva į rytus. Žemupyje
ši nepaprasta savybė yra matoma visiems – Neris srūva į vakarus, o jos intakas Bražuolė – į
rytus! Sakmė pasakoja, jog tekėti ne su Saule yra tam tikra lemtis, Dievo valia, atsakas į Bražuolės pasipriešinimą: „Pasakoja, kad to upelio vanduo priešinosi. Dievui priešinosi, todėl
Dievas įsakė [Bražuolei. – Vait.] ne taip kaip visoms upėms tekėti. Priešinosi Dievui. Todėl
jai pasakė: „Tu tekėsi ne taip, kaip visos“. Netekėsi su Saule, tekėsi ne taip, kaip reikia. Ir todėl
Bražuolė čia teka. Mes matome, kad vanduo teka ne taip (visos upės iš rytų į vakarus), o ji taip
teka – į rytus“ (Mówi, [ta] woda przeciwna, przed Bogiem przeciwiła sia, i Pan Bóg kazał nie
tak jak wszyskim (...). Przeciwiła sia przed Bogiem. Mówi: „Ty pójdzisz nie tak jak wszyskie”. Nie
pójdzisz, znaczy, po słoncu, nie pójdzisz jak trzeba. I ona tu idzi (...). My patrzym, że woda nie
tak idą (wszyskie o tak, ot wschodu na zachód), a tu ona idzi o tak – na wschod – VAP II 170).
Tekėti prieš Saulę, įsauliui – tai šventų šaltinių, trykštančių Neries vidurupyje, ypatybė: gydomosiomis savybėmis pasižymi Moluvėnų šaltinis, tekantis į rytus (tą wodą przeciw
słońca – VAP I 41), vienas iš Šilėnų šaltinių (płynie przeciw słońca – VAP I 73), Pugainių

Pinyklos (idzi... nie w ta strona, ale wo w ta strona – VAP II 169), Apskritos šaltinis (už tai,
kad į Saulę tas šaltinis – VAP II 91). „Į rytus tekantis vanduo“ – ryškus, reikšmingas senosios pasaulėžiūros vaizdinys. Rytų šalyje pateka Saulė, jos šviesa žymi dienos pradžią, reiškia
atbudimą ir gyvybę. Štai kodėl į rytus tekančių šaltinių vanduo ne tik gydo akių ligas, bet ir
jaunina, gražina, teikia žvalumo (Vaitkevičienė 2001, 151–154; Vaitkevičius 2003a, 172–174).
Bražuolės žemupyje yra daugiau regimų šventumo ženklų – nedidelė Alkijos pieva (Alkije – N54o45´22,4", E24o57´07,5") kairiajame upės krante, netoli mažo Kragžlių kaimelio (na
Kreżlόwce – LTR 7686/563), o ant aukšto ir stataus upelio kranto, prie kryžkelės, – du pilkapiai. Gali būti, kad Kragžlė arba Kregžlė, kai kurių upelių ir šventais laikomų šaltinių pavadinimas, turi iki šiol neaprašytą, su čiurlenančio vandens garsu susijusią reikšmę (plg. kregžlė
„aštrus gruodas“ – LKŽ VI 492).
Pastaraisiais metais į pietryčius nuo Neries ir Bražuolės santakos buvo aptikta viena iš
nedaugelio akmens amžiaus stovyklaviečių prie Neries. Pugainių 1-ojoje (Papiškių) stovyklavietėje rastas apie 20 cm storio kultūrinis sluoksnis su titnaginiais rėžtukais, gremžtukais,
įkotiniais strėlių antgaliais, skeltėmis ir nuoskalomis, būdingomis senajam akmens amžiui
(apie XI tūkst. pr. Kr.) (Šatavičius 2008, 32).
Pugainiai (122 km, kair.) – istorinė Elniakampio dvaro valda, šiandien pavirtusi vilniečių
kolektyviniais sodais (Puhaynie – Proboszcza Wilen: LVIA SA 19248, 162; Puhaynie – Mappa
1800). Per paskutines dienas buvome sutelkę dėmesį į upę, rėvas ir didžiuosius akmenis. Jų
paiešką, matavimus, aprašymus. Trūko taip įprastų pasakojimų apie upės praeitį ir šiandieną.
Trūko pateikėjų veidų ir jausmų, kurie būtų leidę geriau pažinti Nerį.

52
Pokalbis su Franeku Balkevičiumi iš Pugainių
jo sodybos kieme
(2007-06-25)

Kolektyviniai sodai – ne geriausia vieta ieškoti pateikėjų, tačiau nuojauta neapgauna.
Sustojame prie sodybos, paskendusios tarp senų medžių, joje sutinkame Franeką Balkevič
(52 pav.). Vyras įkopęs į septintą dešimtį, gimė, užaugo ir šiandien gyvena Pugainiuose.
Kalbėdamas apie Nerį, kurią vadina Wilja, Franekas jaudinasi, po valandėlės savo jausmus
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reiškia atvirai, sielojasi. Viena kita detale jo pasakojimą papildo žmona Stanislava. Atitekėjusi 1970 m. ji dar ėjo prie Neries skalauti skalbinių (Bielizna biała, pomyjisz i czysta –
LTR 7685/1060), o neturėdami geriamojo vandens šulinių kaimo žmonės, taip pat ir Balkevičiai, gėrė vandenį iš upės.
Mūsų pateikėjas su skausmu prisimena, kaip 1980-aisiais, vienoje gamyklų prie Neries
įvykus avarijai, į upę išsiliejo amoniakas ir naftos produktai: „Dvi savaites pakrantės buvo
baltutėlės. Žmona sėdi, aš parvažiavau iš darbo, matau – krepšys žuvų. Klausiu, iš kur ta žuvis.
Žiūrėk, sako, nueik prie Neries. Aš einu, o Dieve, balti krantai. Apsiverkiau... Baisu pasakyti“
(Dwa tygodnie bialutkie brzegi byli. Żona jeszcze siedzi, ja przyjeżdżam z pracy, patrza kosz
ryby. Mόwia, skąd ta ryba. Zobacz, mówi choć pod Wilia, ja podszed, a Boże, białe brzegi, aż
zapłakał (...) Grzech powiedzieć – LTR 7685/1059).
Skuczna rzeczka – liūdna upė Franekui kelia liūdesį. Skaudu prisiminti vaikystę, maudymąsi ir žvejybą, pilnus krepšius Neries žuvų, o šiandien prie upės nesinori nė artintis! (Szkoda
mówić. Nie ma ni piaseczków, ni... podejdziesz – smrud, nie chce sie iść nawet – LTR 7685/1063).
Apžiūrėję sodybą, namus ir darželius, atsisveikinę su šeimininkais grįžtame į Neries pakrantę tęsti upės vagos tyrinėjimų. Prie dešiniojo kranto – bevardis, raudonos spalvos, stambiagrūdis 1,7 x 2,8 m dydžio, 1,2 m aukščio granitas (N54o45´38,4", E24o58´26,1"). Kiek žemiau – Platusis akmuo: Szeroki... z lewej strony tam przy samym brzegu... Tam on, teraz płytko,
taki duży kamień (LTR 7685/1064).
Akmuo stūkso seklumoje prie kairiojo Neries kranto (N54o45´48,7", E24o58´15,8"). Tai
netaisyklingo keturkampio formos, natūraliai plokščias, į r–pr aukštėjantis, nežymiai
suskeldėjęs 2,7 x 3,5 m dydžio (pailgas šv–pr kryptimi), 1,2 m aukščio (aukščiausioje
vietoje) riedulys (53 pav.).
Galbūt K. Tiškevičiaus knygoje Platusis akmuo vadinamas Kumpiu: Za z. Zawiesa kamień
na środku rzeki Kumpie (W 285; netoliese Neryje būta dar dviejų akmenų – Kumpių).

53
Platusis akmuo prie Pugainių
žvelgiant iš rytų
(2004-09-24)

Dar vienas vardinių akmenų eilėje – Piemuo:
Riedulys stūkso upės viduryje (Na samym środku Wilii nazywali Past`uch –
LTR 7685/1064), vos arčiau dešiniojo kranto (N54o45´56,5", E24o58´07,2"). Tai 1,5 x
1,7 m dydžio (pailgas š–p kryptimi), 1,25 m aukščio akmuo; jis aukštėja šiaurės kryptimi,
aukščiausioje vietoje – nedidelė plokščia aikštelė (54 pav.).
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54
Piemeniu vadinamas akmuo
žvelgiant iš šiaurės vakarų
(2007-06-25)

Lig šiol mus stebino Neries akmenys, pavadinti gyvūnų vardais: Jaučiais Valuose ir Saidžiuose, Avinu Rėvoje, Kiaule su Paršeliais Sidaronyse, Gaideliu Bieliūnuose ir netoliese esančia Avele (plg. Akmenų ne trūkumas, čia jų kaip avelių – Paneriai, El.); pakeliui dar plauksime
pro Karvutę Apskritoje, Šunelį Karmazinuose, Kumelę prie Grabijolų ir kitus akmenis. Pateikėjai neretai tvirtina, kad jie tikrai panašūs į aviną ar gaidį, plg.: „[Kokiais vardais atsimenat
akmenis?] Prisimenu geriausiai, tai Baronas vienoj vietoj, nugara išlindęs, tikrai kaip barono,
o Gaidys tai didžiulis, aukštas toks ir toks… lyg tai spalvos tokios [raudonos. – Vait.], ar kas
čia man atrodė, užtat jis turbūt ir vardą gavo“ (LTR 7592/1187). Upeivių ir sielininkų patirtis
rodo, kokia jiems svarbi upės akmenų pavadinimų įvairovė ir ypač jų pavidalo, formos bei
pavadinimų dermė. Ji turi būti atpažįstama ir iškalbi kiekvienam plaukiančiam dešimtis kilometrų be žemėlapio.
Visa, kas pasakyta, neprieštarauja mitologinių vaizdinių paieškai, nes daugelio baltų dievų ir deivių palydoje esama gyvūnų – gyvulių, žvėrių, paukščių, be to, jie ir patys gali jais
pasiversti (plg. Laimą – gegutę, Medeiną – vilkę). Nuodugnūs tyrinėjimai atskleidžia, kaip
šie pavidalai kinta ir priklauso nuo erdvės, dievų veikimo vietos. Antai deivė Aušrinė Žemėje
matoma kaip Merga, danguje virsta Žvaigžde, o vandenyje – Kumele. Aušrinės brolis gali būti
bulius, žirgas arba žmogus (plačiau žr. Greimas 1990, 137–138, 163).
Baltų mitologijoje žuvys dažnai vaizduojamos kaip kiaulių, karvių ir kitų gyvulių banda,
o žuvų karalius – kaip piemuo (Разаускас 2004, 9–10; plg. Гура 2009, 507–508). Taigi Pugainių Piemuo puikiai dera prie gyvuliais vadinamų Neries akmenų. Tai, kad žuvų piemuo taip
pat vadinamas velniu (kipšiuku – LTR 7592: 420, 431, Grabijolai; šlubu velniu – TK, Salako
apyl.), rodo, kad kalbama apie senosios religijos dievybę, kuri vėliau virto piktąja dvasia. Dėmesį patraukia tai, kad painioje religijų kryžkelėje atsidūrė ir už 0,3 km į šiaurės vakarus nuo
Piemens esantis Šventas akmuo (Święty kamień).

Akmuo stūkso upės kairėje, apie 20 m nuo smėlio sąnašų salos (N54o46´03,7",
E24o57´55,9"). Tai 1,5 x 1,9 m dydžio (pailgas r–v kryptimi, išilgai srovės), 1,1 m aukščio,
šiek tiek aukštesnis vakarų pusėje riedulys. Ten pat būta Švento užutėkio: Święta buchta –
buchta taka, otvoj (LTR 7592/1394).
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Iš gilios senovės kyla Pugainių Švento akmens pavadinimas (plg. nuo XVI a. minimą
Šventąją rėvą Dauguvoje – Eberhards 1990, 86), tačiau padavimai, aiškinantys jo kilmę – plačiai paplitusios krikščioniškos legendos. Antai pasakojama, kad ant Švento akmens apsireiškė
Švnč. Mergelė Marija: Tam, mόwi, kiedyści pokazywała sie Matka Boska, o tak, proszem pani,
nu i tak i ostała sie. Nu i przezwany Świenty kamień (LTR 7686/528, plg. LTR 7686/531), kartą
žmonės ant šio akmens Neryje rado rožinį: Świętyj kamień nazywa sia. I ton kamień... ten naleźli na tym kamieniu różaniec [jak to prypływszyj] (VAP I 53; plg. LTR 7592/1394).
Neryje ties Pugainiais kairiajame ir Šiurmonimis dešiniajame krante yra daugiau akmenų
su vardais, pvz., Žydų akmuo už paskutiniosios Šiurmonių sodybos: „Žydai ant kranto gyveno,
smuklę laikė, ten kadaise pardavinėjo degtinę, todėl ir akmuo pavadintas Žydų“ (Nad wierzchu
żydzi mielita o dom, nu ji oni tam i karczma mieli, tam i wόdka sprzedawali ki`edyści, wie, na
wioska. nu to wot i ten kamień przezwany Żydόwka – LTR 7686/530). Nė vieno pasakojimo
neišliko apie Mėlynąjį akmenį (Sinnij kamien‘) prie dešiniojo Neries kranto žemiau Šiurmonių,
tačiau akmenų mėlynumas yra paslaptingas, lig šiol plačiau netyrinėtas mitologinis vaizdinys
(plg. Vaitkevičius 2006a, 612, 633; Дучыц, Клiмковiч 2011, 117; Швед, Дучыц 2011, 443).
Jaudinamės artėdami prie paskutinės Pugainių sodybos, kur laukia Regina Jurgaitienė.
2007 m. balandžio 20-ąją, dar tik rengiantis Neries ekspedicijai, elektroniniame laiške Kęstučiui Navickui ji rašė: Jūsų darbams apibūdinti nerandu žodžių... lauksiu ekspedicijos praplaukiant Nerimi Pugainių kaime su kmynų gira. Sutikome tik du ar tris tokius Neries pakrančių
gyventojus, kurie žinojo apie ekspediciją ir mūsų laukė.
Vakare kmynų gira jau buvo išgerta, nes šventiškai nusiteikusi Regina kvietė sustoti visus Neries ekspedicijos dalyvius, o mokslininkai plaukė paskutiniai... R. Jurgaitienė nevietinė,
gyvena senoje sodyboje šiauriniame Pugainių pakraštyje, matyt, užusienyje, į kurį nuo seno
veda keliai iš Baltamiškio, Kazimieriškių ir Joteliūnų. XVIII a. antrojoje pusėje čia jau būta
Šiurmonių vardu vadinamo kelto per Nerį (Sieromantzi – Plan 1776; plg. ВТУ LXVIII–4;
Zaśc. Puhajnia – WIG P29 S40–G) (55 pav.). Beje, Šiurmonyse rastas XVII a. pirmojoje pusėje
paslėptas trečiokų ir dviejų nedidelių gabalėlių aukso lobis (Ivanauskas 1995, 86).
Čia viskas gyva, – taip Regina pasakoja apie gyvenimą miškų pakraštyje ant Neries kranto, kartu su bebrais ir gulbėmis. Greta – dar dešimtis inkilų varnėnams, kuriuos užkalbinta
kaimynė Irena Satkevič (78 m., kilusi iš Kazimieriškių, Elektrėnų sav.) sako labai gerbianti.
Pasirodo jos mergautinė pavardė – Špak, kuri baltarusių kalba reiškia varnėną.
Irena save laiko vietine – tutejsza, arba miesnaja, kalba paprastai, todėl mums labai
trūksta Jurasio (per vakarinį ekspedicijos renginį jam teko vertėjauti, todėl Jurasį pakeitė
Birutė). Kita vertus, pokalbis įdomus ne vien baltarusių, bet ir lietuvių kalbos tyrinėtojams,
plg.: Nu i przezwany Święty kamień, o tak p`aniczka. Ponia, praszom siesti (LTR 7686/528),
Nie pomientam, p`anieczka, co nie pomiętam, to i nie puwiem. Tylko mόwio, litus lija, gryb`y
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55
Pugainiai (kairėje),
Šiurmonys (dešinėje) ir
istorinė Neries kelto vieta
(paženklinta x)
(2005-07-11)

bus (LTR 7686/546), P`aniaczka, już czyt`ać gałwa skauda (LTR 7686/562). Galbūt pramaišiui vartodama lietuviškus žodžius ir posakius puikiai nusiteikusi, susirišusi skarele plaukus,
gintariniais karoliais pasipuošusi pateikėja norėjo įtikti mums, tyrinėtojams (56 pav.). Šiaip ar
taip, iš to galima spręsti, kad Vilniaus krašte lietuvių kalba, viena vertus, patiria slavų kalbų
poveikį, kita vertus, ir pati jas veikia.
I. Satkevič daug ir įdomiai pasakoja, pokštauja, dainuoja, svarbiausia – gerai žino vietas
ir pažįsta žmones. Pagyvėja paklausta apie Vaiciukevičių. XX a. pirmojoje pusėje ir įpusėjus
Antanas Vaiciukevičius iš Ausiutiškių už išmintį, užkalbėjimus ir kitus gydymo būdus pelnė
pagarbą ir tapo visuotinai žinomu pasakojimų ir sakmių veikėju; kartais žmonių buvo vadinamas tiesiog burtininku (LTR 7592: 617, 626, 635, 646, 649, 660, 666 ir kt.). Dėmesį patraukia
tai, kad bendruomenei Vaiciukevičius darė daug gero: gydė rožę, gyvatės įkandimą, išgąstį,
parinkdavo vaistus žmonėms ir gyvuliams, laidojo, jei to nebuvo kam daryti, plg.: Mūsų daktaras buvo… toks kaip kunigas (LTR 7685/1082a). Nujausdamas artėjančią žūtį Vaiciukevičius
užkalbėjimus norėjo perduoti mūsų pateikėjai Irenai, tačiau tada ji dar buvo jauna ir atsisakė.
Mat manoma, kad užkalbėtojams negalima lankytis bažnyčioje, eiti išpažinties – juk tampama
burtininku (tedy ty już jak czarownica – LTR 7686/535).

56
Pasakoja Irena Satkevič
iš Pugainių
(2007-06-25)
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Septyniasdešimties sulaukęs užkalbėtojas nuskendo 1966 m. pavasarį, apie Velykas (Didįjį sekmadienį, Didįjį Ketvirtadienį, Velykų dieną ar per Sekmines), kai kartu su sūnėnu statė
bučius. Jo kūno, nunešto į salą prie Panerių, ilgai niekas negalėjo rasti (LII ES 1647, 35v; LTR
7686: 535, 593 ir kt.). Vaiciukevičius buvo palaidotas Karageliškių kapinėse ant aukšto Neries
kranto, vadinamo Petrinka. Šioje vietoje jis pats lankydavosi ir, pasakojama, po senuoju, vienu
iš trijų kapinių ąžuolų, dabar nupjautu, mėgdavo melstis.
Tuo istorija nesibaigia. Po Antrojo pasaulinio karo Vaiciukevičiaus dukra išvyko į Lenkiją
ir sodyba vaizdingoje vietoje ant aukšto Neries kranto (Wojciukiewicza Gόra; N54o46´11,4",
E24o56´41,1") buvo parduota. Naujiesiems šeimininkams gyvenimas čia prastai klojosi
(LTR 7592/660), gali būti, kad būtent tada iš lauko akmenų čia buvo pastatytas neįprastas
obeliskas, žmonių vadinamas koplytėle. Tačiau ji nepadėjo – į Vaiciukevičiaus namus trenkė
žaibas ir juos sudegino. Pasakojama, kad užkalbėtojas pats mėgęs plūstis: Niech jego Piorun
spaly („Tegul jį Perkūnas sudegina“ – LTR 7592/646).
Vaiciukevičius ir Ausiutiškių viensėdis (121 km, kair.; З. Овсенишки – ВТУ LXVIII–4;
Zaśc. Owsieniszki – WIG P29 S–40–G) taip pat minimi pasakojimuose apie demarkacinę liniją tarp Lenkijos okupuoto Vilniaus krašto ir Lietuvos (plg. LTR 7592/647). 1920 m. spalio
9 d. gen. Liucjano Želigovskio vadovaujami lenkų kariai užėmė Vilnių ir veržėsi į krašto gilumą, tačiau lapkričio 17–21 d. buvo sustabdyti kautynėse prie Giedraičių ir Širvintų. Tarpininkaujant Tautų Sąjungai lapkričio 29 d. pasirašyta paliaubų sutartis, nustatyta neutrali zona,
kuri 1923 m. buvo padalyta tarp Lietuvos ir Lenkijos. Jos vietoje iki 1939 m. spalio 27 d., kai
Lietuvos kariuomenė įžengė į Vilnių, liko 521 km ilgio demarkacinė linija, kuri kirto šimtą
gyvenviečių, Lietuvos pusėje palikusi Lenkijos okupuotoje dalyje gyvenančių žmonių žemę
ir atvirkščiai. Abiejose sienos pusėse žemės ūkio darbus buvo galima dirbti gavus Žemdirbio
leidimą, tačiau pasienio gyventojai apskritai buvo priklausomi nuo pasienio ir administracijos
pareigūnų valios (Łach 2012, 170–171) (57 pav.).

57
Lietuvos pasienio policijos Trakų
baro sargybinis Ausiutiškių
viensėdyje (tolumoje, kairėje –
Šiurmonių kaimas Lenkijos
okupuotame Vilniaus krašte)
(XX a. 3-iasis dešimtmetis)

Ausiutiškės buvo greta demarkacinės linijos. Į pietus nuo Vaiciukevičiaus viensėdžio
r–v kryptimi vedė du lygiagretūs keliai, kuriais naudojosi Lietuvos ir Lenkijos pasieniečiai
saugodami liniją abu kelius skiriančioje juostoje. Pasakojama, kad tai būta suakėtos ar žole

apsėtos žemės ruožo, paženklinto iškeltomis kartimis su šiaudų grįžtėmis (gairėmis) (58 pav.).
Šiandien linijos vietoje auga miškas, kur ne kur matyti suplokštėjęs žemės kaupas, užslinkęs
apkasas, tačiau be tyrimų sunku nustatyti, ar tai su demarkacine linija susijusios žymės.
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58
Lenkų pasienietis
prie demarkacinės linijos gairės
(1934)

I. Satkevič taip prisimena gyvenimą pasienyje: „Karvė pabėgs, o buvo tokie takeliai, kur
negalima žengti. Tai šoksi, stengiesi nepalikti ant žolės pėdsako. Karvę parvesi, atgal peršoksi,
štai kaip buvo“ (Krowa uciekni, a byli takie o stecki, wie, nu i przez ta stecka żeż nie możno iść,
ślad zrobisz, to weźmisz, prygnisz, żeby i nie stanąć na ta trawa, nu i krowa przypeńdzisz, i znόw
przeprygnisz, o tak było, p`aniczka – LTR 7686/534). Pasakodama apie skaudžią Lietuvos pasienio policijos Trakų baro sargybinio Jurgio Kybarto žūtį 1931 m. spalio 4 d. prie Bražuolės
upelio Irena sako: Nu to polak ciągni tu, litwin tu, polak tu, litwin tu – suprask, lenkai demarkacinės linijos žymas tą kartą perkėlė tolyn, į Lietuvos pusę, o lietuviai – atgal (LTR 7686/534;
plačiau žr. Čerškus 2006).
Demarkacinė linija buvo valstybės politinio gyvenimo realija, o pasienyje teko kovoti ir
su kontrabanda. Rizikuodami laisve, neretai ir gyvybe pasienio kaimų gyventojai per liniją
gabeno degtukus, sachariną, degtinę, drabužius, džiovintus baravykus, kitas prekes. Karageliškėse, kur buvo Lietuvos pasienio policijos būstinė, esą veikė konfiskuotų prekių parduotuvė!
Pasakojama, kaip Boruchas, Pugainių gyventojas, naktimis varė į Lenkiją stambius jaučius,
žydų nupirktus ir sugintus į Karolio Luskevičiaus tvartą. Matyt, šie gyvuliai slapta buvo plukdomi per Nerį – į šiaurę nuo Ausiutiškių demarkacinė linija iki pat Kernavės ėjo upės viduriu
(XIX a. viduryje šioje vietoje Neryje buvo Vilniaus apskrities siena, ribojosi Panerių ir Elniakampio dvarai).
Prie Ausiutiškių, kitapus demarkacinės linijos, trykšta nepaprastomis savybėmis pasižymintis, gausiai žmonių lankomas Pinyklos šaltinis (N54o46´04,7", E24o56´20,8"). Jo vanduo
skaidrus, bespalvis, griovos dugnu srūva Neries link, į rytus (90o). Tekėjimo kryptis – svarbiausia šio šaltinio savybė: „Vanduo srūva prieš Saulę, ne visi šaltiniai taip teka. Yra šaltinių, ir
pas mus, kai ten tėviškėje [Kazimieriškių kaime. – Vait.] gyvenau, tai buvo šaltinių, bet jie nebuvo laikomi šaltiniais. Šis, Pinyklos šaltinis, iš kalno teka įsauliui. Vanduo laikomas vaistais.
Kai sužinojo, į šią vietą traukė daug žmonių, sėmė vandenį“ (Ona widzi wyszedszy naprzeciw
słonca, nie wszystkie krynicy ido naprzeciw słonca, p`oniaczka. Tam jest tych krynicow, i u nas

tam jak ja żyła, też byli krynicy, ale oni nie liczyli sie za krynicy o i tutej dzie jest a ta ona schodzi
z gόry, idzi, i o naprzeciw słonca. I ona liczy sie, że to lekarstwa. O tak Przyjeżdżali ludzi, dużo
skąd jak dowiedzieli sie, brali ta woda – LTR 7686/561; plg. LTR 7686/559) (59 pav.).
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59
Pinyklos šaltinis
(2013-09-29)

Pinyklą (Pinikla... w Pinikle... – LTR 7686/559) Neries pakrantėje, kurios panaši geografinė padėtis, jau matėme žemiau Mykoliškių (272 km, deš.). Tai perša mintį, kad žodis pinyklė
(iš pinti „raizgyti, painioti“ – LKŽ IX 1054) praeityje galėjo būti bendrinis upės kilpos pavadinimas. Netiesiogiai šią prielaidą patvirtina Питлювка (iš rus. петля „kilpa“) – viensėdžio
pavadinimas dešiniajame Neries krante žemiau Buivydžių.
Didelė, be galo graži kilpa, kurią Neris ima riesti ties Ausiutiškėmis, susidarė dėl kelių
kilometrų gylyje esančių tektoninių lūžių. Ledynas virš jų trūkinėjo ir greičiau tirpo, o į atsivėrusį plyšį plūdo tirpsmo vandenys. Nutirpus ledo dangai antrinių, šiaurės, pietų, šiaurės rytus
ir pietvakarių kryptimi atsivėrusių plyšių atitverti Žemės blokai iš gelmių kiek iškilo, tada
Neris pasuko lengviausiu keliu, aplenkė juos ir išlenkė kilpą, vadinamą Elniakampio, arba
Velniakampio, vardu (Baškytė 2008, 19–20). Pasakojama, kad žvejai plukdydavo tinklą 12 kilometrų, nuo Apskritos viensėdžio iki Panerių dvaro. Čia sukrauna tinklus, valtis į vežimus,
sugrįžta į Apskritą ir vėl – Nerin (Šakienė 2009, 291–292). Sielininkai, įveikę šią Neries kilpą,
per siauriausią jos vietą taip pat grįždavę į jau lankytą smuklę (VAP I 6).12
Žemiau Pugainių salos – nedidelė rėva (N54o46´18,0", E24o56´44,7"). Po ilgos pertraukos
šen bei ten aukštuose Neries krantuose vėl pasirodė nuosėdinės uolienos, gilios geologinės
praeities paminklai – konglomeratai (klintinių, molinių, smėlinių ir kitų medžiagų sucementuotas žvirgždas, gargždas ir rieduliai). Jų atodanga kairiajame krante aukščiau Apskritos
viensėdžio (120 km, kair.; З. Айскрита – ВТУ LXVIII–4) labai graži: daug įvairaus dydžio
12

Panašų padavimą mano senelis mėgo pasakoti apie didžiąsias Nemuno kilpas prie Birštono.

ir formos nuriedėjusių prie upės konglomerato luitų matyti stataus šlaito vidurinėje dalyje
bei papėdėje (N54o46´43,5" E24o56´18,0"). Vos kiek žemiau šių Uolų (Skaly), Neryje, stūkso
Karvute (Karowka, Krowka) vadinamas akmuo.
Karvutė – upės kairėje, apie 10 m nuo kranto, nedidelės rėvos pradžioje (N54o46´46,6",
E24o56´25,9"). Akmuo melsvos spalvos, suskeldėjęs, 2 x 3,2 m dydžio (pailgas šr–pv
kryptimi, skersai tėkmės), 0,55 m akmens dalis kyšo virš vandens, kita 0,65 m dalis apsemta. Akmens šr galas stačias, tarsi nuskilęs, upės vaga sekli, akmenuota (60 pav.).

60
Karvute vadinamas akmuo prie
Apskritos viensėdžio žvelgiant
iš pietvakarių
(2007-06-25)

Praeityje ir dabar šią vietą mėgsta žvejai. Šiandien rašydamas šias eilutes kartu su Daiva
nuvykau žvilgtelėti į Karvutę ir niekur kitur, tik apie ją, abiejuose Neries krantuose, stovėjo
septyni žvejai su spiningais!
„Prie Karvutės sekasi žvejoti. Kaip karvę melžti, taip ten žuvį gaudyti, todėl taip pavadinta vieta. Nes ten sekasi žvejoti“ (A tamtej Karowki, nu to ryba złowi sie dobrze, nu to jak krowka
doji sie mleka, i ta ryba już jak złowi sie, nu to tak za to nazwana (...). Bo tam dobrza złapi sia
ryba – LTR 7686/532; plg. LTR 7686/529; VAP II 166). Krovka (...) vadino, nes ten daug žuvų.
Kaip karvė duoda pieno, tai ten žuvis duoda. Ten būtinai sugausi... (VAP II 167).
2007 m. gruodį, Neries ekspedicijai pasibaigus, Valius Novikovas iš Karageliškių pasakojo, kad jo senelis Antanas Klimas užutėkyje prie Karvutės, kur būdavo ūsorių ir karpių, nuolat
statydavo keturis penkis bučius. Būdavo, nuo viralo lieka kaulų. Ant ugnies jų padegina, kad
kvepėtų, įriša į bučių, dar varlių prigaudo. Senelis tikrina bučius kuo anksčiau, būdavo, nusirengia, brenda. Lenktu dviejų dantų kauptuku ištraukia bučių, iškrato. O Jonas Nenartavičius
iš Apskritos, tęsia pasakojimą Valius, per naktį prie Karvutės tiek pagavęs žuvų, kad pats nusipirkęs karvę! (LTR 7685/1082c; plg. VAP II 168). Dažnai pasakojama istorija Karageliškėse
apie Karolį Luskevičių iš Apskritos, kuris neturėjęs kur dėti pagautų žuvų, tad užrišęs klešnių
galus laimikį vos ne vos parnešęs namo.
Taigi iš pirmo žvilgsnio Karvutė prie Apskritos viensėdžio yra vienas iš daugelio Neries akmenų, vadinamų gyvulių vardais. Galbūt karvės čia brisdavo ėsti priekrantės maurų, o
pasakojimus apie žuvų laimikį reikėtų vertinti ne kitaip, kaip žvejus lydinčią laimę. Kaip tik
laimė šioje vietoje yra svarbiausias dalykas!
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Baltų mitologijoje karvės – žemiškų gėrybių gausos, maisto pertekliaus simbolis. Šventoje Laumės (arba Laimės) erdvėje esančios karvės reiškia naudą, jų simbolika dvejopa: viena
vertus, tai gyvenimo ir mirties dilema, kitaip sakant – likimo, kita vertus, turtingo ar skurdaus
gyvenimo pasirinkimas, paprastai sakant – laimės (Greimas 1990, 178; kursyvas – orig.). Neries Karvutės atvejis rodo, kad gyvulių vardais vadinami upės akmenys gali būti ne vien savaip
susiję su dievais, deivėmis ir mitinėmis būtybėmis, bet ir patys figūratyviai juos reikšti!
Šią prielaidą sutvirtina senoviniai Nemuno vidurupio ir žemupio žvejų posakiai. Antai pradėjus tirpti sniegui ir tvinti upei džiaugdamiesi sakydavo: „Jau karvutė teliuojasi, jau
tuoj Nemunan“, „Jau karvukė tvinksta, jau karvukė tvinksta“ (Piškinaitė-Kazlauskienė 1998,
34). Be to, tikima, kad karvės mūkimas žvejojant prišaukia žuvis (Jeśli krowa ryczy w czasie
połowu, to znaczy, że niby zwołuje ryby – Znamierowska-Prüfferowa 1937, 10).
Nepaprastų, į Apskritos Karvutę išvaizda, padėtimi ir žvejybos sėkme panašių akmenų
Neryje yra daugiau. Per ekspediciją prie panašaus į Karvutę akmens užfiksavome Masteikių
(19 km, deš.) žvejų pastatytus bučius, o Skaruliuose išgirdome apie Maitintoju (Karmitel‘)
vadinamą akmenį prie Jonavos (37 km, deš.). Paminėtina, kad panašus į Karvutę akmuo
Dauguvoje, kur labai sekasi žūklauti, buvo vadinamas Auksiniu (Камень Золоторотникъ,
здесь очень ловится рыба – Сапунов, Друцкий-Любецкий 1896, 6; plg. akmenis Auksinį
ir Sidabrinį Neryje prie Kurmagalos, 34 km, kair.). Piestinės upelyje, Balvų rajone, Latvijoje,
yra Mošivės akmuo (Mošives akmens), kuris, anot padavimų, yra suakmenėjusi laimės karvė
(laimes govs – IT 84).
Apie 60 m į rytus nuo Karvutės Neryje stūkso kitas riedulys – Povilėlis (N54o46´46,6",
E24o56´29,1") (61 pav.). Su didele jėga vanduo verčiasi per šį akmenį plokščiu paviršiumi, sustabdyti plausto neįmanoma. Karvutės akmens pavadinimas iš seno tariamas Krowka, tuo tarpu Povilėlis dar mena apylinkių gyventojų lietuvių kalbą. Šią pavadinimo formą 1857 m. užrašė K. Tiškevičius: Pod z. Elnokumpie Kamień P o w i l e l i (W 285). 2004 m. kartu su Ida senuosius Šiurmonių kaimo gyventojus girdėjome sakant Povełėl arba Pavełėl (plg. LTR 7592/350).

61
Povilėliu vadinamas akmuo prie
Apskritos viensėdžio žvelgiant
iš šiaurės rytų
(2007-06-25)

I. Stankevičiūtė spėja, kad Povilėlis gali būti Karvutės piemuo, panašus į tą, kuris Neryje stūkso ties Pugainių kaimu. Mano dėmesį patraukia malonybinės abiejų šių pavadinimų
formos ir Povilo (kitaip – Pauliaus) sąsajos su Šventuoju Petru. Pastarojo ryšys su žvejyba

– tiesioginis, nepaprastai svarbus, todėl išplečia mitologinių vaizdinių tyrimų lauką, perša
mintį, kad Povilėliu galėjo būti pakrikštyta kuri nors senosios religijos dievybė.
Mūsų plaustas toliau riečia didžiąją Neries kilpą. Žemiau Apskritos, kairėje pusėje, į Nerį
įsirėžia Dūkštų ravu vadinama stačiašlaitė griova. Iš Apskritos kilusi, šiuo metu Karageliškėse
gyvenanti į devintą dešimtį įkopusi Pranciška Luskevičiūtė-Klimienė pasakoja, kaip jos tėvelis
nešė valgyti gilioje griovoje besislapstantiems dviem broliams žydams iš Vievio. Griovos viršutinėje dalyje iš po žemių trykšta šaltinis.
Apskritos šaltinis srūva apie 25 x 35 m dydžio (pailgas š–p kryptimi), 2–3 m gylio duburyje su vidutinio statumo ir stačiais šlaitais (versmė – N54o47´04,5", E24o56´32,4").
Vanduo skaidrus, šaltas, rusvos spalvos, žmonių semiamas prie ištakų. Maždaug už 20
m šaltinio tėkmė suka tiksliai į rytus (90o) ir išplatėja iki 0,5–0,6 m. Griova pastebimai
gilėja, dugne – plokščia (62 pav.).

62
Apskritos šaltinis
(2013-10-05)

Tai dar vienas šaltinis Neries vidurupyje, kurio vanduo teka į rytus ir garsėja nepaprastomis savybėmis: Akim labai sveika, kad geriau matytų. Kad veidą gerai praust. Sakė, už tai, kad
į Saulę tas šaltinis (VAP II 91), Didįjį Ketvirtadienį, kol Saulė patekės, prausiasi tuo vandeniu.
Žmonės taip tiki ir gydosi. Buvau maža, tai atnešdavo vandens, o paskui paaugau, jau pati
(LTR 7685: 1082b, 1082d).
Iš pirmo žvilgsnio apsiprausimas Didžiojo Ketvirtadienio rytmetį yra krikščioniškas paprotys (plg. istorinį Vilniaus žvejų brolijos apeigų aprašymą – Samalavičius 2011b, 143). Tačiau jo ryšys su tekančiu vandeniu ir šventais laikomais, įsaulin tekančiais šaltiniais yra senas,
reikšmingas. Pabrėžtina, kad Neries vidurupyje, apie Dūkštas ir Vievį, plačiai tikima, jog Didžiojo Ketvirtadienio rytą savo vaikus prausia... kranklys. Žmonės būtinai turintys pasistengti
už jį anksčiau atsikelti, nusiprausti ir po beržu išsišukuoti plaukus (LTR 7592/926, 7686/632,
Paneriai, El.; LTR 7592/1203, Padvariai). Kai kuriose vietose tą dieną Saulei dar nepatekėjus
buvo skubama išsimaudyti Neryje! (LTR 7592/929, Paneriai, El.; LTR 7592/1176, Valai).
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Aukštas Neries krantas priešais Elniakampį (119 km, deš.) – tai Velnynė (N54o47´37,6",
E24 57´34,9"). K. Tiškevičiaus knygoje ši vieta, remiantis vietos gyventojais, vadinama Pekline:
Znajduje się na lewym brzegu rzeki góra Peklina, to jest Piekielna przez lud nazwana (W 212).
Su ja siejama Elniakampio pavadinimo kilmė. Tačiau yra pagrindo atsargiai spėti, kad istorinė
Elniakampio vardo forma – Velios (t. y. Neries) kampas (недалеко в е л е к у м п ю – 1588 m.,
Jurkštas 1985, 35; imienie W i e l e k ą p s k i e – 1596 m., NRP), kuri virto Velniakampiu
(Velniakumpe – XXI a. pr., LTR 7592/999), arba Elniakampiu. Pastaroji forma vyrauja, plg.: до
Ельнокумпя (1596 m., AVK XI 64), до Ельнокомпя (1608 m., AVK XI 73), Elnokumpie (1784 m.,
TVD 388), Ельнокумпъ (XIX a. vid., TŽ XIII–4).
Elniakampio, įsikūrusio prie Maišiagalos–Trakų kelio (Delineaxya 1771; 63 pav.), istorija
lig šiol mažai tyrinėta. Teigiama, kad Vilniaus Šv. Jono bažnyčia Elniakampio palivarką įsigijo
mainais iš Vilniaus vaivados Alberto Goštauto (1480–1539) (Raportt 1798, 7–7v; plg. Indeks
I 270), nuo XIX a. pradžios Elniakampio palivarkas kartu su Antakalnių, Gelažių, Šiurmonių,
Pugainių, Laičių ir istoriniu Lapuciškių (Łopaciszki) kaimu, Gradaučiznos (Gradowszczyzna), Klimoniškių, Pylimų, Purviškių viensėdžiais priklausė Vilniaus universitetui (Inwentarz
1806, 6v–9v; Inwentarz 1819, 8–12; ОП).
o
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63
Elniakampio dvaras dešiniajame Neries krante (žemėlapio
ženklas – sutartinis) (1771)

Miroslavo Gajevskio duomenimis, nuo 1815 m. Elniakampio palivarką iš Universiteto
nuomojosi įvairūs pasauliečiai. 1827 m. ilgametę nuomos sutartį pasirašė Antanas Plevinskis,
kuris netrukus atnaujino ir išplėtė palivarko sodybą, išmūrijo spirito varyklą ir malūną prie
Bražuolės, o prie Neries iškilo du mūriniai audinių balyklos pastatai: audinių apdirbimo ir
šarmo ruošimo. Juose buvo skalbiami, balinami ir lyginami audiniai, gaminamas tam tikslui
skirtas cheminis tirpalas. Audeklai į balinimo fabriką gabenti iš Vilniaus, Kauno, Gardino,
Minsko ir net Rygos. 1845 m. balyklos pelnas siekė 4562 rublius, vėliau sumažėjo. 1868 m.
Elniakampio šeimininku tapo Vilniaus švietimo apygardos valdžios mokyklų inspektorius
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63
Elniakampio audinių balyklos pastatų griuvėsiai
(2011-11-21)

Hugo fon Trautfetteris, tuo pačiu metu nustojo veikti ir ilgainiui griuvėsiais virto Elniakampio
balykla (Medišauskienė 2008, 104; plg. LTR 7592/381) (64 pav.).
Neryje prie Elniakampio, išilgai upės, stūkso Patrankomis vadinamų akmenų eilė. Pirmasis akmuo didžiausias (N54o47´34,8", E24o57´41,6"); apie 35 m žemiau stūkso antrasis,
netaisyklingos piramidės formos akmuo, netoli jo – trečiasis. Pasakojimų ar padavimų neužrašyta. Gali būti, kad kliūtis upėje patrankomis (Harmaty, iš bltr. гармата „pabūklas, patranka“) praminė baltarusių sielininkai.
Žardeliai kairiajame Neries krante (З. Жордели – ВТУ LXVIII–4) – dar vieno panerių užkalbėtojo ir burtininko, juodosios knygos savininko, Ličkūno (Lickun) sodybvietė
(N54o47´43,9", E24o58´15,9"). Pasakojama, kad kartą Ličkūnas ledu per Nerį į dešinįjį krantą
lydėjo žydą, aliejaus pirklį, šis prie akmens įlūžo ir nuskendo, liko tik jo skrybėlė (LTR 7592:
1392, 1399; plg. VAP I 31). Galimas daiktas, kad šis akmuo yra upės kairėje, nuo kranto nutolęs apie 15 m (N54o47´43,5", E24o58´22,3"; plg. LTR 7592/38). I. Stankevičiūtės duomenimis,
Aliejaus pirklys (Olejnik arba Ulejnik) yra Neries viduryje arba arčiau dešiniojo kranto, virš
vandens išnyra tik upei nusekus.13
Sukdama į vakarus Neris toliau raito didžiąją kilpą, dešinėje ardo statų krantą – Elniakampio atodangą. Ji, kaip daugelis kitų atodangų, vadinama Plikuoju kalnu (Łysa Góra –
WIG P29 S40–G). Upėje stūkso raudonos spalvos stambiagrūdis, 2,15 x 3 m dydžio, 1,45 m
aukščio granitas (N54o48´04,0", E24o58´32,9"), kurį I. Stankevičiūtė laikė Balnu (Siodla –
LTR 7592/1392) ir siejo su K. Tiškevičiaus žinute, kad Balnas (Kulbaka) esantis prie kairiojo
Neries kranto, aukščiau Purvės rėvos: Przed z. Purwa kamień przy l. br. Kulbaka (W 285).
Mūsų dėmesį patraukia tai, kad 1,5 x 3,3 m dydžio (pailgas š–p kryptimi), apie 2 m aukščio
(1,7 m dalis po vandeniu) akmuo iškilusiais galais, taigi išties primenantis balną, upėje yra
žemiau, už 610 m (N54o48´19,6", E24o58´11,8"), prieš prasidedant Purvės rėvai. Ši vieta, nedidelis užutėkis prie dešiniojo kranto, dar vadinamas ne visai aiškios reikšmės žodžiu Otkaz
(LTR 7592/350; do Otkazu – LTR 7592/1392).
13

Plg. K. Tiškevičius akmenį Olejnik mini prie kairiojo Neries kranto žemiau Jonavos (W 285).

II.

2007 metų
EKSPEDICIJOS
ŠALTINIAI

72

Šalia Purvės (Purwa – W 284; N54o48´21,7", E24o58´02,9" – pradžioje) būta to paties
pavadinimo viensėdžio (Purwy – TVD 388; Пурва – TŽ XIII–4; Purwai – WIG P29 S40–G).
Po vandeniu rėvoje šniokščia didelis ir pavojingas akmuo Žurdakas (Żurdak; N54o48´26,1",
E24o57´55,1"). Deja, jo išmatuoti neįmanoma. Upė šioje vietoje itin siaura, srauni ir veržli,
nekantraujanti vėl išsilieti į šimto ir daugiau metrų pločio vagą.
Purvę perplaukėme 22 valandą, temstant, labai pavargę ir išalkę. Žinojome, kad nakvynės vietoje, Karmazinų stovyklavietėje, numatytas Neries ekspedicijos renginys su verbų
pynėjomis ir Neries regioninio parko kultūrologei Idai Stankevičiūtei (1952–2006) skirtas
vakaras, tačiau nenorėjome ir negalėjome skubėti. Neries pakrančių tyrimai, upės akmenų
paieškos – geriausias ir prasmingiausias bičiulės atminimo minėjimas bei įprasminimas. Tikiu, man pritarė pati Ida, nes viena pirmųjų išsakė mintį apie Neries ekspediciją jubiliejiniais
K. Tiškevičiaus ekspedicijos metais (65 pav.).

65
I. Stankevičiūtė su
Stanislovu Šakevičiumi
iš Šiurmonių
(2004-07-26)

Vėlų 2003 m. rudenį po ilgos pertraukos Ida pakvietė mane prie šventosios Neries ieškoti,
tirti ir puoselėti jos altorių – pilkapių, senolių medžių, akmenų su pėdomis, įsaulin tekančių
šaltinių. Apie daugelį jų, tą nepaprastą Neries pasaulį tarp Vilniaus ir Kernavės, iki tol nė žinoti nežinojome, todėl laidotuvių išvakarėse už atradimus Idai reiškiau kuo didžiausią padėką.
Kaip ir tada mintyse skamba jai skirti žodžiai: Mylėjai Tave supusį gamtos ir istorijos pasaulį.
Dabar esi jo dalis (Vaitkevičius 2006b).
Žemiau Purvės plyti Karmazinų pakrantė (115 km, deš.; Karmazyn – Kopia 1776). Priešistoriniais laikais, apie III–VII a., X–XI a. čia būta nedidelių gyvenviečių (Vėlius 2012, 227,
230). K. Tiškevičius trijų vienas paskui kitą išsidėsčiusių viensėdžių atsiradimą siejo su šlėkta,
Abiejų Tautų Respublikos kilmingaisiais, turėjusiais teisę dėvėti raudoną apdarą (W 212; plg.
karmazyn „kilmingas šlėkta; raudonas audinys“). Dėmesį patraukia 1761–1770 m. Kernavės
parapijos jungtuvių ir krikšto metrikų knygoje ne kartą minimas Karmazino asmenvardis
(pvz., Georgij et Petronilla Karmazynow – MAB f. 268–103, 43v), o tretieji Karmazinai prie
Dūkštos upelio žiočių tuo metu buvo vadinami Žvejais (Rybak – Delineaxya 1771).14
14

Galbūt XVIII a. antrojoje pusėje šią vietą valdė arba nuomojosi pavardę Rybak turintis asmuo.

Ida nustatė K. Tiškevičiaus minimo Tilviko akmens vietą (Za z. Karmazynem przy lew. brz.
kamień Cilwik – W 285). Jos duomenimis, galbūt tas pats akmuo dar buvo vadinamas Gaidžiu.
Tilvikas yra Neries viduryje, kiek arčiau kairiojo kranto (N54o48´50,7", E24o56´29,6").
Tai 1,9 x 2,6 m dydžio riedulys (pailgas šv–pr kryptimi), dalis jo (apie 0,9 m) kyšo virš
vandens, kita dalis (1,1 m) panirusi; jis aukštėja į šiaurės vakarus, viršuje – nedidelė,
paukščių pamėgta aikštelė (66 pav.).
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66
Tilviku vadinamas akmuo
ties Karmazinais žvelgiant iš rytų
(2004-10-08)

Dešiniajame krante, Šile, yra didelė Karmazinų pilkapių grupė, kurios archeologinių tyrinėjimų istoriją XIX a. viduryje pradėjo Dūkštų klebonas, pijoras Joachimas Dembinskis, o
tęsė Konstantinas Tiškevičius. Neries ekspedicijos dienomis jo pasamdyti darbininkai ištyrė
3 pilkapius su degintiniais kapais be įkapių, nusivylęs tyrimų vadovas kasinėjimus... praleido
susidomėjęs, žavėdamasis Dūkštų bažnyčia (W 213, 217).
Karmazinų pilkapynas yra trijų dalių. Pirmoje, didžiausioje (viduryje – N54o48´42,8",
E24o57´49,8"), kiek daugiau nei šimtas 6–15 m skersmens, 0,3–1 m aukščio smėlio sampilų. Kai kuriuose likę akmenų vainikų, apjuostų grioviais. 1933 m. Vilniaus S. Batoro
universiteto ekspedicija, Karmazinuose ištyrusi 43 pilkapius, rado VI–VII a. degintinių
kapų su įvairiomis įkapėmis (Cehak-Hołubowiczowa 1955) (67 pav.). 1997 m. buvo ištirti dar 3 suardyti pilkapiai, kuriuose rasti 5 degintiniai kapai su VI–VIII a. įkapėmis
(Vėlius 1998).

67
Degintinis moters kapas
Karmazinų pilkapyje 2
archeologinių tyrinėjimų metu
(1933)

Antroje pilkapių grupėje, esančioje kiek į rytus nuo pirmosios, išliko 6, o trečiojoje – 3
smėlio sampilai (visi po 6–9 m skersmens, 0,2–1 m aukščio).
Pastaraisiais metais į šiaurę nuo pilkapių surastas aukštoje stačiašlaitėje kalvoje įrengtas
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piliakalnis (N54o48´57,2", E24o57´43,4").

Birželio 26-oji išaušo Karmazinų stovykloje, Neries ir Dūkštos upelio santakoje. Gyvenvietės čia būta jau prieš 1500 metų. Archeologai tyrinėdami čia surado lipdytos keramikos
grublėtu ir lygiu paviršiumi, gargažių, molinių verpstukų, vertikalių audimo staklių svarelio
dalį (Kraujalis 2002; Vėlius 2012, 227–229). Nepaprastą atokiau šiame slėnyje stūksančio Karmazinų piliakalnio, vadinamo Veršupka, dvasią per 1970 m. ekspediciją pajuto Vilniaus universiteto Ramuvos klubo nariai. Daugelį metų balandžio pabaigoje jie kvietė čia švęsti pirmąją
pavasario šventę (68 pav.).

68
Karmazinai, Dūkštos žiotys
(nuotraukos kairėje)
iš paukščio skrydžio
(iš vakarų)
(2006-10-18)

Tą ekspedicijos rytą (vienintelį kartą!) palikau mokslininkų plaustą, mat turėjau rimtą priežastį. Norint išmatuoti grupę Vestuvių akmenų Neryje ties Verkšionių kaimu prireikė
greitos ir svarbiausia judrios plaukimo priemonės. Pripučiamą baidarę tokiam tikslui turėjo
Andrius, jo pasiūlytą pagalbą nedvejodamas priėmiau. Lina, Jurasis, Laura, Inga, Gražina ir
Filomena turėjo pirmieji nuplaukti į Panerius, pasidomėti dvaro sodybos istorija, rinkti pasakojimus apie gyvenimą paupyje, kalbinius ir tautinius santykius, kurie vakariniame Vilniaus
krašto pakraštyje, apie Vievį ir Kernavę, vis dar labai menkai tyrinėti.
Visus keliautojus, Karmazinuose pradedančius tos dienos kelionę, pasitiko Šunelio rėva;
pirmiau pasigirsta jos šniokštimas, paskui prieš akis išnyra ryto saulės spinduliuose raibuliuojanti upės tėkmė. Rėva prasideda kiek aukščiau Dūkštos upelio žiočių (N54o48´55,2",
E24o55´59,8"), jos vidurinėje dalyje, giliai po vandeniu, stūkso Šunelio akmuo (Sobaczka)
(N54o48´55,4", E24o55´56,2"; I. Stankevičiūtės duomenimis, akmuo ant Lietuvos ir Lenkijos
okupuoto Vilniaus krašto sienos kartais buvo vadinamas Policininkų šuneliu!)
Kairiajame Neries krante – Padūkštų pilkapių grupė, tyrinėjant ją rasti trys VI–VII a. degintiniai kapai (Luchtanas 2005d, 84). Ten, kur Neris suka į pietus ir ima nerti dar vieną gražiąją savo kilpą, upės vaga pastebimai susiaurėja, prasideda Molynės rėva (Glinowka – W 284;

N54o48´56,0", E24o55´25,4"). Dešinėje, pakrantėje, stūkso vandens skalaujamas Bobų akmuo.
Pasakojama, kad čia Verkšionių kaimo (112 km, deš.) moterys ateidavo skalbti, žlugto velėti:
W Wilii koło Babskiego kamienia idzi płukać (VAP II 191). Nedideliame užutėkyje esančio
akmens paviršius plokščias, nežymiai žemėja į rytų (upės) pusę. 1,7 x 2,7 m dydžio, 1,05 m
aukščio (69 pav.).
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69
Bobų akmuo prie Verkšionių
žvelgiant iš šiaurės rytų
(2004-09-25)

Upe žemyn prie dešiniojo Neries kranto vienas paskui kitą stūkso du akmenys – Lučiūnas ir Elka. Lučiūnas, kurio pavadinimo kilmė nežinoma, yra melsvos spalvos, netaisyklingos
formos, 2,3 x 2,6 m dydžio, 1,2 m virš vandens iškilęs granitas (N54o48´39,0", E24o55´07,3").
Už 85 m į pietus esantis melsvas, 1,6 x 1,9 m dydžio, 0,7 m virš vandens iškilęs granitas priklauso Elka vadinamai vietovei – kažkur pakrantės sąžalynuose dar trykšta ir šaltinis. Pasakojama, kad šioje vietoje Neryje nuskendęs žydas (LTR 7592/144). Tačiau didžioji Molynės rėvos
įžymybė – Vestuvėmis (Swadźba, kitaip Wasela) vadinami devyni rieduliai už 0,4 km į pietus
nuo Elkos – dar laukia priešakyje.
Aplinkinių kaimų gyventojai sutartinai tvirtina, kad keldamasis per upę nuskendo vestuvių pulkas: „Kiek akmenų, tiek ir jų – jaunikiai, pabroliai. Iš Verkšionių kėlėsi (...) ir pervirto.
Kiek tų vestuvininkų buvo, tiek tų akmenų ten tose vietose ir yra“ (LTR 6489/94). 1970 m.
per Dūkštų ekspediciją užrašytuose padavimuose pasakojama, kad tai užkeikti, akmenimis
paversti vestuvių dalyviai (Trinkūnas 1992, 213), plg.: „Tikrai ten matyti pabroliai, nuotaka...
jaunieji, svotas – gal septyni žmonės buvo. [Jie valtimis kėlėsi?] Žiemą rogėmis. Ledas lūžo, ir
viskas. Sako, kad buvo užkeikti, o kaip... Aš tik girdėjau pasakojant“ (Już pewno wiedzieli, i
asystenty, i młoda, młody, i swat, jakich siedem ludzi. [A oni łódkami płyli, czy jak?] Kuniami
jechali, zimą. Lod załamał sia i wszystko. Da mówi, że była zaczarowana, na a jak tak, to tyko,
jak ja słyszał – VAP I 79).
Pirmasis iš Vestuvių akmenų yra prie dešiniojo Neries kranto (N54o48´26,0",
E24o55´04,1"). Tai raudonos spalvos, 0,95 x 2 m dydžio, 0,7 m aukščio (dalis virš vandens) granitas. Antrasis akmuo, esantis už 18 m į pietryčius, raudonos spalvos, 2 x 3,1 m
dydžio, 1,2 m aukščio riedulys. Jis siaurėja pietryčių kryptimi, sueižėjęs, nugludintas ledo
lyčių. Už 50 m į pietus, upės viduryje stūkso keturi didieji Vestuvių akmenys – raudonos spalvos stambiagrūdžiai granitai (N54o48´24,2", E24o5´05,6"). Šie akmenys iš tolo
traukia akį, kartais vadinami Broliais (pabroliais): Juzefu, Stanislovu, Stefanu ir Antanu

(LTR 7592/104). Dažniausiai virš vandens jie boluoja ir per pavasario potvynį. Žemesni,
rečiau virš vandens pasirodantys akmenys kartais vadinami Sesėmis (pamergėmis) (Vaitkevičius 2006a, 98) (70 pav.).
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70
Akmenys, vadinami Vestuvėmis,
ties Verkšionių kaimu
(2007-06-26)

Trečiasis iš eilės Vestuvių akmuo yra 1,7 x 2,7 m dydžio, 1,2 m aukščio virš vandens
paviršiaus, ketvirtasis – 2,5 x 2,5 x 2,7 m dydžio prie pagrindo, 1,1 m aukščio, penktasis – 1,7 x 1,9 x 2,1 m dydžio prie pagrindo, 0,45 m aukščio, šeštasis – 2 x 2,3 m dydžio,
0,85 m aukščio.
Septintasis Vestuvių akmuo, 1,2 x 1,5 m dydžio, 0,7 m iškilęs virš vandens, stūkso prie
dešiniojo kranto, už 27 m į šiaurės vakarus nuo šeštojo. Pasakojama, kad būtent ši penkių
akmenų eilė, pertverianti Nerį šv–pr kryptimi, žymi vestuvių pulko kelią iš Verkšionių į
Panerius valtimis arba vežimais dar netvirtu užšalusios Neries ledu.
Aštuntasis Vestuvių akmuo, 1,4 x 2,2 m dydžio, 0,2 m iškilęs virš vandens, yra už 56 m į
pietus nuo septintojo. Devintasis, 1,8 x 2 m dydžio, 0,7 m aukščio, jau Molynės rėvos pabaigoje – už 216 m į pietus nuo aštuntojo (N54o48´17,9", E24o55´06,6"; galbūt pastarasis
akmuo taip toli nuritintas per kurį nors ledonešį).

Dešiniajame Neries krante prie Vestuvių akmenų Lietuvoje pirmą kartą pamatėme besiganantį naminį gyvulį! Tai buvo juoda avis. Jau ekspedicijai pasiekus Vilnių, apibendrindama
pirmuosius įspūdžius gimtinėje Filomena taikliai pastebėjo, kad Neries vaidmuo ūkiniame
gyvenime šiandien gerokai sumenkęs: pastebimas vos vienas kitas žvejys, nustota šienauti
upės lankas, neganomi gyvuliai. Pakrančių sodybose vasarojantys miestiečiai jų tiesiog nelaiko.
Ties Verkšionimis pastebėta avis veikiausiai priklausė netoliese, tame pačiame upės krante esančio Molynės vienkiemio (111 km, deš.) šeimininkui – 67-erių Mykolui Sukackui. Tai
lietuvis nuo Trakų, kuris į Molynę persikėlė sovietmečio pabaigoje ar tuoj prasidėjus Atgimimui. Su M. Sukacku susipažinau per vieną išvyką kartu su Daiva į Dūkštų apylinkes dar
1995 m.; įsiminiau, kad namuose Mykolas saugo darže rastą akmeninį kirvį.
Per 2007 m. Neries ekspediciją vėl aplankiau Molynės vienkiemį, tik šį kartą atėjau nuo
upės pusės. Šeimininkas pasitiko iki pusės nusirengęs, raudonai įdegęs. Su puošnia vešlia,
tokia pat žila, kaip ir plaukai, barzda. M. Sukackas entuziastingai sveikinasi ir kviečia į svečius – dėmesio ir vaišingumo jis, matyt, negaili kiekvienam Molynėje sustojusiam ekspedicijos dalyviui.

71
Mykolas Sukackas iš
Molynės viensėdžio
akmens amžiaus medžiotojo
vaidmenyje
(2007-06-26)

Paprašytas parodyti akmeninį kirvį Mykolas labai nudžiugo ir netrukus išėjo iš namų
vienoje rankoje laikydamas kirvį, kitos delne spausdamas įdomios formos titnago luitą. Gludintas akmeninis kirvelis, naudotas bronzos amžiuje, išgėrusio sodybos šeimininko rankose
tapo grėsmingu ginklu – Mykolas vaizdžiai mosikavo prieš mus šiuo įnagiu, kuriam jau seniai
buvo parinkęs tvirtą, galbūt kadaginį, rūpestingai nudrožtą 47 cm ilgio kotą. Skleisdamas duslius garsus, primenančius urzgimą, retkarčiais šūkalodamas Mykolas gyvai pademonstravo,
kaip senovėje žmonės tokius kirvius naudojo. Man pasirodė, kad kovos poza, į kurią trumpam
šis žmogus stojo (71 pav.), išsiugdyta per kažkokias treniruotes, arba tai prigimtinis, jame
glūdintis medžiotojo instinktas.
Pirmosios Panerių gyvenvietės sodybos (109 km, kair.) neoficialiai buvo vadinamos Pakalne. Filomenos vadovaujami bičiuliai čia kalbina į septintą dešimtį įkopusį Aleksą Šiukštą.
Pašnekovas žino daug anekdotų ir moka vaizdžiai pasakoti. Kai kurie mums būtų labai įdomūs, kaip antai intymus pasakojimas apie Jogailą su Jadvyga, tačiau su nepažįstamais žmonėmis Aleksas nelinkęs tokiomis istorijomis dalytis. Kalbinamas jaunos, simpatiškos Linos
Aleksas drovisi. Taigi lieka aptarti gyvenimo ant Neries kranto temas: vietos istoriją, žvejybą,
vietovardžius. Tarp pastarųjų išsiskiria Koplyčia (Kaplica).
Mūrinės, galbūt mauzoliejinės Panerių koplyčios ant aukšto Neries kranto (apytikslė vieta – N54o47´15,7", E24o55´04,6") ir iš slėnio jos link vedančių laiptų istorija nežinoma. Sprendžiant iš pasakojimų jos čia būta seniai, galbūt net tada, kai apie XVI a. ant Neries kranto
kūrėsi dvaro sodyba. buvusios koplyčios vietoje žiorėja apie 4 m skersmens duobė, kur vietos
gyventojai nuo seno ieško turtų, tačiau randa vien raudonų plytų duženas, kaulus ir regi nematytus vaiduoklius (plg. LTR 7685/1082e; LTR 7686/580; VAP II 155). Su mirusiųjų vėlėmis
bendraujama per sapnus – šios sakmės gražiausi senovės lietuvių mitologijos motyvai. Antai:
Mama rado kaulą. Paspyrė... ir susapnavo naktį, kad atėjo pas ją labai graži pana ir sako:
„Nespardyk manęs!“ (VAP II 156), arba Čia kalnas buvo didelis, kaplyčia viršuj, o apačioj ten
labai tokia pievelė. Tai vienas žmogus ganė arklius ir jam prisisapnavo. Sako: ateik pas mane.
Sėdi, sako, kūferis [skrynia. – Vait.] ir du šunys baisūs, ir mergina užkerėta. Nu ir jis, sako, ant
kito šono ir vėl arklius tuos gano, ir vėl sapnuoja. Tai jis greit už arklį ir atbėgo namo. Ir, sako, ir
namuose dar sapnuoja. Kad ateik, sako, toj toj vietoj aš lauksiu... (LTR 7686/643).
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Panerių dvaro ištakos galbūt siekia XVI a. (Indeks II 838). Nors vietos vardas senas (plg.
de Ponary – 1761–1770 m., MAB f. 268–103, 49v), Paneriai istoriniuose dokumentuose tapatintini greičiau su Karageliškėmis – to paties pavadinimo dvaru ir kaimu, Baltamiškio, Paaliosės ir Grabijolų kaimais. Iš kunigaikščių Oginskių šią valdą įsigijo Gutakauskai, tik nežinia,
ar tai atsitiko 1785 m. gruodžio 23 d. (Machalski 1938, 1; plg. Indeks I 328), mat jau 1738 m.
Karageliškėse gimė žymus Abiejų Tautų Respublikos politikas Liudvikas Simonas Gutakauskas (mirė 1811 m.).
1798 m. Panerių (Karageliškių) dvarą įsigijo Stanislovo Augusto Poniatovskio sekretorius
Stanislovas Puzyna, o 1819 m. jis atiteko kaip kraitis Aleksandrai Riomerienei.15 Nuo 1840 m.
Panerius valdė jos sūnus Stanislovas Riomeris, po jo mirties 1876 m. – S. Riomerio dukterėčia Evelina Lubeneckienė (1851–1922) (SGP VIII 763; Machalski 1938, 1). Ši istorija mums
svarbi, nes su Paneriais, kitados Karageliškėmis, galima susieti knygoje jau minėtą Napoleono
karvedžio Mišelio Nėjaus vadovaujamo 3-iojo korpuso persikėlimą per Nerį netoli Karageliškių (Dundulis 1981, 59). Prancūzams teko atstatyti tiltą, sudegintą per Nerį besitraukiančios
rusų kariuomenės, o kitapus upės, pakeliui į Sudervę, 1812 m. birželio 30 d. įkopti į stačias
slėnio aukštumas (Reklaitis 1999, 299–300) (72 pav.).

72
„Sunkios [Napoleono armijos. – Vait.]
žygio sąlygos perėjus per Nerį
ties Karageliškėmis, pakeliui į Sudervę“
(1812-06-30)

73
Panerių dvaro rūmai
(2007-06-26)

15

Neatmestina, kad senoji dvaro sodyba buvusi aukštumose, Karageliškių kaimo erdvėje, tik vėliau, po
karų ir gaisrų, galbūt keičiantis savininkams, buvo perkelta į gražią ir patrauklią, tačiau pavasario potvynių nuolat semiamą Neries pakrantę. Pasakojimuose dažnai kalbama apie neatmenamų laikų kapinyną Vlados Klimienės sodybos vietoje (LTR 7592, tarp 610 ir 611).

XX a. pradžioje Panerių dvaras tapo grafo Antano Slaboševičiaus (1873–1938) nuosavybe, bet visus reikalus čia tvarkė valdytojas Teodoras Mickevičius. Išparceliavus dvarą, sumenkus ūkiui imta kviesti poilsiautojus, jiems buvo įrengtas medinis pensionas, teniso kortai,
slidinėjimo trasa, Neries pakrantėje paplūdimys ir prieplauka: Važiuoja [į Panerius. – Vait.]
atostogoms šeimyniškose sąlygose atsilsėti Kauno inteligentija – profesoriai, artistai, žurnalistai
(...) malonūs šeimininkai pritraukia tuos vasarotojus, kuriems nepatinka arba neprieinama Palanga (Kolupaila 1929, 7).
Šiandien dvaro sodybos ansamblį sudaro XIX a. statytas, sovietmečiu vaikų namams,
vėliau ligoninei pritaikytas dviaukštis ponų namas (N54o47´08,7"; E24o54´35,0"), oficina, kumetynas, tvartai ir ledainė (73 pav.).
Atsisveikindamas A. Šiukšta su pasididžiavimu priduria, kad Mykolo Sluckio romane
„Geri namai“ (1955 m.) įamžintas ir jis pats! Yra ten šitoksai, reiškia, herojus vienas, Dzykas vadinasi, ten kur ganė karves toj saloj – tai buvau aš (LTR 7686/608). Tai nestebina, nes
M. Sluckis (1928–2013), Liudas Gira (1884–1946), Eduardas Mieželaitis (1919–1997), Antanas Jonynas (1923–1976) bei kiti XX a. vidurio Lietuvos rašytojai ir poetai yra neatskiriama
pasakojimo apie Panerius dalis – 1940 m. nacionalizuoti Panerių dvaro rūmai, inteligentų
poilsiavietė, kuriam laikui buvo tapusi Lietuvos rašytojų sąjungos vasarviete.
Džiugu, kad per 2007 m. Neries ekspediciją viename Panerių daugiabučių aptikome dar
vieno, šįkart Nepriklausomos Lietuvos žurnalisto, rašytojo, ilgamečio „Naujosios Romuvos“
redaktoriaus – Juozo Keliuočio (1902–1983) pėdsakų. 1951 m. kartu su vyru į Panerius gyventi ir dirbti atvažiavo Danutė Keliuotytė-Dapkuvienė, kilusi iš Kvietkų (Biržų r.). Ši moteris
išsaugojo prisiminimų, o šeimos albume ir žymaus giminaičio nuotraukų.
Apie Panerių dvarą, jo valdytojus ir pavaldinius toliau klausomės Jadvygos JakonytėsMickevičienės (77 m., kilusi iš Karageliškių) pasakojimo. Pateikėja – puiki pašnekovė, linkusi
į visa, kas ekspedicijos metu mus labiausiai traukė: pasakojimus ir sakmes, užkalbėjimus, maldeles, tikėjimus, Lietuvos istoriją (plg. Šakienė 2009, 155–162). Jadvygai keblu šnekėti lietuviškai, kuo ilgiau su ja bendraujame, tuo geriau įsivaizduojame kalbinę ir tautinę šios apylinkės
padėtį, be galo sudėtingus bendruomeninius santykius.
Lig šiol ekspedicijoje girdėjome pramaišiui baltarusių ir lenkų kalbas, veikiančias viena
kitą, arba išvestinę – paprastą kalbą. Tuo tarpu čia šnekamosios kalbos lauke maišysis lietuvių ir
lenkų kalbos. Kasdien bendraudami su vietos gyventojais kaskart girdėsime skirtingą santykių
apibrėžimą, vertinimą, nuo kraštutinio lenkiškumo iki gluminančio tapatybės praradimo, plg.:
„Na kaip aš būsiu lenkas, jeigu aš, kaip sakoma, tik iki devynerių [dvylikos. – Vait.] Lenkijoje
pagyvenau. Paskui atėjo rusai, atėjo lietuviai, vėl atėjo rusai, tada vokiečiai, po to rusai, dabar –
lietuviai. Kas aš, kas aš dabar galiu būti? Aš pats nežinau, kokios aš tautybės“ (Nu to jak ja wam
polak, kiedy mnie tylko dziewięć lat tylko, jak ja w Polsce pożył, jak mówi sie. Potem przyszli ruskie,
przyszli litwini, przyszli i znów ruskie, przyszli i znów niemcy, potem ruskie, teraz litwini. Nu kto,
nu jaki ja moga być teraz? Ja sam ni wiem, kto ja – LTR 7686/716, Rokiškės). Aiškėja, kad vienur
kitur šiame Neries vidurupio ruože, taip pat ir Paneriuose, išgirstas teiginys apie vietinę tapatybę,
plg.: Tuteišas, nu tuteišas. Vilniaus krašto (LTR 7686/572), yra su paprastos kalbos įsigalėjimu susijęs reiškinys. Tarytum podraug su lietuvių kalba šiame krašte išsivedė... pati tautybė. Netekusi
reikšmės, tapusi nenusakoma.
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Pasak Virginijaus Savukyno, tie valstiečiai, kurie ėmus kovoti už lietuvių kalbą bažnyčiose priėmė lenkų kalbą, nepakeitė savo tapatybės (turima omenyje konfesinės), o ją išsaugojo
(!). Esą pasikeitė tie, kurie priėmė kalbinę tapatybę, atsivėrė naujai bendruomenei, kitaip tariant, tapo lietuviakalbiais katalikais (Savukynas 2012, 341–342). Tačiau autorius neatkreipia
dėmesio į faktą, kad laiko tapatybės požiūriu, o ji šiuo atžvilgiu tokia pat svarbi ir net svarbesnė, tapatybę išsaugojo tie, kurie nepriėmė lenkų, bet saugojo senobinę – lietuvių kalbą.
Būtent taip 1956 m. ją vadino ir paskutinieji lietuviškai šnekantys Kernavės apylinkių senoliai – Konstantinas Čiburys iš Aliejūnų bei Juozas Vaitkevičius iš Miežionių: Dabar s e n o b i
n į visi užmete. Letuviškai niekas neišmana. Senų žmanių nėra, tai ir nemoka (Vidugiris 1972,
276; plg. Vietiniai žmonės jau lenkiškai kalba, bet tos kalbos nelaiko savąja, nes dar atmena
senesnieji, kad eidami pirmos išpažinties, maldas kalbėję lietuviškai – Tarasenka 1922, 580;
nekelia abejonių lietuvių kalbos vartojimas bažnyčioje iki XVIII a. imtinai, plačiau žr. Lebedys
1976; Jučas 2007, 107–117) (74 pav.).

74
Panerių dvaro darbininkai
(apie 1928)

Nelengva iš Jadvygos lūpų girdėti laužytą lietuvių kalbą, tačiau širdyje nesitveriu džiaugsmu. Ilgai laukiau tos dienos, kada pagaliau pasieksime Lietuvą, sutiksime lietuviškai kalbančius senolius! Nedrįstu tvirtinti, kad lietuvių kalba, per šimtą metų atlaikiusi baltarusių ir
lenkų kalbų spaudimą, stebuklingu būdu išliko Paneriuose. Veikiau stiprėja įspūdis, kad pirmosios Lietuvos Respublikos metais esant sudėtingoms aplinkybėms pagarba lietuvių kalbai
apie Vievį buvo iš dalies sugrąžinta, vaikai jos mokėsi ir išmoko mokyklose, suaugusieji girdėjo lietuviškai kalbančius savo vaikus, tarnautojus, pareigūnus ir kalbos galutinai nepamiršo,
plg.: Kada tie policininkai čia beveik kiekvienam name, kada buvo pasienis ir visi tik lietuviškai
šnekėjo... Ir visi, ir seni žmonės gi su jais bendravo, ir šnekėjo (LTR 7686/683, Grabijolai). Praradus Nepriklausomybę lietuvių kalbos padėtis netrukus vėl pablogėjo. Pasak Elenos Klimaitės-Klimienės (82 m.) iš Karageliškių, ji lankiusi lietuvišką keturklasę Malavolės mokyklą, o
jos dukra, sovietams okupavus Lietuvą, tą pačią mokyklą, tik jau paverstą lenkiška... 1990 m.
atkurta Nepriklausomybė išlaisvino, laimei, vėl sustiprino lietuvių kalbą, plg.: Aš žiūriu dabar,
kada atėjo, šita, laisva Lietuva, sutinku tuos užkietėjusius lenkus Vilniuj, jie su manim lietuviškai šneka, supranti. O anksčiau gi buvo tokie užkietėję, kad gink Dieve neišgirsi lietuviško
žodžio iš jų. Nu dabar susitinku, aš noriu su jais jau lenkiškai iš įpratimo šnekėt, jie su manim
lietuviškai šneka (LTR 7686/576).

XIX a. antrojoje pusėje – XX a. pradžioje apie Vievį daugėjo kalbančiųjų baltarusiškai,
įkandin plito lenkų kalba. Tas pat būdinga Neries dešiniajame krante plytinčiai Dūkštų parapijai (Vidugiris 1972, 272–274; plg. Sirokomlė 1989, 137–138). Lietuvių kalba išliko dainose
ir daugelyje vietų vardų, ką dar aiškiai mena J. Mickevičienė ir kiti paneriškiai: Tai mano tėvas
vis sakydavo Arškecynia. Yra pavadinimas kalno – Arškecynia. Tai tėvas, sako, bala žino, ar čia
lietuviškas, ar čia... Tėvui mano buvo įdomu (...). Sušnirov, jau čia lenkiškai. Visokių, a tokių
va, būdavo pavadinimų. Ot, o kitur labai akmenų, ten toliau, pakalne eidama, Akmenų kalnas.
Nu tai jau lietuviškas pavadinimas, jau matosi lietuviai čia gyveno kada tai (LTR 7686/644);
Aplinkumoj žmones tai čia lenkiškai šnekėdava, bet jie: lietuviškai mokėdava dauguma, supranti, mokėdava. Lietuviškai dainuodava, o lenkiškai kalbėdava. Lietuviškas dainas dainuodava,
o kalbą nemoka lietuvišką. [O tai kas jie, lietuviai ar lenkai?] Šitoj pusėj Neries buvo lietuviai.
O anoj pusėj Neries – lenkai. Per pusę kažkaip buvo čia. Bet jie tas dainas mokėja lietuviškas
(LTR 7685/1084).
Šis pasakojimas atskleidžia ryškius ir reikšmingus Panerių istorijos dalykus. Ilgą laiką
lietuvių ir lenkų tautinius santykius veikė vien prieštaringai vertinamas šių kalbų vartojimas
bažnyčioje. Nuo 1920 m., Neries upėje nustačius demarkacinę liniją tarp Lietuvos ir Lenkijos
okupuoto Vilniaus krašto, tarp dviejų Neries krantų ėmė tvyroti dar viena, tam tikra politinė įtampa (75 pav.). Tai anaiptol nereiškia, kad gyventojų nedomino kontrabandinė prekyba
ar jie nustojo tarpusavyje giminiuotis (plg. minėtos E. Klimaitės-Klimienės iš Karageliškių
mama buvo Šumskaitė – lenkė iš Bielazariškių dešiniajame Neries krante, o tėvas – lietuvis nuo
Mijaugonių). Upė, iki tol lengvai įveikiama vandens riba, tapo siena, kurią pažeidęs rizikavai
savo gyvybe, laisve.

75
Kazimieras Čerskis –
Lietuvos pasienio policijos
Trakų baro viršininkas (1929)

Pirmieji ir labiausiai už visus susipriešino paaugliai. Karingai nusiteikę piemenys abipus kranto šaudė vieni į kitus savadarbiais šautuvėliais: Jie nenorėjo, kad mes juos okupuotume, o mes nenorėjome, kad jie mus okupuotų. Net kartais ir su pasišaudymais tokiais visokiausiais, savo darbo šautuvais (LTR 7686/575, Paneriai, El.), su didžiausiu įkarščiu vieni
kitus erzino. Grabijolų kaime, plytinčiame pakrantėje abipus upės, pasierzinimai virto rimuotais šaukiniais:
– Litviny iccie do batvini.
– Poliaki, iccie do buraki
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– Marš litvini do batvini.
– Marš poliaku do olšniaku
(„Marš, lietuviai, į batvinius. Marš, lenkai, į alksnyną“ – LTR 7592/579, Grabijolai)
Kłumpiaki... Oni, te Litwiny nazywali na Polaków abisińcy („Lietuviai – klumpiai. Lietuviai lenkus vadino abisinais (= etiopais)“ – LTR 7686/716, Rokiškės; plg. Gražios lenkiškos panelės kaip lietuviškos kumelės – Anglickienė 2009, 75). Jie [sako], kad lietuviai klumpiai. O mes
sakom: o jūs lapciai! (lenk. łapcie „vyžos“ – LTR 7686/572, Paneriai, El.). Galimas daiktas, kad
į apavą kreipiamas besierzinančiųjų dėmesys atskleidžia kultūrinius skirtumus, atsiradusius
tarp pirmosios Lietuvos Respublikos kaimo kairiajame Neries krante ir Lenkijos okupuotos
Vilniaus krašto dalies. Reikalingi platesni tyrinėjimai minėtiems skirtumams išsamiau aptarti.
Galbūt Lietuvos pusėje daugiau žmonių apsigyveno viensėdžiuose, tačiau ir čia tebebuvo neišskirstytų didelių rėžinių kaimų, tokių kaip Grabijolai. Beje, plaukdamas Nerimi S. Kolupaila
pastebėjo, kad Lenkijos pusėje iš visų buvo reikalaujama pasistatyti lauko tualetus, tačiau vietos gyventojai juos naudodavo... sūriui ir dešroms laikyti (Kolupaila 1929, 7).
Iš Panerių dvaro sodybos keliamės į Lakštingalų salą (Šakienė 2009, 161–162). Atrodo,
tai pirmoji ir vienintelė, nors ir naują, dabartinį pavadinimą turinti Neries sala mūsų kelyje.
Šią salą prie Panerių (dabar jos plotas apie 7–8 ha) žymi visi XIX a. vidurio – XX a. topografiniai žemėlapiai, skiriasi tik jos dydis. Dvaro šeimininkai, jų svečiai ir poilsiautojai saloje iškylaudavo, o mes surengėme kuklius ekspedicijos pietus. Bevalgant užėjo lietus, todėl gaubiamės
lietpalčiais. Iki Grabijolų, kur suplanuota nakvynė, laukia ilgas kelias.

76
Ženklas ant Neries kranto
ties Paaliosės kaimu
(2007-06-26)

Ties Paaliose (106 km, kair.) krante stovi į Nerį atgręžtas senas, galbūt laivybą reguliavęs
ženklas ant medinio stulpo (76 pav.). 1856 m. Reinoldas Tyzenhauzas plukdė Nerimi keleivius
to paties pavadinimo garlaiviu iš Vilniaus į Kauną, iškylautojus – į Verkius (W 61–62; plg.
Афанасьев 1861, 180). Šios žinios skamba lyg tolimiausių įvykių atgarsis, tačiau Klementas ir

Danutė Dapkai iš Panerių prisimena, kad dar XX a. 6-ąjį ar 7-ąjį dešimtmečiais per pavasario
potvynius, kai Neris ištvinsta, tarp Vilniaus ir Kauno kursuodavo garlaivis! Keleivinis garlaivis
būdavo, plaukdavo pavasarį, plaukia per kelių dienų, supranti, grįžta iš Vilniaus, jau... ir į Nemuną skuba, kad paskiau neišplauks gal‘ (...). Plaukdavo garlaivis pavasarį, supranti, kai ledai
išeina, tai puškuodava (LTR 7685/1089).
Istoriniai dokumentai mini Zabarijos dvaro pievą Varyklę (Вариклы, Варыкли) Neries prieplaukos pašonėje – надъ пристанью Велейскою (1629 m., Indeks I 64). Galbūt toje
pačioje vietoje, arba senu papratimu netoli jos, prie Vasyliškių viensėdžio, Sielskų žemėje,
XX a. pirmojoje pusėje ir jam įpusėjus buvo sandėliuojama mediena ir rišami sieliai (LTR
7592/1187). Bet priartėję audros debesys sutrukdo mūsų paieškas, verčia skubiai ieškotis saugesnės vietos. Kairėje pamatome nedidelę sodybą, žemą krantą. Taip atsiduriame Kryžkelio
viensėdyje (104 km, kair.), įkurtame, matyt, išdalyto Zabarijos dvaro žemėje. Nuošaliuose
Pranciškos Raneckienės namuose įsitaisome verandoje ir prasidėjus stipriam lietui žodis po
žodžio įsitraukiame į pokalbį.
Našlė šeimininkė save vadina paprastai – Prania arba Frania, prie jos nedidelis šuo, vardu
Psiania. Retai kada čia užsuka žmonių, sako, kad nei lietuvio nesą tikro, nei lenko, viskas susimaišę (LTR 7685/1090a), „Koks skirtumas, ar aš kalbėsiu lietuviškai, ar lenkiškai“ (Co to może
być za różnica, czy ja po litewsku będa mówić, czy ja po polsku benda mówić – LTR 7685/1124).
Pranios lietuvių kalba netaisyklinga, nugirstu, kad į šunį kreipiasi lenkiškai. Vadinasi,
šeimininkės buitinė kalba lenkų, o pasigirstantys chodz, idz, daj rodo tos kalbos paprastumą. Beje, netrukus Rusiuose (Kaišiadorių r.) sutiksime Antaną Suslavičių – paskutinį to gudų
kaimo gyventoją, kuris dvidešimt metų neturi su kuo pasikalbėti baltarusių kalba, bet ja bendrauja su savo šuneliu. XX a. 4-ąjį dešimtmetį M. Znamierovska-Priuferova išgirdo net apie
lenkiškas ir lietuviškas žuvis. Jos susimaišiusios kaip ir žmonės! (Jest i polska, i litewska ryba;
mieszane ludzie i mieszanie ryby – Znamierowska-Prüfferowa 1937, 9).16
Aštuntą dešimtį baigianti Prania kilo iš gretimo Zabarijos kaimo. Atitekėjo, įsikūrė prie
upės, pradėjo susigyventi su upe, netgi žvejoti. O šiandien sielojasi dėl Neries taršos ir dumblėjimo. Mums guodžiasi, pasakoja apie nedorus, nesąžiningus žmones paupiuose, gal žvejus,
gal praeivius: Mūsų žmonės dabar labai negeri. Labai negeri. Labai negeri (LTR 7685/1111).
Prisimindama vaikystę pašnekovė sako, kad jos gyvenimas galėjęs susiklostyti kitaip. Turėjusi galimybę kartu su šeimininkais, pas kuriuos Vievyje tarnavo, išvykti į Jungtines Valstijas, bet neturėjusi dokumentų, todėl pabijojusi, atsisakiusi. O gražiausiais metais – Antrasis
pasaulinis karas, regėtos žydų žudynės, nukankinti vokiečių kariai, vėliau kolūkis ir vargas, vargas, vargas ir vargas (LTR 7685/1110). Į šį vargo pasakojimą Prania įpina ir viešojo gyvenimo
16

Šis senovinės pasaulėjautos liudijimas kaip paaiškinimas lydi lenkišką užkalbėjimą su lietuviškais
įterpiniais, kuriuo Girijos ežero žuvis šaukė Meškonių ir Bernotų kaimų (Vilniaus r.) žvejai: „Žuvys!
[lietuviškas kreipinys] Žuvys! [lenkiškas kreipinys] Auksinis luotelis. Žuvys! Žuvys! Šilkinis tinklelis“
(Żuwow na! Rybow na! Złotnieje czołenka. Żuwow na! Rybow na! Jedwabna siateńka – ZnamierowskaPrüfferowa 1937, 9).
Plg.: Prie Neries, kai jau žvejoji, tai negalima kalbėt, reikia tyliai, ba žuvys labai klausą turi (...). Turi
klausą, jeigu tiktai va, ką nors išgirstų, tiktai prakalbėk ar ką, tai tik ir duoda ir neriasis. Jo... Ir mato labai
irgi (LTR 7685/1209, Litviniškės).
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sunkumus, ir savo, asmenines, šeimos bėdas – Anapilin išėjusio vyro ilgesį, aimaną dėl sūnų
netekties. Taigi pokalbis vis sukasi apie mirtį. Apie jos nuojautą ir ženklus, laidotuves, mirusiųjų vėles, jų buvimą šalia, gyvųjų ryšį su mirusiais giminaičiais (LTR 7685: 1115–1121,
1127–1130). Toji liūdna gaida, santūrumas, ramybė ir namų šiluma klausytojus kone užliūliavo. Tada aiškiai suvoki, kad ekspedicijos darbas ne vien malonus, bet ir varginantis (77 pav.).
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77
Svečiuose pas Prancišką Raneckienę
iš Kryžkelio
(2007-06-26)

Po audros leidžiamės į kelionę. Dulkia nedidelis lietus, bet pailsėjus, apšilus irkluoti lengviau ir nuotaika giedresnė. Neliko laiko viešnagei Bielazariškėse (103 km, deš.) – tai senas
kaimas ant Neries kranto (Białozoryszki Wieś WJPanny Białłozorówny – 1784 m., TVD 388).
Paupyje ten aptikta priešistorinių senovės gyvenviečių liekanų, atokiau upės dunkso piliakalnis be ryškesnių įtvirtinimų žymių (Vėlius 2012, 234–236). Č. Kudaba atkreipė dėmesį, kad
Neris šioje vietoje tarsi pagrindinė Bielazariškių gatvė, mat kaimas atsigręžęs į upę geraisiais
pirkių galais, pagrindiniais langais (N 128–129) (78 pav.). Deja, neturime laiko tuo įsitikinti. Plaukdami matome gerokai praretėjusį kaimą, ryškius naujų medžiagų stogus, būdingus
miestiečių vasaros sodyboms.

78
Bielazariškių kaimas
žvelgiant iš kairiojo Neries kranto
(XX a. 4-asis dešimtmetis)

Šiauriniame kaimo gale XX a. pirmojoje pusėje būta kelto per Nerį (WIG P29 S40–G),
čia pat nedidelė rėva (pradžioje – N54o49´55,3"; E24o53´29,4"), upės vaga staiga suka dešinėn
ir riečia kilpą. Pirma pagalvoju apie nartą, paskui tikrinu Idos užrašus. Išties žemiau Bielazariškių yra nedidelis nartas – Norcik (LTR 7592/116). Kairėje – Kūlio viensėdžio vieta (102 km,

kair.; З. Кулъ – LXVII–4; Kul – WIG P29 S40–D; Kūlys – TLTŽ). Tai gražus lietuvių kalbos
liudijimas, dar vienas senovinis geografinis pavadinimas prie Neries.
Kūlys, kulys, kūlis ir kulis turi daug reikšmių, iš kurių čia minėtinas kampas, kraštas, iškyšulys, užsukis arba vingis (plg. Čia neikit – darysit didelį kulį – LKŽ VI 836, Lyduokiai). Kūliais
neretai vadinami Aukštaitijos ežerų pusiasaliai, upių pakrantės, lankos. Panašių vietovardžių
yra Baltarusijoje, net ir Polesėje, kur jie siejami su bltr. куль „ko nors pripildytas didelis maišas“, bltr. кули „rugių pėdai, šieno kūliai“ (Жучкевич 1974, 188; Яшкiн 2005, 377). Aiškindami kūlio kilmę baltų ir slavų kalbose tyrinėtojai vieningos nuomonės neturi (Лаучюте 1982,
14–15; Аникин 2005, 189–190; plg. Jablonskis 1941, 108).
Kitapus Kūlio prie Neries matyti didelės konglomerato uolos (N54o50´02,5"; E24o54´15,5")
ir dar beveik du kilometrus dešinėje tęsiasi vaizdingas, aukštas ir status krantas. Vienoje vietoje Neris ir jos pakrantė yra vadinama Pabarais (Pobary) (apie N54o50´46"; E24o53´14").
I. Stankevičiūtės duomenimis, čia pat upėje ir Kumelaite vadinamas akmuo (Kobyłka).
Akmuo stūkso prie dešiniojo Neries kranto (N54o50´46,0"; E24o53´09,7"). Tai raudonos
spalvos su mėlynais intarpais, netaisyklingo keturkampio formos, 1,25 x 1,55 m dydžio
(pailgas pv–šr kryptimi) granitas; 0,4 m jo kyšo virš vandens, kita 0,3 m dalis panirusi
(79 pav.)

79
Kumele vadinamas akmuo
aukščiau Grabijolų žvelgiant iš rytų
(2007-06-26)

Žodis pabaras – tai tam tikras įrenginys upėje žuvims gaudyti (LKŽ IX 10). Jų būta daugelyje vietovių prie Nemuno (Piškinaitė-Kazlauskienė 1998, 52–55), kitose Neries vietose (ties
Paalkių, Paaliosės kaimais, plg. viensėdžio pavadinimą Pabarinė (Поборинe) Nemenčinės
apylinkėje – Планъ 1841). Mano dėmesį pirmiausia prikausto mitinis Pabarų šeimininkas,
senųjų Grabijolų gyventojų vadinamas Pabarų kipšiuku: Dėdė Jonas ir tėvas (Medekšos) išplaukė valtele pažvejoti naktį. Tada dar buvo lašišų anais laikais, nu, pabrakonieriauti galbūt.
Ir pagavo tokią didelę lašišą, jau vos ten į tą valtį... jau norėjo ją įtraukti. Tik, sako, kažkas ten
upėje tik suteliūškavo, tiktais vėjas sukrutėjo, ir valtis išvirto, lašiša nuplaukė, o pasigirdo labai
garsus juokas linksmas – tikras velniškas juokas. Tėvas paskui atėjo, sako: „Nu va, kipšiukas
neleido pagauti lašišos. Tikras buvo kipšiukas. Pabaruose gyvena kipšiukas“ (...). Visi žino, kad
ten tas kipšiukas gyvena (...) Kipšuk, Pobarski kipšuk, lenkiškai (...). Jis va ten būtent, prie tų
baltų smėlių šitų, kalnų (...). Ten jis gyvena, būtent ten (VAP II 120; plg. LTR 7592: 420, 458,
544, 559, 829).
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Tikrinius vardus turinčios mitinės būtybės labai būdingos Žemaitijai, kur dažnai siejamos su senosiomis šventvietėmis, plg.: „Velnių pasaulyje yra labai daug, žmonės žino kai kurių
gyvenamąsias vietas, biografijas ir ypatybes. Tokie yra Kelnupių velnias (Kelnupių velns) Užvenčio parapijoje, Dumbrių dėdė (Dumbrių dede) Varnių parapijoje ir daug kitų“ (Višinskis
2004, 90; taip pat minėtinas Dužinskių Velnias Pabiržulyje, Telšių r.; Mėšotės Kviekla ir Derinės
Velnias Kernuose, Skuodo r. ir daugelis kitų).
Ir savus, Grabijolų žvejus, ir svetimus, sielių plukdytojus, Pabarų kipšiukas gąsdino, krėtė
jiems pokštus (prie Pobarų plaukiant, rodėsi stebuklai – VAP II 122), tačiau nei vieno nepražudė. Judri, pastebima dievybė gyveno Neries krante, šeimininkavo upėje, tam tikru būdu
kontroliavo žvejus, elgėsi taip, kaip knygoje jau minėtas žuvų sargas ar piemuo. Kipšiuko vaidmuo suprantamas – Pabarai buvo tinkamiausia apylinkėje žiobrių gaudymo vieta (80 pav.).
Galbūt žiobriai turėjo simbolinę reikšmę, apie kurią šiandien galime tik spėlioti. Paminėtinas
tikėjimas, esą pirmas pagautas žiobris žvejui pranašauja sėkmę (LTR 7685/1169, Paneriai, Kš.;
plg. Elisonas 1932, 447–451). Tiesa, pavasarinės žiobrinės buvo didžiausia Nemuno žemupio
žvejų šventė (Kedys 1940; Piškinaitė-Kazlauskienė 2003, 798–799).

80
Pabarai žvelgiant iš rytų
(2004-09-25)

Jono Medekšos iš Grabijolų vaikaičiai mena, kad jų prosenis buvo išsinuomojęs Neries
ruožą nuo Bielazariškių iki Kernavės. Gegužės ar birželio mėnesį, prasidėjus žiobrių nerštui,
sraunioje vietoje, apie 10 m nuo kranto iš akmenų daromas tam tikras U formos, apie 8–10 m
pločio, apie 10 m ilgio aptvaras sulig tėkme, tame plote paberiama balto žvyro arba išdėliojami
balti akmenėliai, kurių pririnkdavo vaikai (81 pav.). Šviesią dieną nuo skardžio (todėl stengtasi pasirinkti būtent tokią vietą) baltame aptvaro fone žiobrius lengva pastebėti. Kai susitelkdavo daug žuvų, vienas brisdavo su tinklaičiu (rėtiku) arba samčiu (čerpaku), užtverdavo aptvaro
vartus, o kitas imdavęs kartį kaustytu galu (kapačioką) ir daužydamas į baltus akmenėlius
baidydavo žiobrius (kartais vartų vietoje buvo statomas bučius, nedidelis venteris). Taip žiobriai būdavo gaudomi du kartus per dieną, kaskart jų pagaunama po 200–300 (LTR 7592: 524,
583, 590; LTR 7686/719; LII ES 1647, 80; plg. Javiniai, skaitosi, kap java žydi... žiobriai, nu, toki
tamsūs, juodi, šmik-šmik, tiktai laksta, kaip nuveini, ant pabarų, iš ryta, tai apie kojas, kojam
užmini – LTR 7685/1162, Paneriai, Kš.; Dzisiaj jeszcze w tej okolicy, na rzece Wilij, w połowie
Czerwca, podczas nerestu, podchodzi i poławia się obficie cyrta – W 224).
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81
Pabaro schema, jo įrengimo
ir žiobrių žvejybos aprašymas
iš I. Stankevičiūtės lauko užrašų
(apie 2004)

Grabijolų šeimininkės žiobrius kepdavo krosnyje (skonis panašus kaip karšto rūkymo
žuvies) arba sūdydavo, valgydavo vietoje silkių per pasninką, veždavo parduoti į Vilnių. Nuo
kepamų žiobrių kvepėdavo visas kaimas! Išvalytas žuvis ištrindavo pipirais, česnakais, pasūdydavo ir sudėdavo į skardas, išklotas šiaudais. Šaudavo karšton krosnin. Žiobriams iškepus
ant žarijų dar užberdavo truputį kadagių, pasmilkydavo (LTR 7592/575; plg. LTR 7686: 537,
541, Pugainiai).
Ir žiobrių, ir kitų Neries žuvų pastebimai sumažėjo XX a. 7-ąjį dešimtmetį, plg.: Kai grįžau iš armijos (aš šešiasdešimt penktais metais grįžau) tai jau ėjo kalbos, kad mažėja žuvies
(LTR 7686/617, Paneriai, El.; taip pat žr. Virbickas 1986, 65). Prisiminimuose liko daugelis
žvejybos būdų ir priemonių.
Šioje Neries vidurupio dalyje, apie Pugainius, Panerius, Grabijolus, Kernavę, plukdomu
dvigubu tinklu, kuris primena trubicą, žvejai gaudė kuojas, raudes, karšius, šapalus, šalvius,
lydekas (LTR 7592/524, Grabijolai; šis tinklas apie 50 m ilgio, 1 m aukščio su plūdėmis iš
beržo, vėliau – iš kamščio – LII ES 1647, 35, Paneriai, El.). Skersnukiams buvo skirtas lig šiol
negirdėtas tinklas šiucha (LTR 7592/524, Grabijolai).
Lydekos dar gaudytos abaru vadinamu tinklu, brendant, varant į jį žuvis (LTR 7592/524,
Grabijolai; LTR 7685/1091, Kryžkelis; plg. Driskius 1998, 352–353). Kai kur braidyta su tribradžiu: „Bradinys vadinosi. Čia vienas pagalys, čia antras, čia trečias. Ir trise eina, o čia – tinklas. Ir traukia per Nerį“ (Brodni nazywali sie... Tu jedna pałka, tu druga, tu trzecia. Nu i trzech
jido ludzi, a tu siatka. Ot, i tak o po Willi ciongno – LTR 7686/533, Pugainiai), unguriams
statyti bučiai (LII ES 1647, 35, Paneriai, El.; Šakienė 2009, 291).
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Kai kas kuojų, ešerių pagaudavo tam tikros konstrukcijos samčiu (čerpaku) – 4–5 m ilgio
eglės kartimi, prie kurios būdavo prilenktos dvi šakos, tarp jų įtempta virvelė. Einant krantu
samtis metamas prieš srovę, apverčiamas ir traukiamas spaudžiant žemyn (LTR 7592/537,
Grabijolai). Tik gružlius vaikai žvejojo meškerėmis, supynę valą iš arklio uodegos karčių
(LTR 7592: 524, 583, Grabijolai), „Baltas arklys kur ganosi, [išrauni karčių. – Vait.], suveji,
tik trauk kilbukus“ (wie biały koń gdzie chodzi, spleciesz ta, plecionka taka i oj, tylko ciąg`aj
kiełby – LTR 7685/1064, Pugainiai).
Naktinė žvejyba pasišviečiant – lašišų, ūsorių luokijimas šiame krašte vadintas lučne
(ant lučnės nuėja – LTR 7685/1163, Paneriai, Kš.), łucznia (LTR 7686/720, Rokiškės; plg.
bltr. лучына „balana; skala; šakalys“), o metalinis įtaisas valtyje ugniai iš dervokšlių – virtuve
(LTR 7686/615, Paneriai, El.; plg. kuchnia, kuchnela – LTR 7685/1163, Paneriai, Kš.).
Ūsoriai dar buvo gaudomi užmetant metinius (LTR 7592/537, Grabijolai), nardant, apieškant urvus po akmenimis (i pod kamieniami jeszcze ryba łapali – LTR 7686/721, Rokiškės),
o lašišos – dviem dušegubkomis, luotais arba valtimis, plukdomu tinklu. Teigiama, kad dušegubkos, dar vadintos ir czółno arba bacik, buvo daromos būtent lašišoms žvejoti (LTR 7592:
496, 531, Grabijolai; LTR 7686/720, Rokiškės). Pasakojama, kad lašišas, taip pat ir kitas žuvis, supirkdavo Vievio žydai Loiba ir Šlioma, sukraudavo jas į maišus su ledais ir dilgėlėmis
(LTR 7592, tarp 396 ir 397, Grabijolai). Kartą kažin koks ponas iš Vilniaus pamokė Karageliškių žvejus ikrus ne kiaulėms šerti, o sūdyti ir pardavinėti... (Šakienė 2009, 292).
Anot K. Tiškevičiaus, kauniečiai pirkliai iš vietos žvejų pirko žemiau Grabijolų šniokščiančioje Druskinės rėvoje sugautas į nėges panašias žuvis: W samej zaś rafie Solnika łowią się
ciągle ryby do lampredów bardzo podobne, które kowieńscy handlarze od rybaków miejscowych
odkupują, i po kraju na prawdziwe lampredy rozprzedają (W 224). Pasakojama, kad rėvoje,
apie Trimis Broliais vadinamus akmenis, buvo plukdoma ir suvata (LTR 7592/484, Grabijolai;
plg. Neris 2012, 97).
Nuo Pabarų iki Grabijolų kaimo – vos kilometras. Kažkur Neries pakrantėje turėtų būti
dar vienas Mėlynasis akmuo (Sinnij kamien). Pasakojama, kad iš jo Vaclovas Medekša gamindavo budes – dalgių galąstuvus (LTR 7592/525). Trūksta tikslesnių duomenų ir apie Karietą, nes padavime apie įgriuvusį tunelį iš Kernavės į Trakus ar Vilnių minimos iš viso trys
duobės, atsiradusios tunelio vietoje, vienoje linijoje: Vilkų duobė dešiniajame upės krante
(N54o50´44,9"; E24o52´38,2") (82 pav.), Neries gelmė (apie N54o50´38"; E24o52´39") ir nežinoma dauba kairiajame upės krante, Kūlio miške (VAP II 117–119).

82
Vilkų duobė
žvelgiant iš vakarų
(2008-05-05)

Netoli Neries, tarp Grabijolų pilkapių esanti Vilkų duobė verčia atidžiau įsiklausyti į šį
padavimą: senovės lietuvių mirusiųjų pasaulis siejamas su vandeniu, lokalizuojamas po žeme.
Padavimuose minima karieta pilkapių aplinkoje mirusiųjų vėlėms galbūt suteikia judėjimo,
persikėlimo iš vienos erdvės į kitą galimybę.
Birželio 27-oji išaušo pamiškės stovykloje prie Grabijolų (98 km, kair.). Giedras, smagus
rytas, aplinkui čiulba paukščiai. Nuošalus rėžinis kaimas daro didelį įspūdį. Ne kolektyviniai
sodai, ne vasarotojų sodybos, bet tikras senovinis kaimas prie senojo Trakų–Kernavės kelio
(plačiau žr. Grabijolai 2005). Grabijolų pavadinimas senas, padavimuose siejamas su dvarininku Grabeliu (dvarininkas buvo Grabjal, kažkur už Neries – LTR 7686/676; de Grabiały –
1761–1770 m., MAB f. 268–103, 17). Vienoje Kernavės parapijos metrikų knygų paminėtas
Andrius Grabelis (Andrea Grabialis – 1766 m., MAB f. 268–103, 70), tačiau vietovardį reikėtų
kildinti iš lenkų hrabia „grafas“.
Kaimo gatvė veda prie Neries (83 pav.), čia būta kelto (pervazo), medinio tilto. Ne kartą
minimi 1831 m. sukilėliai, kurie kėlėsi per Nerį ties Airėnais (taip vadinamas dvaras buvo ant
dešiniojo Neries kranto, per kelis kilometrus aukščiau Grabijolų – ВТУ LXVII–4). Paskutinis
Grabijolų tiltas, pasakojama, sudegintas Pirmojo pasaulinio karo pradžioje (LTR 7592/396).

83
Grabijolų kaimas
(2007-06-27)

Su dešiniuoju krantu susisiekiama nuo seno, tikrai jau nuo tada, kai bronzos, ankstyvajame ir senajame geležies amžiuje ten buvo neįtvirtintų gyvenviečių, o apie VI–VII a. pilti Rytų
Lietuvos pilkapiai ir laidoti sudegintų mirusiųjų palaikai (Luchtanas 2002a–b; 2005a–c; Vėlius
2012, 237–238). Priešistorinių radinių aptinkama ir kairiajame krante, Grabijolų kaime ir jo
apylinkėse (Vėlius 2012, 238–239). Įsimintinos X a. degintinio kapo įkapės, 2002 m. surastos
Černeckų sodyboje (Grabijolai 2005, 17). 1857 m. K. Tiškevičiaus tyrinėtų pilkapių vieta –
pietiniame kaimo gale, smėlyne (W 223; kaip mena senieji kaimo gyventojai, čia dar buvo
randama kaulų ir radinių iš suardytų kapų – VAP II 106, 107).
Iš grabijoliškių K. Tiškevičius pirmą kartą išgirdo tariant lietuvišką Neries upės vardą
ir tuo labai džiaugėsi: Piękna Wilija Sławiańską Wiliją być przestaje, a płynąć zaczyna pod
nazwiskiem Litewskiej Nerysy! (W 221–222). Praėjus 150 metų Grabijoluose išgirdome visiškai
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kitokius prisiminimus: [O jūs upę kaip vadinat?] – Vilija. [Vilija?] – Vilija. [Ir lietuviškai, ir
lenkiškai? Ne Neris?] – Apie Nerį aš pirm... ne nie... Tik literatūriškai išgirdau. Vilija ir Vilija
(...). Pusiau lenkai, pusiau lietuviai. Vidurys Lietuvos, už tai viskas sumaišyta – LTR 7686/684).
Grabijoluose, kaip daugelyje kitų šio krašto kaimų, XIX a. antrojoje pusėje – XX a. pirmojoje pusėje jau mažai kas kalbėjo lietuviškai. Tiesa, žmonės pasakodavo ne apie lenkišką dvarą
ir bažnyčią, o apie lietuviškai nekalbančias... nuotakas: Vyrai kuldami kalbėdavo lietuviškai, ir
jų tėvai taip pat. Lenkų kalbą atnešė žmonos (LTR 7592/579; plg. Letuvys pajeme žmonų lankį
ir prapuola toj pirkioj Letuve – Vidugiris 1972, 276). Kas žino, kokie šiandien būtų Grabijolai,
jei čia nebūtų buvus įkurta Lietuvos pasienio policijos būstinė (kartu įvestas ir telefono ryšys),
pas žmones apgyvendinti lietuviai policininkai (84 pav.). Už demarkacinės linijos, kitapus
Neries, Grabijolų dvaro sodyboje būta Lenkijos pasienio sargybos būstinės.

84
Lietuvos pasienio policininkai
su Grabijolų kaimo gyventojais
(apie 1930)

85
Didysis Grabijolų pilkapis
(2006-05-01)

Į pietvakarius nuo kaimo aukštumose dunkso Grabijolų alkakalnis, vadinamas Cypeliu. Toliau, vakaruose, miškas, kurį XVII–XVIII a. dokumentai vadina Alkais, arba Alšašakiu, juoda, tai yra spygliuočių giria (Ołki alias Alszaszakis ciemna Puszcza – 1753 m., LVIA
SA 6107, 768–769). Ant aukšto Neries šlaito Ida čia surado nedidelį Paalkių kaimo piliakalnį
(N54o50´52,4"; E24o51´27,7"). Dešiniajame Neries krante, salpoje, plyti Grabijolų senovinės
gyvenvietės. Kaip ir daugelis terasų, kuriose gyventa ilgą laiką, ji atsigręžusi į pietus ir nuo šaltų
šiaurės vėjų ją saugo Neries slėnio šlaitai (Vėlius 2012, 247). Čia pat, ant antrosios viršsalpinės
terasos – beveik aštuonios dešimtys pilkapių, tarp jų – plokščias, grioviu apjuostas, 2 m aukščio, daugiau kaip trisdešimties metrų skersmens, vienas didžiausių pilkapių Lietuvoje (85 pav.).
Dar kartą įsitikinome, kad daugelis archeologinių vertybių nedideliame plote, kiekvienas
senas apgyvendinimo židinys prie Neries yra susijęs su patogia vieta persikelti per upę. Šioji
yra Druskinės – vienos iš dvylikos didžiausių rėvų – prieigose.

Rėvos pradžią Neries viduryje (N54o50´55,6"; E24o51´38,0") ženklina mėlynos spalvos su
raudonais intarpais, šiek tiek sueižėjęs (dalis dar ir išskelta), dvišlaitės palapinės formos
granitas. Tai 2,3 x 2,6 m dydžio (pailgas š–p kryptimi, išilgai srovės), gilyn dar labiau
platėjantis riedulys; 0,7 m jo dalis kyšo virš vandens, kita 0,8–1 m dalis panirusi. Už 0,4 m
į pietus guli antras, žemesnis, plokščias, vandens semiamas, ne mažiau kaip 2,2 x 2,4 m
dydžio akmuo, kiek aukštesnis šiauriniame gale.
Trečiasis didelis akmuo šioje eilėje yra už 15–20 m į šiaurę, tėkmė čia greitėja. Akmuo
kiek pailgas, apie 1,2 x 1,5 m dydžio; 0,3 m dalis kyšo virš vandens, 0,5 m panirusi (nežymiai aukštėja į šiaurės pusę). Ketvirtasis akmuo (N54o50´58,3"; E24o51´39,3") už 90 m į
šiaurę nuo pirmojo, stambiagrūdis granitas, apie 1,8 x 2,2 m dydžio (pailgas š–p kryptimi, išilgai srovės); 0,6 m jo dalis kyšo virš vandens, kita 0,8–1 m dalis panirusi. Rytuose
vienas greta kito stūkso du dideli, penktasis ir šeštasis akmenys (galbūt šalia dar vienas,
apsemtas vandens). Upės tėkmė tokia greita, kad prie jų plaustu negalime nė priartėti.
Septintasis akmuo (N54o51´01,7"; E24o51´43,1") yra už 120 m į šiaurę nuo ketvirtojo.
Tai raudonos spalvos, netaisyklingo keturkampio formos granitas, 1,9 x 2,4 m dydžio
(pailgas š–p kryptimi, išilgai srovės); 0,55 m dalis kyšo virš vandens, kita 0,5–0,6 m dalis
panirusi (aukštėja į š–šv pusę). Už 0,8 m į šiaurės rytus stūkso aštuntasis, raudonos spalvos su juodomis priemaišomis, netaisyklingo trikampio formos granitas; 1,8 x 2,3 m dydžio (kiek pailgas š–p kryptimi), 0,9 m dalis kyšo virš vandens, kita 0,6 m dalis panirusi
(aukštėja į šiaurės pusę). Aukščiausioje dalyje akmuo aptrupėjęs nuo ledų ar apskaldytas
žmogaus ranka.

I. Stankevičiūtės duomenimis, pirmasis ar antrasis šių akmenų vadinamas Raudonuoju
(Czerwony kamień), o trečiasis – Sucha (LTR 7592/564). Pastarasis pavadinimas gali būti verčiamas į lietuvių kalbą „Sausasis“ arba siejamas su skersnukiams skirtu, šiucha vadinamu tinklu (LTR 7592/524). Ketvirtasis, penktasis ir šeštasis akmenys – tai Trys Broliai. K. Tiškevičius
juos žymi į kairę nuo tėkmės, arčiau ketvirtojo akmens (Tyszkiewicz 1859, 7; 86 pav.), tačiau
jo knygoje jie aprašyti upės viduryje. Ten pat kyla ir pavojingas verpetas: Na wstępie kamienie
noszące nazwę Trzech-braci. Leżą one prawie na środku rzeki; woda między nie wpadając z
impetem, burzy się i nazad zawraca, i w ten sposób rodzaj wiru formuje – W 225).

86
Druskinės rėvos planas
(1857)
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Visi išvardyti akmenys kartais vadinami bendru Vestuvių vardu: Grabijoluose, sako, vestuvė važiavo, ir motina prakeikė. Prakeikė, kad akmenim apverst, žinot. Ir jie tada... visa vestuvė. I ten vadindavo, i vadindavo, kad ten visa vestuvė užburta, ir negrįžo jau ir ta jaunoji, ir
jaunikis (...). Pasakojo, kad ten visa vestuvė. Ar devyni ten buvo [akmenys], jau pamiršau (VAP
I 19). Siužetą iš esmės atitinka Trijų Brolių pavadinimas, plg.: Plaukė valtimi trys broliai, apsivertė, paskendo, virto akmenimis (LTR 7592/529). Verkšionių Vestuvių akmenys Neryje taip
pat kartais dalijami į Brolius (= pabrolius) ir Seses (= pamerges); tik apie Valų Vestuves, kurių
akmenys išvilkti į krantą, panašių duomenų neturima.
Lig šiol atrodė, kad visos minėtos rėvos, prakeiktais ir suakmenėjusiais vestuvių dalyviais
vadinamų akmenų grupės – tai mitologinių vaizdinių apie vėles, jų pomirtinį būvį atspindys.
Naujausi tyrinėjimai tokiam aiškinimui neprieštarauja, tačiau aiškėja, kad šis padavimų motyvas pirmiausia sietinas su tomis vietomis, kurias vestuvių dalyviai aplanko per šventę, pakeliui
į bažnyčią ar galbūt iš jos grįždami. Būna, šiose vietose nuotaka rauda, palieka tam tikras aukas, jaunieji su svotais ir pulku atlieka apeigas (plg. LLV 168–171). Vestuvių akmenų padėtis
Neryje būtent tai ir įrodo. Antai nuo Valų pro Koplyčninkus veda tiesus kelias į Sudervę, o pro
Grabijolus keliauta į Kernavę. Štai kas sakoma minėto padavimo apie prakeiktąsias vestuves
pabaigoje: Eidavom mes ten į Kernavą pėsčia, kaip mergaitės buvom, tai ten vis žiūrėjom in to,
sako: „Vestuvė, vestuvė“, mama pasakojo vis (VAP I 19, Paaliosė).
Tačiau Grabijolų Vestuvės – tai tik didelės rėvos pradžia. Iš dešinės įteka Airupė (Vingrė),
Neris tuoj suka kairėn. Šiame posūkyje srovė su didele jėga neša prie dešiniojo kranto. Baigiantis rėvai stūkso Druskinis akmuo (Solnik, Salienik): Nieubłagany kamień Solnikiem zwany,
co usadowiwszy się ku prawemu jej brzegowi na samym zakręcie Wilij, właśnie na drodzie, po
której statkom najtrudniej się wywinąć (W 225).
Akmuo ant kranto linijos (N54o51´26,1"; E24o51´37,8"), svyruojant vandens lygiui jo padėtis upės atžvilgiu kiek keičiasi. Tai raudonos spalvos, vidutinio rupumo, 2,15 x 2,8 m
dydžio, 1,4 m aukščio (matuojant nuo upės dugno) granitas; vakarinė pusė – aukštesnė
(87 pav.).

87
Druskinis akmuo
prie Padvarių kaimo žvelgiant iš pietryčių
(2005-10-15)

Daugiausia nuostolių čia patiriama praradus gabenamą druską, su tuo ir siejamas akmens
pavadinimas. Antai 1856 m. rudenį prie Druskinio akmens sudužo upe aukštyn į Vilnių keliavusio pirklio laivas su 500 statinių druskos! (W 225; prarastos druskos motyvas žinomas

iki šiol – VAP II 123). Druska nuo seno buvo vertinama, brangi prekė (plg. LIŠ 93, 105). Tad
K. Tiškevičius su apmaudu kalba, kad vienas vienintelis akmuo upeiviams pridaro tiek daug
žalos. Girdi, reikėtų šiek tiek akmenskaldžio pastangų, skylės akmenyje, pūdo parako ir būtų
baigti vargai (W 225–226). Tačiau ne viskas taip paprasta.
Už keliasdešimt metrų į pietryčius nuo Druskinio, ant Neries kranto, yra skaudžią istoriją
menantis akmuo (N54o51´25,1"; E24o51´40,7"). XX a. pirmojoje pusėje ar viduryje sprogdindamas upės akmenis čia žuvo Paalkių kaimo gyventojas. Broliai jo atminimui ant melsvo,
sueižėjusio, 0,65 x 1,05 m dydžio, 0,2 m aukščio akmens iškalė 7,5 x 12 cm kryželį (LTR 7592,
tarp 831 ir 832) (88 pav.).

88
Akmuo su kryžiaus ženklu
Neries pakrantėje prie Padvarių kaimo
(2005-10-15)

Per pietus pasiekę Druskinį akmenį apsistojame čia iki pat vakaro. Kadangi atstumas iki
nakvynės vietos nedidelis, galime planuoti archeologinius tyrinėjimus Koplyčios kalne prie
Padvarių kaimo (96 km, deš.). Čia būta ir K. Tiškevičiaus, kasinėta, ieškota paslaptingų koplyčios rūsių. Mūsų sumanymas simbolinis, o tikslas – labai kuklus. Koplyčios kalnas jau nuplautas upės, su Filomena, Lina, Laura ir Inga tik patikrinsime, ar likusioje aukštumos dalyje
išlikę kultūrinio sluoksnio žymių, kokių nors radinių. Tai labai patinka Vytautui, kuris be paliovos fotografuoja ir filmuoja. Lyg pajutęs tokią įvykių eigą paskambina archeologas Gintautas Zabiela ir dalijasi naujienomis iš Vilniaus, iš Mokslinės archeologijos komisijos posėdžio.
Prieš pradėdamas tyrimus K. Tiškevičius pažymėjo, kad rugiais apsėta žemė sumaišyta su
plytų duženomis ir kalkėmis (z gruzami cegieł i wapna). Vietos savininkas vadinantis ją Liuterio koplyčia (Kaplica Luterska). Pasamdyti žmonės atkasę čia buvusios koplyčios rūsio sieną,
abipus jos rastos krūvos griuvenų: plytų duženų, čerpių gabalų, pamatų akmenų: z odłamków cegiel, wapna, z cząstek połamanej dachówki, z kamieni od fundamentów (W 226–227).
Druskinės rėvos plane ant Koplyčios kalno pažymėta kvadratinio plano pastato pamatų vieta
(Tyszkiewicz 1859, 7).
Padvarių Koplyčios kalnas (Kaplica, Góra kapliczna) ne kartą minimas istorinėje literatūroje, laikomas XVI a. reformatų koplyčios vieta (plg. SGP IV 47; Sirokomlė 1989, 148).
Žmonių pasakojama apie koplyčios rūsį (tam byli wymurowane z czerwonych cegłów pieczary
takie – VAP II 153), žmonių kaulų radinius (VAP I 49), apie tai, kad medinė aštuoniakampė
Kernavės koplyčia yra perkelta iš Padvarių Koplyčios kalno (VAP I 45; plg. Baliulis 2005a,
171). Šioje vietoje esą krikštyti ir laidoti pagonys (VAP I 45–46; būta milžinų kapų – VAP I
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45; II 153). Sakmėse – paslėptų lobių motyvas, aukso paieškos, mirusiųjų vėlės ir jų takas, ant
kurio naktigoniams draudžiama miegoti (VAP I 47, 49; II 152).
Jau po K. Tiškevičiaus ekspedicijos Neries polaidžio vandens paplautas Koplyčios kalnas griuvo į upę. Pasakojama, kad iš šio kalno smėlio upė sunešė salą aukščiau Kernavės
(LTR 7592/825). Koplyčios kalno šlaite ir jo papėdėje buvo randama žmonių kaulų, pamatų
akmenų, šiandien skardis apaugęs medžiais, kur ne kur smėlyje matyti raudonų plytų trupinių.
Šurfui vieta parinkta ant skardžio, už 0,8–1,2 m į šiaurę nuo aukščiausioje Koplyčios
kalno vietoje susidariusios skardžio briaunos (N54o51´01,7", E24o51´41,9") (89 pav.).
Žvelgiant iš rytų čia matyti nežymus paaukštėjimas. Iš priešingos pusės, gilios griovos
viršutinėje dalyje, kadaise padaryta terasa. Regis, taip buvo siekiama iš šiaurės vakarų
pusės apsaugoti koplyčios vietą nuo griūties. Tiriamos žemės paviršiuje rasta šiuolaikinių
šiukšlių: butelių kamštelių, cigarečių pakuočių dalių.
Šurfas 1 x 1 m dydžio, kraštinėmis orientuotas pagal pasaulio šalis. Miškožemis – apie
9–10 cm storio, giliau 14–17 cm storio rudo priesmėlio su smulkiomis griuvenomis
(daugiausia plytų duženomis, smulkiais kalkių skiedinio gabalėliais, lauko akmenų skeveldromis) sluoksnis. Jis storėja į šiaurės pusę (90 pav.). Apie 25–27 cm gylyje maišytoje
žemėje slūgso stambios griuvenos (daugiausia plytų duženos – 91 pav.). Jų sluoksnis taip
pat storėja šiaurės kryptimi.
Baigiantis griuvenoms, priesmėlis įgija pilkšvą spalvą, jame yra pavienių angliukų. Matyt,
šis sluoksnis yra iš koplyčios statybos arba jos naudojimo laikų. Jis storesnis pietų (buvusio kalno ir koplyčios) pusėje: pietuose siekia 21 cm, o šiaurės vakarų kampe – apie
6–8 cm. Perėjimas į įžemį nežymus. Pilkšvas smėlis gelsvėja palaipsniui, jame nelieka
angliukų (92 pav.).
22 cm gylyje šurfe aptiktas metalinis radinys – keturkampio pjūvio kaltinė, deformuota
vinis (93 pav.). Tarp griuvenų aptikti keli stambūs plytų gabalai. Iš jų matyti, kad koplyčios statybai naudotos 12 cm pločio, 6,5–6,8 cm aukščio plytos. Rasti 3 profiliuotų
plytų fragmentai: plyta profiliuotu galu, plytos nusklembtais kraštais (94 pav.). Daug plytų duženų rasta su prikepusio skiedinio žymėmis. Pasitaikė didesnių skiedinio ar tinko
gabalėlių (95 pav.).
Nors renesansinės reformatų koplyčios stovėta dabar jau nugriuvusioje kalno dalyje, likusiame aukštumos krašte išliko apie 25 cm storio raudonų plytų tinkuoto statinio griuvenų sluoksnis, kuris storėja tolstant nuo skardžio (užgriuvusi įlomė?). Neatmestina, kad
likusioje aukštumos dalyje gali būti pavienių kapų.

Baigiant tyrimus netikėtai iš miško išnyra Liudvikas, iš gretimo Rokiškių kaimo sugrįžta
Jurasis ir Gražina. Aštuoniasdešimtmetis Adamas Pileckis, kilęs iš Padvarių, dalijosi prisiminimais apie apylinkių praeitį, žvejybą, mintimis apie kalbą ir tautybę. Įdomu, kad pateikėjas
atminė 1940 m. gegužės 11–14 d. studentų skautų korporacijos „Vytis“ surengtą masinį baidarių žygį iš Vilniaus į Kauną (dalyvavo 190 žygeivių): „Keturiasdešimtais metais, kai rusai
užėjo, tai labai lietuviai plaukė baidarėmis į Kauną“ (W czterdziestym roku jak mόwi sie, nu
to jak ruskie szedli tutaj o zabierać, to bardzo Litwini kajakami tymi płyneli w tamta strona na
Kaunas – LTR 7686/715).

89
Status Neries krantas
Padvarių Koplyčios kalno
vietoje – archeologinių
tyrinėjimų vieta (2004)
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91
Padvarių Koplyčios kalno tyrinėjimai.
Raudonų plytų duženos (2007-06-27)

90
Šurfo Padvarių Koplyčios kalno
vietoje planas ir pjūviai
(2007-06-27)
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Padvarių Koplyčios kalno tyrinėjimus
pabaigus (2007-06-27)
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Padvarių
Koplyčios kalno
tyrinėjimai.
Kalvio darbo vinis
(2007
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Padvarių Koplyčios kalno
tyrinėjimai. Profiliuotos
plytos dalis (2007)

95
Padvarių Koplyčios kalno tyrinėjimai.
Kalkių skiedinio žymės ant plytų duženų (2007)
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Padvariai – paskutinis kaimas Lenkijos okupuotame dešiniajame Neries krante. Kartu
su Rokiškėmis – tai Kernavėlės dvaro, plačiai aprašyto K. Tiškevičiaus, valda (W 227–229).
Istorinis šio dvaro pavadinimas – Paneriai, plg.: Imienicze Swoje nazwane Starym nazwiskom
ponarskoje, a teper nazywaiemoje Kiernowka (1603 m., LVIA f. 525 ap. 8 b. 900).
Pakeliui į Kernavę būta dar dviejų viensėdžių – Pajautinės (Powiatówka) ir Pagojaus
(Podgaj), kur 1925 m. lenkų pasieniečiai neteisėtai užgrobė apie 30 ha miško (Šiaučiūnas
1938, 22–23). Pasak senųjų Padvarių gyventojų, abipus demarkacinės linijos pietuose, prie
Neries, ir šiaurėje, arčiau Kernavės, gyvenę draugiški žmonės. Esą Kernavės klebonas Nikodemas Švogžlys-Milžinas per Devintines rengdavęs gražius giminaičių, gyvenančių skirtingose
linijos pusėse, susitikimus (robil takie zejsci na gronicy poliaków z litwinami – LTR 7592/845).
Vaikinai lankė savo merginas per vienoje ir kitoje demarkacinės linijos pusėje rengiamus šokių vakarėlius, o Lietuvai grąžinus Vilniaus kraštą su jomis tuokėsi! (Te stond brali, te stond
brali – LTR 7686/716). Honorata Pilecka iš ateidavusių į Padvarius vaikinų buvo išmokusi
lietuviškai dainuoti – jai labai gražus lietuvių dainavimas ir dainos (LTR 7592/846). Pabrėžtina, kad taip sako ne vienas pateikėjas – kalbėdavo lenkiškai, o dainuodavo – lietuviškai:
Dainas kažkodėl visi daugiausia lietuviškai (LTR 7686/683, Grabijolai; plg. LTR 7685/1084,
Paneriai, El.).
Nuo Kernavės mus skiria vos kelių kilometrų atstumas. Ties Semeniškiais (94 km, deš.;
1644 m.: Szejmiliszki (Sejmeniszki) – Malczewska 1985, 106; 1784 m.: Siemięniszki – TVD
418v), upės dešinėje, nedidelės rėvos pradžioje, yra du akmenys (N54o51´51,3", E24o50´47,6")
(96 pav.), vienas jų vadinamas Kunigu. Pasakojama, kad prie to akmens (1 x 1 m dydžio, plokščias) prigėręs kunigas (LŽV: Semeniškiai), kunigas nuskendęs čia užsilaikė, ir dėl to pavadinta
Kunigas (VAP I 60).

96
Kunigu vadinamas akmuo (vienas iš dviejų)
prie Semeniškių kaimo žvelgiant iš vakarų
(2004-09-25)

Akmuo rytų pusėje raudonos spalvos, stambiagrūdis, dvišlaitės piramidės formos, 1,4 x
1,6 m dydžio (pailgas r–v kryptimi, skersai srovės); 0,7 m kyšo virš vandens, 0,6 m panirę. Už 12 m į vakarus yra kitas raudonos spalvos, stambiagrūdis, kepalo formos, 1,7 x 2,1
m dydžio granitas (pailgas r–v kryptimi, skersai srovės); 0,6 m jo dalis kyšo virš vandens,
kita 1,25 m dalis panirusi. Riedulys į vakarų pusę platėja ir nežymiai aukštėja.

Už 0,21 km į šiaurę nuo Kunigo upėje yra Avinu, arba Baronu, vadinamas akmuo.

II. 5. Vidurupis
nuo Žeimenos iki
Gegužinės

97
Avinu vadinamas akmuo prie
Semeniškių kaimo žvelgiant iš šiaurės
(2007-06-27)

Avinu vadinamas akmuo yra apie 12 m nuo dešiniojo upės kranto (N54o51´57,7";
E24o50´50,2"), 1,2 x 1,5 m dydžio (pailgas pv–šr kryptimi), iškiliu paviršiumi; 0,5 m dalis
kyšo virš vandens, 0,4 m dalis panirusi. Žvelgiant iš toliau akmens forma šiek tiek primena avino galvą su ragais (97 pav.).

Neries pakrantėje, tačiau jau ne savo vietoje, guli trečiasis Semeniškių akmuo. Jis vadinamas neįprastai – Kandyba. Kernavės mokytojas Juozas Šiaučiūnas rašė, kad kiekvienas Semeniškių gyventojas gali vardus turinčius akmenis parodyti (Šiaučiūnas 1938, 22). Visi Semeniškių, Padvarių gyventojai ką nors girdėję ir apie Daubulius prie Gojaus, ten esantį Pajautos
slėnį (dolina Pojatów – VAP I 63; Pojata miała swoją ulubioną dolinę (...) kiedy od jej imienia
przechowało się dotąd w podaniach ludu nazwanie Doliny Pojaty – W 234). Praeityje taip buvo
vadinama ne Kernavės piliakalnių papėdė, kurios vardas XVII a. dokumentuose – Senasis
miestas (Baliulis 2005a, 164), o griova (ravas) Gojaus miško pietvakariniame pakraštyje arba
šalia esantis Daubulių slėnis. Griova tęsiasi iš pietų į šiaurę nuo Kernavėlės dvaro sodybos,
slėnis – iš rytų į vakarus, pro Ražauskų sodybą (čia pat būta demarkacinės linijos – WIG P29–
S40–D; Administracijos 1933) (98 pav.).

98
Daubulių slėnis žvelgiant iš vakarų
(2005-05-17)

Mitinė kunigaikštytė Pajauta, kituose padavimuose – lietuvių kunigaikštis Pajautas yra
siejami su senoliu ąžuolu. Menama, kad iki XX a. vidurio penkių žmonių neapglėbiamas medis – grubiezny grubiezny dąb – augo prie takelio Gojaus miške (išliko kelmas – N54o52´28,3";
E24o51´58,1"), netoli nuo Ražauskų sodybos (apytiksliai – N54o52´26,3"; E24o51´29,5")
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arba prie griovos pietinio galo Pajautinės viensėdžio aplinkoje (apytiksliai – N54o52´19,7";
E24o51´32,8"). Anot J. Šiaučiūno, ant ąžuolo kamieno buvo išpjaustytas kryžius ir „senovinis
Lietuvos ženklas“, „žmonės iš tolo suvažiuodavo pasižiūrėti. Eidavo prie ąžuolo iškilmingai,
kepures nusiėmę“ (Vaitkevičius 2006a, 63–64).
Su Daubulių vietove, ąžuolu buvo siejami padavimai apie senąją religiją, senovės lietuvių
krikštą, juokais čia buvo siunčiama melstis: Idźcie pomodlić sie (VAP I 62).

98

99
Gojaus miškas žvelgiant iš
Kernavės piliakalnių papėdės
(2007-06-27)

Pastaraisiais metais archeologai nustatė, kad Semeniškiuose, Kernavės upelio žemupyje
(99 pav.), šventgirės kaimynystėje buvo laidojama ankstyvajame geležies amžiuje, vėliau senovės gyvenviečių aplinkoje, apie II–IV a. būta pilkapių grupės (šioje vietovėje žmonės laidoti
ir po krikščionybės įvedimo). Pastaraisiais metais Kernavės upelio senvagėje buvo aptikti degintiniai kapai su įvairiomis įkapėmis: apkalais, karoliais, žvangučiais; raginiai ornamentuoti
apkalai, kilę iš XIV a. Kernavės kauladirbio dirbtuvės. 1387–1390 m. Jogailos denaras rodo,
kad sudegintų mirusiųjų palaikai į upelio vandenis buvo beriami ir po krikščionybės įvedimo
(Baltramiejūnaitė, Vengalis 2010; Vengalis 2011).
Artėdami prie Kernavės (93 km, deš.) nusprendėme čia praleisti vakarą, pabūti, pasivaikščioti. Raudonų, vakarop krypstančios Saulės spindulių nušviesti, patraukėme piliakalnių
link, į miestelį. Besiruošdama Gyvosios archeologijos dienoms Kernavė atrodė graži, pasipuošusi. Nusipirkome ledų, kavinėje išgėrėme arbatos, kavos. Bičiuliai – dar po šlakelį brendžio.
Smuklės, tokios dažnos K. Tiškevičiaus laikais, jau seniai nutolo nuo Neries. Kerniaus užeiga – vienintelė visame mūsų kelyje, galbūt todėl apsilankymas joje buvo truputį šventiškas ir
iškilmingas.
Kernavės istorija, kurią remdamasis legendomis apsakė K. Tiškevičius, kaip diena nuo
nakties skiriasi nuo tos, kurią paskutinius tris dešimtmečius rašo archeologai. Senieji apylinkių gyventojai dar pasakoja apie požeminius tunelius, jungiančius Kernavės piliakalnius su
Vilniaus, Trakų pilimis arba Paparčių dominikonų vienuolynu (LTR 7685: 1104, 1174), tačiau
likusieji padavimai ir sakmės pamiršti (plg. W 238–239; Tarasenka 1922, 581–582; Kernavė
1972, 407–415). Šiandien mokslininkai čia kuria savo pasakojimą apie senovės miestą, gyventojus, jų kasdienį gyvenimą, užsiėmimus, verslus, prekybą.
Nuo seniausių laikų paneryje gyventa medžiotojų, žvejų, žemdirbių, amatininkų (Luchtanas 2002c, 20–30; Vengalis 2009, 164–169; Vėlius 2012, 240–247). Teigiama, kad lūžis Kernavėje įvyko apie XIII a. vidurį, kai imta sparčiai kurtis piliakalnių papėdėje. Žemutinis miestas
su amatininkų sodybomis plytėjo apie 11 ha plote, amatininkai taip pat gyveno 1,5 ha Pilies

kalno aikštelėje (100 pav.). Tuo metu sustiprinti Pilies kalno, Mindaugo Sosto ir Lizdeikos kalno įtvirtinimai ir piliakalniai tapo gynybiniu ruožu, saugančiu viduryje esantį Aukuro kalną –
kunigaikščio pilį; ją tyrinėjant rasta įvairių prabangos daiktų: spalvotų stiklinių indų šukių
iš Rytų, audinių rietimų plombų iš Vakarų, lėkščių ir vyno talpų glazūruotų šukių. Aukuro
kalnas siejamas su Traideniu, pagrįstai manoma, kad Kernavė – to meto valstybės politinės,
karinės, prekybinės valdžios vieta (Vėlius 2005, 22; Dubonis 2009, 165–168; 2011, 323–325).
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100
Kernavės piliakalniai
iš paukščio skrydžio
(iš šiaurės)
(2007-04-25)

Žemutiniame mieste archeologai plačiai tyrinėjo kauladirbio sodybą, išsidėsčiusią apie
1000 m2 plote. Spėjama, kad tokių amatininkų sodybų Neries slėnyje, piliakalnių papėdėje, iki
1365 m. buvo apie 80 ir jose gyveno arti 500 žmonių. Aukštutinis miestas kūrėsi vėliau, XIV a.
pirmojoje pusėje. Dalis viduramžių Kernavės gyventojų galėjo būti palaidoti netoli esančiame
Kriveikiškio kapinyne. Jame ištirti 292 XIII–XIV a. kapai, dar 11 kapų suardyti. Tyrinėtojų
teigimu, to meto Kernavės gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė buvo vos 20,5–28,5 metų
(Vėlius 2005, 22–23, 25–28).

101
Sturys, arba atlantinis eršketas
(Acipenser sturio)

Archeologiniai Kernavės Žemutinio miesto tyrinėjimai papildo žinias apie senovės žvejybos priemones, žuvis Neryje. XIII–XIV a. kultūriniame sluoksnyje rasta iš pušies žievės
padarytų plukdomųjų tinklų plūdžių, 2,4–5,8 cm dydžio geležinių kabliukų, 12,7 cm ilgio
žeberklo įvorės dantis, taip pat 1,3 m ilgio medinis irklas (Kernavė 2002, 284–302; Vitkūnas
2005, 105–106). Aleksiejaus Luchtano teigimu, Kernavėje aptikta Lietuvos upėse jau išnykusio atlantinio eršketo, kitaip vadinamo sturiu, kaulų (Acipenser sturio) (Vitkūnas 2006, 9)
(101 pav.). Tokių radinių būta ir tyrinėjant Nemuno aukštupio miestus (Зверуго 1989, 118),
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Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų rūmų prieigas (Baublienė ir kt. 2004, 294). Kiti Kernavėje
rasti žuvų kaulai dar neištirti, o XIV a. pradžios Valdovų rūmų kultūriniame sluoksnyje aptikta Neryje arba Vilnioje sugautų ešerio, karšio, plakio, šapalo, meknės, aukšlės, strepečio, raudės, kuojos, lydekos žvynų (Steponavičienė 2000, 349). Pabrėžtina, kad lydekų kaulai – vieni
dažniausiai randamų (plg. Makowiecki 2003, 125–128; Baublienė ir kt. 2004, 294; Žalnierius
2006, 171); II tūkst. pradžioje Nemuno aukštupyje lydekos buvo dar didesnės, jų ilgis siekė
1,2 m (vidutinis – 0,68 m; Зверуго 1989, 118), Vyslos vidurupyje – 1–1,2 m (vidutinis – 0,51–
0,63 m; Makowiecki 2003, 123, pav. 45).
Lig šiol daugelis tikėjimų lydeką, kitaip vadinamą lydžiu, laiko nepaprasta žuvimi, dažnai
ją vadina karaliumi: Karaliukas tai toks kaip lydys, tiktai turi kaktoje karūnėlę ir plonas ilgas
(Salakas, LTR 2429/86 – pagal TK). Esą pats Kristus, atsidėkodamas lydžiui už perkėlimą per
upę, tarė: Tu būsi stipriausias ir didžiausias ežeruose ir upėse. Tavo mėsa bus skaniausia. Tave
aš skiriu ežerų ir upių karaliumi (Ukmergė, LLS 286).
Iš tiesų lydeka panaši į bendrijų vyresniuosius, vilkę ar bičių motinėlę: Jei didžiąją [lydeką. – Vait.] sugavai, tai visos sueis, vistiek kaip spiečius (Elisonas 1932, 445). Lydeka pasiverčia
vandens, požemio dievybės, burtininkai: Briaukš ragana ir pasivertė į lydeką (LKŽ I 848; plg.
Разаускас 2004, 12). Pirmosios šalčiausiame vandenyje neršiančios lydekos ir elgiasi kaip karaliai. Tikima, kad jos uodega suskaldanti upių ledą (plačiau žr. Neris 2010, 89–90).
Lietuvių kultūroje lydeka – ypač graži, šauni, vikri: Mano karvė graži, kai lydakė (LKŽ
VII 401), Šaunus kai lydeks (LKŽ VII 403), Už mislį spraunesnis, už zuikį mažesnis (Lydeka;
LKŽ XIII 497). Ji greičiausia ir aštriausia, žmonių dažniausiai buvo lyginama su audėjų šaudykle ir dalgiu: Jos šaudyklaitė kaip lydekaitė, ką krykštė, nardė po ežeraitį (LKŽ XIV 546),
arba Pilka lydekė nėrė, visą girią pakėlė (Dalgis) (LKŽ VII 403). Kartais lydeka trumpam išnyra ir baltų mitologijos lauke, tačiau XX a. pirmojoje pusėje senųjų šios žuvies reikšmių vietoje
jau buvo veik vien krikščioniški vaizdiniai. Esą lydys prarijęs Švnč. Sakramentą (Gižai, LTR
1476/63-32 – pagal TK) arba matęs kankinamą Kristų (Merkinė, LTR 1434/127 – pagal TK),
todėl jo galvoje likusios visos Kristaus žaizdos! Lydekaičio kiauše visos Pono Jezuso ronos, todėl
ir matyti kryžius (Tauragnai, LTR 2274/110 – pagal TK).

102
Kryžiaus formos kaulas
(Hyomandibulare) lydekos galvoje

Valgant lydeką buvo įprasta pasakoti ir vaizduoti Kristaus kančios istoriją. Vienas lydekos
kaulas esąs kaip kryžius (102 pav.), kiti – kaip monstrancija, smilkytuvas ir visi kiti daiktai, kuriais žydai Poną Dievą mūčijo (Žygaičiai, LTR 1585/69 – pagal TK; lydeka yra paskutinės vakarienės patiekalas – Aukštadvaris, LTR 1288/306, pagal TK). Per Kūčias išnarstyti lydekos galvos
kaulai – kryžius, ietis, vinys, kastuvėlis ir kopėčios – buvo rodomi vaikams. Panašiais tikėjimais

apipinti ir kiti šventės patiekalai. Antai į stalą patiekti kviečiai – tai grūdeliai, iš kurių daroma
ostija, žirniai – Kristaus ašaroms atminti ir kt. (Znamierowska-Prüfferowa 2009, 142–143).
Lydekos mitologinė reikšmė kyla iš priešistorinių laikų. Tą rodo jos kaulai, dažniausiai
stuburo slanksteliai, rasti bronzos–geležies amžiaus laikotarpio Lenkijos degintiniuose ir
griautiniuose kapuose (Makowiecki 2003, 146). Kryžiaus formos kaulas lydekos galvoje šią
žuvį išskiria iš kitų (plg. kryžiumi paženklintus vorus). Šioje vietoje minėtinas tikėjimas, esą
lydeka visuomet, taip pat ir apniukusią dieną, laiko galvą pakreipusi į Saulę: Шчупак заўсёды
стаiць галавою ў той бок, дзе павiнна быць солнца (БНП I 498; Санько, Дучыц 2011,
415).17 Mįslėse lydeka vadinama paslaptingu trakvilos vardu ir minima kartu su vėju bei perkūnu: Šiaušis gėgiu [šilu. – Vait.], pervilas dangum, trakvila vandeniu (Vėjas, perkūnas ir lydeka; LKŽ XVI 552; var.: perkivilas, trakivila). Čia minėtinas ir plačiai žinomos mįslės Juodas
jautis dangų laižo (ats.: audros debesys) variantas, kuriame vietoje debesų vaizduojama lydeka: Margas teliokas dangų laižo (Lydeka po ledu; LKŽ XV 1174).
Lig šiol mums mažai pažįstamas kairysis Neries krantas. Brastą per Nerį šūksnio atstumu
nuo karaliaus būstinės (nicht verre von des koninges were) ir dar vieną, per du šūksnius, prie
Sidaro kiemo (vndir Syderndorfe), mini kryžiuočių kelio į Lietuvą aprašymas XIV a. antrojoje
pusėje (Die littauischen 1863, 695). Perėjimo per Nerį galimybė rodo, kad Kernavė ir Mitkiškės praeityje ir dabar yra dvi glaudžiai susijusios vietos (103 pav.).

103
Grabijolų vyrai
brenda per Nerį ties
Mitkiškėmis
(XX a. vidurys –
antroji pusė)

Mitkiškėse rasta įvairių priešistorinių ir ankstyvosios istorijos laikotarpio radinių, nepaprastomis galiomis garsėja akmuo su pėdomis, prie upės būta šventu laikomo šaltinio
(LLV 52–53). Akmens amžiaus gyvenvietę ir toje pačioje vietoje arba kaimynystėje esantį viduramžių kapinyną pirmasis žvalgė Petras Tarasenka (1924, 301–308). 1933 m. bulvių lauke
rastas puode paslėptas sidabrinių ilgųjų, pirmųjų lietuviškų monetų, sidabrinės segės ir vario
žaliavos lobis, kurį jau kitą dieną iš radėjų nupirko Kernavės klebonas N. Švogžlys-Milžinas
17

Plačiau apie lydekų būdą žr. Adamonis 1996, 112–122.
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(Ivanauskas 1995, 17–18; plg. Šiaučiūnas 1938, 21b). Tuo metu archeologinių radinių iš Mitkiškių pateko ir į J. Šiaučiūno įkurtą Kernavės muziejų. Galbūt pustomuose smėlynuose jų su
mokiniais rasdavo Aleksandriškių pradžios mokyklos mokytojas Andrius Čiurinskas, vėliau
tapęs Rainių žudynių auka (104 pav.). Po ilgesnės pertraukos archeologai į kairįjį Neries krantą – Paalkius ir Mitkiškes grįžo pastaraisiais metais, ten aptiko geležies amžiaus gyvenviečių
liekanų (Vėlius 2012, 243–246).

102

104
„Smėlynas netoli
mokyklos Mitkiškių km.
kur kasdavom eksponatus
muziejui“ (dešinėje –
mokytojas A. Čiurinskas)
(1931)

Dėmesį patraukia 1784 m. Kernavės parapijos topografinis aprašymas, kuriame nurodyta, kad Mitkiškės už pusės ketvirčio mylios į pietvakarius nuo Kernavės priklauso Podbereskiams: Mitkiszki [wieś] – JP Podbereskich w Trockim [woiew.] na zachod Łetny połcwierci
mili (TVD 418v; plg. SGP VI 509). Ta pati Podbereskių valda – Naujieji arba Didieji Musninkai – iki žemaičių seniūno Jono Radvilos III mirties 1542 m. buvo Radvilų rankose (Malczewska 1985, 106; Baliulis 2005b, 150).18 Šis faktas tiesiogiai susijęs su Kristino Astiko palikimo dalybomis (mirė apie 1442 m.) tarp sūnų: Mikalojaus (Mickos), Stanislovo (Stankaus)
ir Bartalomėjaus (Bartkaus). Jie paveldėjo istorinėje Kernavės kunigaikštystėje buvusius
Upninkus, Musninkus, Šešuolius, Širvintas bei Beržę ant Širvintos upės kranto (Semkowicz
1989, 63; matyt, vyriausiam sūnui Radvilai dalis buvo paskirta anksčiau). Be to, XV a. viduryje Mikalojus Astikaitis mainais iš Kybarto Minimantavičiaus įsigijo žemės pačioje Kernavėje arba jos apylinkėje (ДМА 61). Su Mikalojaus (Mickos) Astikaičio vardu atsargiai gali
būti siejama Mitkiškių pavadinimo kilmė (plg. Bartalomėjų (Bartkų) – Senųjų Musninkų
arba Bartkuškio šeimininką).
Astikas, nuo 1411 m. – Kristinas, vienas iškiliausių Vytauto laikų didikų, kuris 1413 m.
Horodlėje prisistatė Kernavės ponu (cristini ostik de kernow – skelbia antspaudo įrašas) ir gavo
Gniezno arkivyskupo Mikalojaus Trenbos Trimitų herbą (Tręby). Po Algirdo sūnaus Vygando, vadinamo Kernavės kunigaikščiu (dux Kernavensis), mirties 1392 m. Kernavė tapo didžiojo kunigaikščio valsčiumi, pavieto centru. Aiškėja, kad XV a. pradžioje Kernavė yra Astiko
gyvenamoji ir kilmės vieta, kitaip tariant, tėvonija (Semkowicz 1921, 12–13; 1989, 58–63).
18

Deja, nenurodoma tikslesnė Mitovskio arba Mitkovskio dvaro geografinė padėtis Naujųjų Musninkų
valdoje (1505 m.: Musniki novam cum curia Mithowski – Semkowicz 1989, 65, išn. 404; plg. Semkowicz
1921, 14, išn. 2; Malczewska 1985, 106–107).

Tai siūlas, kuris Radvilaičių legendą apie giminės pradininką Lizdeiką jungia su Kernave ir
užmena vieną iš ankstyvosios Lietuvos istorijos mįslių.
XVI a. Radvilaičių legendoje kalbama apie giminėje, skirtingose jos kartose pasikartojančius vardus, plg.: „Astikas, Lizdeikos sūnus, savo sūnų pavadino senuoju Radvilos vardu, tai
ne naujiena žymių protėvių vardais sūnus vadinti“ (Ostyk z Lejzdejka poszedł, Radziwiła syna
przezwał starym przezwiskiem, jak to nie nowina zacnych przodków imiony chrzcić nam syny
miło – Stryjkowski 1978, 179–180). Šiuo dėmeniu kartu su rašytinių šaltinių duomenimis ir
Neries–Šventosios tarpupio vietovardžiais grindžiama Vladislavo Semkovičiaus hipotezė apie
kunigaikštišką Radvilų kilmę iš Kernavės (Semkowicz 1921; 1989, 63–65; plg. Giedraičius iš
Giedraičių, Sungailas-Svirskius iš Svyrių, Alšėniškius iš Alšėnų).
Manoma, kad istorinis Radvilų giminės pradininkas buvo ištikimas Traidenio – Kernavės kiemo šeimininko – brolis, kariaunos vadas Sirputis (plačiau žr. Dubonis 2009, 151–153).
Jo vardas po šimtmečio išnirs tarp Gelvonų ir Ukmergės, kaimo prie Šventosios pavadinime
(1385 m.: Czu Sirputtindorffe vff der Swintoppe – Die littauischen 1863, 695). 1533 m. Žygimantas Senasis Jurgį Astiką, Kristino proanūkį, pavadins ponu Sirpučiu ir nuo to laiko Astikai
naudosis Sirpučio prievardžiu. Jau nuo 1507 m. Astikai vadinami Viršuliais (pvz., domino
Wirsula = ponas Viršulis), tad priimtina genealoginė schema: Sirputis (istorinis asmuo, Traidenio brolis) → Lizdeika (legendinis asmuo, Gedimino žynys) → Viršulis (legendinis asmuo) →
Sirputis (menamas istorinis asmuo) → Astikas (istorinis asmuo, Vytauto didikas) → Radvila19
(Petrauskas 2003, 80–81). Legendinė tradicija į šią schemą dar įpina Lizdeikos dukterį Pajautą
(plg. Aścik 1977, 328), kurios vardą, XVI a. šaltiniuose rašomą Поята (rus.), arba Pojata
(lenk.), lietuviškai, matyt, derėtų tarti *Pajotė (dėl kilmės žr. Toporov 2000, 56; plg. Gudavičius 1998, 198). Lietuvos metraštis Pajauta vadina mitinio kunigaikščio Kerniaus dukrą,
Kukavaičio motiną ir tik Plačiajame sąvade – Bychovco kronikoje – nėra genealoginės linijos,
kuri būtų vedama nuo Pajautos (Jučas 2002, 53, 114).
Iš 1465 m. dokumento nuorašų žinome apie Žaslių parapijoje esantį Pajautiškių kaimą
(1533 m.: Poyatjszki – VUB f. 57 b. 53/44, 58–58v; 1645 m.: et Poiaciszki – VUB f. 57 b. 53/425,
306v; plg. et Poyathyszki – MAB f. 256–2747). Ten Pajautos, arba Pajauto, kapu lig šiol vadinama šventvietė – netyrinėta pilkapio formos kalvelė (Vaitkevičius 2003b, 22). Iš 1605 m. Trakų pakamario teismo dokumento žinomos dar vienos Pajautiškės: пань Михаль Орловский
тые П о я т и ш к и называлъ Покронями (1605 m. – AVK XXX 305).
Vietovardžiuose išsaugotas Pajautos, arba Pajotės, vardas rodo, kad istorinio Pajautinės
viensėdžio (lenk. Powiatówka iš *Pojatówka, liet. Pajáuta arba Pájauta) ir Pajautos slėnio (dolina Pojatów) pavadinimai prie Kernavės taip pat turi būti laikomi vietos istorijos dėmenimis
ir toliau nuodugniai tiriami. 1826 m. F. Bernatovičiaus romanas „Pajauta, Lizdeikos duktė“
(Pojata, córka Lezdejki) sujungė ir į romantizmo rūbą įvilko padavimus apie vyriausiąjį lietuvių žynį Lizdeiką, kuris po Lietuvos krikšto pasitraukė į Kernavę (plg. Balinski 1886, 166),
kunigaikštytę Pajautą bei su ja siejamus Kernavės padavimus. Beje, pirmoji žinia apie senąsias Kernavės šventvietes pasiekia dar 1753 m., iš poeto Bazilio Bonifacijaus Jakimavičiaus
19

Radvilos vardo reikšmė (radvila „rastinis vaikas, pamestinukas“ – LKŽ XI 14) sutampa su Lizdeikos – į
Bychovco kroniką įtraukta legenda, esą Lizdeika, būsimas Gedimino žynys, buvo s u r a s t a s erelio
lizde (BRMŠ 375, 382).
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knygelės, kuri tuo metu buvo pakartotinai išleista Vilniaus akademijos spaustuvėje (žr. Čepienė, Petrauskienė 1979, 272–273). Deja, neišliko nė vieno knygelės egzemplioriaus. Remiantis
Teodoru Narbutu, poetas joje kalba apie tai, esą Nerimi vadinamą nimfą senovės lietuviai garbino kaip deivę ir statė jai aukurus įvairiose vietose, upės pakrantėse, pirmiausia Kernavėje,
kur buvęs Neriškių miškas. Žvejai ir sielininkai, sukūrę laužą iš sakingų medžių, ten degindavę
tam tikras aukas: Miała też ona sobie aras, alias kopiska w rozmaitych miejscach, nad brzegami
rzeki poświęcone; principaliter w miejscu zwanem Kiernow, gdzie był i gaj zwany Neryszki. Rybacy i spławniey palili tam pewne ofiary, nałożywszy ogień z smołaków (Narbutt 1835, 81–82).
Palikdamas Kernavę žaviuosi šios vietos istorijos talpumu ir patrauklumu (105 pav.). Joje
puikiai dera archeologija, istorija ir legendos. Pastarosios visuomet prikausto dėmesį ir verčia
suklusti. Juk legendomis virto ne tik baltų mitologijos vaizdiniai, prisiminimai apie senovės
papročius, bet ir niekur kitur neapsakyti, neužrašyti istorijos faktai. Nuostabą kelia istorijos ir
legendų dermė, ją kuria visi Kernavės senovės paminklai ir vietiniai gyventojai, kurie niekada
nesuko sau galvos dėl mokslinės tiesos.

105
Kernavės piliakalniai
žvelgiant iš Žemutinio
miesto (iš pietvakarių)
(2007-06-27)

Nuo archeologinių tyrinėjimų pradžios Kernavėje praėjo daugiau kaip šimtas metų, tačiau lig šiol tiksliai nežinome, ką Kernavė reiškia lietuvių kultūrai ir istorijai. Tyrimai, taip pat
2007 m. Neries ekspedicija, veda naujų atradimų keliu, istorija ne tik atkuriama, bet ir iš naujo
kuriama. Šis jausmas nė akimirkai nepaliko mūsų, keliaujančių Nerimi iš Vilniaus, sykiu naujausios Lietuvos istorijos vingiais. Ekspedicijos dienomis upėje ir jos pakrantėse, padavimuose ir pasakojimuose atradome brangių mūsų istorijos krislų, džiaugiuosi, kad gebėjome juos
surinkti ir aprašyti.
Atsisveikinus su Kernave, tolsta Vilnius ir Vilniaus krašto kultūra. Ima artėti Kaunas.
Tikslią ribą sunku nubrėžti, ją galima pajusti aplinkoje, kalboje ir savimonėje. Neris jungia ir
skiria, neša tolyn, taigi leidžia patirti nežinoma, pamatyti, išgirsti. Kelionei į Kauną bus skirta
ketvirtoji, tikiuosi, paskutinė Neries ekspedicijos knyga.
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Institucijos
CVIA – Centrinis Rusijos valstybės istorijos archyvas (autorius naudojasi mikrofilmuotomis kopijomis iš L. Žilevičiaus fondo Lietuvos istorijos instituto Rankraštyne).
KTU – Kauno technologijos universiteto bibliotekos Retų spaudinių skyrius.
LCVA – Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
LII ES – Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus archyvas (nurodomas bylos
numeris).
LMD – Lietuvių mokslo draugijos rinkiniai Lietuvių tautosakos rankraštyne.
LNM EM – Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkiniai.
LTR – Lietuvių tautosakos rankraštynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institute
(nurodomi rinkinio ir saugomo vieneto numeriai).
LVIA – Lietuvos valstybės istorijos archyvas.
LVIA SA – Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Senųjų aktų rinkinys.
MAB – Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių ir rankraščių skyrius.
NRP – Neries regioninio parko direkcija.
VUB RS – Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius.

Literatūra
ATU – Aarne-Thompson pasakojamosios tautosakos katalogas, papildytas HansoJörgo Utherio (nurodomas tipo numeris).
AVK – Акты, издаваемые Виленского комиссiею для разбора древнихъ актовъ.
Вильна, 1880, т. 11; 1888, т. 14; 1904, т. 30.
BRMŠ – 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.
LIŠ – Lietuvos TSR istorijos šaltiniai. Feodalinis laikotarpis. Vilnius, 1955, t. 1
(nurodomas šaltinio numeris).
LKB – Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios. Žinynas. Vilnius, 1993.
LKŽ – Lietuvių kalbos žodynas. Vilnius, 1941–1999, t. 1–19.
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LLS – Lietuvių liaudies sakmės / 1. Parengė J. Balys. Kaunas, 1940 (nurodomas kūrinio
numeris).
LLV – Vaitkevičius V., Vaitkevičienė D. Lietuva. 101 legendinė vieta. Vilnius, 2011.
LM 43 – Метрыка Вялiкага Княства Лiтоўскага, Кнiга 43 (1523–1560). Кнiга
запiсаў 43. Падрыхт В. Мянжынскi. Мiнск, 2003.
LPŽ – Lietuvіų pavardžių žodynas. Vilnius, 1985, t. 1; 1989, t. 2.
LŽV – Lietuvos žemės vardynas. 1935–1937 m. užpildytos anketos saugomos Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriuje (nurodomas adresas).
ML – Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo wileńskie 1690 r. Opracował Andrzej Rachuba. Warszawa, 1989.
N – Kudaba Č. Nerimi. Vilnius, 1985.
NA CP – National Archives at College Park, Maryland. RG 373 Aerial prints. GX
1419 SD (kopija iš Z. Valkovskio rinkinio).
PS – Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. Red. kolegijos pirmininkas –
J. Bielinis. Vilnius, 1988, d. 1.
SDG – Собранiе древнихъ грамотъ и актовъ городовъ: Вильны, Ковна, Трокъ,
православныхъ монастырей, церквей, и по разнымъ предметамъ.
Вильно, 1843, ч. 1.
SGP – Słownik geograficzny Królestwa Połskiego i innych krajów słowiańskich.
Warszawa, 1880, t. 1; 1883, t. 4; 1885; t. 6; 1890, t. 11; 1887, t. 8; 1892, t. 12;
1893, t. 13.
SKSŽ – Senasis Konstantino Sirvydo žodynas. Parengė, įvadinį straipsnį parašė ir rodyklę sudarė K. Pakalka. Vilnius, 1997.
TK – Tikėjimų kartoteka, saugoma Lietuvos istorijos instituto Rankraštyne.
TLTŽ – Tarpukario Lietuvos topografiniai žemėlapiai. Parengė R. Girkus, R. Šlinkšis,
B. Aleksandravičius. Vilnius, 2010 [DVD].
TVD – [Topografinis Vilniaus dekanato aprašymas 1784 m.]. LVIA, f. 694, ap. 1, b.
3504.
TŽ – [Topografinis XIX a. vidurio Vilniaus ir Kauno gubernijų žemėlapis.
Nurodomas lapo numeris]. MAB RS.
VAP – Vilniaus apylinkių padavimai. Parengė B. Piasecka, I. Stankevičiūtė, V. Vaitkevičius, Tautosakos darbai, 2005, t. 22, 219–261 (I dalis); 2007, t. 33, 198–247
(II dalis) (nurodomas kūrinio numeris).
VTŽ – [Vilniaus topografinis žemėlapis M 1: 42 000. Apie 1808–1829 m.].
(Kartografinis J. Žikulino rinkinys.)
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).
ДМА – Документы Московскаго архива Министерства Юстиции. Москва,
1897, т. 1.
ЛП – Легенды i паданнi. Мiнск, 1983.
ОП – Общiй планъ бенефицiальному именiю Ельнокумпе Виленской Губернiи и
Уезда. Составленъ въ 1857 году (kopija NRP archyve).
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8. Alberto Sveikovskio Vilniaus miesto panoramos dalis (Matulytė M. Photography of Vilnius
1858–1915. Vilnius, 2001, p. 63)
9. F. Hogenbergo raižinio iš G. Brauno ir
F. Hogenbergo atlaso Civitates Orbis Terrarum
(1581 m.) dalis (Lietuva žemėlapiuose. Sudarytojos A. Bieliūnienė, B. Kulnytė, R. Subatnickienė. Vilnius, 2011, p. 110)
10. Ernesto Zukerio piešinys (Litwin J. Die Memel, Wittinen und die Binnenschaffahrt nach
Königsberg, Deutsches Schiffahrtsarchiv, 2000,
Nr. 23, s. 380, Abb. 8)

11. Ištrauka iš Olauso Magnuso Gotuso žemėlapio Carta Marina (Magnus O. Die Wunder des
Nordens. Erschlossen von E. Balzamo & R. Kaiser. Frankfurt am Main, 2006, s. 82)
12. Tilžės panoramos Ch. Hartknocho knygoje
Alt und Neues Preussen dalis (Lietuva žemėlapiuose. Sudarytojos A. Bieliūnienė, B. Kulnytė,
R. Subatnickienė. Vilnius, 2011, p. 198)
13. Vlado Šaulio nuotrauka (iš Aleksandro Stabrausko asmeninio archyvo)
14. V. Vaitkevičiaus piešinys
15. Jano Bulhako nuotrauka (Bułhak J. Vilnius
/ 3. Įvykiai ir žmonės. Apylinkės. Sudarytoja
J. Gudaitė. Vilnius, 2011, p. 403)
16. Egidijaus Šatavičiaus piešinys (Šatavičius
E. Seniausioji priešistorė, Neris tarp Vilniaus ir
Kernavės. Vilnius, 2008, p. 27, 1 pav.)
17. Ištrauka iš Wojskowy Instytut Geograficzny. Woj. Wileńskie, powiat Wilno-Troki. Skala
1: 25 000. LUDWINOWO (Wierszuliszki 4. Arkusz 7). Warszawa, 1925
18. J. Bulhako nuotrauka (Bułhak J. Vilnius / 3.
Įvykiai ir žmonės. Apylinkės. Sudarytoja J. Gudaitė. Vilnius, 2011, p. 409)
19. Ištrauka iš Mappa Powiatu Trockiego z Sześciu Parafii słożona, zrysowana w Ru 1800 Mscu
Iuniie (VUB f. 23–48)
20. V. Vaitkevičiaus nuotrauka
21. K. Navicko nuotrauka
22. V. Vaitkevičiaus schema
23. Izoldos Maciukaitės piešinys (Kurila L. Gudelių-Lenkiškių (Vilniaus r.) pilkapyno (A1237P)

archeologinių tyrinėjimų 2007 metais ataskaita.
Vilnius, 2007, p. 33, 2 pav.)
24. E. Šatavičiaus nuotrauka (Šatavičius E. Seniausioji priešistorė, Neris tarp Vilniaus ir Kernavės. Vilnius, 2008, p. 31, 6 pav.)
25. E. Šatavičiaus piešinys (Šatavičius E. Seniausioji priešistorė, Neris tarp Vilniaus ir Kernavės.
Vilnius, 2008, p. 29, 3 pav.)
26–27. V. Vaitkevičiaus nuotraukos
28–29. L. Sokolovaitės nuotraukos
30. Ištrauka iš Wojskowy Instytut Geograficzny. Woj. Wileńskie, powiat Wilno-Troki. Skala
1: 25 000. SZYŁANY (P30–S40–B). Warszawa,
1925
31. Tomo Didžgalvio nuotrauka (Neries regioninio parko direkcijos archyvas)
32. V. Vaitkevičiaus nuotrauka
33. L. Sokolovaitės nuotrauka
34. K. Navicko nuotrauka
35–37. V. Vaitkevičiaus nuotraukos
38–39. K. Navicko nuotraukos
40. Stanislovo Flerio nuotrauka (Matulytė
M. Photography of Vilnius 1858–1915. Vilnius,
2001, p. 224)
41. Stanislovo Kolupailos diapozityvas iš S. Kolupailos šeimos archyvo
(© Atvirosios visuomenės studijų asociacija)
42. J. Peškos akvarelės Žaliasis tiltas dalis (Drėma V. Dingęs Vilnius. Vilnius, 1991, p. 376)
43. I. Stankevičiūtės piešinys (Neries regioninio
parko direkcijos archyvas)
44–45. V. Vaitkevičiaus nuotraukos
46. Vidmanto Balkūno nuotrauka
47. Skaitmeninio M 1: 10 000 ortofotografinio
žemėlapio ištrauka (© Nacionalinė žemės tarnyba)
48–49. V. Vaitkevičiaus nuotraukos
50. Jono Vaitkaus nuotrauka
51. Nežinomo autoriaus nuotrauka (Legaciszki.
Akademicka Kolonja Wypoczynkowa. Wilno,
1930, viršelis)
52. Jurasio Unukovičiaus nuotrauka
53. K. Navicko nuotrauka
54. V. Vaitkevičiaus nuotrauka
55. T. Didžgalvio nuotrauka (Neries regioninio
parko direkcijos archyvas)
56. L. Sokolovaitės nuotrauka

57. Kazimiero Čerskio nuotrauka (Prieiga per
internetą: http://www.angelfire.lycos.com/doc/
images/rloadblock.jpg. Žiūrėta 2005-10-09)
58. Vilemo fon de Polo (Willem van de Poll)
nuotrauka (Ga het na in het nationaal archief.
Prieiga per internetą:
http://www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen/fotocollectie/zoeken/weergave/detail/
tstart/0/q/zoekterm/grensmarkering/start/2.
Žiūrėta 2013 m. spalio 3 d.)
(© Nationaal Archief)
59–60. V. Vaitkevičiaus nuotraukos
61. L. Sokolovaitės nuotrauka
62. V. Vaitkevičiaus nuotrauka
63. Ištrauka iš Delineaxya Częsci Maiętnosci
Dukszt XX: Piarow Wilenskich... 1771... (LVIA
f. 526 ap. 7, b. 260)
64. Sauliaus Pupininko nuotrauka
65. V. Vaitkevičiaus nuotrauka
66. K. Navicko nuotrauka
67. Helenos Cehak-Holubovičovos nuotrauka
68. V. Balkūno nuotrauka
69. K. Navicko nuotrauka
70–71. V. Vaitkevičiaus nuotraukos
72. Davido Vanderbruko litografija (Reklaitis P.
Christian Wilhelm von Faber du Faur ir jo 1812
metų karo veiksmų Lietuvoje vaizdai, Prarastosios Lietuvos pėdsakų beieškant. Straipsniai iš
Lietuvos dailės ir kultūros istorijos, rašyti 1954–
1990 m. Vokietijoje. Vilnius, 1999, 300).
73. V. Vaitkevičiaus nuotrauka
74. K. Čerskio nuotrauka (Prieiga per internetą: http://www.angelfire.lycos.com/doc/images/
rloadblock.jpg. Žiūrėta 2005-10-09)
75. K. Čerskio nuotrauka (Prieiga per internetą:
http://www.angelfire.com/de/Cerskus/images/
prieNeries.jpg. Žiūrėta 2013-11-09)
76. V. Vaitkevičiaus nuotrauka
77. L. Sokolovaitės nuotrauka
78. Jono Buračo nuotrauka (Medišauskienė Z.
Istorijos verpetuose, Neris tarp Vilniaus ir Kernavės. Vilnius, 2008, p. 84)
79. V. Vaitkevičiaus nuotrauka
80. K. Navicko nuotrauka
81. I. Stankevičiūtės piešinys (LTR 7592, priedas 8)
82–83. V. Vaitkevičiaus nuotraukos
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84. J. Buračo nuotrauka (Grabijolai. Vilnius,
2005, p. 8)
85. V. Vaitkevičiaus nuotrauka
86. Jurgio Šantyro brėžinys (Tyszkiewicz K.
Atlas raf głównych na rzece Wilji. Zmierzonych
i zrysowanych podczas wycieczki naukowiej,
odbytej po tej rzece w 1857 roku przez Konstantego Hrabiego Tyszkiewicza i przez tegoż złożone
w Wileńskiem muzeum w 1859m Roku. Pisał
J. Szantyr. VUB RS f. 29–197, nr. 6)
87–89. V. Vaitkevičiaus nuotraukos
90. V. Vaitkevičiaus brėžinys
91–95. V. Vaitkevičiaus nuotraukos
96. K. Navicko nuotrauka
97–99. V. Vaitkevičiaus nuotraukos
100. Zenono Baubonio nuotrauka
101. G. Pempės piešinys (Virbickas J. Lietuvos
žuvys. Vilnius, 1986, p. 15)
102. Ninos Lepiksarės piešinys (Lepiksaar J. Introduction to Osteology of Fishes for Paleo- and
Archaeozoologists. Göteborg, 1994)
103. Nežinomo autoriaus nuotrauka (iš Gražinos Kliknaitės-Baležentienės šeimos albumo)
104. Nežinomo autoriaus nuotrauka (iš Viktorijos Stankevičiūtės-Bernatavičienės (1922–2006)
šeimos albumo)
105–106. V. Vaitkevičiaus nuotraukos
107. K. Navicko nuotrauka
108. S. Pupininko nuotrauka
109. K. Navicko nuotrauka
110. Nežinomo autoriaus nuotrauka (iš Klemento ir Danutės Dapkų šeimos albumo)
111. V. Vaitkevičiaus nuotrauka
112. L. Sokolovaitės nuotrauka
113. Ištrauka iš Wojskowy Instytut Geograficzny. Woj. Wileńskie, powiat Wilno-Troki. Skala
1: 25 000. SZYŁANY (P30–S40–B). Warszawa,
1925
114. J. Buračo nuotrauka (Vaitkevičius V. Baltų
mitologijos paveldas, Neris tarp Vilniaus ir Kernavės. Vilnius, 2008, p. 58)
115. K. Čerskio nuotrauka (Prieiga per internetą: http://www.angelfire.lycos.com/doc/images/
rloadblock.jpg. Žiūrėta 2005-10-09)

116. K. Navicko nuotrauka
117. V. Vaitkevičiaus nuotrauka
118. L. Sokolovaitės nuotrauka
119. Skaitmeninio M 1: 10 000 ortofotografinio
žemėlapio ištrauka
(© Nacionalinė žemės tarnyba)
120. V. Vaitkevičiaus nuotrauka
121–123. L. Sokolovaitės nuotraukos
124. V. Vaitkevičiaus nuotrauka
125. Ištrauka iš Mappa Powiatu Trockiego z
Sześciu Parafii słożona, zrysowana w Ru 1800
Mscu Iuniie (VUB f. 23–48)
126. L. Sokolovaitės nuotrauka
127. K. Čerskio nuotrauka (Prieiga per internetą: http://www.angelfire.lycos.com/doc/images/
rloadblock.jpg. Žiūrėta 2005-10-09)
128. V. Vaitkevičiaus nuotrauka
129. T. Didžgalvio nuotrauka (Neries regioninio
parko direkcijos archyvas)
130–133. V. Vaitkevičiaus nuotraukos
134. K. Čerskio nuotrauka (Prieiga per internetą: http://www.angelfire.com/de/Cerskus/images/dvare.jpg. Žiūrėta 2013-11-09)
135. L. Sokolovaitės nuotrauka
136. Nežinomo autoriaus nuotrauka (iš Klemento ir Danutės Dapkų šeimos albumo)
137. Nežinomo autoriaus nuotrauka (Zbiory
NAC on-line. Prieiga per internetą: http://www.
audiovis.nac.gov.pl/obraz/90310/21e0fba02c93
177e365f710e6513e1f1/. [Žiūrėta 2013-10-03]
(© Narodowe archivum cifrowe)
138–141. V. Vaitkevičiaus nuotraukos
142. J. Buračo nuotrauka (Grabijolai. Vilnius,
2005, p. 9)
143. I. Stankevičiūtės piešinys (LTR 7592, priedas 14)
144. J. Vaitkaus nuotrauka (Neries regioninio
parko direkcijos archyvas)
145. K. Navicko nuotrauka
146. V. Vaitkevičiaus nuotrauka
147. J. Unukovičiaus nuotrauka
148. K. Navicko nuotrauka
149. J. Unukovičiaus nuotrauka
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Rėva, vadinama Saide, kitaip – Velnio tiltu 22
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Santrumpos

LTR – Lietuvių tautosakos rankraštynas
Vait. – Vykinto Vaitkevičiaus pastaba

I. B. – Inga BUTRIMAITĖ1
G. G. – Grażyna GOLUBOWSKA
U. K. – Ugnė KABELKAITĖ
F. K. – Filomena KAVOLIŪTĖ
O. M. – Olegas MIZULA
K. R. – Krystyna RUTKOWSKA
L. S. – Lina SOKOLOVAITĖ
J. U. – Jurasis UNUKOVIČIUS
V. V. – Vykintas VAITKEVIČIUS
L. V. – Laura VALAUSKAITĖ

1

Per ekspediciją – Kovalenkaitė (Vait.).

g. – gimė
įr. – įrašė
k. – kaimas
saug. – saugoma
šfr. – iššifravo

Astr. – Astravo r., Gardino sr.
El. – Elektrėnų sav., Vilniaus apskr.
Kš. – Kaišiadorių r., Kauno apskr.
Šrv. – Širvintų r., Vilniaus apskr.
Trk. – Trakų r., Vilniaus apskr.
Vln. – Vilniaus r., Vilniaus apskr.
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Padavimų, pasakojimų ir prisiminimų publikacija parengta laikantis geografinio
principo, leidžiantis upe žemyn nuo Vilniaus miesto iki Kernavės. Visa šioje knygoje skelbiama
tautosaka yra svarbi kompleksinių Neries tyrinėjimų, upės pakrančių kaimų istorijos ir ten
gyvenančių žmonių kultūros pažinimo požiūriu.
Pasakojimus baltarusių kalba iššifravo dr. Jurasis Unukovičius, lenkų kalba –
dr. Krystyna Rutkowska, lietuvių kalba – Ugnė Kabelkaitė, dr. Vykintas Vaitkevičius ir Laura
Valauskaitė. Knygai tekstus atrinko ir sugrupavo V. Vaitkevičius. Kalbinę tekstų redakciją (šifruotos medžiagos sulyginimą su garso įrašais) atliko habil. dr. Tacjana Valodzina, K. Rutkowska ir V. Vaitkevičius, santraukas parengė Danutė Šaduikienė ir V. Vaitkevičius.
Rengiant šiuos tekstus spaudai laikytasi nuostatos, kad tai yra visais požiūriais
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 vykusio pokalbio ir, svarbiausia, pateikėjo minčių eigą.
Greta autentiškų pasakojimų baltarusių ir lenkų kalbomis skelbiamos lietuviškos
santraukos padės skaitytojui lengviau suprasti jų turinio esmę. Prireikus tekstai ir jų pateikėjų
metrikos papildyti paaiškinimais ir pastabomis. Visi kiti tautosakos komentarai ir kontekstai,
taip pat vietos, apie kurias kalbama padavimuose, yra aprašytos ankstesniuose šios knygos puslapiuose (žr. p. 11–104).

Vilnius
1. [Iš miesto ir upės istorijos. Įplaukiant į miestą – didelė rėva. Prie lenkų ten norėjo pastatyti hidroelektrinę. Ten tokia rėva! Sustodavome Antakalnyje, vyresnieji (= styrnikai) eidavo
į firmą ir sielį matuodavo. Tada plukdydavo prie kranto, pririšdavo.
Vokiečių okupacijos metais plukdėme iki krantinės Žaliojo tilto dešinėje. Kartą sielį stabdėme, norėjome pririšti, o srovė kad plėšia, neša tolyn. Čaikovskis, styrnikas iš Morkonių, vos
sulaikė. Vadinau jį Jūrų Vilku – jis buvo senas, patyręs.]
Ужо ў Вільню як уплываеш – вялікая рапа. Там быў мост паставіўшы. За палякам
хацелі рабіць аляктроўню.* Там. Там абы-чуць такая рапа, так заварачвала саўсём. Як яна
называлася там... чакай... Вот там вялікая рапа была. Як толькі ў Вільню ўплываеш.
У Вільню ўплываеш – эта Антокаль. На Антокалі мы плыты рабілі. Станавілі. Эта
пляж была на Антокалі. У этым, каля Вяйльлі. Там. А тады старыкі хадзілі бралі ад фірмы
канаты такія і ўвесь плыт прапускалі на канаце. Гэтыя рабілі, а тады як прыхадзілі на
стаянку, так „влаткі“ называлі на чалне. Яны пад’язджалі і за галаву чапілі этыя плыты. І
плыт да берагу пашло... на рыхт, на рыхт, рыхтуецца, рыхтуецца да берагу. Яны заматуюць
яго, каб не парвала яго.

106
J. Prokofjevos sodyba
Pasienių kaime
(2007-06-24)

А за немцамі мы ставілі... тут у Вільні быў Зялёны мост, называўся. Тутака во ў
Вільні. За Зялёным мастом направа ставілі. Такія бардзюры былі. Ён брукаваны, так гэтым
калом не ўгарэш ніяк. Так – па бардзюрах, па бардзюрах этых. „Трымай, стары!“ „Ооо,
трымай!“ Як засунуў гэты, ён: „Пусці, пусці!“ А плыт гэты ўжо рвець, рвець. Парвала адну
вітку, другую – „Оёёёй! Ужо ўсё, я ж не выму!“ Толькі: „Дзын, дзын, дзын!“ Эта лінка
такая, у палец грубіні, усё чыста не даець. А ён тады бусаком там заляпіўся, неяк утрымаў.
Стары такі, Чайкоўскі. Ён ганяў. Называў яго эты... Вільк. „Марскі Вільк“. Што ён стары
быў, што ён усё знаў. Ён даўно ганяў, так ён усё знаў.
– Адкуль ён быў?
– З Маркунь.
Morkonys, Astr. – Stanislavas Pazlevičius, g. 1922 m., vietinis.
Įr. V. V., J. U., O. M., L. S. Šfr. J. U. Saug. LTR 7685/479.
* Turniškių hidroelektrinę.
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2. [Iš kaimo istorijos. [Jūs kalbate lenkiškai, paprastai ar baltarusiškai?] Aš galiu kalbėti
kaip norite. [Kas čia gyvena – lietuviai, lenkai?] Lenkai. [Paprastai ar kalbate?] Galiu paprastai
kalbėti, jeigu norite, tačiau čia nėra reikalo. Pas mus daugiausia lenkiškai.
Paprastai daugiau kalba kitoje upės pusėje, Šumeliuose, važiuojant į Gariūnus iš karto už
tilto per Nerį. Ten viskas sumaišyta – rusai, baltarusiai, kalba paprastai. Bieliūnuose irgi sumaišyta, galima susikalbėti ir taip, ir taip.]
– Wy tu po polsku, po prostu czy białorusku rozmawiacie?
– A jak chcecie, tak moga rozmawiać.
– A kto tu żyje Litoucy, Palaki?
– Palaki.
– A pa prastemu czy rozmawicie?
– Moga i pa prastemu porozmawiać, jeśli chce, ale nie trzeba to po prostemu rozmawiać.
Nie, u nas najwięcej po polsku rozmawiają. A po prostemu tam z drugiej strony rzeki rozmawiają
więcej.
– Z drugiej strony? A jakije oni?
– Tam Szumieli jest, po prostemu tam więcej rozmawiają, u nas tak mniej więcej po polsku tak rozmawiają.
– A jak wioska wasza nazywajetsa?
– Granica kiedyści, a teraz – Pasieniai. Przeiminowali.
– Kiedyś Granica?
– Granica kiedyści była.
– A jakie Szumieli?
– Szumieli z tamtej strony, jak jechać na Garuny wioska, zrazu za mostem.
– I tam już po prostemu?
– Tam po prostemu.
– A kto tam żyje?
– Różne ludzie żyją.
– Nie, ale nacjonalność.
– Tam więcej mieszanka taka. Nu tam i Ruskie, i Białorusy, i więcej tak po prostemu więcej. A u nas...
– A po litewsku?
– Po litewsku tak o, nu u nas takich nie ma.
– Może jak nazywali tu wioska, tam pa prastemu, a tut pa polsku? Prazywajut może kak,
nazywali ransze?
– Nu nie. U nas tu wszystko takie…
– Może kazali jak tutaj wioski takije..?
– O my tu wszystkie, nu tam z tamtej strony, oni tam więcej prościej rozmawiają, o tak o.
A u nas więcej po polsku rozmawiają.
– A dziady jak wasze rozmawiali?

– Też po polsku.
– Też po polsku?
– Oni miestne, a tam więcej mieszanka, oni po prostemu więcej rozmawiają. To z tamtej
strony Wilii, a u nas więcej tak o.
– Eta niżej, czy u rzeki tutaj?
– Nie, tak o wyżej troszeczka.
– Tu niżej, a tamte jak będą jakie wioski?
– Wo Szmygle będą, Białuny. O w Białunach to jyszcze mieszanka taka jest więcej, jeszcze
można prasciej i tak, i tak. A tutaj u nas więcej po polsku rozmawiają. Nu domówić sie na różnych językach można.
Pasieniai, Vln. – Janina Prokofjeva, g. 1957 m., vietinė.
Įr. L. S., V. V., J. U., G. G., L. V., I. B., 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7686/507.

3. [Iš upės ir žvejybos istorijos. Labai daug chemikalų upėn prileista. Oi, kaip pastatė tuos
valymo įrenginius! Kaip pradėjo teršalus leisti, labai daug žuvies išgaišo.
Praeityje seneliai proseneliai žeberklais lašišas gaudydavo, kuomet lašišos neršia. Nuo
tada, kai Kaune pastatė hidroelektrinę, jau jų nėra.]
Tam jest wszystko bardzo, chemikatów tych dużo napuskali. Oj jak postawili ta wo kiedy,
ja ni wiem, jak tam już, to tego nu było raniej. A teraz jak zaczęli wypuskać i potem bardzo dużo
ryby pływało, zdechszy wszystka ta ryba.
– Ale pani mówiła tym o łososiu, pani, że widłami?
– Widłami to kiedyści dziadki, pradziadki łowili.
– Normalnie tak wychodzili i łowili?
– Tak, tak, tak. Koło brzegów, jak oni na neryst szli.
– Jak na neryst szli?
– Tak, tak, tak. Łowili widłami kiedyści. A teraz już nie ma. Jak tama zrobili w Kaunasie,
to oni przestali iść. Nu tak.
Pasieniai, Vln. – Janina Prokofjeva, g. 1957 m., vietinė.
Įr. L. S., V. V., J. U., G. G., L. V., I. B., 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/1010.

Smigliai, Zujūnų sen., Vilniaus r.
4. [Iš kaimo istorijos. Anksčiau kaimas vadinosi Šmygliai, dabar padarė Smigliai. Anksčiau čia ant kalno kalkes degė, gamybos vieta buvo. Kalkakmenius supirkdavo.]
– A tutaj jak to nazywa sie wieś? Smigli?
[Z. V.:] Mhm.
– A czemu tak nazywa sie, Śmigli?
[T. T.:] Śmigli, bo Szmygli.
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[Z. V.:] Szmygli teraz Śmigli zrobili.
– Szmygli byli? Szmygać, tak? To tu takie szybkie wszystkie żyli, że śmigali tylko?
[T. S.:] Tu o kiedyś góra, to mówią, wapienna co, fabryka była, czy co tu była? Wapna
produkowali, dostawali.
[Z. V.:] Oni wykopywali chyba kamień, może gasili jego. Kamienie wapienne.
[T. T.:] Wapno, wapno tu było. Wapno to już śmiało może zapisać, że tu wapno.
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Smigliai, Vln. – Teresa Stankevič, g. 1923 m., vietinė; Zofija Vasilevska, g. 1952 m.,
vietinė (dukra); Teresa Seniutienė, g. 1974 m., vietinė (anūkė).
Įr. V. V., G. G., J. U., L. S., V. D., 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/1030.

107
Pasakoja Teresa
Stankevič iš Smiglių
(2007-06-24)

5. [Vietovė vadinama Hadki (= Gyvatynė). [T. T.:] Čia buvo dominikonai, kažkoks kunigas, turbūt iš tolimų kraštų, lankėsi. Žmonės jam pasiskundė, kad sunku gyventi, gyvatės...
Kunigas pamokė, kad reikia sukrauti didelį laužą, melstis, gyvatės eis į ugnį. Taip ir padarė, po
to viskas nurimo.
[Z. V.:] Močiutė pasakojo, kai dar buvo Lietuva, tai kiekviename name turėjo būti gyvatė
ar žaltys – toks simbolis. Pasakoja, net vaikams kai duodavo valgyti, tai ir žalčiai kartu su jais.
Vaikai juos varydavo. Vėliau atsirado kažkoks žmogus, kuris tuos visus žalčius surinko ir išvedė.
Nežinau, legenda tai ar tiesa, bet kiekviename name turėjo gyventi po žaltį.
Prie Lietuvos, nesvarbu, lenkas ar lietuvis, visi namuose turėjo laikyti po žaltį.]
– A czy pani zna taka miejscowość Hatki?
[Z. V.:] Hadki.
– Hadki? To nie od chatków, a od hadasti?
[T. T.:] To hady, hady byli.
– I co to takiego?
– A to jeszcze byli, jak te dominikani byli, to był ksiądz jakiś, przychodził, nu musi z dalszych stron, był ksiądz, przychodził. Nu i opowiadali ludzie, że nie mogą, że gady jest, że to tak
ciężko. Ale to jakiś daleki był ksiądz. Nu i wtedy ten ksiądz mówił, to weźcie tak: jeżeli to w lesie,
nabierzcie, znaczy, suchich gałęzi to, i tam gdzie las już, nie, tak i nałożcie, nałożcie i znaczy. A

oni już popróbują, jak tam co zrobić, nu i tak i zrobił. Ale mówili ludzie, że już spod temu chłamu
tak już uciekali tamte wszystkie, ale kto to…
– Ale kto tam, gadziny byli, czy kto?
– Gadziny widać. Nu bo oni poszli, to tam bardzo już i modlili sie tam, wszystko na tym,
znaczy, żeby nie było tego. Bo już bardzo bardzo już im...
– A w którym to miejscu?
– A to nie tak daleko od nas.
– A gdzie?
– A ja nie wiem, gdzie oni. Zaprowadzą musi. Nie tak daleko.
– A tam czy jest jakie źródło, krynica z tych Hadów?
[Z. V.:] Jest.
[T. S.:] Franciszkowy rov, tak? (...).
[Z. V.:] Tam dalej, nu. Kiedyś słyszała, jak opowiadali, ale czy to u nas było, że jak byli,
była Litwa, to w każdym domie musiała być gadzina czy wąż, w każdym domie jakiś symbol taki,
czy cóś. W każdym domie żyła ta gadzina, musiała być. I mówią, że dzieci nawet dawali jak jeść,
to węże jedli razem z dziećmi. Prawie dzieci bili ich. A później o znalazł sie jakiś człowiek, że,
czy jak, pszeszło to, ja już nie wiem tam, że człowiek zebrał tych wszystkich węży, wyprowadził
z tego. To legenda czy prawda była, to nie wiem. Ale to musiało być, że w każdym domie musiał
mieszkać wąż. To taki symbol taki. To może bardzo.
– Skąd pani wie?
[Z. V.:] Ja?
– Gdzie pani słyszała?
– Nu to od babci jeszcze kiedyś słyszała. To taka ligenda. Czy to ligenda była, czy prawda,
to kiedyś babcia opowiadała tak, że w każdym domu byli węży te.
– Przy Litwie?
– Tak. Przy Litwie, jak byli Litwini, to w każdym domie każdy gospodarz musiał mieć
węża w domu. A później jakiś człowiek, czy jakś tam znalazł sie, że wyprowadził te węże do lasu
czy spalił, czy jak tam, że zato te hadkie, chyba od tego powstała ta nazwa Hadki. Cóś takiego.
Chyba wyprowadzał tam tych wszystkich.
– To tam do tych hadów to tam, to teraz nazywa sie Hadki, tak?
– Tak.
[T. T.:] Kazali zebrać drzewa te nu na... nu i potem jak podpalili, to mówi bardzo już taki
ogień i znaczy.
[Z. V.:] Dużo chrustu tego nabrali, że czy oni tam weszli, czy jak.
– I palili? Podpalili ten chrust?
[T. T.:] Tak, podpalili.
– I tych gadów wszystkich popalili?
– Tak. I potem uspokojili sie.
– Nie było gadzinów?
– Nie, nie było już takich gadów.
– A to tylko Litwini tych wężów mieli w domach?
[Z. V.:] Nie, nu jak Litwa była, Litwini tut byli, to w każdym, czy Polak, czy Litwin musieli
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mieć. Tutaj Litwinów u nas w ogóle nie było. No nie wiem. Mnie zdaje sie, że wszyscy Polacy, ale
wszystko jedno musieli mieć w domu. Za czasów Litwy.
Smigliai, Vln. – Teresa Stankevič, g. 1923 m., vietinė; Zofija Vasilevska, g. 1952 m.,
vietinė (dukra); Teresa Seniutienė, g. 1974 m., vietinė (anūkė).
Įr. V. V., G. G., J. U., L. S., V. D., 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/1021.
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6. [Storasis ąžuolas. [T. T.:] Aš labai norėčiau, kad tą kelią, kuris eina iš Vilniaus į Kauną,
pavadintų Sukilėlių keliu. [Z. V.:] Mama, pasakok apie senelį, ką girdėjai. [T. S.:] Močiute, papasakok, kaip nupjovė Storojo ąžuolo viršūnę, kaip plūgus gamino ar ginklus...
[Z. V.:] Diedukui nupjovė liežuvį. Tą žmogų iš Pasienių, kuris rusų kariams pranešė apie
sukilėlius, šie pakorė, o diedukui (Tomaševičiui), kad daugiau nekalbėtų, nupjovė liežuvį. Sukilėliai juos abu nusivedė į mišką, surėmė šautuvus, dieduką ten paliko po ąžuolu. Jis nieko nelietė,
tik karštai meldėsi.]
– O powstańcach, o tej całej drodze powstańców...
[T. T.:] Nu to chyba moja wnuczka już, ona.
[T. S.:] Ja ni pamiętam nic, ja już poplącza.
– To później u wnuczki zapytamy, a teraz co pani pamięta? O powstańcach, o dębie?
[T. T.:] Tak, ale ja chciałaby, żeby to droga ta zrobili powstańców, co idzie od Wilna do
Kowna.
– Nu tak, to my rozumiemy.
– Żeby droga była.
– To my musimy więcej wiedzieć coś o tych powstańcach, jak tutaj było. A później już będą
rozpatrywać, czy ta droga zrobić, czy nie. Może i zrobią.
– Nu ale ja chciałaby bardzo, żeby to zrobili.
– To my to zapiszemy, że pani chce, że tak trzeba zrobić. Ale co by pani mogła opowiedzieć
o tym dębie, o powstańcach, o tamtych czasach?
[Z. V.:] O dziaduku co mama opowiadała.
[T. S.:] Toż ja opowiadanie jeszcze babcia pisała. Pamięta, opowiadała o tym dębie grubym?
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Smiglių, kitaip Bieliūnų,
ąžuolas, išverstas
audros (2011-06-03)

[T. T.:] Ja pamiętam, pamiętam.
[T. S:] To opowiedzieć, jak tam wierzchołka u jego nie było, spiłowany, pługi robili. Czy brona.
[T. T.:] Brona (...).
[Z. V.:] Dziadku język odkrojono wtenczas, co razem uczestniczył z tym człowiekiem,
który doniósł to, tego człowieka, tam przed nami wieś byłi dwa domki. To z tamtego…
– Granica tam.
– Tak, z Granicy* i jego powieszono, a dziadek nie chciał iść donosić, że szli powstańcy.
I wtenczas tego człowieka powieszono, a dziadku, że on razem nie chciał iść, ale poszedł z nim,
dziadku wtenczas odkrojono tylko język.
[T. T.:] Odkrojono język.
– Dziadku, tak, pani?
– Tak.
– A jak nazwisko tego dziadka?
– Tomaszewicz.
– Tomaszewicz?
– Ale przyszli pod ten wo dom [dęb], tu postawili i broń, i wszystko, i kazali jemu pilnować. Ale on modlił sie, ale nie ruszył ni tej broni, nic nie ruszył. No i tak zostało. I potem jak oni
już jak tam jego tam, znaczy, zamęczyli czy powiesili, wtedy już wrócili sie. Wtedy już na dziadka
i kazali poddawić nu i żeby język jak już tam, nu jak nie będziesz więcej gadać. Nie będziesz miał
języku, nie będziesz więcej gadać. No i tak i z tym on potem z tym przyszedł do mieszkania już.
Ale że wy macie ten, do tego Tyszkiewicza, to bardzo dobrze, że wy... będzie płynąć.
– Nu już płyniemy, już pół drogi. Już tylko do Kowna zostało.
– To dobrze, to dobrze.
– A czemu jego poprowadzili do dęba? Do dęba, tego człowieka z granicza? Z Granicy? Nu
wiesić? Na sośnie powiesili, tak?
– Tak.
– A czemu do dęba poprowadzili tego czlowieka?
– Nu tak on stał, jak już tam oni przyszli, powiedzieli, że te powstańcy szli już, że za trzy
dni żeby oznajmił dla Ruskich. No to oni jego przykazali, że ty pamieszczyk, że ty więcej z Polakami, to idź do jego, znaczy, już tutaj do dziaduka. Nu i oni przyszli. Nu i za jakiś czas te powstańcy wrócili sie, ile tam nie wiem czasu przeszło, jeszcze powstańcy wrócili sie i zato tak oni tam do
jego przyszli, to oni znów tutaj przyszli i tak. Ale oni pod ten dom [dęb] tak, znaczy, nie poszli.
– Nie poszli?
– Tylko ten dziaduk poszedł z imi razem. Ale i oni nic jemu nie robili, tylko kazali pilnować ta, broń pilnować.
– Dziaduku?
– No. I modlił sie tylko, on bardzo modlił sie. I potem...
Smigliai, Vln. – Teresa Tomaševič-Stankevič, g. 1923 m., vietinė; Zofija Vasilevska,
g. 1952 m., vietinė (dukra); Teresa Seniutienė, g. 1974 m., vietinė (anūkė).
Įr. V. V., G. G., J. U., L. S., V. D., 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/1015.
Pastaba: Pasakojimas sklandžiai išplėtotas 2005 m., kai jį iš T. Stankevič pirmą
kartą užrašė Ida Stankevičiūtė (žr. LTR 7592/1335).
* Pasienių kaimas.
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Duboku vadinamas
akmuo žvelgiant iš
pietryčių
(2004-09-24

7. [Iš kaimo ir upės istorijos. Mūsų seneliai buvo eiguliai. Kadaise būta meškų, visko. Vienas vienoje, kitas kitoje upės pusėje medžiojo, veždavo į Vilnių.
Neryje buvo labai daug vandens, dideli potvyniai per ledonešį. Duboko akmuo turbūt
trukdė sielininkams, jį nuvilko į šalį. Prie lenkų čia buvo bageris (laivas su akmenų vilkimo įranga), darbininkai dirbo.]
Dubak [kamień].
– A czemu on tak nazywa sie?
– Bo z tamtej strony zawsze woda płyneła do Wilii. Wilia, już mają ten, nu już lody mają
iść o tak, przed Wielkanocą. No i jak da taka, nu…
– Fala?
– Nie, nu odwiliż taka da, nu a tam z góry jakoś ta po drodze płyneli. Bo tam też kiedyś,
nu jak jeszcze dziaduki nasze byli starejsze, nu to też tam był ten. Nu to po mojim dziaduku, po
ojcu był, gajowe i tak o. To tam kiedyści te i niedźwiedzi były, i tu było wszystkiego. A u nu, to tu
z jednej strony był leśniczy, a tam był drugi. No to bardzo polowali. Nu ale to wszystko było do
Wilna, zwozili musi.
– Nu a jak te lody byli tut, co oni w ten kamień, czemu ten kamień?
– Nu on, znaczy, wody dużo było. I oni spływali nu na ta rzeka wtedy. I lod już łamało i
gnało ta Wilia. Bo bardzo duża, wody dużo ona ma. Zbierało sie.
– A to kto nazwał ten kamień tak Dub`ak?
– A to te musi ludzi, co kiedyś jak te płyty wpierw gnali po... to musi im przeszkadzał on. I
tak. Ale jak jego tak wyciągnęli tam, to ja już nie wiem. Bo ich jakoś, bo tu za Polską był ten, bagier, jak nazywają, nu co kamienie wydobywa. Tak. To robotniki pracowali, to jakoś ich powoli,
powoli kawałkami jego musi tak o odepchnęli.
Smigliai, Vln. – Teresa Stankevič, g. 1923 m., vietinė.
Įr. V. V., G. G., J. U., L. S., V. D., 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/1023.

8. [Iš kaimo ir upės istorijos. [T. T.:] Pastatė miesto valymo įrenginius, seniai Neryje nebesimaudome, daugiau kaip trisdešimt metų. [Z. V.:] Būdami septynerių, dešimties metų dar
maudėmės. [S. S.:] Mokėmės plaukti su ajerais (viksvomis). Ant dviejų nedidelių surištų pėdelių
laikaisi vandenyje, neskęsti ir mokaisi plaukti. Dabar nė tų ajerų nebėra.
Neryje tokia gelmė, ten mokėmės plaukti. Toliau – Atvaja, duobė. Upės viduryje vandens
tik iki kelių, seklu, čia priešais mus galima pereiti. [Z. V.:] Kartą žmogus norėjo perplaukti upę
įsitvėręs jaučio uodegos ir nuskendo. Neris – gili. Buktai – tai tokie upės užutėkiai, tarsi koks
mažas tvenkinėlis. [S. S.:] Anksčiau buvo Ilgasis buktas, o tas, kur maudėmės – tai Apskritasis.
[T. T.:] Zrobili, co tam zrobili ta wo oczyszczalnia, co tam.
– To kiedy już przestali kąpać sie, nie idzicie?
[Z. V.:] Dawno.
– A dawno to kiedy?
[S. S.:] Lat trzydzieście, więcej.
– Trzydzieście lat nie kąpacie sie?
[Z. V.:] Trzydzieście więcej. Była jeziora, to… (nu oni osiemnaście, dwadzieście mieli, to
jeszcze może kąpali sie).
[Z. V.:] My w dzieciństwie kąpali sie jakich dziesięć, siedem lat jak mieli.
[S. S.:] I pływać uczyli sie, kiedyś ajer taki ros, teraz ni ajeru tego nie ma, nic. Robili takie…
[Z. V.:] Mama uczyła pływać.
[S. S.:] Kładniesz sie na jego jak, z ajeru taki snop wiąże sie. Jeden, drugi, na jego łożą i
płyniesz. I tak uczyli sie pływać, jak byli małe.
[T. T.:] Najlepiej uczyć sie.
– Tak?
– Tak.
– Na ajerza?
– Tak.
[Z. V.:] Mama to płyła.
[S. S.:] A teraz nie ma nigdzie jego, wikswa jaka.
– A może macie jakie zdjęcia, jak to wygląda? Taki snop normalnie?
[Z. V.:] Tak.
[S. S.:] Nieduże wiąże sie takie snopy, jeden, drugi sznurkiem związał, na jego kładnieś
sie i płyniesz. Kiedyś nie było, teraz o gumowe to piłki różne te, na tym pływali. Dobrze dużo
położysz sie, dużo nie toniesz.
[Z. V.:] Duże, to wiele dzieci uczyli tak, mama uczyła.
[S. S.:] To ile tam waży. Pietnaście kil, dwadzieście. Położy sie i popł`ył.
[T. T.:] Dobrze, to dobrze było.
– Było dobrze, nie?
[S. S.:] Tu Wilia taka, tutaj, buchta taka była, na tej uczyli sie. Potem już Otw`oj taki nazywali, jama taka. Tu przypłyniesz jego, tam do kolana tylko wody na środku Wilii. Płytko, a tu,
gdzie naprzeciw nas, to przejść przez cała można.
[Z. V.:] Człowiek jeden chciał przepłynąć, jak za konia czy za byka chwost?
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[T. T.:] Za byka trzymał sie i utopił sie.
– A po co on za tego byka trzymał sie?
– Nu sam przepływał na ta, nu kogo byli spocone. Nu i jak on drugi poradził sie, że trzym`aj sie za tego ogon, bo ogon to i przepłyniesz. A jak zaczepił sie, tak i utonoł.
[Z. V.:] Taka jama, taka duża, głęboko bardzo w Wilii była.
– A to ta Buchta, tak?
– Buchta.
– Buchta? A gdzie to ona? Jak to, co to jest?
– To takie zatoczki, takie, jak stawek mały, takie z…
– I tam było głęboko bardzo?
– Nie, ale koło tych takie.
[S. S.:] Wpierw była jedna buchta Długa, ta Krągła buchta nazywali, na tej kąpali się.
Smigliai, Vln. – Teresa Stankevič, g. 1923 m., vietinė; Zofija Vasilevska, g. 1952 m.,
vietinė (dukra); Stefan Stankevič, g. 1950 m., vietinis (sūnus).
Įr. V. V., G. G., J. U., L. S., V. D., 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/1032.
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Panerių kaimo
(Elektrėnų sav.) vaikai
prie Neries (XX a.
antroji pusė)

Vietovė, vadinama Stuk Baba, prie Bieliūnų
9. [Stuksena kažkokia tai boba]
Ten vakarais ar naktį, nu, stuksena kažkokia panašiai kaip baba, vat „stuk“ – čia stuksena,
a „baba“ yra baba. Nu va tokie garsai, kažkokie ta buvo tokie. Nu čia, Amžiną atilsį, tėvas... žinot,
nedomėjomės vaikystėj kažkodėl, tai ir taip daug nesužinojom apie šitą viską. Nu, stuksena kažkokia tai baba, kada jinai ten stuksena, nežinau.
Bieliūnai, Vln. – Helena Janavičienė, g. 1945 m., vietinė.
Įr. L. S., G. G., J. U., 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7686/522.

Bieliūnai, Zujūnų sen., Vilniaus r.
10. [Kaimo pavadinimas. Balta, sodai žydi, todėl pavadinta Bieliūnai. Dabar kaimas vadinamas Užlandžiais.]
Biało, jak kwitnie sady, nazywali sie Białuny. A teraz Bieliunai, nie wiem, czy Bieliuny?
Bieliunu kajmas.
– Teraz jak?
– Użłandżiaj.
Bieliūnai, Vln. – Česlava Juškevič, g. 1949 m., vietinė.
Įr. V. V., G. G., J. U., L. S., 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/1040.
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Užlandžių kaimas
žvelgiant iš pietvakarių
(2007-06-24)

11. [Iš kaimo istorijos]
– Sentikiai. Staravierai ar stačiatikiai?
– Ne stačiatikiai, o staroviery.
– O kada jie atsikėlė?
– Nu, caro... iš... caras iškėlė čia tą vienuolyną prie upės. Vo, jis stovėjo... reiškia, kai važiuojat tenai, yra... nieko nėra, bet prie... už to kaimo, kur yra upės posūkis, vot šitoj vietoj ten
stovėjo vienuolynas. Ten tvenkinys tik mažas likęs. O čia prie upės stovėjo smuklė.
– Čia?
– Taip, smuklė, nes buvo... ir yra dar stulpelis, kur pririšdavo...
* [Vyr.:] Žydas turėjo.
[Č. J.:] Žydas tikrai. Žydo smuklė buvo ir... stulpelis, metalinis stulpas, kur pririšdavo laivelius, nes upė tai buvo žymiai didesnė!
– Tai čia kai sielius plukdydavo, irgi apsistodavo? Čia sena smuklė buvo?
– Sena, sena smuklė, bet mano senelis buvo gimęs 1864-tų dar atsimena. Kad žydas čia
vaišino. Ypač skanus buvo alus.
– O dar gal ką pasakojo apie tą karčemą senelis?
* Įsiterpia pateikėjos vyras.
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– Aš buvau... 1957-ais jis mirė, turėdamas devyniasdešimt du metus, aš buvau pirmoj
klasėj. Tai kiek pirmokas gali atsimint? Aš... anksti mirė.
– Tas vienuolynas čia vat?
– Čia, čia prieš mūsų, šitoj pusėj, tarp kaimo.
– Jūs ten nevaikščiojot, nežiūrėjot niekada?
– Ten nieko, ten pieva buvo. Dabar krūmai net. O tarybiniais laikais tai ganėsi jau karvės,
jau... jau buvo tas tvenkinys, kaip tik gerdavo kartais... iš to... tvenkinio karvės.
Bieliūnai, Vln. – Česlava Juškevič, g. 1949 m., vietinė.
Įr. V. V., G. G., J. U., L. S., 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7686/518.
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Bieliūnų kaime
(2007-06-24)

12. [Iš kaimo ir upės istorijos. Senų senovėje Bieliūnuose buvo vienuolynas. Dėdė pasakojo, kad lankėsi tame vienuolyne. Čionykščiai gaudė žuvį sau ir vienuolynui. Jiems buvo įsakyta –
už tai, kad žvejoja, per Velykas kiekvienas turi važiuoti į Vilniaus Dominikonų bažnyčią melstis,
atgailauti. Nežinau tiksliai, atrodo, atgailaudami jie turėjo gulėti kryžiumi.
Sugautos žuvies sau – ką ne ką. Žuvį parduodavo arba atiduodavo vienuolynui.]
– A o klasztorze pani czy coś słyszała w Bialunach?
[T. T.:] W Białunach? Nu to było za dawniejsze czasy. Ale ot to szkoda. Szkoda, że wy
przyjechali, ot szkoda.
– Czemu?
[T. T.:] Nu że ot choć i jak porozmawiać.
[T.S.:] Radować się, że przyjechali, a nie szkoda.
– Nu to dobrze, nie? No i co pani wie o tym klasztorze?
[T. T.:] Nu tylko tyle moga powiedzieć, że, znaczy, jak tam powiedzieć, krewni`ak nu mój,
nu ojca brat, czy jak, nu że tam był w tym klasztorze (...) ludzi o tak. Pracowali na rzece, znaczy,
zajmowali sie.
– A co oni robili na tej rzece?
– Nu łapali ryba i sobie, i dla klasztoru. Oddawali i sobie sprzedawali. I tylko tyle, że to
jak było Wielkanoc, to oni jeździli do Dominikanów, czy gdzie, że im przykazana była za ta ryba

żeby modlili sie. Nu to oni leżeli krzyżem. Ale ja nie wiem to w Dominikanach czy gdzie, że musieli krzyżem leżeć. Te wina co ryba łowili, to oni musieli krzyżem leżać.
– A dlaczego?
– Nu że ryba łowili.
– To to taka pokuta?
– Tak.
– Pokuta, że ryba łapali, to musieli krzyżem leżeć?
– Tak. I to wszystkie nasze.
– To rybaki?
– To wszystkie chodzili, znaczy, żeby krzyżem tym klęczeć.
– To w dominikańskim kościele?
– Ja myśla, że w dominikańskim chyba.
– W Wilnie, tak?
– Tak.
– To trzeba było iść, a ile razy na rok?
– Nu przed Wielkanoc. Każdy musiał, każdy.
– To taka pokuta?
– Tak.
– Czy może żeby ryby więcej było?
– Nie, taka pokuta za to, że łapali.
– Ale oni legalnie, czy nielegalnie łapali?
– Nie. Nie, to już było od klasztoru. To tylko im albo już sprzedawali. Sobie tam co nieco,
a tak tylko albo sprzedawali, albo do klasztoru dawali.
Smigliai, Vln. – Teresa Stankevič, g. 1923 m., vietinė; Teresa Seniutienė, g. 1974 m.,
vietinė (anūkė).
Įr. V. V., G. G., J. U., L. S., V. D., 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/1016.
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Grigiškių popieriaus
fabriko geografinė
padėtis ir topografija
(1929/1937)
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13. [Iš kaimo ir upės istorijos. Pasakoja, kad smuklė buvo prie sielininkų kelio, jie kojas
apšildavo. Apmaudu, kad jau nebėra metalinio stulpelio prieplaukoje, kur jie sielius pririšdavo.
Užsukdavo, pavalgydavo, išgerdavo ir toliau į kelionę. Nenakvodavo. Dalis jų medienos buvo
skirta Grigiškių popieriaus fabrikui.
Į Grigiškes ėjome, į vidurinę mokyklą, tada jau pradėjo ten tiesti geležinkelį. Iš vaikystės
dar truputį prisimenu, kaip sielius plukdė upe.]
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[Č. J.:] Mówi, to ta karczma według tego, żeby pogrzać te nożki dla tych, które kierowali
płytami, jak raz było po drodze. Tak o ja mówia, szkoda, że nie ma tego mietalicziskiego, o teraz
więcej mąż chodzi spacerować, że nie ma tego słupa. To i płyt zaczepiali wirówko, czy to, nu to
było jako przystań.
– Oni tam spali ludzie, którzy pędzili te płyty, w tej karczmie na noc, czy...?
– Nie, nie. To tylko była karczma taka.
* [Vyr.:] Zajechać, pojeść, wypić i dalej jechać.
[Č. J.:] Nie było, hotelu nie było.
– A te drzewa może tu do Grygiszek też część szło?
– Część tak, do Grzegorzewa.
– A druga ta część?
– Część mówi do Grzegorzewa, dlatego że tam pociągiem zaczeli, ja już chodziłam do
Grigiszek do średniej szkoły, to wtedy zaczeli budować kolej. A tylko wtedy zaczeli dostarczać, ja
trocha pamiętam, jak spławiali, trocha trocha.
– Pamięta pani?
– Tak, tak. Ja trocha pamiętam, że część lasu spławiali do Grigiszek. Trocha trocha, jak
teraz pani napomniała, to ja wyobrażam, jak ten wyglądał, zbity z bierwionów płot.
– Może pani opowie, jak to, pełna rzeka, cała rzeka czy pół?
– Nu on dość szeroki, biedny takie stery, dość że w tym miejscu spokojna rzeka.
Bieliūnai, Vln. – Česlava Juškevič, g. 1949 m., vietinė.
Įr. V. V., G. G., J. U., L. S. 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/1038.
* Įsiterpia pateikėjos vyras.
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Žvejai Neryje
(XX a. 4-asis
dešimtmetis)

14. [Iš upės ir žvejybos istorijos. Dėdė buvo žvejys, dar turim tas priemones, galim žvejoti.
Tokius graibštus, samčiais vadinamus. Būdavo, naudoja valtis, dušegubkas – mažai kas. Jei ne
tavo pakrantė, buvo tokių, kurie užpuldavo, atimdavo laimikį. Buvo draudžiama žvejoti už duoto
ruožo ribos. Pasieniuose gyveno žmonių, kurie akmenimis puldavo. Vieną žvejį net užmušė.
Bieliūnų žvejai – vienuolyno.
Neryje kažkada buvo ir šamų. Ūsorių, lašišų. Lašišos svėrė šimtą ir daugiau kilogramų.
Brolis pasakojo, kad prie lenkų buvo pagavę 150 kg lašišą.
Aš pati su dėde žvejojau. Kartą jis patyrė, kad kažkur yra ūsorius. Išgirdo. Atėjo pas mane,
sako, aš irkluosiu, o tu žeberklu smeik. Ir pasisekė. Daugiau kaip 50 kg ūsorius.]
[– A powiedzieć, czy pani może ojciec czy mąż byli rybakami?
– To było powiedzieć nie mąż, ale to już jak mamy brat rodzony.]
– A jak to wyglądało raniej to te łapanie ryby?
– Nu tak, jak umieli. Ale siatki to i my teraz robim. Mami te takie przyrządy, możym złapać na rzece. Nu takie [saki] (...).
– A czym jeszcze, jak łódki nazywali sie? Nu, na przykład, łódka mówimy, tak? A może
jyszcze jakie inne nazwy byli?
– Nie.
– Tylko łódka?
– Łódka. Łódka tylko była.
– A może jaka duszehubka była?
– Nu takie byli, to oni mało tam nadawali sie. Już łódka, to łódka. To o i byli takie, że
napadali i przejmowali, znaczy, gdzie nu pozwolone byli brzegi. Komu dane, bo tam to nie miał
prawa dalej przejść za ten brzeg. Bo byli ludzi, znaczy, tam dalej na Granicy,* tak jak dowiedzą
sie, że ktoś przejechał, to z kamieniami tak napadali.
– Z kamieniami, tak?
– Tak. I musieli uciekać. To zabili jednego tu w Białunach. Zabici te (...).
– To pani wujek to był jak, to był rządowym rybakiem?
– Nie, to od klasztoru.
– Od klasztoru?
– Tak, tylko od klasztoru.
– A jaka tam ryba raniej była? Czy dużo było ryby? Czy dużo ryby było w rzece?
– Nu było chyba, kiedy byli i somy. Somy byli kiedyś w Wilii. W rzece.
– A jakie jeszcze ryby?
– Nu tak samo i wąsate, i te łososie, nu byli, byli też.
– A jak wielkie te łososie byli?
– Nu łososie nu jak…
– Na ile kilo?
– Nu i do sto i więcej było. Ale ja wiem tak o, że kiedyś brat mówił, nu już to dawno za
Polski, nu to wiem, że na jakie sto pińdziesiont kil złapawszy łososia.
– Taki wielki?
– Nu to jaki on wielki. Ja wiele ja sama łapała z dziadukiem (no nie mój, no dziaduk o
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poboczny). I na łódka on dowiedział sie, że ten wąsacz gdzieś. Nu on słychał, jak on gdzie zatrzymuje sie. No i on wtedy do mnie przyszedł i mówi tak i tak, że dobrze byłoby złapać, znaczy, sie
to. A łódka była dziaduka, nu już mamy brata. No i widły wzieli i my pojechali z im. Ja mówia,
dobrze, ja będa wiosłować, a ty pruj jego, żeby jak jego tylko zabrać. No i jakoś…
– Wyciągnęli?
– Wyciągnęli. Nu udało sie jakoś.
– To na widły wzieli tego wąsacza?
– Tak, na widły.
– I to on ważył sto pindziesiont kil?
– No nie, ten co ważył, to na Wilii jego tamte złapali. A ten też ważył jakie do, musi, za
pindziesiont kil.
– A czy tutaj kto łapał z mężczyzn w nocy? Z klasztoru może? W nocy czy łapali ryby?
– Nu specjalnie to tak nie, bo, nu, bo już jak było przykazane, to starali sie tam. A tak to nie.
Smigliai, Vln. – Teresa Stankevič, g. 1923 m.
Įr. V. V., G. G., J. U., L. S., V. D., 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/1017.
15. [Iš upės ir žvejybos istorijos. [Č. J.] Jurekas pintine ungurius gaudė, o aš padėjau. Prisimeni tą didelį krepšį kapojams? Graibštą (samtį) suplėšė, tai pintine gaudė.
Vėžių nebuvo, tik ungurių. Unguriai vėžius suėdė.
Vilniui plečiantis Neries vanduo tapo nešvarus, žuvies ėmė mažėti. Tokia buvo skani
žuvis! Upėtakiai, gružliai. Tai plaukė pilvus išvertę... [Vyr.:] Žuvies neliko tada, kai pastatė miesto valymo įrenginius. Tai vadinasi „valymo įrenginiai“, o jeigu ryte važiuoji į miestą, ypatingai
pirmadienį, tai ten, kur vanduo neva išvalytas, didžiausios skalbimo miltelių dėmės. Taip visa
skani žuvis pražuvo. Toks auksaspalvis ūsorius būdavo, gružliai.]
[Vyr.:]* Nie trzeba kłamać, że koszami węgorza łowił.
[Č. J.:] Łowił koszami Jurek. Pamiętam i ja pomagała. Pamiętasz, duży ten [kosz] od
sieczki?
[Vyr.:] Tak.
[Č. J.:] A i koszem, którym sieczka tego, było słuczaj, że ty chodził, sak porwał sie, ty
poszedł, mówił aj z koszem. I z koszem łapał węgorzy.
– A raki byli?
[Vyr.:] Nie.
[Č. J.:] Raki – nie. A węgorze byli w Wilii.
– A czemu?
[Č. J.:] A nie wiem.
[Vyr.:] Bo węgorze wyjedli raków.
– A jak z początku? Jak ta? Wot z łososiem, jak ona znikła, potem...
[Č. J.:] A jak ot zaczęli sie więcej rozbudowywać sie Wilno, zaczęła brudna woda robić sie,
zaczęła niknąć ryba. Bardzo smaczna była ryba, takie pstrągi byli i... kiełby! wo, kiełby. Nu tak
ona do góry brzuchem.
[Vyr.:] Nie pstrągi, Czesia, вообще вся рыба отсюда ушла, или вы... подохла, когда

очистительные сооружения сделали. Здесь... очистительные сооружения там ведь есть.
Это вообщем так считается „очистительные сооружения“. Вот вы здесь не живете, не знаете. Примерно, мы утром едим в город, особенно в понедельник утром, там, где выходит
вода вроде очищена, там вот такие буи пены выходят.
[Č. J.:] Стирального порошка.
[Vyr.:] Страшно все делается. И вот эта вкусная рыба, усаз был такой золотистый,
все, пескари были, всë, только все ерундовые остались. Это после очистительного сооружения здесь так сделалось с рыбой.
Bieliūnai, Vln. – Česlava Juškevič, g. 1949 m., vietinė.
Įr. V. V., G. G., J. U., L. S., 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/1035.
* Įsiterpia pateikėjos vyras.
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Panerių dvaro
(Elektrėnų sav.)
šeimininkų vaikai prie
žvejų laimikio
(apie 1929)

16. [Iš upės ir žvejybos istorijos. Anksčiau maudydavomės, dabar vietiniai – ne. [Č. J.:] Aš
savo vaikų jau neleisdavau, Dieve saugok. Kada patys pabėgs, o mes neleisdavome. Buvo nešvarus
vanduo ir dabar nešvarus. Nors pats prezidentas Valdas Adamkus tuos valymo įrenginius atidarė,
visa tai reklama.
Mano tėvas turėjo išsinuomojęs Neries pakrantę (upės ruožą). 1950-aisiais čia prasidėjo
kolektyvizacija (kolūkį įkūrė 1952 m.), o 1949 m. dar žvejai dalijosi upe, taip kaip anksčiau. Gal
jis kokį žvejo bilietą turėjo, kažkaip už tai mokėjo. Tai tėvelis man sako, tu dar negimus buvai.
Gimei 1949 m., tų pačių metų pabaigoje rengėm tavo krikštynas. Ir pakliuvo mums paskutinė
Neries lašiša. Sako, nereikėjo jos nė matuoti – per visą stalą, pusantro metro! [Kada paskutinį
kartą ungurių pagavo?] Apie 1969 m., atvažiavome pas tėvus, tai tėvas gaudė ungurius.]
– A kąpać sie kiedy, czy kompacie sie?
[Č. J.:] Teraz my nie. Nie kompają sie tutejsze, nie.
* [Vyr.:] Raniej kompali się.
* Įsiterpia pateikėjos vyras.
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[Č. J.:] Ja już dzieci swojich nie puskała, Boże upas`i. Kupaliś, no nie puskali my. Nu sami
tolka, w`yrwutsa pokompają sie. A sami my nie puskali, bo była brudna woda i teraz ona brudna.
Choć Adamkus sam przyjmował te aczist`itelnyje saaruż`enija, to wszystko reklama.
– A może pani opowiedzieć jeszcze raz, jak pani urodziła sie, ten łosoś złapał sie, jeszcze raz
to samo, jak wie, jakby odkręcić to...
– Odkręcić nu. W czterdziestym to dziewiontym roku.
[Vyr.:] Ty powiedz, co twój ojciec miał brzeg tutaj.
[Č. J.:] Brzeg i jeszcze tutaj zaczęli formować kołchozy w piendziesionte laty. A jeszcze w
czterdziestym dziwiontym jakby to była, nu po wojnie jeszcze oni po swojemu, gdzie kto miał
ten kawał brzegu, jeszcze zostawało, tak samo działało. Czy on miał ten rybołówski bilet tak, że
jeszcze jakoś oni tam płacili. To, każetsa, w pedsiat trzecim, czy w pindziesiontym drugim zrobili
tu kołchozy. Potem mieli achotniczy.... Tego także to pamiętam, że ja podrosła, to później zaczęli,
znaczy, łapać sie już tylko takie płotki, zaczęli te nieduże kiełby. A tatuś mówi, nu to byli czasy,
mówi, jak ty jeszcze nie urodziła sie. A urodziła sie ja w czterdziestym dziwiontym i w końcu
czterdziestego dziwiontego my robili kściny, to, mówi, popadł sie nam ostatni ten nasz wiliowy,
Neries, mówi, łosoś. Mówi, a jak rozłożyli, to jak mierzyć nie trzeba, była na cały stół, półtora
metra (...).*
– A węgorzy kiedy ostatni raz?
– A węgorzy to ot w sześdzisiontym dziwiontym ja wyszła za mąż, to...
– To na wesele?
– Nie nie nie nie. I przyjeżdżali do rodziców, przyjeżdżali my do rodziców, to on łapał
węgorza. Nawet ja mówia...
Bieliūnai, Vln. – Česlava Juškevič, g. 1949 m., vietinė.
Įr. V. V., G. G., J. U., L. S., 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/1036.
* Vėliau pateikėja tą pačią vietą dar pakartoja lietuviškai: „Aš gimiau rugpjūčio mėnesį, iškasėm bulves,
sutvarkėm ir, sako, pagavom kaip tik tavo krikštynom lašišą“.

17. [Iš kaimo istorijos. Užlandžių gyventojai daugiausia gėrė Neries pakrantėje trykštančių
šaltinių vandenį. Atrodo, kad dar vienas ar du šaltiniai likę. Prie pat upės srūva. Kaimas neturėjo
šulinio, gėrė iš šaltinių.
Daug kas ėjo į Nerį skalauti skalbinių – upės vanduo ne toks šaltas kaip šulinio.]
Tak, ale oni te Użłandżiaj (nu w Wyłazach), oni mieli przeważnie tego... krynicy, które na
brzegu rzeki, tam na pewno jeszcze możycie zauważyć, jeszcze, zdajsie, jedna czy dwie zostali.
Przed samą rzeką wypływa jak szaltinelis i tego, i oni tego... tego... stąd brali i tamta wtedy wieś
prawie nie miała studni, oni robili te krynice na brzegach rzeki i tam brali.
Nu tylko dużo kto jak robił wielkie tam takie pranie spodni to kiedyściaj, aj, będa tam ze
studni zimna woda, a w rzece cieplejsza. Chodzili płukać, płukać to chodzili na... na... na rzekę,
płukali wymyte ubranie.
Bieliūnai, Vln. – Česlava Juškevič, g. 1949 m., vietinė.
Įr. V. V., G. G., J. U., L. S., 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7686/521.
* Įsiterpia pateikėjos vyras.

18. [Miestas ir kaimas]
– O čia Jūs katalikai visi?
– Katalikai.
– Lenkai?
– Taip, čia gimę, dabar gyvenam... namai... butai Vilniuj, dirbam Vilniuj, bet čia fazenda
skaitom taip vat. Norisi vasarą vis tiek pabūt nors kelias dienas.
Bieliūnai, Vln. – Helena Janavičienė, g. 1945 m., vietinė.
Įr. V. V., G. G., J. U., L. S., 2007 m. Šfr. V. V. Saug. LTR 7686/525.

Akmuo, vadinamas Gaideliu, prie Bieliūnų
19. [Baltarusių reikia teirautis, kodėl akmuo pavadintas Gaideliu. Žemyn upe, dešinėje,
priešais Grigiškes. Plauksite, pamatysite. Gaidelis.
[Z. V.:] Ar prisimeni (kreipiasi į brolį), pasakojo, kad ten Velnias statė tiltą. Gaidys užgiedojo ir tas tiltas sugriuvo. Ten labai seklu ir daug akmenų. Vaikystėje girdėjau, nežinau, ar tai
tiesa. Gal kažkada ir buvo.]

116
Gaideliu vadinamas
akmuo žemiau
Bieliūnų
(2004-09-24)

[S. S.:] Dalszy, kiłametra pałtara dalszy.
– A czemu on Pietuszok?
– Tam białoruskich może pytać sie, czemu Piatusz`ok tam. Tam on niżej po prawej stronie, tam on będzie. Po tej stronie, jak my, tam naprzeciw Grigiszek, naprzeciw. Będzicie płyć, to
będzie widać tam. Pietusz`ok.
– On nad wodą?
[Z. V.:] – To tylko u nas tak nazywa sie chyba, ja nie wiem.
[S. S.:] – Tamaj jest musi kamień jaki.
[Z. V.:] – A pamiętasz, jak opowiadali, że diabeł most robił, strojił, to w Pietuszki`e?
[S. S.:] – No.
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[Z. V.:] – Ale kogut zapiał i nie dotrzymał sie ten most. To tam chyba bardzo płytko i kamieniów chyba dużo. Czy tutaj koło Białun gdzie ta wyspa?
[T. T.:] – Niea, to tam.
[S. S.:] – Tam Pietuszok ten to niżej.
[Z. V.:] – W dzieciństwie tak opowiadali, że byłby most, ale diabły stroili most, ale kogut
zapiał i mostu nie było. Że w tym miejscu chyba rzeka bardzo płytka była. To takie legendy byli.
To od dzieciństwa pamiętam to. A jak tam było naprawdę, to nie wiem. Może kiedyś to i było.
Smigliai, Vln. – Teresa Stankevič, g. 1923 m., vietinė; Zofija Vasilevska, g. 1952 m.,
vietinė (dukra); Stefan Stankevič, g. 1950 m., vietinis (sūnus).
Įr. V. V., G. G., J. U., L. S., V. D., 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/1033.
20. [Gaidys kukarėkojo, tai pravadino]
Piatušok va tenai toliau yra toks vadinamas, prieš Grigiškių. Piatušok. Nu, tai sakė buvo,
kada buvo potvyniai šitie, tokie... kaip... kelinti čia metai buvo, keturiasdešimt... Kaip užliejo
Katėdrą visur... I plaukė visas namas i ant namo buvo gaidys – piatušok – ir jis kukarėkojo, nu tai
vo ir pravadino, pavadino tas va vietas Piatušok.
Nu tai vo, Piatušok, Piatušok. „Į kur eisi?“ „Į Piatušok“.
Bieliūnai, Vln. – Helena Janavičienė, g. 1945 m., vietinė.
Įr. L. S., 2007 m. Šfr. V. V. Saug. LTR 7686/523.

117
Vestuvėmis vadinami
akmenys prie Valų
kaimo
(2007-06-24)

Akmenys, vadinami Vestuvėmis, prie Valų
21. [Tie akmenys turi dokumentuose būti. Tokia moteris buvo knygelę parengusi. penki
akmenys kairėje pusėje, Neryje, iš eilės. Vestuvės nuskendo. Upė buvo užšalusi, važiavo, o tuo
metu burtininkė (buvo burtininkių anksčiau) juos užkeikė. Tokia legenda iš vaikystės.
Iš dešinės pusės – ten rusiškai vadina Balius. Toks linksmumas – dideli upės slenksčiai
prasideda.]

– Tut ni daleko pawarot będzi. Dołżyn być w dokumentach. Kiedyści ona zdejmowała.
Tam książka żeż była, przez ten ona była ta kobieta zrobiwszy, co... i ta Swad’ba tam jest.
– Swadba tak po rusku i nazywa sie?
– Nu Wesele kiedyści nazywali, ale Swad’ba i Swad’ba ta. Kamienie takie o idą pod rząd, z
tej wo strony, jak będzicie w doł spuskać sie, i tak o będą musi pięć kamieniów. Wielki, mniejszy
i z tej strony, i z lewej. Nu tut gdzieś kil‘ometr z lewej strony.
– Takie oni byli w rzece?
– Nu w rzece oni i teraz stoją.
– A to jak to wesele zatopiło sie?
– Jak ono zatopiło sie. Lod był, przyjeżdżali i czarownica jaka była. Kiedyści czarownicy
byli, zaczarowała i już swadba. Nu czego była. Czarownicy byli.
– A tam mówili tak?
– Nu kiedyści legenda taka szła, z dziectwie.
– Z tej strony?
– Nu tam pojedzicie, w doł popłynicie, uwidzice. Kil‘ometer o będzie pawarot i tak z lewej
strony takie kamienie, kamienie. Tam będzie troszki spusk i z lewej strony. Tak. Tak o kamienie
było.
– A z tamtej strony?
– A z tamtej tam, z tamtej strony tam po drugiemu nazywali.
– Jak?
– Tam nu jak po rusku, „Bał“ tam. Zabawy takie nu, spuski wielkie. Tam rapa aż dalej
będzie, taki spusk, ta już w doł będzie spuskać sie. Nu po płanie ten, czy nie ten?
– Ten... Swadba – cztyre czy pięć kamieni?
– Piat’.
Valai, Trk. – Henrik Leščinskij, g. 1949 m., vietinis.
Įr. V. V., G. G., J. U., L. S., I. B., L. V.,
F. K. 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/1043.

Rėva, vadinama Saide, kitaip – Velnio tiltu
22. [Velnio tiltas ten, prie Šilėnų. [T. T.:] Velnias nepabaigė jo statybos iki Saulei patekant.
[Velnias tą tiltą statė?] Taip. [Kodėl?] Nežinau, žmonės pasakojo, kad taip buvo. Ten ilgai negalėjo praplaukti, labai daug akmenų. Sielius plukdė į Kauną, sielininkai labai vargo, kur tas Velnio
tiltas.]
– Diabelski Most. Czy pani słyszała tutaj taki?
[T. T.:] To już tam jak będzicie jechać do tego, to dalej, do Szyłan.
[Z. V.:] Gdzie do Szyłan, mama, a to w Białunach.
[T. T.:] Nie, to nie jest w Białunach, nie ma.
[Z. V.:] Z kamienia strojono strojono, a kogut zapiał i most przepadł, i nie dokończył sie.
Taka ligenda słyszała.
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118
Henrikas Leščinskis
prie Valų kaimo
akmens su pėda
(2007-06-24)

[T. T.:] Nie, to tam dalej. To tam dalej, gdzie ten most powinno być. Jak wy pojedzicie, to
tam znajdzicie jego.
– A co tam o nim mówią, o tym moście? Co mówią o tym moście?
[T. T.:] Nu to ludzie chyba wiedzą dobrze, jak tam jest.
– Ale co pani słyszała?
– Nu to że jest tam, że ten most.
– Diabelski. A czemu on diabelski?
– Nu że diabeł nie mógł jego ukończyć dopóki słońce wzejdzie.
– To diabeł budował ten most?
– Nu tak.
– A czemu diabeł?
– Nu ja nie wiem, czemu. Ale tak było, tak ludzie opowiadali, że tak było. I tam dłuższy
czas to musi przejechać nie mogli, ja nie wiem, że bardzo tam już kamienie. To i płyty kiedyś
gnali do Kowna, nu jak po Wili płyty płyną.
– Płyty pędzili, tak?
– Tak. To już tam bardzo męczyli sie na tym moście diabelskim.
– Jakieś przeszkody tam były?
– Tak. Ale tam na pewno kogokolwiek... ludzie to znają to, znają.
Smigliai, Vln. – Teresa Stankevič, g. 1923 m.; Zofija Vasilevska, g. 1952 m. (dukra).
Įr. V. V., G. G., J. U., L. S., V. D., 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/1022.
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Saidės rėvos vidurinė
dalis (ties Stirnių,
Saidžių kaimais)
(apie 2010)

Šaltinis prie Saidžių kaimo
23. [Švarus vanduo, labai geras, skanus. Aš ir pats nuolat ten eidavau, retkarčiais ir dabar
nueinu apsiprausti. Dabar jau neturiu laiko... Anksčiau čia žmonės specialiai atvažiuodavo, semdavo vandenį, akis plovė.
Vanduo visada svarbu, kad švarus, atgaivina. Visai kitas reikalas.]
– A jakaś święta woda może gdziekolwiek wycieka czy zdrowa jaka woda?
– Nu tutaj nie wiem. Nie nu nie ma tej wody.
– A to jaka babula mówiła pra tu?
– Aj, radnicz`ok ten, czysta woda, bardzo przyjemna, smaczna woda nu. Ja mówia, ja
daża sam jyszcze chodził pastajanna, nu jak drugi raz i teraz tam pójdziesz, nu czut pomyć sie.
Nie ma czasu...
– A ta babula mówiła, że oczy?
– Nu, nu, nu raniej specjalnie przyjeżdżali tu ludzi, same brali ta woda.
– Do czego, do picia?
– Nie, nie, oczy myć.
– Oczy myć?
– Mhm.
– I pomagało?
– Nu skąd ja wiem. Eta luboj wodo, gławna, żeby czysta woda, sama aswiżyt lico, sawsi`em
drugoje dieło będzie.
Saidžiai, Vln. – Jan Disevič, g. 1957 m., vietinis.
Įr. V. V., G. G., J. U., L. S., I. B., L. V., F. K. 2007 m. Šfr. K. R.
Saug. LTR 7685/1055.
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120
Saidžių šaltinis
(2007-06-25)

Saidžiai, Zujūnų sen., Vilniaus r.
24. [Iš kaimo istorijos. Kitame Neries krante Saidžiai, Vosyliukai, tai atskira respublika,
jie kalba paprastai. Kalba ir lenkiškai, visa. Pas mus (šiame krante) buvo kalbama lenkiškai, tiesa,
ne grynai lenkiškai.
Paprastai, tai sako pajdu (eisiu ten ir ten), zrablu (padarysiu tą ir tą). Aš suprantu, ką sako.
Tiesa, kartais reikia pagalvoti. Būna, pasako, tai galvoji galvoji, kol supranti. Nepatogu prašyti
pakartoti.
Čia pas mus priimta lenkiškai. Tai ne gryna lenkų. Kitą kartą atvažiuoja lenkai iš Lenkijos,
klausia, tai irgi būna, kad reikia pagalvoti, neapsigėdinti ant viso... reikia pagalvoti ką pasakyti.]
Tam Sojdzie, Wasiluki.
– A czemu jak respublika, każyte, tam czy tut?
– Ja mówia, jak oddzielna respublika, wrodiby.
– U ich?
– Nu, na drugiej stronie rzeki tak po prostemu.
– Po polsku nie kazite?
– Nie, tak oni mówią po polsku, i wszystko. Nu tu też nie czysto po polsku, na przykład,
ja wo tut, na przykład, u nas tut przyjęto było tylko po polsku.
– Tak a po prostemu kto tam mówi? Tam polaki...
– I polaki, i młodzież wszystko.
– A może białorusiny tam jest?
– Nie ma. Tam, ja mówia, tam miejscowe wszystko jedno.
– A Litwiny?
– Nu teraz jak zaczet jest, jest i litwinów, i wszystkich.
– To dlaczego po prostemu i po polsku?
– A skąd ja moga wiedzieć? Ja nie wiem, tak przyjęto ci co.
– A jak znaczy po prostemu?
– Po prostemu to, pajd`u, eto samo, zrabl`u.
– A jyszcze jak?

– Aj nie zwraca sie uwagi jakoś.
– A pan czy rozumie po prostemu?
– Nu rozumiem. Drugi raz, jeśli trzeba, pomyśla daże, co on powie. Nu wiesz, jak tu,
na przykład... mojego brata trzyniestego, tak on no tam z Dziewieniszek. Nu to jakkolwiek jak
powie, to myślisz myślisz potem, póki dójdzie. Nieudobnie spytać sie powtarzać, cha cha cha.
Nu tutaj przyjęto po polskiemu. Nu jak, tu już nie czysty polski. Drugie przyjeżdżają polaki, przyjeżdżają z Polskiej, jak ja pracuja kierowcą, to pytają sie, drugi raz też pomyśla, blacha
cholera, żeby wstydu nie było na cała... co powiedzą.
Saidžiai, Viln. – Jan Disevič, g. 1957 m., vietinis.
Įr. V. V., G. G., J. U., L. S., I. B., L. V., F. K. 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/1048.

121
J. Disevičiaus sodybos
klojimas
(2007-06-25)

25. [Iš kaimo ir upės istorijos. Turėjom namų ūkį, visuomet kiaulių, 3–4 karves laikėm.
Buvo ir žuvies. Kiek pamenu, visus metus pas mus buvo žuvies. [Prisiminkite, ar daugiau valgėte
mėsos, ar žuvies?] Turbūt mėsos. Turėjom kiaulių. [Ar turėjote laiko žvejoti?] Anksčiau viskam
buvo laiko. Tikrai. Ir darbe dirbome, ir namuose suspėdavome. O dabar... nežinau. [Kaip taip pasikeitė?] Nežinau, nežinau. Anksčiau viskas buvo nušienauta, aparta. Štai, visa, kas matyti. Užteko laiko pailsėti ir pasilinksminti. [Gal nebuvo televizorių, radijo...] Anksčiau ir elektros nebuvo!
1963–1964 m. įvedė. Pradžioje į Šilėnus, pavasarį, o mes jau savo sąskaita, išpjovėm medinius
stulpus, rudenį mums atvedė. Iš karto nusipirkome televizorių, mažas toks ekranas. Radijas jau
anksčiau buvo, senovinis aparatas.]
– A co nu wo w dzieciństwie, czy dziadek opowiadał, czy mięsa, czy ryba jedli więcej, czego
jedli?
– Tut swoja gospodarka mieli, postajanna świniów, krowów trzy cztery krowy mieli.
– Nu ale jak w rzece ryby dużo było?
– Nu i ryba. Ryba można opowiedzieć, ja pamiętam, krugłyj god u nas było ryb.
– Nu ale tak nu to więcej, nu tak przypomnieć sobie, czy mięsa więcej jedli, czy ryby?
– Musi mięsa, mięsa.
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– Mięsa?
– Mięsa, dlatego, że swoje świni. Sakykit lietuviškai, aš biškį suprantu.
– To a czy było czasu na ta ryba? Chodzić na ryba jak gospodarka była wielka?
– Nu tak ja nie wiem. Przedtem na wszystko można było czasu.
– Tak?
– Tak. Nu ser‘jozno.
– Kiedyś był czas gumowy?
– Tak. Wtedy było czasu i wszystko zrobić i na pracy, i wsio zrobić, a teraz ja nie wiem.
Teraz tylko na praca, wrodzi by dwa dni odpracują, dwa dni wolne i jakścik i odpoczniesz, tu
stawić, czy to co, już nie wiem.
– A jak to zmieniło sie?
– Nu nie wiem, nu nie wiem. Przedtem ja toże przed tem wszystko skoszone, wszystko
zaorane. O te, o wszystkie, o to co widać. I było czasu i odpocząć, i jakścik poweselić sie więcej.
– A telewizor, radia może nie było?
– Nu przedtem światła nie było.
– Nu to wo i czas był...
– Nie, tak ja poszedł, wiele mnie, jak teraz pamiętam. Od dziadów przeprowadzili światła...
– A w którym roku mniej więcej?
– Eta było w czterdzieście cztery lata odrzucić, to w którym roku było, czterdzieście cztery, czterdzieście pięć. Sześćdziesiontym trzecim, czetwiortym kiedy to. Od razu w Szyłany przeprowadzili. A tutaj od razu już po takich wioskach nie prowadzili, gdzie tam jeden drugi dom. I
jak teraz pamiętam, na wiosna w Szyłany, tam na wiosna, a później my za swoj szcziot, za swoje
pieniędzy napiłowali tych słupów drzewnianych (od razu drzewniane słupy byli), napiłowali i
jesienią przeprowadzili, jak ja do szkoły już poszedł. Ja mówia, siedem lat mnie już było, jak ja
do szkoły już poszedł. I od razu kupili telewizor.
– Cha cha cha...
– Da, na drugi rok, na wiosna, już jak raz pamiętam, malusieńki kiedy tam ekran. A radia
to już byla, taka jeszcze starynna.
Saidžiai, Vln. – Jan Disevič, g. 1957 m., vietinis.
Įr. V. V., G. G., J. U., L. S., I. B., L. V., F. K. 2007 m. Šfr. K. R.
Saug. LTR 7685: 1050, 1051.

26. [Iš upės istorijos. Toks posakis buvo: „Saidę įveiksi, tai toliau plauksi“. Čia kiekvienas
akmuo turi pavadinimą. [Kaip vadinamas šis, upės viduryje?] Czerwończyk (= Raudonikis) ar
kaip. Byk (= Jautis) ten žemiau. Czerwończyk buvo toks raudonas akmuo, dabar pasikeitė jo
spalva.]
– „Jeżeli Sojdzie przejdzie, to dalej pójdzie“...
– A tam kamień taki wielki leży po lewej stronie?
– Koło brzegu, czy dalej na wodzie?
– Nu tak koło brzegu, ale na wodzie. Taki wielki, pra trzy metry.

– Nie, to tam jest jeszcze dalej, tam byli takie trzy kamienie, bardzo wielkie. Oni teraz, jak
woda teraz upadszy, już bole menie, to oni koło brzegu. A ten wo wielki też. Każdy kamień tam
nazwanije tam ma.
– A to ten jak nazywa sie?
– Czerwończyk czy jak tam. Tam Byk jakiś jest tam, w dole, pa mojemu.
– A tak Byk tam?
– Zdajsie, że tam. A ten, pa mojimu, czerwonowaty był, a teraz jakścik pomieniała sie
dużo wszystko jedno.
– Czerwonik na prawym czy na lewym?
– Nie, to ten wo, co wielki, on wrodiby. Pointeresować się, on może lepiej wie, on starszy
ode mnie.
Saidžiai, Vln. – Jan Disevič, g. 1957 m., vietinis.
Įr. V. V., G. G., J. U., L. S., I. B., L. V., F. K. 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/1044.

122
Vaizdas į Nerį iš
J. Disevičiaus sodybos
kiemo (2007-06-25)

27. [Iš kaimo ir upės istorijos. Kartais maudomės. Šiais metais tai vieną kartą nėriau.
Anksčiau buvo labai patogu maudytis. Čia buvo kaip paplūdimys. Pavasarį potvynio vanduo prinešdavo švaraus smėlio, nuolat čionykščiai atvažiuodavo maudytis. O dabar... prieš trisdešimt ir
daugiau metų norėjo pastatyti tiltą. Kariškiai atvažiavo, išlygino ir, galima sakyti, smėlio nebėra.
Na, truputį žvyro liko, maudytis galima.
[Ar pamenate, kaip mokėtės plaukti?] Atvirai tariant, aš vandens bijau. Kaip pasakyti, tokie
pėdeliai iš ežerų pakrančių žolės. Ji storoka, tokia kaip pirštas. Labai auga ežere, kitoje Neries
pusėje. Žalia, aukšta. Ją išdžiovini, tada du tokius pėdelius suriši. Gali atsisėsti ir maudytis, čiuch
čiuch čiuch.]
Nu tak kąpim sie, kąpim sie. W tym roku to jeden raz był troszeczke zanyrnuwszy. Ot to
przedtem było bardzo dobrze kąpać sie. Tu jak powiedzieć, jak plaż był. O tutaj wo, gdzie wo
teraz płyno te było taki, takiego nie było, takiej doliny. Taki był ukłonczyk i był bardzo pastajanny pośle tego... piasek, pośle wiosny woda nanosiła czysty piasek i tu pastajanno tu miejscowe
wszystkie przyjeżdżali, kąpali sie. A teraz... tu że chcieli most robić w czasie, nu nie wiem ile tu lat
już, już lat trzydzieście z powrotem. Wajenne przyjeżdżają tu o, powywracają te kamienie, takie
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drogie, wielkie, chcieli oni, już zrównowali, pośle tego, można powiedzieć, piasku tak i nie ma.
Nu jest tam taki żwirek, wszystko jedno można kąpać sie (...).
– A może pan pamięta, jak uczył sie kąpać sie, pływać?
– Mhm. Nu jak, nu jak każdy uczy sie.
– Nu czy jakie tam może...
– Ja atkrawenno mówiąc to wody nie za bardzo, bojam sie wody.
– Tak?
– Mhm.
– Ale ten, czy robili takie snopki może do pływania, żeby na wodzie trzymać sie?
– Było wszystkiego.
– A jak to było?
– A tam tylko, nu jak powiedzieć, takie snopki, specjalna taka trawa rośnie na jeziorach.
Tak ona grubowata, jak palec grubości.
– Na jeziorze, nie na rzece?
– Nie, na jeziorze. As`obinna na jeziorze o tam, na drugiej stronie, tak jak palec ona grubości, zielona, wysoka też.
– Czcina jaka?
– Nu ja nie wiem, jak ona nazywa sie. Nu musi chora ta. Taka grubowata. Jej wysuszasz,
ona wysycha, no i robi sie, jak powiedzieć, taka, nu...
– Ona giętka?
– Nu taka ona żostkowata robi sie i bardzo dobrze. Robili taka, po pól metru, nu metr tak
i metr tak, taka grubości, może siąść, cziuch cziuch cziuch. Cha cha cha.
– Nu to jak robili? Łękiem takim była?
– Nu potem ich związowali eto samo, na przykład, dwa takie, o grubości takie o, po metru, żeby można było siąść czy co, to samo i kąpali sie.
Saidžiai, Vln. – Jan Disevič, g. 1957 m., vietinis.
Įr. V. V., G. G., J. U., L. S., I. B., L. V., F. K. 2007 m. Šfr. K. R.
Saug. LTR 7685: 1046, 1052.
28. [Iš žvejybos istorijos. Senelis žuvis gaudė. [Jis turėjo paskirtą vietą?] O kaipgi. Ir dabar nuosavybė, privati valda. Taip pat anksčiau buvo, nustatyti savininkai. Seneliui buvo leista
gaudyti maždaug nuo rėvos vidurinės dalies* iki kito kranto. Kiekvienas turėjo savo. Ten toliau,
apie Grigiškes, ten žvejojo Lukoševičiai, turėjo savo ruožą. Be leidimo neturėjai teisės ten žvejoti.
Žuvys anksčiau kaip ir dabar. Lydekos, kuojos. Anksčiau dar buvo ūsorių, bet kai užteršė, galima sakyti, kad jų neliko. Ūsoriai – tokie keturi jų ūsai, tokios įdomios žuvys. Kiek jų
buvo! Vaikystėje senelis žvejojo metiniais. Tokia 7–10 metrų virvė, 7–8 kabliukai, už uodegėlės
užkabini po gružlį. Ant jų labai gerai kibo didelės žuvys, ypatingai ūsoriai.
Neryje lig šiol yra lašišų. Kaimynas sugavo lašišą, be trupučio 19 kg svėrė.]
– A może dziaduk ryby łapał?
– Mhm.
– A on jak miał jaki plac czy jak?

– Jak ta. Tak i teraz, na przykład, to już nosawibia, nu priwaci walda już ziemia zostawszy,
nu zdeś tylko teraz. I tak samo przed tym było, byli apridelionne brzegi, na przykład, dziaduk
mogł łapać gdzie to z pól rapy i tak do... do tym brzegu. Nu każdy miał swoje, nu swój brzeg. Z
drugiej strony tam taki, który umarszy, on tam żył, nie tu żył, o tam dalej. On tam też apredelionne mesta tam wyżej miał, mieli, tam już tam dalej, przed Grygiszkami, tam też pastajanna te
Łukaszewicze tam jakieście tak samo apredelionna swoja zona mieli. Nie miał prawa, na przykład, tam zaleść się bez razriszenija. Połowić.
– A jaka tam ryba, może dziaduńka opowiadał?
– Nu tak ta sama i teraz wszystko. Szczupaki, płotka ta, nu przedtem byli jeszcze te...
takie... wąsaki. Nu teraz już ja pamiętam, już jak tutaj zatruta była, to oni wapszcze potruli sie i
teraz można powiedzieć, że paczti ich nie ma. Wąsaki, wiecie, te takie, wo... nu jak wam opowiedzieć, jak, nu i na kogo oni pachoży, nu oni wapszcze wąsate, takie cztery wąsy, takie o, nu takie
interesne one.
– Usacz, czy jak?
– Usacz, nu. A teraz ich nie ma, a przed tem było oj! Przed tem ja jeszcze pacanom był,
sznury stali. Znajisz, sznury zdes?
– Buczy?
– Не не, вот обыкновенный шнур, это само, метров там в семь, в десять, и крючков
где-то cемь–восемь и в речке были, знаете, такие... в болоте такие как... как... гравжы
называются. Я не знаю, как на литовском, на польском, они как змейки такие, и их
постоянно... на хвостик зацепляли и на их постоянно крупная рыба бралась. Особенно
усачи.
– Gružliai...
– O! Gružli o, galbūt, nu nu...
– A jak tam łosoś, czy był?
– Łososie i teraz jest.
– Teraz jest łososi?
– Mhm.
– A wielkie?
– Nu jak wielkie, nu, na przykład, to... sąsiad... gdzietu koło dziwietnastu kil bez lisznego
był złowiwszy. Nu, na spiningie. O tam niżej trocha.
Saidžiai, Vln. – Jan Disevič, g. 1957 m., vietinis.
Įr. V. V., G. G., J. U., L. S., I. B., L. V., F. K. 2007 m. Šfr. K. R.
Saug. LTR 7685/1045.
* Saidė tęsiasi kelis kilometrus.
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29. [Iš žvejybos istorijos. Anksčiau naktį žvejojo. Naktį – geriausiai. Dviese plaukia, tinklą
ištempia. Tinklas 20–30, būna 50 metrų ilgio. Vienam niekaip. Vienas valtį vairuoja, kitas su
tinklu. Vienoje pusėje pasvarai.
Luokyti, tai reikia turėti tokią ožką (koza), metalinę pintinę. Sausi pušų dervokšliai labai
gerai dega, šviečia. Rudens vakarais plauki, žuvys ramios prie kranto. Žeberklai trijų–keturių
dantų, aštrūs, su užbarzdėmis, kad neištrūktų. Labai įdomu. Dabar vadina brakonierių darbu.
Bučius statydavo, bet nepasiteisino. Geriau tinklu.]
– A powiedzieć, czy może dziadek mówił, czy w nocy łapali ryba wcześniej?
– Nu łapali.
– A jak?
– Nu jak, nu prosto, nu jak.
– Ale przecież ciemno...
– Nu czemu, nie powiesz, że ciemno, tak i teraz, że wszystko jedno jak u nas teraz. Nie
ciemno. W nocy sama więcej łapie sie ryba.
– Nu ale jak, po dwóch, po jednemu?
– Po dwóch, po dwóch.
– Po dwóch?
– Nu. A jak jednemu siatka niep...
– Ja to nie wiem, to pan opowie, jak pamięta.
– Tak i teraz to samo łowi sie. Nu jak jednemu żeż nie postawić siatka. A siatka wszystko
jedno metry, więciej siatka, dwadzieście, trzydzieście, nu pindziesiont metry. Toż jednemu nie
postawisz. Jeden łódko kieruje, drugi stawi siatka. Z jednej strony gruzik przyciągną.
– Z agniom?
– Nie, nie. A z agniom to samo saboj.
– A jak z agniom?
– Ości stawi sie, nu jak.
– A gdzie agoń?

– Nie, nie, nu słuchaj, nu robi sie, nu un jakakolwiek teraz tam, teraz o pędzo prędko
zrobią. Jak nazywali kuoza.
– Koza?
– Koza, koza, koza. Tam pali sie ogień. Już powinny wiedzieć, wy że też już w latach że,
cha cha cha. Tam prosto, nu teraz to tam wszystkiego jest. Na przykład, drzewa, ktόra dobrza
pali sie, a przedtem karczowali te smolaki, nu sosnowe drzewa. Oni smolaki wysychają i bardzo
dobrze palą sie. I ot wieczorem, asobinna w jesieni, jedzi sie i koło brzegu, wie, jak woda czysta, i
ryba ona stoji ta. I takie ości, o na trzy na cztery, takie ostre, oni ostre i tak, żeby potem ryba nie
wyrwała sie, oni ich cziuch cziuch i jest. Bardzo ciekawie, nu to brakanierska robota liczy sie. Nu
to bardzo ciekawie takie.
– A takie zatoczki czy robili na ryba? Zajezdy takie, bucze stawio?
– Nie, buczy, może, i stawili ta same, ja już potem te bucze, jak to powiedzieć, nie aprawdali siebie. Tam ryba nie pładziła. Lepiej pojechać, siatka postawić.
Saidžiai, Vln. – Jan Disevič, g. 1957 m., vietinis.
Įr. V. V., G. G., J. U., L. S., I. B., L. V., F. K. 2007 m. Šfr. K. R.
Saug. LTR 7685/1049.
30. [Iš žvejybos istorijos. Valtys čia vadinamos czajki. Dušegubkos nežinau. Čaikų žemi
bortai.
Dar yra czόłenka, ji truputį kitokia.]
– Jak łódki nazywali sie tut?
– Jak?
– Łódki.
– Czajki.
– Czajki?
– Czajki nazywają.
– Czajka, a duszahubka?
– Tak duszahubka to ja nie wiem. Duszahubka tak coś, nie wiem. Czajki.
– Czajki?
– Nu.
– A jak wygląda czajka?
– Nu czajka wygląda nimnożka nie tak jak łódka. Łόdka to taka, a czajka ona... ona takie
bardzo niskie te o... boki wot niskie (...). Czajka, czόłenka.
– To że samoje?
– Nu. Nie, czajka, to jest czajka. Czόłenka to już wapszcze po drugiemu już niemnożka.
Saidžiai, Vln. – Jan Disevič, g. 1957 m., vietinis.
Įr. V. V., G. G., J. U., L. S., I. B., L. V., F. K. 2007 m. Šfr. K. R.
Saug. LTR 7685/1047.
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31. [Apsireiškė Švenčiausia Mergelė Marija ant to akmens, todėl pavadintas Šventu. Niekas nepamena, negaliu tiksliai pasakyti. Gal ir žinojau, bet viską pamirštu.]
Tak widzisz, co ja znam, pani powiedzieć. Tam, mόwi, kiedyści pokazywała sie Matka
Boska, o tak, proszem pani, nu i tak ostała sie. Nu i przezwany Święty kamień, o tak, p`aniczka.
Ponia, praszom siesti.
– A kto widział tę Matkę Boską?
– Nu tych już i ludziόw nie m`a, p`aniczka. Już i my staryja.
– Ale jak ona była, wesoła, czy płacząca?
– Boh ji, p`anieczka, ja i sama nie pomniu. Tak tyko gawaryli, ja nie moga skaz`ac’
sawsi`em toczno. Może i znała, ale wsio zabywaju, p`anieczka (...).
Mόwi, że Matka Boska pokazała sie na tym kamieniu. Nu wot jak.
– Ale mόwili, że i rόżaniec...
– Nu mόwi, że był.
– To jak więcej, czy rόżaniec, czy Matka Boska?
– Nu mnie to więcej mόwili Matka Boska. Matka Boska wrodzie by.
Pugainiai, El. – Irena Špak-Satkevič, g. 1929 m., kilusi iš Kazimieriškių k., nuo
1957 m. gyvena Pugainiuose.
Įr. V. V., G. G., L. S., I. B., L. V., F. K. 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7686: 528, 531.

Pugainiai, Vievio sen., Elektrėnų sav.
32. [Kadaise kaimas vadintas Puhajnie, o dabar lietuviškai – Pugainiai. Senovėje čia kažkur gyveno ponas, jo kaimas buvo pavadintas Pugainiai.]
– Kiedyści to byli Puhajnie, a teraz po litewsku tak Pugajnie, Pugajniaj. O tak.
– Pugajniaj?

– Tak. Mnie zdaj sie.
– A szto eta znaczit?
– Nu tak jak i dierewnia.
– Pugajniaj?
– Nu. Tu gdzieści kakoj żył dawniejszy taki, nu jak on, baryn, jak on nazywajitsa, nu i wot
był nazwany. Nu i wot jego ta dierewnia tak prazwali, Pugajni. I wo jak, p`aniczka. O tak.
Pugainiai, El. – Irena Špak-Satkevič, g. 1929 m., kilusi iš Kazimieriškių k., nuo
1957 m. gyvena Pugainiuose.
Įr. V. V., G. G., L. S., I. B., L. V., F. K. 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7686/526.
33. [Iš kaimo ir upės istorijos. Pamenu, anksčiau močiutė pasakojo, kad Neris tekėjo toliau. Paskui per ledonešį ji pakeitė vagą, atsidūrė prie Vaiciukevičiaus kalno (Ausiutiškių viensėdžio). Ten žmonės gyveno.
Łysa Gόra (= Plikasis kalnas) pavadinta todėl, kad ten niekas neauga. Sodinom ten mišką,
užauga. Visoms vietoms reikia pavadinimo. Štai pas mus vadinasi Krupiškė, Zatoki (= Užutėkiai), tokios pelkės. Kiekviena vieta turi savo pavadinimą.]
– A jakaja reczka dawniej była?
– Nu jak skazać, nu była ona, ona jeszcze dawno, p`anieczka. Dawno, jak pomniu, jak babula moja raskazywała, świakrowa razkazywała. Ona, widzisz, płyła wo tamej reczka, ta o Wilia.
Tam taka jest głymboka, a potem kak te liody szli balszyja, nu to oni w tamta un gar`u, tam gar`a
nazyw`ajetca, Wajciukiejicza Gόra, cha cha cha.
– Jakaja?
– Wajciukiejicza.
– A czemu?
– A czemu? Tam na tej gar`y ludzi żyli. Nu jak ta gar`a.
Tam Łysa Gόra nazywa sie, ot jest pani, wy też jechali, widzieli może, ci nie.
– A legendu nie znajitie pra tie gόry? Czemu Łysaja?
– A czemu ona Łysaja, p`aniaczka, ja tobie skaż`u. Tak niczew`o, wo jiszcz`e ja sadziła,
mieła dwatcet, musi, piat’ let, moża bolszej, sadziła. Tam ni... ni rosła niczew`o. A siejczas tam
i sadzili di`erewa i takaja, i takaja, i tera zarastajet. A tak ona wsio... nu kak nazwat’, każda nazwanije nada dat’.
Nu wot, u nas wo Krupiszka nazywa sia, Zatoki ot, rzeka. Nie rzeka, ale bałoty. Nu wot,
gdzie... gdzie moja karowa, a na Krupiszce. Gdzie moja karowa, na Zatoce. Ot nada wsio. Potym
w lesu tam nazyw`ajetca, wsio tak o nazywajetsa, wie, każda miesta nazyw`ajetsa. Tam un Święty
kamień jest, pani.
Pugainiai, El. – Irena Špak-Satkevič, g. 1929 m., kilusi iš Kazimieriškių k., nuo
1957 m. gyvena Pugainiuose.
Įr. V. V., G. G., L. S., I. B., L. V., F. K. 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7686/527.
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34. [Upę visi nuo seno vadino Vilija.]
– Jak nazywa pan rzeka, jak mówi na rzeka?
– Wilia.
– A czemu?
– Jak czemu? To dawno Wilia. A to czemu tak.
– A co znaczy Wilia?
– Nu jak to co znaczy? Nu od dawna. Nazwanie taka i była.
– Legenda jaka?
– Oj to dziady pradziedy niech mówią.
Pugainiai, El. – Franek Balkevič, g. 1941 m., vietinis.
Įr. V. V., G. G., J. U., L. S., I. B., L. V., F. K. 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/1066.
35. [Iš upės ir kaimo istorijos. Neries pakrantėje žydai gyveno, karčemą laikė, degtine
prekiavo. Todėl ten akmuo upėje ir pavadintas Žydų.]
A tut wo też kamień jest, wot, proszem pani. Wo, też nie daleko. To tego, Żydόwka nazywa
sie. A nad wierzchu żydzi mieli ta o, dom, nu ji oni tam i karczma mieli, tam i wόdka sprzedawali
ki`edyści, wie, na wioska. Nu to wot i ten kamień przezwany Żydόwka, nu wot i wsio.
Pugainiai, El. – Irena Špak-Satkevič, g. 1929 m., kilusi iš Kazimieriškių k., nuo
1957 m. gyvena Pugainiuose.
Įr. V. V., G. G., L. S., I. B., L. V., F. K. 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7686/530.
36. [Iš kaimo istorijos. [Ko anksčiau daugiau valgė, žuvies ar mėsos?] Valgėme tai, kas
buvo. Žinoma, žuvies buvo daugiau. Mėsos tai du paršelius papjausi ir reikia metus gyventi, po
gabalėlį valgai. Dvylika mėnesių reikėjo išgyventi. O žuvies... panorai, suvalgei, vėl pagavai, prikepei, ko nori priruoši. Ot tai pavaišinčiau, tai būtų skanu!

[Per Kūčias kaip žuvį patiekdavote?] Aliejuje troškinome, kaip konservuose. Sudedi žuvų
eilę į puodą, tada svogūnų, morkų, lauro lapų, tada vėl žuvies, vėl visko ant viršaus ir šauni į
krosnį, karštyje troškinasi.]
– A raniej jedli więcej ryby, czy mięsa?
– P`aniaczka, to jedli, co było. O tak. Pewno ryby było więcej, mięsa, dwa parsiuki zakolisz i trzeba rok przeż`yć, to po kawałeczku, pani, o takim tyko i to... Dwanaścia miesięcy trzeba
przeb`yć, jak pani myślisz, to wiela można. A ryba, zechciał, zjadł i znόw pojechał, złowił, przyniesiesz i nasmażysz, i napieczysz, i tych o, jakich chcesz, narobisz. I małej narobisz. Ot nie ma,
ja ciebie ugościłaby, ot smakowało by.
– A na Wigilia, na Kucia jak ryba robili?
– Na Kucia i tego smażyli w olejku, p`anieczka, i tuszyli. Tak tuszyli, jak konserwy. O
tak kładniesz, ja sama tuszyła, to ja i powi`em, p`anieczka, kładnie rząd rybki, wo tak wo do
garnuszka, tedy cybulki, marchiewki, co jiszcz`e, nu i więcej nic nie m`asz. Nu ławrowy list, uż
musi rozumie to, nu i znόw tedy rybka kładnisz, abratna na wierzch wszystkie, nu i stawisz do
pieca, do żaru i ona utusza sie. Jaki masz, taki kładniesz [garnek].
Pugainiai, El. – Irena Špak-Satkevič, g. 1929 m., kilusi iš Kazimieriškių k., nuo
1957 m. gyvena Pugainiuose.
Įr. V. V., G. G., L. S., I. B., L. V., F. K. 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7686/541.

37. [Iš kaimo ir upės istorijos. Būdavo žalčių tvarte, namuose. Nebuvo dar grindų, ateidavo. Jų nereikia laikyti, juos reikia pamaitinti! Žalčiai pieną geria. Įpilsi, prilaks ir šalin. [Ir Jūs
duodavote?] O kaip neduosi? Į namus ateidavo. Kartą į tvartą turbūt su samanom iš miško atvežėm, karvės bijo, neina. Sūnus pažiūri, mėšlas kruta, pakelia ir kad pamatytumėte... Bet žalčių
negalima mušti! Jeigu laikai gyvulių, karvių, kiaulę turi, jeigu ji turi vesti paršiukus… Užmuši
žaltį, tai visus paršiukus sužeisi. Man taip buvo.
Vyras Kragžliuose rinko šiaudus, žaltys pasimaišė, jis užmušė. Po trijų dienų atsivedė
kiaulė paršiukų, per dvi dienas jie visi pražuvo. Negalima!
Žalčiai nekanda, jų negalima mušti. Kartą mes tuos žalčius iš namų pintinėmis į Nerį nešėme. Tris keturias jų pintines išnešėme. Plaukia Nerim, galva pakelta, neskęsta, jie moka plaukti. Dabar gal jau penkti metai jų nėra prie namų.
[Ar žalčiai ateidavo, kartu su vaikais valgė?] Ateidavo, kartu su vaikais valgė. Anksčiau
vaikai ant aslos sėdėdavo, dubenį ant žemės padės, vaikai sėdi, žalčiai ateina. Senelių, prosenelių
laikais.
Aš pati pieno įpildavau, kai čia ateidavo lakti. Anksčiau grindų dar nebuvo, jie lenda į
priemenę. Duosi pieno, lyk lyk, liežuvį atkiša, prilaka ir šalin.]
– Ludzi zmieji dzierżali w damach, wuży?
– Źmija, nu to dzierżali, na co mnie ich dzierż`ać, oni mnie sami prychodzit! (...) W
chlewie, i do chaty przychodziła, nie była jeszcz`e podłoga.
– A dawniej ludzi dierżali?
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– A na co ich dierż`at‘, oni sami chodziać, a co ich dzierż`ać, ich nado karm`ić! Oni
małak`o pjut, myslie że nie, uży nu. Dasz małak`o, napjetsa i pajdzi`ot.
– I wy dawali?
– Nu to jak nie dawali? Szmug, i do chaty przychodzili. A w chlewie to, paneczka, (mokro, nie było sałomy) i z mecham, musi, z lesu prywi`oz. Pojdzisz, wo tak o, ten mech ruszy sie.
Kto tam siedzi w tym, krowy boją sie, krowy do chlewa nie chcą iści. Syn posz`edł popatrzeć,
co tam tamten... gnoj ruszy sie, jak odkryli, to tam, p`aniczka, żeby ty widziałab. To oni bić nie
możno!
– Poczemu?
– Da, poczemu. Jeśli ona, masz skot, tam krowy, świnia masz, jeśli ona cielna, jak pa
naszemu, ni wiem, jak wam powiedzieć... czy świnia tam dzieci będzi mieć, zabijesz, ona dzieciuka wszystkie porani. Mnie na swoji było.
Dzied moj tam, na Kreżlόwce, my nazywamy, brał słoma, ona jemu pomiaszała, i wzioł
on i zab`ił węża tego. Nu i za trzy dni mnie świnia trzebyło prosić, pani, całe dwa dni i wszystkie
parsiuczki zmarnowali sie. O tak, ni możno.
– Atkuda siła u nich takaja?
– Nu takaja siła, ni możno bić węża. On ni kąsa sie. On ma żygadła, ale on ni kąsa sie,
ni możno bić, to my do Willi, koszami nosili do Wiliji ich, tych wężόw, i do wody rzucali. Nu
a z tamty strony dzied pyta sie, co wy n`osicia, dzieci mόwią: My nosim z`ołata. – Jakaja tam
z`ołata? Potym powiedział, że tylie. Musi jakie trzy, czy cztery koszy wynieśli tych wężόw, wo.
A on płyni po Wilji tak o, głowa wystawiwszy, i popł`ył, ot, oni nie toną, oni płyną, oni umieją
pływać (...). A o ten rok, to nie m`a kola chaty. Czy moża pięć lata, ci co, tu nie ma.
– Węży przychodzili do chaty i razem z diet‘mi...
– Przychodzili i z dziećmi razem jedli. Wiesz, ki`edyści, ponas, siadają na tego o, na
podłoga siadali. Myślisz, tak o na stoł postawiona, wszystko? Wiesz, ki`edyści, dzieci, miska
postawił na ziemia, nu i dzieci siadają, i wąż przychodzi i je. Prawil‘no.
– I waszy dzieci?
– Nie, moje już nie, moje już na podłodze, na ziemi nie jedli. Już na stoł stawili, już tak. A
to jiszcz`e do... tych dziedow, pradziedow (...).
– Chto naliwał?
– Nu chto, nu matka nalewa. A jak my tu karmili, to ja była, sam`a nalewała, jak już oni
pić przychodzili, o tutej. Przychodzi, mόwia. A podłogi nie było jeszcz`e wpier`od, to on wlezie
do sień, i po sienie chodził. Lękali sie, ale wiesz, dasz mleka, łyk łyk, język wystawi, nap`ił sie i
posz`edł. A o taki wo, żalaźnica po naszemu. Tie żalaźnicy to nie, a węży przychodzi.
Pugainiai, El. – Irena Špak-Satkevič, g. 1929 m., kilusi iš Kazimieriškių k., nuo
1957 m. gyvena Pugainiuose.
Įr. V. V., G. G., L. S., I. B., L. V., F. K. 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7686/563.
38. [Iš kaimo ir upės istorijos. Neryje buvo toks akmuo, tik jį dabar užnešė, sūnus kasa
kasa, niekaip neranda. Toks buvo akmuo, prie jo švarus vanduo. Mes juk neturėjome šulinio, iš
Neries sėmėme. O dabar kas gers iš upės vandenį? Jau trisdešimt metų kaip negeriam.]

U nas o tu taki kamień był, nu jego woda wiele zanosz... a syn moj kopi sie, kopi sie, nie
może nijak dokopać sie, a może poniosło niże... Roman wszystko kopie, szuka tego kamienia.
Taki był kamień, tam czysta woda do jego, nu żeż woda, my nie mieli studni! Z Wilji brali, a teraz,
pani, będziesz pić z Wilji woda?
– Nu nie...
– Nu wo, i my nie pijemy.
– A z ktόrego roku już nie piji?
– A czek`aj, pani, nie trzeba zmachlować tyko, czek`aj czek`aj, panieczka, trzeba pomyśleć trocha. Dobry czas, panieczka, moża to trzydzieście lat już, jak nie pijemy.
Pugainiai, El. – Irena Špak-Satkevič, g. 1929 m., kilusi iš Kazimieriškių k., nuo
1957 m. gyvena Pugainiuose.
Įr. V. V., G. G., L. S., I. B., L. V., F. K. 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7686/551.
39. [Iš kaimo ir upės istorijos. Turėjo pirtį – zemlianka (žemėje). Po kalnu iškasta, toks
urvas, viduje akmenimis išmūryta, ugniavietė, vandens bakas iš šalies. Ten mėsą rūkė ir prausėsi.
Daug tokių pirčių kas turėjo, aš prisimenu penkias paneryje. Rūko mėsą, tada prausiasi. Pirmos
praustis eidavo moterys.]
– A pan łaźnia ma, nie?
– Raniej my tam mieszkali, to tam była taka zemlianka, to myli sie.
– A i w Czysty Czwartek myli sie tylko w łaźni, czy…
– W łaźni.
– A w rzece?
– Nu i do rzeki. Z łaźni, palisz łaźnia, wie, jak kiedyś byli łaźnie, w kurse deła, nie? I tam,
rozumie, dym szedł zrazu, nu panimajicie?
– To zemlianka to budynek czy…
– Pod krętem zrobiona, z kamieniów murowana, no i tam mięso wędzili i myli sie. To
dużo było łaźni.
– A pod krętem to co to znaczy?
– Nu pod przygórkam. Wykopana taka transzeja, kamieniami murowana, nu i... i tam
zrobione palisko z kamieniów, kocioł, taki bak stawiony z boku, nu rozumie? Po polsku musi
rozumie?
– Tak.
– Nu i grzała sie woda. Wędzą mięso, a potem tego...
– A potem myć sie ido?
– Myć sie. Nu ja tam więcej wypeckasz sie.
– Nu tak. Nu i potem co, do rzeki czy jak?
– Rozparzywszy sie zrazu kompać sie do rzeki. Wymyjesz sie i…
– A czy, nu w Czysty Czwartek może kobiety, dziewczyny szły do rzeki kąpać sie?
– Wprzόd i zawsze kobiety szli, a potem już mężczyzny.
– Do łaźni najpierw kobiety tutaj chodzili do łaźni, tak?
– Pierwsze jak wypalisz łaźnia, da.
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– Najpierw kobiety? A potem mężczyźni, tak? A czy pościel nieśli, matrasy do łaźni?
– Nu a po co?
– Nie nosili?
– Tak mieli swoje łaźnie porobiwszy.
– Ale łaźnia, czy ta wędlarnia z łaźnią?
– Wędlarnia i myli sie razem, cha cha cha.
– To, znaczy, tutaj byli łaźnie razem z wędlarnią?
– Tak.
– I ile takich było ziemlanek na wioska?
– Zara powiem, tak jedna, potem dwie, trzy, cztery, cόścik ja pamiętam pięć tut.
– Pięć było?
– Nu.
– Koło rzeki?
– Przy rzece.
– A skąd to taka moda przyszła, że…?
– Nie wiem skąd.
Pugainiai, El. – Franek Balkevič, g. 1941 m., vietinis.
Įr. V. V., G. G., J. U., L. S., I. B., L. V., F. K. 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/1070.
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40. [Iš upės istorijos. Apie 1945–1946 m. tėvas sielius iki Jurbarko plukdė, visa jų brigada.
Jis priekyje, įkandin dar 10–15 sielių plaukia. Vandens transportas buvo pats pigiausias, sielininkų geras uždarbis.]
– Aż do Jurbarka pędzali, o tatuś, nu ojciec mój.
– Do Jurbarka?
– Cała brygada, po polsku mówić?
– Tak, mówić.
– Miał tam w górze samy, ili po rosyjsku moga mówić? (...) Tam brygada była, delali eti
płyty.
– Kapitanem takim?
– Nu brygada i…
– Główny ich był?
– No tak. Samy pierwszy i potem jakich dziesięć, pietnaście płytów idzie. Też trzeba było
rozumieć, wiedzieć, przejdzie wszystko, rozumie.
– A te wielkie kamienie oni tam…
– Tam zdadut eti płyty. Samy dieszow transport był wodny.
– A ile to płacili?
– Nu dobrze zarabiali (...). Nu tego roku nie skłamać. Nu sorak szystowa gdzieta tak o,
piatogo, szystowo, o tak o gdzieta.
Pugainiai, El. – Franek Balkevič, g. 1941 m., vietinis.
Įr. V. V., G. G., J. U., L. S., I. B., L. V., F. K. 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/1078.

41. [Iš upės istorijos. Skaudu kalbėti, neliko Neryje smėlio, dvokas. Nesinori net eiti. Chemija, kanalizacija... Pastatė valymo įrenginius, jie neveikia. Ir žmonės, deja, nemyli gamtos, nevertina.
[Ar anksčiau upė buvo labai gili?] Žemiau yra tokia vieta, kur per upę gali pereiti!]
– Rzeka czy zmieniła sie?
– Szkoda mówić. Nie ma ni piaseczków ni... podejdziesz – smrud, nie chce sie iść nawet.
Zapach był.
– A czemu?
– Nu czemu? Dużo chimii wprowadzili, kanalizacje te, oni niby zrobili aczystnyje, to
wszystko idzie, wszystko jedno, rozumie? Po dnie nikt tam nie zamiescie, swałki porobili. I ludzi
bardzo, nu nie lubią przyrody. Nie cenią, co to jest.
– A powiedzieć, czy była bardziej głęboka, czy więcej teraz wody czy raniej?
– Jest teraz takie miejsce, o tam niżej pójdą, to przez cała Wilia ja moga przejść w jednym
miejscu tak o.
– I chodzi pan tak często?
– Nu teraz nie chodza, ale raniej to chodził (...).
Jeszcze za mojej pamięci pracował w sowchozie, taka bizantówka maszyna, mocno zamarszy lod, teraz to nie pojechałby, przez Wilia pojechał. Przyjeżdżali koniami, maszyny.
– Ale o na wschodzie już kiedy tak było mniej więcej? W jakim czasie?
– Nu jak kiedy.
– Jak kiedy?
– Jak Wilia mocny gruby lod był raniej, a teraz tylko stanie i zrazu rozmywa ona. Chimia
ta, rozumie? Zjada wszystko.
Pugainiai, El. – Franek Balkevič, g. 1941 m., vietinis.
Įr. V. V., G. G., J. U., L. S., I. B., L. V., F. K. 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685: 1063,
1069.
42. [Iš upės istorijos. Buvau penkerių, gal šešerių metų, Neris ledus laužė. Ledas storas,
žemiau yra staigus posūkis, ten užstrigo. Staiga vanduo pakilo. Matau, kad tvarte karvės, avys
plaukioja, tvartą apsėmė sulig stogu. Mane pasodino ant krosnies, aš sėdžiu, visi pabėgo. Matau,
per slenkstį liejasi vanduo, stalą pakėlė, vanduo aukščiau aukščiau. Tada, laimei, mama prisiminė, vyresnysis brolis valtimi atplaukė, nukėlė nuo krosnies, išgelbėjo.]
Raptem nawadnienie zrobiło sie tam na pawarocie, jak pojadą, rezki pawarot taki będzie.
Wilia łamała, gruby lod był, raptem napędziło do dna i połucziło sie, rozumie, zat`or nu taki.
Woda raptem odlała. A tatuś był chory, jak dziś pamiętam, ja jeszcze mały, nu wiele mnie było
lat? Lat może jakich pięć może, sześć jakich. Nu, patrza, w chlewie krowy pływają, owieczki pływają, chlew równa zatopiło, nu że tak o równo kryszu, nu a raptem tak adliło, nu i nu zatopiło
kartoszka, i wsio i pobiegali. A mnie założyli na piec, już tu i ja adin siżu, nikawo nima, cha cha
cha. Obe mnie, myśla, zapomnieli, patrza czerez prog, leje sie woda, stoł takoj, raniej podłogi nie
było, na ziemi, nu na glinie, stoł jeszcze i teraz był ten, patrza, już równo stoł podejmuje się, już
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tak woda, wyżej, wyżej na wodzie. Nu ale potem wspomniała mamusia, bratu starszemu mówi,
jedź.
– Jedź?
– Słysza, krzyczy, mówią, było nie do tego, panimajicie? Mój brat łódką przyjechał, mnie
z piecy zdnęli i wywieźli.
Tak było, woda o tak o szła tut, gdzie studnia, woda tak o szła.
Pugainiai, El. – Franek Balkevič, g. 1941 m., vietinis.
Įr. V. V., G. G., J. U., L. S., I. B., L. V., F. K. 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/1076.
43. [Iš upės istorijos. 1932-aisiais vanduo išsiliejo, visur čia buvo vanduo. Negalėjom bulvių prie namų laikyti, duobes toliau kasėme ir ten bulves pildavome. 1958 metais vanduo buvo
užliejęs namus.
Pasakojo, kad per 1932 m. potvynį kačiukas liko namuose, vaikai verkia, gaili. Tai uošvis
berniuką (būsimąjį mano vyrą) atplukdė, per langą įleido į namus, jis kačiuką išgelbėjo.]
Aj, p`anieczka, wo jeszcze powi`em, woda w trzydziestym drugim roku, ja choć tut i nie
była (ja jeszcze nie była tu trzydziestym drugim), ale o tutaj woda, wo, wszędzie wo tutaj woda,
a un zato nasza stodoła stoi, tam krowy stali, tam kartofla, my nie mogli kartofla kola chaty trzymać, nam nikt nie kradł. Tam byli dzie ziemia i o tu była, tam jamy kopali, o tak, i tam kartofli
sypali.
A woda wo, krowy zaprowadzona, stary na łόdka, to już był jiszcz`e pińdzisiontym
siόdmym też roku, pamętam, czy to όsmym, o w tym roku, nie zmachlować, siόdmym, ci w
όsmym. W όsmym, bo w siόdmym przyszła, a w pińdzisiontym όsmym, a tu wszędzie woda,
i w chacie woda, poni, w chacie woda. Ale w trzydziestym drugim to stary przez okna (kotka
była ostawszy sie), dzieci płaczą, że kotka w chacie płaczy, nie moży, to stary z łόdką podwi`oz
chłopczyka, mego już męża, i przez okna puścił, i ławy, kiedyś żeż nie byli, teraz krzesły, ta ława
wziął popchnął, do pieca poleciała, ten na piec dostał i znόw odepchnął sie.
Pugainiai, El. – Irena Špak-Satkevič, g. 1929 m., kilusi iš Kazimieriškių k., nuo
1957 m. gyvena Pugainiuose.
Įr. V. V., G. G., L. S., I. B., L. V., F. K. 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7686/552.
44. [Iš upės istorijos. [Kada jau galima maudytis?] Per Sekmines jau galima maudytis.
Galima ir tada, kai griausmas užgriaudžia, žemę sudrebina, žolė ima augti, taip pat jau galima
maudytis. [Kaip anksčiau vaikai mokėsi plaukti?] Paimi kaip varlytę, laikai, vaikelis plaukia, ir
mokai taip. Būna, pripila vandens į vonelę, moko.]
– A kiedy kąpać się można było iść?
– Pierwszy raz trzeba jak Zielona Świątki. Ona jak po waszemu, jak, ponia, Siakminias,
tedy trzeba iść (...). Bywa kiedy jak grzmot nie bywa, nie grzmi, potem zagrzmi, też tedy, ziemia
strzęsa, wtedy trawa rośni, nu i wtedy możysz iść i kąpać sie (...). Teraz możysz iść, pani, pokąpać
sie, nu teraz moża pokąpac sa. A jak będzisz lękać sa, ja za wiarόweczka przywiąża i do Willi
puszcza, pokąpi sia.

– A jak dzieci uczyli pływać raniej, czy to koły byli gumowe?
– Byli koły, mhm, byli, mhm, chto ta tam te koły miał? Jak, jak żaba wezmisz, o za podpachi, i po wodzie, i płyni dzieciuk, i uczysz tak, a jak, pani, myślała (...). Panie, nie kręć głowy,
na wiosce nie była, nu gdzie tam była. Co tak była, nu mόwią, bywa, wody baleja nalejesz, albo
wanienka, uczysz, do wanienki wsadzisz, a tu za podpachi trzymasz, nu baładasz o tak, jak żaba.
Pugainiai, El. – Irena Špak-Satkevič, g. 1929 m., kilusi iš Kazimieriškių k., nuo
1957 m. gyvena Pugainiuose.
Įr. V. V., G. G., L. S., I. B., L. V., F. K. 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7686/540.
45. [Iš kaimo ir upės istorijos. Ežeruose, anksčiau ir Neryje, augo tokie žali augalai, padarysi tokius du ryšulėlius, juos suriši ir plauki pliukš pliukš. Ant pilvo atsiguli ir plauki per Nerį ir
atgal. Suriši ryšulėlius po metrą ilgio, mano vaikystėje vaikai taip darė. Tas augalas žalias, žiedai
apvalūs, tarsi svogūno.]
– A może pan pamięta, jak uczył sie pływać, czy tam jakie mieli koły gumowe, czy co?
– A takie o pławuczki rośli na, nu jak ona nazywa sie?
– Jak, trawa?
– Nu taka, wie, pani, też chyba. Jak na jeziorach takie o rosno, zielone, złożysz...
– A w rzece nie, tylko w jeziorach?
– Na Wilii raniej byli. Zrobisz takie pęczki dwa, zwiążesz, no i też taki mały był i pluś pluś,
popłył, cha cha cha.
– Nu to na siebie zwiążesz?
– Rozumie, takie pęczki o dwa i sznureczkami przepaszesz, i na brzuch łożysz sie, i popł`ył. Przez Wilia, naz`ad.
– A to trzeba było suszyć ta trawa, czy tak?
– Nu oni mokre podejmowali.
– Skrajasz, suszysz, tak?
– Tak.
– Ale jak to wyglądało, te pęczki? Oni takie…
– Nu jak pęczki ty tam składał, nu o jak dwie garści, rozumie, pani?
– Nu, snopy dwa.
– O takiej o długości gdzieto i jeden, i drugi, i sznureczkami przepaszesz, no i łożysz sie
na brzuszek i popłył, nu rozumie?
– I to tak na wsi dzieci uczyli sie pływać?
– Tak w mojej dzieciństwie.
– A to jak ta trawa nazywa sie, nie pamięta pan?
– Nie pamiętam. Nu ona na jeziorach, ta trawa jest taka.
– Taka trzcina czy co?
– Nie trzcina, taka zielona, zielona taka, jak cebula wrodi wykwitszy, wie, pani, nu taka o
taka, nu, nu.
– Krągła?
– Krągła, krągła. Trzeba jechać na jezioro, jest tam.
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– Ale nie trzcina, nie? Bo ona kroji sie?
– Nie trzcina, taka zielona ona ta, nu wie chyba.
Pugainiai, El. – Franek Balkevič, g. 1941 m., vietinis.
Įr. V. V., G. G., J. U., L. S., I. B., L. V., F. K. 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/1061.

PRIEDAI

160

126
Pasakoja
Franekas Balkevičius
(2007-06-25)

46. [Iš kaimo ir upės istorijos. Nebuvo kur ganyti, mažai pievų, nedaug pieno turėjom.
Karves ganai, jos įsibrenda į Nerį, tik galva matyti, maurus ėda. Maura – gražūs balti žiedeliai.
Ot karvės ją mėgo! [Kas taip sugalvojo, į upę gyvulius?] Patys gyvuliai. [Ar reikėjo išmokyti?] Eina
karvė ir veršelis kartu. Paskui avį ir ėriukai plaukdavo. Išmokysi, tai karvė į kitą krantą nuplauks,
tada atgal. Vaikystėje – už uodegos ir plaukiam paskui. Arklys irgi mėgsta pasimaudyti, kuomet
kaitra.
[Ar maurų džiovindavote žiemai?] Ne, maurai permirkę, ilgai nedžiūsta.]
Krowy pasiesz, krowa wbryni do... cha cha cha, tylko głowa widzi, mawruje, sunie, nurka
daje i je ta mawra.
– A jak ona, jeszcze i teraz jest?
– Mawra ona.
– A jak ona wygląda? Taka…
– Kwitła tak ładnie.
– A jakim kolorem?
– Ona takie białe kwiatuszki, nu ona może gdzie i jest.
– Gdzie ni gdzie jest.
– Jeszcze gdzie nigdzie tak. Oj krowy lubili jej!
– A jak mleko smakowało po tej mawrze?
– Nu mleka nie bardzo, bo nie było gdzie paść tut, wie. Nie bardzo taka mleka.
– Nie było łąk, tak?
– Mało łąk.
– Ale ten smak jakikolwiek mleko miało?
– Nu śmietany było, wszystko.
– Nu ale, nu, na przykład, kartofli naje sie nu albo ryby krowa nu tam czasami, to śmierdzi?
– Nie było żadnego zapachu.

– A kto tak wymyślił?
– Nu żywioła sama.
– A czy trzeba było przyuczać, nu żeby krowa szła tak do rzeki?
– Jak przyuczać? Matka idzie, cielak razem, wie, za matką tam i owieczki pływali.
– I owieczki?
– Tak. Nauczysz, tak krowa na tamty bok przepłynie, nazad. My w dzieciństwie za chwost
i płyli, cha cha cha. Abo koń to sam lubi, jak gorąco, wie, pokąpać sie. Koń, siądziesz żeby…
– Ale ten, czy ta trawa suszyli na zima?
– Mawra nie. Mokra bardzo, długo nie poddaje sie do suszy.
Pugainiai, El. – Franek Balkevič, g. 1941 m., vietinis.
Įr. V. V., G. G., J. U., L. S., I. B., L. V., F. K. 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/1062.

47. [Iš žvejybos istorijos. Neryje buvo žuvies. Pintinėmis gaudydavome, pastatai, tada
staiga iškeli su gružliais. Po akmeniu ranką pakiši, už uodegos ištrauksi. Ir vėžių buvo, ungurių.
Pamenu, dar mažas buvau, mūsų žirniai auga. Matau – gyvatė tokia, ungurys žirniuose. Rasa jis
atšliaužė. Atlėkiau pas tėvelį, sakau, kažkokia gyvatė! Lašišos svėrė po 35–40 kg. Naktį išeisi į žvejybą, tinklo akys retos, maža žuvis išeina, dideles ištrauki. Dabar viskas pražuvo. [Kada pražuvo?]
Pastatė valymo įrenginius, paleido tą visą chemiją. Vienais metais amoniakas ar kas iš gamyklos,
naftos bazės išsiliejo, tai tonos žuvies plaukė, Dieve. Dvi savaites krantai buvo baltut baltutėliai.
Grįžtu iš darbo, žmona sėdi. Žiūriu – pintinė žuvies. Sako, eik, pažiūrėk. Nuėjau prie Neries, o
Dieve, krantai balti, apsiverkiau. Tai buvo turbūt 1982 m.]
– Jak kto chciał, ten tak nazywał, tak? A jaka tutaj ryba była, jaka tam łapali?
– Różnej ryby było.
– A różnej to jakiej?
– W rzece tak z koszykem pójdziesz, nu postawisz na takie o, był jak tam wnuki moje, postawisz koszek i podejmiesz, a oni tam popędzą, wie, podejmiesz, i kiełby, i a jakie. Pod kamień
ręka wsuniesz, chwost... za chwost wyciąguje, nu dziecko. I raków było.
– I raków było?
– Węgorzów było. Ja dziś pamiętam, ja poszedł, tam groch naszy był posiany, wie.
– Gdzie?
– Tam dalej. Nu mały jeszcze byłem, poszedł, patrza, wąs taki, myślał, że zmieja jaka, a
tu węgorz wyszedszy na groch, rozumie? On po rosie idzie. Ja przyleciał do domu do tatusia,
mówia, tatuś tam zmieja jakaści. Poszli, a tam węgorz.
– Węgorz na groch przyszedł?
– Tak. Po rosie on idzie.
– A jaki jeszcze, a łososie jakie?
– A byli i łososie.
– A jak wielkie te łososie?
– Oj jak po trzydzieście pięć kil, do czterdziestu.
– A powiedzieć, czy w nocy łapali ryby?
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– W nocy łapali.
– A jak to wyglądało? Czy ze światłem, świecili może sobie czy jak?
– My widzieli brzegi nawet.
– A jaką łuczyną nie świecili?
– Niea.
– Nie było nic?
– Siatka większa, mała wychodziła, a rzadka siatka, większa weźmisz, a mała poszła, rozumie? Nie tak jak teraz, pogubili wszystko.
– To jak kiedyś pogubili?
– Tak teraz ta zrobili aczystnyja ta, puścili wszystka ta chimia. Tak jeden rok, słyszeliście
chyba, nie? Gdzieś maszyna jakaść, czy tam amoniak, czy z zawodu jakiego i z neftibazy
płyło, to tony poszło ryby, Boże.
– Tak zdechła i płynęła?
– Dwa tygodnie bialutkie brzegi byli. Żona jeszcze siedzi, ja przyjeżdżam z pracy, patrza, kosz ryby. Mόwia, skąd ta ryba. Zobacz, mówi, schodź pod Wilia, ja poszedł, a Boże, białe
brzegi, aż zapłakał. Nu.
– A w którym to roku mniej więcej?
– Stasia, w którym to roku było? Jak ryba płyła, jak ty nałowiwszy tyle była? W osimdziesiontym drugim może gdzieś tak.
– I pośle tego już nima?
– Grzech powiedzieć.
Pugainiai, El. – Franek Balkevič, g. 1941 m., vietinis.
Įr. V. V., G. G., J. U., L. S., I. B., L. V., F. K. 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/1059.
48. [Iš žvejybos istorijos. Tėvas pats tinklus mezgė. Neris buvo padalyta į ruožus, maždaug po 4 km abipus upės. Sovietiniais metais, apie 1951–1953 m., žuvininkystės ūkiui buvo
priskirti ir ežerai. Tuomet valdžia duodavo tinklus ir aprangą, reikėjo toną žuvų pristatyti į parduotuves Vilniuje, Vievyje.]
– Jak tam ojciec łapał? To pan opowie z początku?
– Nu sieci robił sam.
– Ale on miał określone tutaj, jakieś tutaj miejsca?
– Miejsca byli podzielone dla wszystkich.
– A jak duże te miejsca byli, ile metrów?
– Nu jakie... tak powiem, jakie cztery kilometry tak po rzece.
– Po rzece. Z jednej strony, czy z dwóch?
– Z obydwiόch stron.
– Z dwóch stron cztery kilometry gdzieś tak?
– Nu gdzieści tak. I jeziora jeszcze byli, z rybchoza tut, w sawiecka wremia.
– To w którym to roku tak mniej więcej?
– Nie skłamać, chtóry to rok, gdzieto pińdzisionty drugi, pierwszy, trzeci, o tak o w tych
latach.

– W tych latach. I jak te rybołówstwo wyglądało wtedy?
– Jak to wyglądało?
– Nu jak to szli, ryba jak oni łapali? Na wędka, na siatki?
– Rząd dawał sieci i nu odzienia, obuje no i te fartuchi dawał, no i trzeba tona ryby dawać.
Zdawać do rządu, no.
– Do rządu. A gdzie to do rządu wozili?
– Do magazynów.
– Do Wilna czy…
– I do Wilna, i do Wiewisa, po magazynach tak.
Pugainiai, El. – Franek Balkevič, g. 1941 m., vietinis.
Įr. V. V., G. G., J. U., L. S., I. B., L. V., F. K. 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/1057.
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Panerių dvaro
(Elektrėnų sav.)
iškylautojai ir vyras
dušegubkos tipo valtyje
iš lentų (kairėje)
(apie 1929)

49. [Iš žvejybos istorijos. Valtis patys žvejai gamino. Dušegubka buvo skirta vienam plaukti. Žvejojo, ji greita.
Tai iš pušies išskobtas luotas. Tėvelis gamino, 4–5 metrų ilgio rąsto dalis, ją išskobia. Toks
lovys. Ir pats dušegubka plaukiau, labai nepatogu, vartėsi į šalis, vos neapvirtau.]
– A jak te łódki wyglądali?
– Swojej roboty. Od rybchozu...
– Ale jak nazywali na łódki, nu nazwy łódki jakiekolwiek mieli, tam łódka, tylko czy jak
jakoś inaczej?
– Łódka, tak.
– Łódka?
– No.
– A jakie może duszahubki byli?
– A duszahubki byli.
– A jak one wyglądali?
– Na jednego można było jechać.
– Jeden tylko.
– Tak.
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– Ale jak ona taka bardziej okrągła czy kwadratowa?
– Nu z kłody nawet dłubanka taka była. Z sosny wydłubana, jeszcze i sam jeździłem na
niej, ale bardzo kiepsko było jeździć na niej.
– A to czemu? A czemu tak robili, jeżeli eta tak nieudobna?
– A co nie widzieli ni razu?
– Nie.
– Nu tatuś robił, dłubał sosna, nu rozumie? Odłamie wiele tam cztery czy pięć metrów i
wytłuczona taka, nu taka koryta...
– Koryta taka...
– Ona kulała sie, czut ona by…
– Ale po co ich robili, jeżeli ona tak?
– A rybaczyli też z nią.
– Ale czemu ich robili, jeżeli ona taka nie wygodna była?
– Nu ja nie wiem.
– Może ona prędko bardzo szła po wodzie?
– Letko szła, tak.
Pugainiai, El. – Franek Balkevič, g. 1941 m., vietinis.
Įr. V. V., G. G., J. U., L. S., I. B., L. V., F. K. 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/1058.
50. [Iš žvejybos ir kaimo istorijos. Žuvį gaudė bradiniu, bučius statė. Bradinys – tai trys
lazdos ir trys žmonės brenda, o tarp tų lazdų – tinklas. Traukia traukia ir tas lazdas suglaudžia.
Žuvis patenka į tinklą.
Bučius statė, per įgerklį žuvis įplaukia. Aš pati vežiau žuvį į Vilnių, pardavinėjau slapta,
buvo draudžiama. Reikėjo pinigų, turėjau septynis vaikus. Aš labai turtinga – septyni vaikai.
Dirbau kolūkyje, buvo sunku.
Prie lenkų visos žvejybos vietos buvo padalytos. Prie sovietų jų neliko, bet nelabai buvo
leidžiama žvejoti. Kai dar buvo Lietuvos–Lenkijos siena, tai, būdavo, žvejai plaukia už sienos,
prigaudo žuvies. Ir aš pati pasienyje gyvenau. Karvė pabėgs, kur siena, tai buvo tokie takeliai.
Turi peršokti, negali palikti pėdsakų. Karvę parvesi, šoksi atgal.
Ten, kur Bražuolės upelis, yra lietuvių paminklas nušautam pasieniečiui Kybartui. Lenkai nušovė, nesusitarė dėl sienos. Buvo tokie du atkaklūs pasieniečiai, nenusileido vienas kitam.
Lenkas traukia (sienos žymenį) čia, lietuvis – čia, lenkas čia, lietuvis – čia. Lenkas ėmė ir nušovė.
Vievyje taip pat paminklas Kybartui yra.]
– A jak łapali ryba?
– Brodni nazywali sie, potem buczy nazywali sie.
– A jak te brodni wyglądają?
– Cztery pałki... nie, trzy, podmachlowała troszki, trzy pałki. U starego było, moża dzieci
spalili. Tu jedna pałka, tu druga, tu trzecia. Nu i trzech idą ludzi, a tu siatka. Wot, i tak o po Willi
ciągną, ciągną i do miejsca ściągną, i tam ryba złowi sie, i siatko tak.
A buczy stawili. Takie o dłużyni, tutaj gardła była i w ta gardła, tego wo... ta ryba lazła, nu i
wot, i potym wybierali. Ja jiszcz`e sama do Wilnia, p`aniaczka, woziła ryba, a nie możno było, ale

ukradkiem sprzedawała, bo trzeba była piniondzόw, dzieciόw miała siedem. O pani, ja bardzo
nie biedna, siedem, a w kałchozia było ciężko, p`aniaczka...
– A czy mieli wyznaczone miejsca do łapania ryby?
– Za Polską to jiszcz`e było.
– A przy sowietach już nie?
– Nie, przy sawietach tyku nie bardzo pozwalali, nu.
– A to ile przy Polsce mieli wydzielonej ziemi, rzeki?
– Nu każdemu naprzeciw chaty swojej kawałki, a un tam dalej wraz już była litewska granica, a po tamtej stronie, to aż pod Kiernowa, była polska, wo tak. To jeszcz`e moj, nie mąż, ale
dzied, świokier, to on i na litewska granica zajedzi łόdką, i nałowi. Wszystkie lękają sie, a dzied
nie lękał sie. Jego żołnierzy nie brali.
– U litwinów więcej ryby było?
– Było, bo tam nie dojeżdżali, pani, nie można było za granica jechać. Ja sama przy granicy też żyła. Myślisz, że nie? Krowa uciekni, a byli takie o stecki, wie, nu i przez ta stecka żeż nie
możno iść, ślad zrobisz, to weźmisz, prygnisz, żeby i nie stanąć na ta trawa, nu i krowa przypędzisz, i znόw przeprygnisz, o tak było, p`aniczka. Nu i tam on jest pomnik, Kibertas nazywa sie.
– Kibertas?
– Kibertas. Sołdat zabity. I tam postawiony pomnik jego, litewski. Polaki zabili, za granica
nie godzili sia. Tu granica o była, rozumiesz. Nu to polak ciągni tu, litwin tu, polak tu, litwin tu.
Takie byli dwa, takie byli sułdaty, nu... co ja wiem, jak powiedzieć, nu zajadła, jeden na jednego.
Drugie tak nie robili, a te. Nu i ten litewski przyciągnął na ta strona wo, przyciągnął, polak wziął i
zastrzelił. Nu i wot, to jest i pomnik postawiony. I potym ten pomnik i w Jewju jest. To nad rzeką,
Brużołka rzeczka (...).
– A jeszcze opowiedzieć, za Polską jak wydzielone miejsce było?
– Wiesz, nu każdemu, nu kto... nie wszystkim było, nu kto nie umiał łowić, temu nie
dawali. Nu tam ot metry ostawowali jaka.
– A ile metrów?
– O tak myślisz, pamiętam, wiele brzegu. Brzegi Wilij‘ dadzo, nu i wsio. Nu mόwią, za
granicą, Wilia idzie o, z tej strony polska, z tej strony litewska. To tam na litewska nikt nie jedzie.
A moj świokier zajechał, nałowił nałowił cały worak i przywi`oz, on ni bał sie. Wot i widesz,
brzeg i brzeg.
Pugainiai, El. – Irena Špak-Satkevič, g. 1929 m., kilusi iš Kazimieriškių k., nuo
1957 m. gyvena Pugainiuose.
Įr. V. V., G. G., L. S., I. B., L. V., F. K. 2007 m. Šfr. K. R.
Saug. LTR 7686: 533, 554.
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Pinyklos šaltinis
žvelgiant iš vakarų
(2013-09-29)

51. [Teka šaltinis, žmonės važiuoja vandens, semia, akis plauna, kad geriau matytų. Ir
mano žentas važiavo. Būdavo, padeda, nelabai žinojo gydytojų. Praustis reikia rytą, po pietų –
jokių vaistų ir vaistažolių negalima rinkti, tik iki dvyliktos. Po vidurdienio velniai vaikšto.
Iš po kalno šaltinis srūva, prieš Saulę. Ne visi šaltiniai teka įsauliui. Yra šaltinių, ir pas mus
(tėviškėje, Kazimieriškėse) buvo šaltinių, tačiau jų vanduo negydė. O tas Pinyklos šaltinis iš po
kalno ir prieš Saulę. Jo vanduo – tai vaistai. Iš daugelio vietų važiavo žmonės, kai patyrė, kad čia
toks šaltinis, sėmė vandenį. [Padėdavo?] Žmonės tikėjo, aš nežinau. Tikėjo, važiavo to vandens.
Kito tokio šaltinio nėra.]
Ot jest krynica, tam tutaj krynicy, i, p`oniaczka, musi wiesz gdzie. Ot ja tej swojej
p`oniaczki woziła, płyni krynica, ludzi on skąd przyjeżdżali, ta woda brali, pani, oczy myli, żeby
widać było. Moj o teraz i ziać, kazała, latał. Nu pomagała, nu nie znali tych bardzo doktorόw.
– A kada myli sie, utram?
– Nu najwięcej trzeba utram myć sia, mόwią, a pośla obiada to żadnych lekarstwόw nie
trzeba, i zbierać nie możno lekarstwa, tyko do dwanastej godziny. A po dwanastej godzinie czerci
chodzą.
– A jak wy nazywali tu krynicu?
– Pinikła. Ona tak i nazywała sie, bo ona tam w Pinikłe, w rowe. Ona spod gόry wyszedszy.
– Spod gόry?
– Tak. I ona, widzi, wyszedszy naprzeciw słońca, nie wszystkie krynicy idą naprzeciw
słońca, p`oniaczka. Tam jest tych krynicow, i u nas tam, jak ja żyła, też byli krynicy, ale oni nie
liczyli sie za krynicy (o i tutej dzie jest), a ta ona schodzi z gόry, idzi, i o naprzeciw słońca. I ona
liczy sie, że to lekarstwa. O tak. Przyjeżdżali ludzi, dużo skąd, jak dowiedzieli sie, brali ta woda.
– To bardzo dobrze?
– Już tak ludzi wszystkie wierzyli, co ja wiem. Wierzyli, przyjeżdżali. To wo, proszem
pani, a co więcej? Więcej nie ma takiej krinycy.
Pugainiai, El. – Irena Špak-Satkevič, g. 1929 m., kilusi iš Kazimieriškių k.,
nuo 1957 m. gyvena Pugainiuose.
Įr. V. V., G. G., L. S., I. B., L. V., F. K. 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7686/561.

52. [Perkūnas trenks, jeigu basa vaikščiosi. Tada tai klius, negalima basam vaikščioti! Ir
po egle negalima slėptis.
Aš Velnio nemačiau, kalba, kad turi šakes (rankoje), ragus, bet aš jo nesutikau.
Anksčiau buvo, kad žmonės iš Pugainių, iš visur važiuoja į Vievį, tai Velnias – Pinyklėje.
Akys dega. Buvo tokių žmonių – išskobs arbūzą, žvakeles įstatys, per skylutes šviečia. Žmonės važiuoja anksti ryte, dar neprašvitus, ugnis po Pinyklę vaikščioja. Bernai nešioja tą arbūzą ant lazdos,
arkliai baidosi, seni žmonės kalba – Velnias Pinyklėje. Paskui sugrįžta iš Vievio, ieško, neranda.
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– Nie gawarili, czto molnija czorta biła?
– Molna biła, gdzie, pani, idziesz bosa wo, to tedy dostanisz, wystrzeli ciebie piorun, o tak,
bosa nie można chodzić! I pod jodło nie można chować sie.
– A czort możet kamu kazałsia?
– P`aniczka, ja czarta nie w`idzieła, nie w`idzieła, mόwią, że czort i widły ma, i rogi ma,
a czort jego, nie w`idziała, nie spotkała sie, chodziła i po lesie.
Byli ki`edyści, wo czek`aj, czek`aj, przypomna, jiszcz`e powi`em, nazywa sie... Pinikła.
Nazywa sie Pinikła. Ki`edyści ludzi jeździli do Jewja, o tu puhanskie, tu wszystkie, nu, oj, mόwi,
czort był, Pinikla. Jaki oczy palili sie wszystkie, a takie byli rozumniejsza ludzi – wykroją harbuz,
świeczki postawią i przez te dziurki te świeczka pali sie i pokazuji sie. Bo ludzi jechali w nocy, nie
w nocy, nu na ranku, z ciemnem jeszcz`e, nu i ten ogień po tej Pinikle chodzi. Noszą harbuz na
pałce już chłopcy, oj koni boją sie i ludzi stare, czort w Pinikle siedzi. Nu czort już, przychodzą,
potam już przyjedżdżają z Jewja, idą, szukają te.
Dzie, pani, pόjdzie ten czort, dzie on pόjdzie. Ot, mόwia, tylko że czort wόdka zrobił, ot
i wsio.
Pugainiai, El. – Irena Špak-Satkevič, g. 1929 m., kilusi iš Kazimieriškių k.,
nuo 1957 m. gyvena Pugainiuose.
Įr. V. V., G. G., J. U., L. S., I. B., L. V., F. K. 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7686/559.

Ausiutiškės, Vievio sen., Elektrėnų sav.

129
Neries posūkis ties Ausiutiškių
viensėdžiu (nuotraukos antrame
plane, kairėje) (2005-07-11)

53. [Iš kaimo istorijos. Vaiciukevičius gyveno kaip tik ant sienos – čia lenkų, čia lietuvių
pusė. Taip ir gyveno, žemę dirbo, žuvį gaudė. Mokėjo rožę užkalbėti, norėjo ir mane išmokyti.
Bet aš nelabai norėjau, sako, tada negalima eiti į bažnyčią, išpažinties. Tampi kaip burtininkė.
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Man taip pat teko eiti pas Vaiciukevičių gydyti rožę ant kojos. Karvutės dažnai sirgo. Kartą per Šv. Joną atėmė pieną. Vaikai maži, o pieno nėra. Skubu pas Vaiciukevičių, jis duoda žolelių.
Norėjo mane išmokyti užkalbėti. Jis jau buvo senas, bet nespėjo, nuskendo. Sūnėnas iš
Lentvario atvažiavo, išplaukė bučių statyti, sūnėnas išsigelbėjo, o jis nuskendo. Tik po septynių
mėnesių Panerių saloje kūną surado. Būdavo, skenduolių ieško su tinklu. Dviese traukia, būna,
kad užkliudo, randa.
Vaiciukevičius kai užkalba, tai, būdavo, duoda žolelių. Atneša truputį, įdeda į dubenėlį,
užlieja kokiu spiritu ar odekolonu, uždega ir vaikšto aplink karvutę, žolės smilksta, dūmas kyla.
Tris kartus taip reikėjo padaryti (tokiais atvejais visuomet einama į dešinę pusę). Užkalbėti reikia
anksti ryte, iki dvyliktos. Po vidurdienio jau burtininkės vaikšto, jų reikia vengti, tada niekas
nepadės, nė šventas Dievas. Po vidurdienio nepadeda. Taip anksčiau buvo, dabar tik kas – lekia
pas gydytoją.]
– A ta Gόra Wajciuki`ejicza, to kto on, był panem jakim?
– On był na centra granicy, tu polska granica, tu litewska, tak i mieszkali ki`edyści, wie
jak to. I my niedaleko byli, też żyli.
– A czym zajmował sie ten Wajciukiewicz?
– Nu miał ziemi. Ryba łowił, ot i zajmował sie. Tak i wie, jak ki`edyści, p`anieczka, żyli.
– A moża on umiał wrożyć?
– Umiał, rόża zamawiać. Rόża zamawiał, mnie jiszcz`e miał sia nauczyć, babuli (jeszcza
babula była młoda), to teraz już stara. Nu, ale już on to przyszedł, był, jak po naszemu, przewodna, już pośla Wielkanocy. Przyszedł już tu do nas, on mόwi tak, ja ciebie chcem nauczyć... ja nie
bardzo chciała, młoda, mόwi, że nie można wtedy do kościoła chodzić, do spowiedzi nie możno
chodzić, jak zamawiasz, tedy ty już jak czarownica, wie, rozumiesz, jak czarownica.
– Ale on jako człowiek był dobry?
– Dobry był, mnie noga bolała, też przyznawali, że rόża, nu to ja do jego poszł`a. Moja
krowki często chorowali, moja krowka dobra, mleka dawała, a to potrubała, nu to takie sąsiedzi,
nu te sąsiedzi byli... uwali i mnie mleka nie ma, kiedy na Jana. Na Jana, wo. Nu i ta czaruji, mleka
nie ma. I dzieci byli małe, nu i mleka nie ma. Nu to wtedy leca ja do jego, on mnie daje ziόłki, ja
przylatuja, co on mnie tam każy, oblatam ta krowa i doktora przyprowadze. I doktor przyjedzie,
doktor mόwi, soli za mało. Nu dzież tam latem soli za mało? Mleka nie daji i tak mleka nic nie
dawała. Nu to on był o taki doktor.
– A jak on pani chciał nauczyć?
– Nu chciał mnie, już on jak stary, bo tak nie bardzo można, nie pomoży, jeżli on... A jak
on już stary, to chciał mnie nauczyć, jaka młodziejsza, ale on i sam utopił sie (...). Z plemiennikam i przyjechał z Lentwarowa i pojszli, w doł zeszli (a jego łodka pod Wilio stała), w doł zeszel
nu... on stawił te buczy, co jak ja mόwiła, nu, a ten plemiennik jego podciągnął, ten i poleciał, i
plemiennik uciek, nie powiedział, a potym opomniał sie, już poleciał, powiedział żonie, na gόra
zaleciał, już cioca. Nu ciotka przyleciała tu do nas, a moj tu stary był na wiosce, ja poleciała, znalazła i oni wzięli siatki z sąsiadem, nu i nie znaleźli. Za siedem miesięcy potam aż w Ponarach, na
wyśpie, znaleźli, za siedem miesięcy, o tak.
– A moża jakie byli sposoby na szukania tych topielcόw?

– Nu jakie byli, siatka tylko mieli, siatka puszczą. Jeden jedzie, drugi, a siatka idzi, nu i
zaczepują, wot.
– A na co jeszcze on zamawiał?
– A więcej niczym.
– A jak on tam, ziόłki, czy jaka woda?
– Dawał ziόłki, takie ziόłeczki, przynoszą i kładną do miseczki i zaleją tam cymkolak,
jakim śpirtkiem, czy dzikałonem, nu i podpala, i wtedy latam naokoła krowki, tem ten dymak
idzi, trzy razy trzeba było.
– A w ktόra strona?
– Zawsza idzi sia w prawa, tak, w prawa trzeba iść.
– A to rano czy wieczoram trzeba robić?
– Trzeba na ranku, a już o dwanastej godzinie, p`aniaczka, po naszemu, już po dwanastej,
nic nie robi sie, bo już czarownicy chodzą, we dni po dwanastej, już czarownicy chodzą, tedy ich
trzeba lękac sa, już nic nie pomoży i święty Boża już nie pomoży.
– A to co trzeba robić po dwanastej, chować sie?
– Nu nie chowac sa, nu dzież ty schowasz sie, jak trzeba iść i pleć, wszystko, ale już nic
nie robi sie. Już żadnej ni zamawiać ni możno, ni co. Tyko do wschodu słonca wszystko robi sie.
– To on zamawiał, tam modlił sie na tych trawkach też rano?
– Nu pόjdziesz, a do dwanastej musisz iści, już po dwanastej to nic, zamόwić moży, ale to
już, po naszemu, nic nie pomagało, wo tak, panieczka, nic nie pomagało. Nu taka była dawniej,
teraz to już aby tyko do doktora lecą, to tam gdzie. A gdzie to był doktor, nu gdzie, teraz jak u
nas, czort wie gdzie. Nu choć by i krowa zachoruje, nu dana tam tylyfony mnie. Mnie dawszy,
p`aniaczka, i milicja tylefon, jak, pani, będzisz rozpusna, to ja podzwonia do pagałba, o tak i
pania złapi pagałba.
Pugainiai, El. – Irena Špak-Satkevič, g. 1929 m., kilusi iš Kazimieriškių k., nuo
1957 m. gyvena Pugainiuose.
Įr. V. V., G. G., L. S., I. B., L. V., F. K. 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7686/535.
54. [Užkalbėtojas Vaičiukevičius]
Buvo toks Vaičiukevičius, dabar palaidotas. Yra jo memorialas ten, kur jo, šita, sodyba
buvusi, tenai viskas. Nu tai jis ir užkalbėdavo ten nuo visų ligų, ir žinojo tas vaistažoles, ir viskas.
Nu tai...
– Kas užkalbėtoju galėjo būti? Bet kas?
– Sakydavo taip, kad atseit perduot galima buvo vyriausiam arba jauniausiam šeimos,
reiškia, vaikui. Tokia kalba būdavo, ar čia teisybė, ar neteisybė. Nu, šita, žinau, kad mano močiutė
nuėjo pas kunigą, kada išpažinties eidavo, ir pasisakė.
– Aš užkalbinėju, – sako.
– Kokius žodžius tu naudoji?
– Šventus.
– Tai čia, – sako, – jokia ne nuodėmė. Nu...
– O nuo gyvačių buvo tokių užkalbėtojų?
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– Buvo. Buvo tas Vaičiukevičius, vo čia buvo tai... Vo čia man įdomu! Taip, sako, kad gali,
šita, kai rusai sako, vnušenije, įteigti galima žmogų. Bet kaip tą karvę įteigti ir per atstumą, vo
čia tai įdomu.
Mes ganėm vo čia va ant kalno karves ir gyvatė į snukį įkando karvei. Snukis sutino ir tešmuo sutino baisiausiai. Mano pusbrolis su dviračiu nuvažiavo pas tą Vaičiukevičių, tas tik tai paklausė, kokios spalvos karvė, kol atvažiavo, ir ta karvė sveika. Suprantat? Nu tai čia kažkas tai yra,
nu? Žmogui tai tu gali įteigti, kad vo taip ir taip, bet karvei kaip įteigti per atstumą? Cha cha cha.
– O kam nors galėjo palikt savo tą mokėjimą?
– Nu kad nežinau. Jis vieną dukrą turėjo, ta Lenkijoj, va šita, o jis, vargšas, nuskendo šešiasdešimt šeštais metais, žinau, per Didįjį Ketvirtadienį, prieš Velykas.
– Ėjo maudytis turbūt?
– Ne, jis nesimaudė, jis žvejys buvo, kartu žvejojo. Iškrito iš valties ir tik po mėnesio išplaukė.
– Kaip surado išplaukusį?
– Nu išplaukė po mėnesio. Plaukė va čia, Nerim, žmonės pamatė, nubėgo ten už Panerių,
paėmė su valtim ir ištraukė. Nu tai... aš važiavau kaip tik į Kėdainius į komandiruotę, nes Vilniuj
dirbau tada.
Paneriai (buvęs Pakalnės k.), El. – Aleksas Šiukšta, g. 1942 m., vietinis.
Įr. L. S., J. U., I. B., L. V., F. K., G. G. 2007 m. Šfr. U. K. Saug. LTR 7686: 592, 593.

Akmuo, vadinamas Karvute, prie Apskritos

130
Neries ruožas su Karvutės ir
Povilėlio (nuotraukos viduryje)
akmenimis (2007-09-29)

55. [Ten, kur Karvutė, ten buvo daug žuvies, žiobrių. Dabar jų su žvake nerasi. Daugiau
žvejų negu žuvies.
Vaikystėje, pamenu, nebuvo valo. Randi kokį kabliuką, iš balto arklio uodegos išrauni
karčių, supini, tai oi, tik trauk gružlius.]
– Nu a tam dalej Sinij kamień, Krówka, czemu Krówka?
– Tego ni moga powiedzieć, ja za młody jestem.

– A mówili, że tam bardzo dobrze ryba łapać?
– Tam ryba trzymała sie ladnie. Cyrta. A teraz już z świecą nie najdziesz. Widzi jak.
– Cirty?
– Nu tak pewno, bo więcej rybaków jak ryby.
W dzieciństwie pamiętam, wie, nie było ni żyłków tych, ni kruczków. Najdziesz jaki kruczek, a żyłki to nie było, konika chwost nachodzili. Oderwiesz chwost od konia, nu wie, biały koń
gdzie chodzi, spleciesz ta, plecionka taka i oj, tylko ciąg`aj kiełby.
Pugainiai, El. – Franek Balkevič, g. 1941 m., vietinis.
Įr. V. V., G. G., J. U., L. S., I. B., L. V., F. K. 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7685/1064.
56. [Karvute vadino. Karvė – gyvulys, o ta Karvutė – tai ten plaukė žvejoti! Ten sekėsi gaudyti žuvį. Ten valksmas, vadino Karvutė. Kur plauksim? Prie Karvutės, sako, ten sekasi žvejoti.]
On tam potym kamień jest dalej, jak poj`edzicia, nazywa sie Karowka kamień, a czemu
ona Karowka nazywa sie.
– Krowa czy Karowka?
– Karowka nazywali. Krowa to już tak żywotna, a ta Karowka, to ona, jeździli rybu łowić!
Ryba, wie, ludzi. Można było łόdką jeździć, ryba i tam ryba łowiła sia. Ta ryba jak nałowią, oni
mają, nu to oni nazywali tam uł`ow, nu to nazywali Karowka. Gdzie pojedzim, kola Karowki,
tam ryba dobrze łowi sie. O tak, prosze pani.
Pugainiai, El. – Irena Špak-Satkevič, g. 1929 m., kilusi iš Kazimieriškių k., nuo
1957 m. gyvena Pugainiuose.
Įr. V. V., G. G., L. S., I. B., L. V., F. K. 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7686/529.
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Karvute vadinamas akmuo prie
Apskritos viensėdžio žvelgiant iš
pietvakarių (2007-09-29)

57. [Pamenu, kaip ten plaukdavo žvejoti. Mano vyras, vaikai. Prie tos Karvutės sekasi
žvejoti. Kaip karvės melžiamas pienas, taip ten ta žuvis gaudosi, už tai taip pavadinta. Štai kaip
anksčiau kaime buvo. Štai taip! Todėl pavadinta Karvutė. Ten žvejai tinklu gaudydavo.]
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– A powiedzieć, o tej Karowce, to i nic nie było napisane. A co pani jeszcze pamięta o tej
Karowce?
– Nu tyko pamiętam, że tam jeździli ryba łowić, o tak. Moj daża stary jeździł, mόj mąż,
jak mόwi sie. I dzieci moje tam jeździli. Nu i dzie pojedzim łowić? Pojedzim koli Karowki. A
tamtej Karowki, nu to ryba złowi sie dobrze, nu to jak krowka doji sie mleka, i ta ryba już jak
złowi sie, nu to tak za to nazwana. O tak, wiesz, jak na wiosce kiedyścy była. O tak! Zato ona i
nazywa sie Karowka. Bo tam dobrza złapi sia ryba.
– A jak łapali ta ryba?
– Siatką, pani, a jak myslała. Łόdki, my mami i teraz łόdkę. Dzie to tamta druga p`oniczka,
idźcie, siadajcie. Co macie stać, większa nie wyrośnicia!
Pugainiai, El. – Irena Špak-Satkevič, g. 1929 m., kilusi iš Kazimieriškių k., nuo
1957 m. gyvena Pugainiuose.
Įr. V. V., G. G., L. S., I. B., L. V., F. K. 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7686/532.

Kalnas, vadinamas Koplyčia, prie Panerių
58. [Dega auksas]
– Tai dar apie tą Koplyčią. Karves ganydavot, rasdavot...
– Nu, dar rasdavom tai mes ten kažkokių tai plytgalių, tokių raudonų ten, supranti, šita,
ką ten... kasinėjo ten žmonės, ieškojo ten kokių tai turtų, ten biesas žino...
– O kodėl? Kalbėjo, pasakojo, kad ten yra?
– Taigi legendos eina. Vienas kitam pameluoja, kitas dar pagražina, supranti...
– Papasakokit tas legendas, kaip meluoja?
– Nu kaip... Pasakė, kad ten matė: kažkokia tai ugnelė degė, tai atseit auksas ten yra kažkur
tai užkastas. Kitas, durnius, lopetą stvėręs bėga kasinėt ten, supranti, cha cha cha.
– O kodėl ten ugnis degė?
– Ar ten kas matė, ar ten nematė! Taigi žmonės neturėdavo ką veikt – laikraščių nebuvo,
radijo nebuvo, televizoriaus nebuvo. Tai jie patys linksminosi, vienas kitam meluodavo.
– Tai ką reiškia, jeigu jau pasirodo ugnis, pavyzdžiui, ant kalno?
– Nu tai sakydavo, atseit auksas kažkur tai yra užkastas, reiškia, dega auksas (...).
Paneriai (buvęs Pakalnės k.), El. – Aleksas Šiukšta, g. 1942 m., vietinis.
Įr. L. S., J. U., I. B., L. V., F. K., G. G. 2007 m. Šfr. U. K. Saug. LTR 7686/580.
59. [Stebuklingas kalnas]
Čia Kaplyca vadinasi (...) kelintais čia metais... trisdešimt septintais suvažiavo iš visur
ieškot to lobio. Nu ir diedukas juokėsi. Kaulų, čia matosi kaip Koplyčia, ten kažkur kada buvęs
gal tie duobės užk... kažkas su lobiu.
– O kokio lobio ieškojo?
– Sako, čia kažkur eina laiptai auksiniai!

– O kieno tie laiptai, iš kur?
– Nu tai žin... nuo seniau taip pasakoja. Nu ir, šita, ieškojo, bet nieko nerado. Tai diedukas
sako, vienas policininkas tenai jau ieškojo, tai diedukas jam hep už užpakalio, tai kad nušoko! Ir
čia, žinot, dar pasakoja, kad... eee...
Nu seniau ten, čia kalnas buvo didelis, kaplyčia viršuj, o apačioj ten labai tokia pievelė. Tai
vienas žmogus ganė arklius ir jam prisisapnavo. Sako:
– Ateik pas mane.
Sėdi, sako, kūferis,* jau jis taip pasakoja, ir du šunys baisūs, ir mergina užkerėta. Nu ir jis,
sako, ant kito šono ir vėl arklius tuos gano, ir vėl sapnuoja, Tai jis greit už arklį ir atbėgo namo. Ir,
sako, ir namuose dar sapnuoja. Kad ateik, sako, toj toj vietoj, aš lauksiu...
– O kas taip sakė? Ta mergina užkerėta?
– Ta mergina užkerėta jam taip sapnavosi. Nu tai va, aš žinau tą Koplyčią. Bet čia Koplyčia, kaip jūs rodot, va šičia va, Koplyčia ta.
– Ir kas toliau su tuo?
– Nu taip ir pasiliko, ir tų lobių nerado. Ir kalnas tas ir yra. Bet čia kažkoks toks stebuklingas kalnas. Sakė, kad kaip kam pasivaidendavo. Čia gal kažką... labai kaulų, tiesa, iškasė labai
daug žmonių, tam kur kaip kasė. Kaip koplyčia, tai matosi. Nu gal, aš nežinau, kiek te metų kažką
ten. Ten seniau nieko nebuvo, dabar jau krūmai užėję. Koplyčia. Tai Koplyčia ir vadinasi Koplyčia, vadinam čia. Vo šitoj maždaug vietoj jinai, į kalną.
– O ką sakydavo apie tuos kaulus žmonės?
– Nu nieko. Va, iškasa žmogaus kaulus, ir vsio. Kaip ieškojo to lobio.
Paneriai, El. – Jadvyga Jakonytė-Mickevičienė, g. 1930 m., vietinė.
Įr. V. V., L. S., J. U., I. B., L. V., F. K., G. G. 2007 m. Šfr. U. K. Saug. LTR 7686/643.
* Skrynia.

Paneriai, Vievio sen., Elektrėnų sav.
60. [Tuteišas]
– Ai, seniau, seniau čia lenkiškai vadindavo. Čia šitas kraštas, čia lenkiškai šnekėdavo.
Nors skaitėsi Lietuva, bet šnekėdavo žmonės lenkiškai.
– Tai va čia kas gyvena: lenkai ar lietuviai?
– Skaitėsi lietuviai, bet buvo įpratę nuo senų laikų, šita, prie lenkų kalbos.
– O jūs mokat lenkiškai?
– A czemu nie? Cha cha cha. Jeigu aš tuteišas.
– O jūs lietuvis ar lenkas?
– Aš skaitausi lietuvis.
– Bet tuteišas?
– Tuteišas, nu tuteišas. Vilniaus krašto. Cha cha cha. Tuteišas.
Paneriai (buvęs Pakalnės k.), El. – Aleksas Šiukšta, g. 1942 m., vietinis.
Įr. L. S., J. U., I. B., L. V., F. K., G. G. 2007 m. Šfr. U. K.
Saug. LTR 7686/572.
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132
Panerių dvaro sodybos
ūkinis pastatas
(2007-06-26)

61. [Lenkiškai kalbėdava, lietuviškai dainuodava]
[K.D.:] Aplinkumoj žmones tai čia lenkiškai šnekėdava, bet jie lietuviškai mokėdava dauguma, supranti, mokėdava.
[D.D.:] Lietuviškai dainuodava, o lenkiškai kalbėdava, cha cha cha. Lietuviškas dainas
dainuodava, o kalbą nemoka lietuvišką.
– O tai kas jie: lietuviai ar lenkai?
[D.D.:] Šitoj pusėj Neries buvo lenkai... [pasitikslina. – Vait.] lietuviai. O anoj pusėj Neries – lenkai. Per pusę kažkaip buvo čia. Bet jie tas dainas mokėja lietuviškas.
– O kokios Jums įsiminė, kokie pavadinimai?
[D.D.:] Cha cha, neatsimenu. Žinau, kad dainuodava lietuviškai.
[K.D.:] A lenkai čia vietiniai tai šneka lenkiškai, a dainuot tai lietuviškai. Lietuviškas dainas, kaip tai supranti, lenkiškai jie gal ir nemokėja, aš negirdėjau.
[D.D.:] Vaikai – jau visi lietuviškai.
[K.D.:] Dar mes nevedę buvam, tai į šokius nueidavam, tai aš dar grajindavau su... ant armonikas, tai... tai... jie čia atsinešdava armonikas, supranti, tai grajindavau jiem, jie dainuodava.
Da patikdavo, lietuviai, tai dar, matai, gerbdava, da muzikantas, tai jeigu kokį išgėrimą bernai
daro, tai ir man būtinai: „Pan Klemenc, hoc“, cha cha cha cha.
[Tėvas amžinai sakydavo, tokia savaime kalba susidariusi.]
Paneriai, El. – Klementas Dapkus, g. 1922 m., kilęs iš Skemų k., Rokiškio r., ir Danutė Keliuotytė-Dapkuvienė, g. 1929 m., kilusi iš Kvietkų k., Biržų r., abu pateikėjai
į Panerius persikėlė 1951 m.
Įr. V. V., L. S., J. U., I. B., L. V., F. K., G. G. 2007 m. Šfr. L. V. Saug. LTR 7685/1084.

62. [Gudai apie Vievį]
– Mama mano prie Vievio, Vievinykai. Bet mus tėvas labai bardavo. Paidu, pridu, pane...
prinesu. Va tokie gudai.
– Gudai?

– Taip. Tai tėvas labai bardavo [mamą. – Vait.] ir mums neleido taip šnekėti. Mūsų tokia
ne lenkiška kalba, bet ne tokia gudiška. O tenai mažas vaikas ir labai tėvui buvo juokinga. Prinesu, paidu – tokie va žodžiai, tai jau tėvą... jeigu mama jau... Tėvo nebūdavo, tai gal į mus tokio. Bet
mes taip tikrai tų žodžių neišmokom. Tokia gudiška. Tai tenai nuo Vievinykų, prie Vievio kitoj
pusėj kaimas, tai ten tokie gudai.
Paneriai, El. – Jadvyga Jakonytė-Mickevičienė, g. 1930 m., vietinė.
Įr. V. V., L. S., J. U., I. B., L. V., F. K., G. G. 2007 m. Šfr. U. K. Saug. LTR 7686/656.
63. [Netikri lenkai]
– O tai tėvas kokia kalba liepdavo kalbėti?
– Nu va, kaip ir... kaip dabar. Aš sakau, man neskiriu. Nu teip... netikri čia Vilniaus rajone,
taigi netikri lenkai, bet tokia panaši į lenkišką, mes viską suprantam.
– Lenkiškai ar lietuviškai tėvas liepdavo?
– Lenkiškai mes kalbėjom. Bobutė kažkaip mūsų senesnė, jinai mokėdavo, nes... Persižegnot mus mokino lietuviškai. O iš kur jinai tenai...
Paneriai, El. – Jadvyga Jakonytė-Mickevičienė, g. 1930 m., vietinė.
Įr. V. V., L. S., J. U., I. B., L. V., F. K., G. G. 2007 m. Šfr. U. K. Saug. LTR 7686/658.

133
Pasakoja Jadvyga Mickevičienė
(2007-06-26)

64. [Lenkai visą laiką krikščioniai buvo]
Aš lenkiškai, bet aš moku ir lietuviškai poterius, ir tuos. Aš sakiau, aš ėjau ir tų, ir tų, neužmiršau. Nu, kada vaikus krikštijau, tai lietuviškai kalbėdavau, nes kažkaip lenkiškai negražu.
O aš girdėjau daug žmonių, kurie ir lietuviai, o išmokę lenkiškai melstis. Sakė, daugiau
padeda. Čia gal lenkai taip išgalvoję. O gal iš pripratimo.
– Tai kas čia pirmas pasakė, kad geriau lenkiškai melstis?
– Tai čia aš girdėjau daug, kad sako lietuvis, taip, o išmokęs lenkiškai poteriauti. Kad čia
skaitos daugiau į Dievą. Kad lietuviai pagoniai buvo gi ilgą laiką, o lenkai nuo senų jau tikintieji,
prie Dievo daugiau. Nu gi lietuviai gi ne... ne taip seniai tą krikščionybę įsigijo, jūs gi žinot.
– Kada?
– Nu prie... prie kokio čia kunigaikščio? Vytautas ar kas pakrikštijo mus? Mes gi buvom
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pagoniai, lietuviai. Jūs gi istorijas taigi baigėt, žinot. Aš tai tris klases baigusi, tai nežinau tiktai. Iš
žmonių aš žinau, kad... kad lenkiškai.
– Tai lenkai daug seniau?
– Tai lenkai visą laiką krikščioniai buvo! Jo!
– Nuo pradžių?
– Nu (...). A man, sakau, man vienodai ir lenkai, ir lietuviai, tas pat. Man skirtumas... man
svarbu žmogus. O čia gyveno vienas žydas, bet aš nekeisčiau nei į lietuvį, nei į lenką. Jau toks nuo
dūšios žydelis buvo! Senas. Nu.
Svarbu jis dūšią turi gerą. O kad čia skaityt va, tu lietuvis, ar tu lenkas, man vienodai rodo,
vienodai. Nu čigonų tai nelabai tiktai kenčiu. Jie apgaudinėja labai.
Paneriai, El. – Jadvyga Jakonytė-Mickevičienė, g. 1930 m., vietinė.
Įr. V. V., L. S., J. U., I. B., L. V., F. K., G. G. 2007 m. Šfr. U. K. Saug. LTR 7686/654.
65. [Klumpiai ir lapciai]
Žinot, kada mes turbūt gyvenom čia, prie Neries, ten, anoj pusėj, buvo lenkai, o mes čia
lietuviai, mes labai nuo vaikystės dažnai bardavomės. Nors mes lenkiškai kalbėjom ir jie, bet mes
visaip iš... karves ganydama iškoliodavom vieni kitų. Įsivaizduojat, čia lenkai, o čia lietuviai, ir tie
patys lenkai... ir lenkiškai kalbėdavom taip pat. Nu ir nepatikdavo, nu.
– O tai kaip jūs plūsdavotės?
– Nu, ir durniais, ir ubagais, ir jie mus klumpiais, a mes juos lapciais. Nu mes negražiais
žodžiais tai ne, ne. Bet va, ten klumpis tu! O jie sako... Jie, kad lietuviai klumpiai. O mes sakom:
O jūs lapciai! Nu, suchadakai tokie, žinot? Nu va, va šitaip.
– O dar kaip vadindavot?
– Nu kaip ten galėjom, kiti ir pavardė žinodavom, jau ten negi kaip dažnai ganai karvės
tos. Nu ir vaikai nuo to jie nepatikdavo. O mano vai... ta, šita, Aldona, tai ėjo pas vaikus ir žinojo,
kad mes čia lenkiškai kalbam, tai vaikai ją pšeke vadino. Pernai buvo susitikimas šitam... vaikų
namų. Nu ir pakvietė ir juos. Tai duktė ir juokėsi, sako, jūs mane, sako, vadinot pšeke visą laiką,
o aš dabar baigiau lietuvių kalba ir aš, sako, taisau saugumo departamente klaidas, sako, taisau,
va, jūsų dabar, lietuvių. Taip pasijuokė dar, va.
Paneriai, El. – Jadvyga Jakonytė-Mickevičienė, g. 1930 m., vietinė.
Įr. V. V., L. S., J. U., I. B., L. V., F. K., G. G. 2007 m. Šfr. U. K. Saug. LTR 7686/572.
66. [Vietų vardai]
Tai mano tėvas vis sakydavo Arškecynia. Yra pavadinimas kalno – Arškecynia. Tai tėvas
sako, bala žino, ar čia lietuviškas, ar čia va... Tėvui mano buvo įdomu. Paskui Baravykinė – ten
miške toks, Baravykinė. Gal, sako, baravykai labai augdavo, kad Baravykinė, va.
Sušnirov. Sušnirov – jau čia lenkiškai. Visokių, a tokių va, būdavo pavadinimų. Ot, o kitur
labai akmenų, ten toliau, pakalne eidama, Akmenų kalnas. Nu tai jau lietuviškas pavadinimas,
jau matosi lietuviai čia gyveno kada tai, nu.
Paneriai, El. – Jadvyga Jakonytė-Mickevičienė, g. 1930 m., vietinė.
Įr. V. V., L. S., J. U., I. B., L. V., F. K., G. G. 2007 m. Šfr. U. K. Saug. LTR 7686/644.
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Panerių dvaro darbininkų pietūs
(apie 1928)

67. [Apie baudžiavą]
Tai diedukas mano dar baudžiavoj dirbo. Tris dienas dirbo baudžiavoj, o tris dienas dirbo ponui. Tai čia baudžiava. Dar nuo baudžiavos buvo toks ilgas, prie mokyklos pasilikęs... nu,
kluonas ar ten koks toks pastatas. Ten nuo baudžiavos pasilikęs.
– O ką jis atsiminė dar iš baudžiavos?
– A tai jo neprisimenu!
– Jis nepasakojo – sunku buvo, geras ponas, blogas...
– Nu kur ten geras būdavo! Jeigu aš jums... ar jūs pas mane dabar ateisit tris dienas už
dyką dirbti. Gi nieko nemokėjo, turėjai tris dienas atidirbt ir viskas. O tris dienas saviep. Diedukas sako, va, atėjo toks laikas, sako, atsirado toks žmogus, panaikino baudžiavą, va šitą prisimenu. Ir tada išdalino žemę visiems žmonėms, kiek čia buvo, jau kur ėjo, matomai, turbūt į
tą baudžiavą. Va. Ir po dvidešimt penkis hektarus kiekvienam. Tai taip matosi visoj Lietuvoj tą
baudžiavą tada panaikino. Nu tai ponai... iš kurgi tie dvarai? Aš jau nuo seniau ponų nekenčiu,
žinot. Aš galvoju, savo procu nieks neįgyja. Aš labai daug gyvenime dirbau ir nieko ne... turėjau,
tiesa, sutaupius dvidešimt šešis tūkstančius rubliais, tada buvo labai dideli pinigai. Ir šešis atidavė, dvidešimt taip ir žuvo.
Rusiški dvidešimt šeši tūkstančiai tai gana nemaži pinigai buvo, sunku buvo uždirbt. Bet
ponu tai netapau. O dabar? Dvarus, tai galvoju... ponam dvarus statydavo ir tus prie baudžiavos
(...). Aš tai ponų iš viso labai nekenčiu. Savo procu nieks neįsigys kaži ką. A ne tiesa? Sukčiavimu,
apgaudinėjimu tiktai ir viskas.
Paneriai, El. – Jadvyga Jakonytė-Mickevičienė, g. 1930 m., vietinė.
Įr. V. V., L. S., J. U., I. B., L. V., F. K., G. G. 2007 m. Šfr. U. K. Saug. LTR 7686/646.

68. [Panerių dvaro vaiduokliai]
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Aš dvidešimt du metus budėjau naktimis, aš nieko nieko...
– O gal seniau pasakodavo, kad...
– Pasakodavo, kad ten karalaitis, ten koks kunigaikščio sūnus pasikorė. Tai ten taip, tai ten
tai, šituose namuose, tai, sako, kažkas naktį tai duoda, tai ten velnių yra, bet aš sakau, aš nieko
nemačiau.
Vienas rašytojas buvo atvažiavęs, čia ir jis, sako, rašė knygą (toks budėjimo kambarys
buvo prie salės), sako, rašau rašau, žiūriu – kamuolys toks įsirideno ir dingo sienose.
Ir aš sėdžiu vieną kartą, galvoju: o kodėl čia man nepasirodo? Nu pacas tai. Būdavo pacų,
va taip per duris ir nubėga. Nu bet tai pacas. O taip nupasakodavo, man atrodo, kaip bijo žmogus, tai jam ir darosi. Kaip nebijai, tai nieko nėra. Aš sakau, aš nieko...
Paneriai, El. – Jadvyga Jakonytė-Mickevičienė, g. 1930 m., vietinė.
Įr. V. V., L. S., J. U., I. B., L. V., F. K., G. G. 2007 m. Šfr. U. K. Saug. LTR 7686/629.
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Pasakoja Aleksas Šiukšta
(2007-06-26)

69. [Panerių kolūkio įkūrimas]
Čia kai buvo kolūkis, Panerių vardu pavadintas, nu ir mano tėvas buvo, nu šita... nei
vienos klasės nebaigęs, bet buvo pirmas kolūkio pirmininkas, kada žmonės dar rinko. O paskui jau pradėjo, šita jau... partiečiai savo žmones siųst. Juos atseit išrinkdavo. Atveža, pasako,
vat: „Čia jūsų būsimas kolūkio pirmininkas, reiškia, ir jūs jau jį išrinkot“, cha cha cha. Nu tai
vot (...).
– Ne, kolūkis jau buvo sukurtas jau. Kolūkis susikūrė, šita... keturiasdešimt devintais metais čia. Tai aš prisimenu, mano tėvas pirmininkavo, tai subūrė šita... visus žmones. Devinto

rugsėjo aš ėjau iš mokyklos, o jie pirmą dieną rugius sėjo jau bendrai. Labai norėjo, šita, kad jau
nuimti bendrai, kur buvo žmonės pasisėję.
Paneriai (buvęs Pakalnės k.), El. – Aleksas Šiukšta, g. 1942 m., vietinis.
Įr. L. S., J. U., I. B., L. V., F. K., G. G. 2007 m. Šfr. U. K. Saug. LTR 7686: 577, 588.
70. [Upė buvo labai gili]
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Čia tik tai, žinot, pasakysiu, kad ta upė buvo labai gili. Ir didelė. Baltarusija paėmė pusę
vandens iš mūsų.
– Kaip jinai paėmė?
– Nu ten, iš kur išteka, turbūt galima paimti? Ir čia, žinot, ką būdavo? Pavasarį užliedavo
čia visą ežią, net iki miško! Didžiuliai ežerai būdavo. Čia mes gerai prisimenam, mes negalėjom
net išvažiuoti. Eidavom pėškom čia į kalną. Smėlis. O čia visur buvo iki to pakalnio, visur vanduo
užliedavo. O kada Baltarusija paėmė vandenį, tai pas mus jau dabar ramu.
– O vat anksčiau, kai ta upė didelė buvo, maudytis eidavot?
– Tada seniau eidavom visi, švarus vanduo buvo, ne taip, kaip dabar, kanalizacijos visos.
Paneriai, El. – Jadvyga Jakonytė-Mickevičienė, g. 1930 m., vietinė.
Įr. V. V., L. S., J. U., I. B., L. V., F. K., G. G. 2007 m. Šfr. U. K.
Saug. LTR 7686: 626, 627.
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Klemento ir Danutės Dapkų
šeima ant Neries kranto
(XX a. antroji pusė)

71. [Neries potvyniai]
– O upė kaip pasikeitė?
– Ai, upė tai labai! Būdava, pavasarį jisai čia užlieja va šitą šoną, supranti, ligi mišką, kaip
jūra būdava. Pakildava kokius... aštuonis mėtrus pakildava Nėris. Bet dabar baltarusiai, kaip jie
savą jūrą kur tenai padarė, supranti, nukreipė vandenį, supranti, iš šitos... tai kad dabar pavasarį
visai pakyla, gal taip pusantra metra, gal du metrai, jeigu pakyla, tai daugiau nebepakyla.
A tej pasakoja... pasakoja, kad čia katrais trisdešimt antrais metais tai... čia va tiesiai už
Neries kaimas yra, bet toks pažemesnėj vietoj, tai nunešė visą kaimą, tai, saka, supranti, (pasakoja
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vietiniai žmonės) tai šuva prie būdos, ant būdos sėdi, supranti, namų neša, cha cha cha, ir šuva
da sėdi ir gaidys ant stoga užlipįs. Ungi nunešė visų kaimų, nuplovė. A dabar nebepakyla niekur.
Paneriai, El. – Klementas Dapkus, g. 1922 m., kilęs iš Skemų k., Rokiškio r., Paneriuose gyvena nuo 1951 m.
Įr. V. V., L. S., J. U., I. B., L. V., F. K., G. G. 2007 m. Šfr. L. V. Saug. LTR 7685/1087.
72. [Laivyba Neryje]
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– Ir kiek dar metų plukdė?
[K.D.:] – Dar plaukė gal kokius... penkius ar septynis metus, dar šitaip pas mus plukdydava. *
– Tai į kur juos plukdė?
[K.D.:] – A žemyn čia, į Nemuną... į Jonavą, daugiausia gal į Jonavą, tenai baldų gamykla
tokia didela buva. Žemyn plukdydavo čionai. Į Kauną pusę.
[D.D.:] – Ir garlaiviai plaukdava iš Vilniaus į Kauną.
– Pamenat Jūs?
[D.D.:] – Čia, pamenu, plaukdava. Pavasarį.
– Pavasarį. O tai kas jais plaukiodavo?
[D.D.:] – Ne, nuplaukia, galas žina, bet praplaukdava pro čia.
– Bet ar su keleiviais ar kroviniais kokiais?
[D.D.:] – Ne.
[K.D.:] – Ne, keleivinis garlaivis būdavo, plaukdavo pavasarį, plaukia, supranti, per kelių
dienų, supranti, grįžta iš Vilniaus, jau... ir į Nemuną skuba, kad paskiau neišplauks gal‘.
Tai, žinai, vienąsyk mes prie Neries buvom, a čia sala tokia yra, tai čia va viena pusė, čia
kita, tai tas jūrinykas, supranti, da jis per tą triūbą sava paklausė, kuria puse plaukt, ar ta, tai aš
parodžiau, kad ana puse giliau, ta gilesnė, o šitą ta saliūkių yra, negili.
Plaukdavo garlaivis pavasarį, supranti, kai ledai išeina, tai puškuodava.
Paneriai, El. – Klementas Dapkus, g. 1922 m., kilęs iš Skemų k., Rokiškio r., ir Danutė Keliuotytė-Dapkuvienė, g. 1929 m., kilusi iš Kvietkų k., Biržų r., abu pateikėjai
į Panerius persikėlė 1951 m. Įr. V. V., L. S., J. U., I. B., L. V., F. K., G. G. 2007 m.
Šfr. L. V. Saug. LTR 7685/1089.
* Maždaug iki 1958 m.
73. [Nešvarus labai vanduo]
[K.D.:] Žiobriai kai nerštėdava, tai užstatydava, supranti, tokias užtvankas padara ir bučius... su bučiais gaudydava. Tai jie, supranti, prigaudydava labai daug, vagi tų žuvų, gaudava
štukam, supranti, pa du, pa tris šimtus štukų sugauna, ir taigi žiobriai nemenkos žuvys, tai sugaudava labai daug. A daba jau išnyka, nebėra nieka, supranti, čia.
[D.D.:] Nieks nebesugauna daba nei žiobrių nei lašišų.
[K.D.:] Nery ir vanduo toks užterštas eina, kaip ir greimas, supranti, tai ir va mes kada, ką
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Viena iš Neries
prieplaukų Vilniuje
(XX a.
3–4 dešimtmečiai)

nors te[n] dirbi, tai iš Nėries parėję da turim nusipraust da, cha cha cha. Čia prieš salą nesėdim,
kad vat, kaip greimas eina, supranti, tas naftas.
– Ir dabar va taip?
– Eina, eina ir daba dar.
– O kodėl taip?
– Nešvarus labai vanduo. Būdava, prieini, taigi, nuo kranto metras trisdešimt kokių, taigi,
dugnas matas, supranti, tai va, žuvytes, kaip plaukia, ir visas matai, viskas. A daba prieini kokių
trisdešimt centimetrų ir dugna nesimata. Drumzlinas vanduo toksai. Matai, tų šitų atliekų iš
Vilniaus gamyklų tų šitiek eina, tai visokie.
Paneriai, El. – Klementas Dapkus, g. 1922 m., kilęs iš Skemų k., Rokiškio r., ir Danutė Keliuotytė-Dapkuvienė, g. 1929 m., kilusi iš Kvietkų k., Biržų r., abu pateikėjai
į Panerius persikėlė 1951 m.
Įr. V. V., L. S., J. U., I. B., L. V., F. K., G. G. 2007 m. Šfr. L. V. Saug. LTR 7685/1087.

74. [Apie žvejybą]
Su šniūrais, šniūrus mesdavom. Tai, supranti, įsitaisėm, dar čianai... tį vietiniai dar tokio...
iš rankas nusviedžia, o mes jau laivelį turėjam, tai mes galėjom mest per visą Nėrį. Čia pririšom prie krūma, supranti, paskiau svorį didelį nuleidom, kad jau šniūras gulėtų ant dugna. Ir
čia per visų kabliukų, supranti, tai žuvį nuimam, su laivu perplaukiam, tik pakeliam, pakeliam,
pakeliam, žuvį nuimam, sliekus užmaunam, cha cha cha. Tada kažkaip tai dar nedrausdava, tai
inspekcijos neieškodava.
– Naktį žvejoti neteko?
– Ai, tai mes naktį ir žvejodavom, supranti, tai šniūrus tik naktį. Dieną tai nieka nesugausi, dieną tik su meškere, o taip tai, supranti, nakčia. Nakčia.
Bet jų ten tų, stambesnių žuvų tai jau ne, kai va lašišas, katrie būdava profesionalai žvejai,
tai lašišas pagaudava, didelių po keturiasdešimt kilogramų, po dvidešimt. Tai vienąsyk ant meškerės mūsų vienas, supranti, darbų instruktorius, sugava 23 kilogramų. Su žmona... su žmona
nuvažiavo, tai tas malkas kirta, tokius alksnius, palei Nėrį. Ta žmona jau paėmė jo meškerę,
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supranti, ir mėta vis ir „Imk, imk“ saka. Pameta gal tris mėtrus ar kiek in aną krantą. Ir jai capt,
supranti, ir traukia tų meškerį, ir laika tiktai, rėkia: „Stasy, Stasy, manį jau neša“. Tai tas atbėga,
tai jis vargina vargina, kol privargina, žinai tokia, supranti, jau 23 kilogramų, jau per visą dviratį.
Tai bent lašišas drausdava, supranti, ir dabar draudžia, ir tada jau drausdava žvejote. Tai jis kombinzonan susuka, supranti, prie dviračio prisiriša, tai per visų dviratį! Didžiulė žuvis, reiškia. Tai
tokia pastaikė, didžiausia žuvis.
Paneriai, El. – Klementas Dapkus, g. 1922 m., kilęs iš Skemų k., Rokiškio r., nuo
1951 m. gyvena Paneriuose.
Įr. V. V., L. S., J. U., I. B., L. V., F. K., G. G. 2007 m. Šfr. L. V. Saug. LTR 7685/1086.

138
Pasakoja Klementas Dapkus
(2007-06-26)

75. [Apie žvejybą]
Dušegubka tai ten, kur vienam dviem reikia važiuoti. Tai šitas draugas vadino, kad...
– Kodėl dušegubka?
– Prieky[je] lentutė tokia buvo užkalta, ten šitų batų,* laivo tokio. Nosis, reiškia, šita, reiškia, aš taip. O ten lentutę tokią jis įkaldavo, mažiau reikėdavo, šita, lenkti tas lentas.
– Tai su lentute – tai jau bat?
– Ne ne, tai dušegubka.
– O kodėl dušegubka?
– Nu ji mažesnė. Ji maža yra, labai greitai apvirsdavo. Nu. O kodėl Vievy kavinę vadina
mardaboika? Cha cha cha! Už tai, kad nuėjęs gali labai greitai į snukį gauti. Cha cha cha. Nu čia
labai greitai galėjai, šita, apsiversti ir nuskęst. Už tai dušegubka ir vadindavo.
– O čaika negirdėjot?
– Ne, čia daugiau moksliškai.
– O kokias dar atsimenat žuvis čia?
– Man tai labai patikdavo, kada eidavo lašišos.Tai bent buvo žuvys. Pagaudavau po penkias, po septynias lašišas tas į dieną. Ir tų žuvų būdavo. Tinklai, gi nebūdavo visos tos chemijos,

kaip sakant, dabar ten kažkokių tai. Vo šita, iš kanapių, reiškia, pindavo virvutes tokias plonas
per žiemą, padarydavo tuos tinklus kanapinius ir gaudydavo žmonės.
– O naktį gaudydavo ar ne?
– Naktį ir aš bandžiau. Labai gerai su žuvim. Man labai gerai sekėsi šita žvejyba. Ji galėjo
labai brangiai kainuot. Cha cha cha.
– Kaip atrodydavo naktį žvejyba?
– Tiesiog prikapodavo smalėkų. Padarydavo, vadindavo virtuve.
– Virtuve?
– Virtuve.
– Šita, kur smaliekai..?
– Nu, kur kūrendavo, reiškia. Nu, pritvirtindavo prie laivo krašto tą, na tokį... groteles
tokias metalines, ir ant tų grotelių kūrendavo tą laužą, ir matydavo. Oi, tada buvo labai daug, šitų,
ūsorių. Dabar ūsoriai išnyko, aš nežinau. Būdavo taip, pažiūrėk, kai užplauki tenais arčiau tos,
šita, mokyklos, tai vienas prie kito stovi!
– Šita virtuvė, toks žodis negirdėtas. O kaza gal?
– Ne, ne... ne ne, kitaip čia nevadindavo.
– Virtuvė čia?
– Va čia virtuve vadindavo ir viskas.
– O kodėl sakėt, galėjo baigtis blogai žvejyba naktį?
– Nu tai buvo visada draudžiama.Visokių gi žvejų yra buvę.
Mane tai girdavo seni, šita, žvejai, kad aš nebuvau karštakošis: jeigu aš kokią žuvį nusižiūriu, tai jau jinai m a n o, jau viskas. O kiti sužaloja, skuba, subado tas žuvis, viskas tai... mano
nervai buvo stiprūs nuo vaikystės.
– Tai čia reikėdavo kantrybės žvejyboje?
– Už tai aš čia, šitam, visuose kaimuose, pirmas parašiutininkas buvau. Tai aš kai grįžau iš
po šuolio, tai čia mane čia kaip kosmonautą sutiko.
Paneriai (buvęs Pakalnės k.), El. – Aleksas Šiukšta, g. 1942 m., vietinis.
Įr. L. S., J. U., I. B., L. V., F. K., G. G. 2007 m. Šfr. U. K. Saug.
LTR 7686: 613–615.
* Botas (bat) – plokščiadugnių valčių tipas.

Kryžkelis, Vievio sen., Elektrėnų sav.
76. [Lietuvių karių kapas]
A, o čia miškas – didelis miškas. Ir aš einu uogaut, grybaut, seniau. Ir ten stovi kryžius,
aptvertas gražiai ir parašytas... lentukė iš medžio išpjaustyta, vardas ir pavardė. Vienas, tai žinau,
Vincas, pavardės neįskaičiau, kito – vėl. Du palaidoti. Aš teiraujuosi, kodėl jie čia palaidoti, kaip.
Sako, kad jie ėjo ar iš Lenkijos, iš... iš Neries pusės, ar čia kur. Vyrukai du, kareiviai ar kokie ten,
ir sušaudė juos. Tai, išeina... išeina, lenkai sušaudė, nes šita... ir kur sušaudė, ir ten palaidojo. Palaidojo tai turbūt lietuviai jau. Ir parašė vardą ir čia jie ilsėjosi. Nu tai kai einu... reikėjo baravykų
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rinkt, tai jau bijau. O kaip tik pro juos ir reikia eit. Nu, bet ilgai buvo, stovėjo. Ne, atsirado draugai, padarė liniją per tuos kapus!
– Elektros?
– Ne elektros.
– Miško?
– Miško liniją. Tai ar negalima buvo palikt? Tiek metų jau stovėjo ir viskas, paskiau mėtėsi tas lentukės, tie, nu, kur aptvėrimas buvo. Ir niekas juos nemini, neieško giminės. Kas čia do
žmonės?
– O tie kapai nežymūs dabar?
– Nu žinot, nu jokios žymės nėra, tik maždaug ta vieta.
– Jūs žinotumėt tą vietą maždaug?
– Nu ir gal biškį žinočiau. Nu labai man čia tai, kaip einu, tai galvoju, nors ir aš nelabai jau
tokia pavyzdinga, religinga, bet kažkaip nu, nu, taip jau taip. Veža, dabar veža iš kažkur ir žiūri...
o čia, tiek metų, sušaudyti. A vo dar kas apie juos.
Tai lietuviai laidojo, juos užkasė ir aptvėrė ir šitą... ir kryžius pastatytas ir figūra, viskas
buvo. Aha, ir buvo nuotrauka, kunigas, atvažiavęs šventino tą paminklą, skaitosi jau. Ir daug
žmonių ir... ir aš mačiau pas tą, kur aš buvau Vievėj, tą nuotrauką, o. O dabar sumindžiojo, sumindžiojo, argi mažai to miško?
Kryžkelis, El. – Pranciška Bernatavičiūtė-Raneckienė, g. 1928 m., kilusi iš Zabarijos k., nuo 1948 m. gyvena Kryžkelyje.
Įr. V. V., L. S., J. U., I. B., L. V., F. K., G. G. 2007 m. Šfr. L. V. Saug. LTR 7685/1109.
77. [Nukankinti vokiečių kariai]
Nu, kaip neeidavau, aš tik eidavau žinai kur, kai buvo karas, vot, dabartinis – rusai ir vokiečiai kariavo. Ir... ir... ir, reiškia, rusai, nu, tai jau žinot gal? Rusai Mitkiškėse ten ap... ap... apsistojo. Vokiečiai siunčia savo, kad sužinot... razvietką. Tai, vot, nuo mūsų kaima važiavo vokiečiai,
ar jie su dviračiais, ar jie su motociklais, su motociklais, ir klausia: „Blium, Blium?“ – jiem reikia
blium, gėlių. Tai dar parodė, kur tų gaut gėlių, ir invažiavo, važiavo, o čia įvažiavo, nežinodami
razvietiki, kad ten rusai. Ot ir suėmė juos. Nu, tai čia nelabai įdomu, bet tik įdomu, mačiau, kaip
jie buvo kankinti. Ir kaip tie negrįžo, tai turbūt vokiečiai tada jau įstūmė tuos rusus, nes rusų
prispaudė prie Neries, plaukiot nemokėjo, tai kaip kas, kas skendo, kas kaip – nebuvo išeities jau.
O jie tuos vokiečius, kai paėmė, labai kankino: ir liežuviai pjaustyti, ir nu, baisiai baisiai... aš, aš
pati mačiau, nes kaip užėjo jau vokiečiai, tai ėjo į tą, vadindavo servitutą ten, kas cukraus ras,
kas ten ką ras, o aš, kaip vaikas – sąsiuvinių. Tėvas ėjo, tai ir aš nuėjau su tėvu. Sąsiuvinių, sako,
yra. Paišiukų, sąsiuvinių – taip ir buvo. Ir tuo momentu atkasė tuos nukentėjusius, oooj! Nors
aš vaikas buvau, baisus dalykas. Ausys atpjaustyti, liežuviai, antpečiai nutraukti iki nuogumo.
Duobia, nu, duobia ne viena, žinoma, ten buvo iškasta, ir kaip ištraukė, tai ant... ant tos padėtos
lentos ir dėjo, ir fotografavo ten juos. Tai gal ir aš ten įlindęs, nes stovėjau, išsižiojęs žiūrėjau. Oj
baisu ten, tai tikrai baisu. Šlapia ten buvo, tenai, raistas, išeina, tai turbūt patys ir duobę kasė jau.
Į tą sugrūsti belekaip, nu, tai čia tai jau baisu. Bet labai greitai ir ten tas pats.

Kryžkelis, El. – Pranciška Bernatavičiūtė-Raneckienė, g. 1928 m., kilusi iš Zabarijos k., nuo 1948 m. gyvena Kryžkelyje.
Įr. V. V., L. S., J. U., I. B., L. V., F. K., G. G. 2007 m. Šfr. L. V. Saug. LTR 7685/1103.
78. [Nueini plaut drabužių]
Akmenukai matyti. Nueini plaut drabužių arba išplaut ką nors, drabužius, išvoliosi ir sugrįši. O va čia, būdavo, pasistatom, nu tokį padaro, tokį, nu, kai suolas, nu vot išplauna drabužius,
o skalaut – į Nerį. Gražiausiai išskalauji, švarūs visi, o dabar jokiu būdu neneši juos skalaut nei
nieko. Vandens prineši ir viskas.
Kryžkelis, El. – Pranciška Bernatavičiūtė-Raneckienė, g. 1928 m., kilusi iš Zabarijos k., nuo 1948 m. gyvena Kryžkelyje.
Įr. V. V., L. S., J. U., I. B., L. V., F. K., G. G. 2007 m. Šfr. L. V. Saug. LTR 7685/1093.
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79. [Neris – užteršta]
Jis [Neris. – Vait.] gi labai užneštas. Kiek gi, oj nieko neišeis. Jis tuoj pasidarys nežinau
kas. Būdavo, eini iki pat Neries, tu neįklimpsi. Pievutė, viskas. O dabar praeik! Vo, iki tiek. Juodas
visas išlįsi, taip taip taip.
Kryžkelis, El. – Pranciška Bernatavičiūtė-Raneckienė, g. 1928 m., kilusi iš Zabarijos k., nuo 1948 m. gyvena Kryžkelyje.
Įr. V. V., L. S., J. U., I. B., L. V., F. K., G. G. 2007 m. Šfr. L. V. Saug. LTR 7685/1112.
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80. [Mavra]
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– Ar būdavo, kad karvės tokią žolę iš Neries ėsdavo?
– Oj būdavo... O taip, aš žinau, čia tai, tai aš galiu atsakyt. Mes turėjom dvi karvytes ir
buvo jos pripratęs taip, ten, kur jau užaugo, skaitau sava, tai rišam, nu tai jie ten nelabai mėgo.
Tai jie braidžiojo po Nerį, praeina jie čia ir vadinasi mavra, baltai žydi, oj priėda, kiek nori.
– Ir nereikia šieno, nieko?
– Nu tai šiam kartui nereikia, bet žiemai tai reikia.
– Nu, o pienas, koks skonis buvo?
– Nu, žinot, pienas kaip pienas. Nu nė vieno jie... būdavo, būdavo, ėsdavo ir žolės prie to.
Gerai, gerai, oj, kaip gerai (...). Matot, ji labai tokia, tankiai auga (...). Tai, aš, būdavo, traukiu,
pritraukiu jos ir, šita, išdžiovinu nuo saulės ir dar žiemai pasilieka.
Kryžkelis, El. – Pranciška Bernatavičiūtė-Raneckienė, g. 1928 m., kilusi iš Zabarijos k., nuo 1948 m. gyvena Kryžkelyje.
Įr. V. V., L. S., J. U., I. B., L. V., F. K., G. G. 2007 m. Šfr. L. V.
Saug. LTR 7685/1094.
81. [Apie žvejybą]
Nu ten pastatai tą tinkliuką, nueini ryte, tai ir lydekas yra ir dar kokia nors žuvytė. O dabar nėra. Jie laksto, laksto su tais savo įrankiais gaudyt, nu nėra.
– Tai kada kokios žuvys kimba?
– Ant meškeres?
– Nu, tarkim, kada žinodavot, kokią žuvį gaudyt?
– Į tinklą? Nu į tinklą mes... nežinojom, o meškere mes nemeškeriavom. Kam ta meškerė?
– Tai žinodavot, kada kuri žuvis...
– A kaip papuldavo. Mes ne spicialistai dėl to. Pastatai, papuola ta kuojikė, nedidelė, bet
jos buvo.
– Tai kokios žuvys papuldavo?
– Mm, šitas, kaip jis, buvo papuolęs labai didelis vieną kartą. Nu papuldavo lydekai, atsimenu, va tokie lydekai, dideli lydekai. Nu, tai kas iš jų? Tiek mum reikia, tai atiduodu, tai tam, tai
tam. Einu gaud[yd]ama. A Zigmas nelabai norėjo gaudyt... Man patikdavo gaudyti. I viskas. A jis
nenori, barasi, neina. A kai jau išplaukiam, pastatai tinklą ir trauki žuvis, tada jau gerai, juokiasi.
Ne, ne jis, jis ne žvejys, o sūnus buvo, tas žvejys labai.
– O tinklą pindavot pati?
– Tinklą aš leisdavau, pati ištraukdavau, a jis [vyras. – Vait.] su...
– O pindavot tinklą?
– Oj ne, ne.
– O su valtim irgi žvejodavot?
– Ne. Su valtim aš ne, aš. Nu, reikia žinot, kaip tą, tą valtį valdyt.
– Turėjot valtį?
– Turėjom.

– O kaip vadinot valtį?
– Nu valtis. Palauk, lenkiškai. Tuoj atminsiu, kaip čia lenkiškai. Bat! Nu taip.
– O dušegubkos tokios nežinojot?
– O kas yra ta dušegubka? Aaa, palauk... Bat, nu, bat, pailga tokia... nu žinau ir tą, žinojau.
Mes neturėjom, bet kaimynai turėja. Dušegubka ne... tai jis atplaukdavo, tas senukas sėdi su ta,
taj mažytėj valtelėj, ir su viena ranka irkluoja, su kita – tinklą ten kažkaip valdo. Labai žvejys jis
buvo, jis senas, bet jau žvejys nuo pradžios gyvenimo gal.
Kryžkelis, El. – Pranciška Bernatavičiūtė-Raneckienė, g. 1928 m., kilusi iš Zabarijos k., nuo 1948 m. gyvena Kryžkelyje.
Įr. V. V., L. S., J. U., I. B., L. V., F. K., G. G. 2007 m. Šfr. L. V. Saug. LTR 7685/1091.
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82. [Pakeliui į žvejybą]
Kada aš noriu gaudyt, o taip aš nežinau... ir kada ne... kai buvo tos žuvies, tai kada neišvažiuoji, tada pagauni, negrįžti tuščiom. Jeigu dabar žmonės sėdi sėdi ir paskui nėra, sako (...).
Nu tai buvo toks buvo... nu, anksčiau ir su tom meškerem pagaudavo žuvies. Tai jis ten
Zabarėjaj gyvendavo, prie to šaltinio, kur jūs minėjot. Nu tai biškį kelio, nu ir eina jis žvejoti, toks
juokingas senukas, ir sutinka moterį ten ar vyrą ar ką, tai, sako, aš nieko nekalbėjau, bet špygą
laikiau kišenėj. Tai gal pasiseks. O taip tai sutiksi, sako, tai nepasiseks. Tai jis varažina, bet turėjo
išeitį – špygą laikė.
– Tai jis norėjo jau nieko nesutikti, nieko, kad...
– Nu taip, taip. Taip, kad nieko, išeina. Gal jis ir žinojo.
Kryžkelis, El. – Pranciška Bernatavičiūtė-Raneckienė, g. 1928 m., kilusi iš Zabarijos k., nuo 1948 m. gyvena Kryžkelyje.
Įr. V. V., L. S., J. U., I. B., L. V., F. K., G. G. 2007 m. Šfr. L. V. Saug. LTR 7685/1092.
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Grabijolai, Vievio sen., Elektrėnų sav.
83. [Vietinė kalba]
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– Sakykit, ar čia lietuviai, lenkai gal gyvena kas jūsų kaime?
– Lenkai... lenkai. Dabar visi šneka beveik lietuviškai, anksčiau tai visi lenkiškai, tokia jau
vietine kalba.
– Ką reiškia vietinė kalba?
– Nu, aišku, netikra lenkiška, su tikru lenku nelabai susikalbėtų. Tokia pusiau gudų, pusiau baltarusių, pusiau lenkų.
– Ar čia gudų buvo, šitam kaime?
– Nu, gudų... aš nežinau, jie vadino save lenkais ir viskas.
– O jus kaip vadindavo?
– Kaip?
– Lenkus, ar gudai, ar lenkai?
– Lenkai, poliaki ir viskas. Bet tai sakau, ta, jie su tikrais lenkais, tai tikra lenkų kalba
nelabai susišnekėtų, užtai, kad jinai gerokai skiriasi nuo tų. Tai kad ir dabar, jau su manim o tos
senesnės močiutės, aš jau kalbu lietuviškai, jos tik lenkiškai.
Grabijolai, El. – Gražina Kliknaitė-Baležentienė, g. 1940 m., vietinė.
Įr. V. V., L. S., J. U., I. B., L. V., F. K., G. G. 2007 m. Šfr. U. K. Saug. LTR 7686/673.
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84. [Bendras kaimo gyvulių ganymas]
Sunkiai gyveno, čia visi žmonės sunkiai gyveno, o kur ten geriau... kadangi čia žemės yra
smėlis, labai prastos. Šniūrai maži gi buvo – vienas šalia kito šniūriukai visokie čia apačioj, viršuj.
Gyvulių buvo tai virš trisdešimts čia, kiek namų, tiek kokių trisdešimts keturiasdešimts karvių,
tai čia ganyt nebuvo net kur, už tai, kad žemė... dirbamos žemės labai nedaug tam slėny. Čia visi

tie pakraščiai, visi miškai, visi krantai – viskas būdavo išganyta. Nebuvo tokios žolės kaip dabar,
ten žiemai šieno negalėdavo pasišienaut. Labai įdomios su tom... tas karves kai ganydavo. Varpas
toks yra prie Reginos, nerodė? Ant medžio kabo. Iš ryto paskambina, į tą varpą duoda. Pradeda
visi karves iš... iš... nuo vieno... Nuo kiekvienos trobos po piemenį, ten penki piemenys ir vienas
tas kerdžius. Tai vot Vaclovas tas buvo kerdžius, tai išvaro. Visos gatvės buvo karvių blynais nusėtos, žolės nugriaužtos, visa išmindyta. Dabar tai va žolytė auga, o tada buvo smėliukas ir... užtai,
kad daug gyvulių (...).
Paupy šienaudavo, bet šiaip tai viskas... sakau, viskas būdavo, krantai visi nuganyti, ne
taip, kaip dabar, ten krūmai, žolės – viskas buvo. Takeliai švariai išvaikščiota ir... panerys visas
buvo. Nebuvo net žolytės iki pat Neries – nušienauta, išganyta. O dabar tai jau... dabar viena
kaime karvė ant viso kaimo yra, ir ta jau kažin, ar laikys.
Grabijolai, El. – Gražina Kliknaitė-Baležentienė, g. 1940 m., vietinė.
Įr. V. V., L. S., J. U., I. B., L. V., F. K., G. G. 2007 m. Šfr. U. K. Saug.
LTR 7686: 691, 693.
85. [Apsišvietusi močiutė]
Pas mus būdavo tiesiog sueiga tų žmonių, visą laiką kokie penki šeši žmonės vakare, nebuvo taip... jinai [rusų kilmės pateikėjos močiutė. – Vait.] skaitė laikraščius, biškį daugiau apsišvietus buvo. Čia kaime buvo daugiau tokia... nu vis tiek, nei radijo, nei televizoriaus nebuvo tuo
laiku, tai laikraščius perskaito, tai būdavo žinių... žinių radijas va toks – ateidavo vakarais, iš pusė
kaimo čia susirinkdavo. Pečiukas kūrenasi, žibalo nebuvo, gaila buvo. Ir susėsdavo prieš pečiuką,
ir sėdėdavo visus vakarus. Aš atsimenu, pamokas reikėdavo daryt, tai vo, lempą ant stalo uždegi,
ausis užsikemši va šitaip ir... kadangi negali (...).
Kad mes visi pusiau lietuviai, pusiau lenkai, pus... labai sumaišyti visi.
Grabijolai, El. – Gražina Kliknaitė-Baležentienė, g. 1940 m., vietinė.
Įr. V. V., L. S., J. U., I. B., L. V., F. K., G. G. 2007 m. Šfr. U. K. Saug. LTR 7686/680.
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86. [Senovės karių kapai]
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– Švedų čia buvo pas jus?
– Žinot... čia švedų, tai aš jau tiksliai jums negaliu pasakyti. Čia gali būti ir švediška, kaipo
tas, šita... kaip ka... karas čia buvo švedų, tai čia, vot tam, tam miškely, kur Regioninis parkas, tai
aš vaikystėj, teko man... ale paskui tėvukas, mano jau diedukas skaitėsi, tai sakė, kad, daleidžiam,
kaip mūsų (nors ten ir yra tokių aukštų žmonių), tai, daleidžiam, nu kitose vietose, tai kelienės...
kelienės kaulas buvo toks didumo, a... sulygint. Tai vot, tai koks pats žmogus, daleidžiam, ūgio,
didelio ūgio.
– Tai iškasdavo čia kaulų?
– Iškasdavo, nu būdavo, ten ar smėlio reikia ten kam nors, tai vot iškasdavo, tokia, daleidžiam, kaulų papuldavo, tai kaulas... tik kelienės, taip vat, daleidžiam, tik susiorientuoti galima
buvo, kad kelienės kaulas. Jau nuo kojos.
– Kaip jūs tą vietą vadinate?
– Ten vat, šita, tam miškely, vot smėlėtam tam, geltonas smėliukas ten būdavo, būdavo,
kad smėlį ten kasdavo, daleidžiam. Dabar tai ne. Būdavo, kad kiemus geltonus smėliu papildavo.
Vot ką galėjau, tai jums viską pasakiau.
Grabijolai, El. – Boleslovas Čilius, g. 1950 m., vietinis.
Įr. V. V., L. S., J. U., I. B., L. V., F. K., G. G. 2007 m. Šfr. U. K. Saug. LTR 7686/705.
87. [Būdavo skaidrus vanduo]
Tai kad man atrodo ta Neris ir seklesnė buvo. Gi mes eidavom, čia akmenukai tokie,
maudydavomės ir... ir skalbdavo čia Nery to. O dabar taigi prieit negalima, viskas apsemta. Ir
tas vanduo toks. Sakau, būdavo skaidrus vanduo, per akmenukus teka. Ten nuo rugių ar nuo
karvių ganymo ateini, tai iš karto į Nerį, maudydavomės. Plaukt mes nelabai mokam, kadangi
Neris labai sriauni ir plaukt bijodavom. Gal vyrai ir vaikinai ir mokėdavo, o mes tai... bet jau taip
nueinam iš...
Grabijolai, El. – Gražina Kliknaitė-Baležentienė, g. 1940 m., vietinė.
Įr. V. V., L. S., J. U., I. B., L. V., F. K., G. G. 2007 m. Šfr. U. K. Saug. LTR 7686/670.
88. [Sūdyti žiobriai]
Prisisūdydavom bačkutes tų žiobrių, kepdavom. Jau pečiuj kepti žiobriai – tai... daugiau
niekur nevalgiau tokių ir nevalgysiu turbūt.
– O dabar irgi gal taip darot?
– Tai kad dabar nepagauna tų žiobrių, nėra... išvis nėra turbūt valties nei vienos kaime.
Diedukas vieną valtį tai visada turėdavo, kartais ir dvi.
Grabijolai, El. – Gražina Kliknaitė-Baležentienė, g. 1940 m., vietinė.
Įr. V. V., L. S., J. U., I. B., L. V., F. K., G. G. 2007 m. Šfr. U. K. Saug. LTR 7686/665.
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Druskinės rėvos akmenų
schema iš I. Stankevičiūtės
lauko užrašų (apie 2004)

Akmenys, vadinami Trimis Broliais, prie Grabijolų
89. [Trys akmenys – Trys broliai]
– Trys Broliai prieš Airupę ar už?
– Prieš.
– Vidury upės?
– Taip, vidury. Nu biškį taip (...) trys akmenys, nu ir vadinasi čia Trys broliai, akmenys.
Kai būdavo didelis vanduo, tai būna, kad bangos plukdena tuos Tris brolius.
– Dabar žemas vanduo...
– Žemas vanduo. Ir šita, vot kaip pieškom vot eiti, per krantą, kaip stovi krante, visas matytis ten. Paskui ten jau į Paltis* i tą pusę ten, šita taip pat. Nu ten, ten vis vien akmenuota tokia
vieta.
Grabijolai, El. – Boleslovas Čilius, g. 1950 m., vietinis.
Įr. V. V., L. S., J. U., I. B., L. V., F. K., G. G. 2007 m. Šfr. U. K. Saug. LTR 7686/698.
* Paalkių kaimas.
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(iš vakarų) (2005)

90. [Neryje buvo rėvų, akmenų. Vadino Trys Broliai, Babki (= Bobos). Šie akmenys buvo
tokie apvalūs, kaip banda iškepta. Anksčiau kepdavo bandas tokiuose apskrituose induose. Buvo
dviejų tokių akmenų pora – Bobos. Trys akmenys – tai Trys Broliai. Kodėl taip pavadinti, nežinau, gal ten maudėsi, gal kas nutiko.]
– A czy kamienie tutaj takie byli, kamienie w rzece?
– To kamieniszcza byli. Byli, a jakże!
– Trzy Braci…
– Wo, Trzy Bracie, Babki, nu.
– A jeszcze jak?
– A czort ich tam wie.
– A dlaczego Babki tak nazywali sie?
– Bo tam te kamienie byli takie wo, jak okrągłe, jak teraz bułka wo ta, jak mówi się,
pieczona. Jak kiedyś nazywali o, jak mówi sie, piekli babki w kartoflanach, w takiej krągłej tej.
Nu babka i babka. Tam dwie byli, znaczy, to Babki, znaczy, a tam kamienie trzy byli, nu to Trzy
Bracia.
– A czemu Trzy Bracia?
– Jaż mówia, jaż ni wiem dlaczego to. Zato, że trzy.
– Może mówili dziady tak?
– A czort ich wie. Ja tego nie moga powiedzieć, co ja ni wiem. A dlaczego tam oni Trzy
Bracia, nu czy tam trzy jakie kąpali sie, czy tam co byli, czy tam...
Rokiškės, Vln. – Adam Pilecki, g. 1927 m., kilęs iš Padvarių k.
Įr. J. U., G. G. 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7686/718.
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Kalnas, vadinamas Koplyčia, prie Padvarių
91. [Stovėjo medinė koplyčia, todėl vadinosi Koplyčios kalnas. Dar prieš 1918 m. ją išardė, pervežė į Kernavę ir ten pastatė. Koplyčia tokia pati kaip buvo, kalvio darbo vinys, visa taip
padaryta, tik padidinta. Ir Kernavėlės dvaro ponai čia buvo palaidoti. Turbūt koplyčią ponas sau
buvo pasistatęs melstis. Kaštonų alėja nuo dvaro buvo pasodinta, po (Antrojo pasaulinio) karo
viską sunaikino.]
Tu góra kapliczna nazywałaś, gόra kapliczna, a czemu ona, bo tu stała kaplica drzewniana.
Ona, jak mówi sie, w którym roku jeszcze tu przed wojną to, jak mówi się, jeszcze przed osimnastym roku zabrali jej stąd, ta kaplica, i przewieźli jej do Kiarnowa. Postawili jej tam, ona i teraz
stoji, drzewniana i, jak mówi sie…
Nu, ta sama ona złożona, tylko już, jak mówi się, ona uwiększona. Bo ona, jak mówi sie,
wo przeniesiona i ćwieki tam byli te kowalskie, ćwieki porobione tam kowalskie, tak mówi sie, i
po, nu zrobiona tak, jak ona tu była o, jak mówi sie. O zato tu kapliczna góra. I tu mogiły byli, jak
mówi sie, że na wiosna, na wiosna, jak mówi się, o to jeszcze (...).
– A czyje to mogiły byli?
– Nu musi tych panów, ja ni wiem. Bo jak ja jeszcze był…
– A nie mówili, że francuzów może?
– Nie, nie, nie, nie. Nic tam nie mówili, jak mówi sie, nie.
– A jakich panów?
– Jaż mówia, że w Kiernówku był wielki majątek, o. I tu był pan, jak mówi sie, i on musi
sobie był postawiwszy kaplica ta modlić sie. Bo tam była wysadzona jeszcze, jak mówi sie, kasztanami jeszcze do mojej pamięci.
– Aleja?
– Nu, aleja kasztanami wysadzona, ale potem, jak po wojnie poszli, to poniszczyli wszystko. Ale już jej byli wyniosszy, znaczy, do tych.
– Do Kiernówka aż do tej kaplicy była aleja z kasztanów?
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– Tak, tak! Była... na prostego tak o gdzie... była aleja.
Rokiškės, Vln. – Adam Pilecki, g. 1927 m., kilęs iš Padvarių k.
Įr. J. U., G. G. 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7686/722.
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Padvarių Koplyčios kalno
vieta žvelgiant iš pietryčių
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Kernavėlė, Dūkštų sen., Vilniaus r.
92. [Iš kaimo istorijos. Dabar Kernavėlėje – vienas namelis, sandėlis ir viskas. Anksčiau
buvo mediniai rūmai, kuriuos atėję sovietai išardė. Kernavėlėje daugiau namų buvo negu dabar
Rokiškių kaime. Reikėjo dvaro darbininkams gyventi, arklidė, daržinė. Sovietai atėjo ir viskas
kitaip... Neliko nei vieno namo. Kernavėlė sunaikinta 1945–1946 m.
Buvo nemaži rūmai, maždaug 12 m pločio, 20 m ilgio. Tokių rūmų, visi vienodi, buvo
trijose vietose: Airupėje, Grabijoluose ir Kernavėlėje. Nežinau, ar juos vieno meistro ranka statė,
ar jie taip patiko.]
Jedna chatka postawiona, o, jak musi, tam skład jeden i wsio. A przódniej był... był pałac
drzewniany, jego rozebrali ruskie już tut, jak przyszli, o.
– W Kiernówki tej?
– No. W Kiernówku. Tam bylo więcej... więcej domów było jak teraz u nas w Rakiszkach.
Więcej domów była! Tam trzeba było, jak mówi sie, robotnikom żyć gdzie, które pracowali u
pana tego. I tam koniusznia była, i gumna stała wielka, jak musi, tam dużo było, jak musi. A teraz
ruskie jak przyszli, to oni zniszczyli wszystko. No i wsio po drugiemu (...).
– Jeszcze i teraz jest ta Kiernówka?
– Jedna chata jest. Jedna chata, ale to ona teraz tylko postawiona. A co byli dawniejsze, to
i nie ma ni jednego domu. Niema.
– A to pan mówi tak do tysiąc dziewięćset osiemnastego roku?
– Nie, to...
– Pałac w tej...

– Nie, nie. Tysiąc dziewięćset osiemnastego roku to ta kaplica była. Stała i zniesiona ona
przed osiemnastym roku, jak mnie ojcy opowiadali, jak musi. A Kiernówka, to już jej zniszczyli
w czterdziestym piątym roku. Czterdziesty piąty, czterdziesty szósty.
– I pałac?
– Nu wsio wsio o było…
– A jaki pałac ten był?
– Nu tam niemały pałac, on drzewniany był. On gdzie, musi, metry tak jakich dwanaście
szerzynia, musi, jakich dwadzieście dłużynia, jak mówi sie, nu. To byli ich trzy pałacy: w Ajrope
był jeden taki samy formy, w Grabijałach, o tutaj o, był taki i ten, w Kiernówku. Czy to jednego
majstra, czy to oni takie plany, jak mówi sie, każdemu podobali sie. Tak jak i teraz domy jednemu
tak, drugiemu tak, a trzeciemu podoba sie…
Rokiškės, Vln. – Adam Pilecki, g. 1927 m., kilęs iš Padvarių k.
Įr. J. U., G. G. 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7686/722.

Padvariai, Dūkštų sen., Vilniaus r.
93. [Iš kaimo istorijos. Sienos kai neliko (1939 m.), tai jaunuoliai iš kairiojo Neries kranto – pas mus, į šokius, daug merginų buvo. O mūsiškiai – į jų pusę, į Lietuvą. Paskui tuokėsi, vieni
iš ten ėmė, kiti iš ten.]
Tu granica jak odkryła sie, nu to wszystkie stamtej strony chłopcy młode do nas, do naszych dziewcząt szedli. Ja był pacan jeszcze, nu wie, może, ile oni mają, po czternaście, po pietnaście lat mają, to i ja tak samo był. I oni w ta strona…
– Po dwadzieście może?
– Nu to może, nu ja mówia o tak, mnie dwadzieścia jeszcze nie była, mnie nie była. Z tamtej strony wszystkie chłopcy przychodzili, jak mówi sie, na tańcy do naszej wioski, bo dziewcząt
było dużo. A nasze dali sie w tamta strona, na Litwa. I potem pożenili sie, jak mówi sie. Te stąd
brali, te stąd brali.
Rokiškės, Vln. – Adam Pilecki, g. 1927 m., kilęs iš Padvarių k.
Įr. J. U., G. G. 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7686/716.
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Pasakoja Adamas Pileckis
iš Rokiškių kaimo
(2007-06-27)
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94. [Iš kaimo istorijos. Pas mus jokių konfliktų. Aišku, kvailys, tai nesvarbu, ar jis lenkas, lietuvis, totorius, vis tiek kvailys. Nepasidalins merginos, prisikabins... Taip pat lenkas prie
lenko, lietuvis prie lietuvio, lenkas prie lietuvio ir lietuvis prie lenko. Skirtumo nėra. Tačiau yra
tokių, kurie mato skirtumą. Bet kvailam niekaip neišaiškinsi, nesvarbu, ar jis lenkas, ar rusas, ar
vokietis.
Buvo tokių, kurie leido sau žydus šaudyti. Štai Kernavėje buvo policininkas. Tris žydų
šeimas išvežė į Musninkus ir sušaudė.
Mes čia Lietuva, nė tai Lenkija, nė tai Rusija, perkūnas žino kas. Koks aš jums lenkas,
jeigu aš tik 9 metus Lenkijoje pagyvenau. Atėjo rusai, lietuviai, vėl rusai, tada vokiečiai, vėl rusai,
dabar – lietuviai. Kas aš dabar galiu būti? Aš pats nežinau, kas aš esu. Kuo aš buvau, kuo tapau.
Mane mama mokė lenkiškai kalbėti, lietuviškai nesuprantu, sovietmečiu rusiškai kalbėjome, dabar lietuviškai.]
Tut my, jak mówi sie, żadnych u nas tam konfliktów nie było o. Nu wiesz, jak dureń, to czy
on polak, czy on litwin, czy on tat`ar, czy on kto, to jak dureń, to dureń, mówi sie, przychodziło
sie jak, znaczy, tam za dziewczyna nie pogodzi sie, to przyczepi sie: czego ty z ją, ja do jej, job
twaju mat! I polak tak samo do polaka, i litwin do litwina, nu i tam polak do litwina, i litwin do
polaka. To w tym nie było tych... tam uże takie, jak mόwi sie, już takie więcej, jak to powiedzieć,
zadzieryste, nu to oni i teraz tak samo będzie i…
– Jaka różnica między litwinami i…
– Nu to wisz, nu to różnicy nie ma. A wot jest takie, mówia, różnica, nu wo i wsio. Nu.
To jak musi w tym... rozumnemu człowieku, jak musi, to możno i wytłumaczyć. A durniu ty
nie wytłumaczysz nic. Czy tam on polak, czy on tam ruski, czy tam on niemec, czy kto ot. Było
takich, jak mόwi sie... pozwolili, jak musi sie, o tu gdzie przy niemcach to było, pozwolili żydów
strzelać. Ot w Kiarnowie byl jeden, mówi sie, takie, to miejscowy ten, jak musi, był, tak jak teraz
powiedzieć, znaczy, uczastkowy, policjant. On, job twaj mat’, zawi`oz do Muśnik, jak musi, tam
trzy rodziny, przyszedł do ich, już zakładajcie koni, pojedzim na robota.
Oni tam brali co i nie trzeba, odzienije ta, nu i nie bierzcie niczego, nic, tam wam będzie
dano. Zawi`oz i postrzelał. Nu tak ot, job twaju mat. Nu toż, jak mówi sie. A potem przyjechał
on... bo niemcy pozwolili. Nu u nas tego, polaki robili, może tam dalej gdzie i robili, piorun jego
wie. To i teraz wo, patrzacie, radia, jak mówi sie, słuchacie, co tam robi sie w Polsce tak samo.
My tut, nu my tut Litwa, Polska ni to Rasija, ni tam piorun. Nu to jak ja wam polak, kiedy
mnie tylko dziewięć lat tylko, jak ja w Polsce pożył, jak mówi sie. Potem przyszli ruskie, przyszli
litwini, przyszli i znów ruskie, przyszli i znów niemcy, potem ruskie, teraz litwini. Nu kto, nu jaki
ja moga być teraz? Ja sam ni wiem, kto ja. Przy kim ja był, jakim ja został. Mnie matka uczyła po
polsku rozmawiać. Po litewsku ja nie rozumiem. A potem przy ruskich wszędzie trzeba było, jak
mówi sie, nu, wiesz, po Wilnie tam całym, w Litwie, jak mówi sie, wypisywać jakie towary, jakie
co. Nu to po rusku rozmawiali. A teraz po litewsku rozmawiają. Nu to…
Tak, człowiek, jak mówi sie, jeszcze nie wiadomo, co to będzie.
Rokiškės, Vln. – Adam Pilecki, g. 1927 m., kilęs iš Padvarių k.
Įr. J. U., G. G. 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7686/716.
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Lenkų administracijos metus
menanti lentelė (namo numeris
ir šeimininko pavardė) prie
Leščinskių gyvenamojo namo
sienos Valų kaime
(2004-09-24)

95. [Iš kaimo ir upės istorijos. Pamenu sielius, prie vokiečių daug medienos buvo suvežta
Grabijoluose, ten, kur stovi vienas namas, atskirai. Prie sovietų man reikėjo įsitaisyti į darbą,
tai ten ritau rąstus, rišau sielius. O iš kur sielius plukdė iki 1939 m., tai aš nežinau, kažkur iš už
Vilniaus, galbūt iš Baltarusijos.
Tuo metu Grabijoluose sielius sustabdydavo, ten buvo siena (demarkacinė linija). Toliau
plukdė žmonės iš mūsų kranto, jie turėjo leidimus, teisę kirsti sieną. Iki Kernavės atplukdydavo
ir palikdavo. Kiti žmonės perimdavo.
Sielius plukdė prieš Antrąjį pasaulinį karą ir jam pasibaigus. Nebuvo tokių transporto
priemonių, kaip dabar. Plukdė mūsų žmonės. Priekyje – toks ilgas irklas apačyna. Turėjo būti
vienas arba du sielininkai, bet daugiausia būdavo trys. Jeigu labai priekį neša į krantą, tai vienas
gale negali išvairuoti. Jis skuba priekin. Jeigu meta galą, tai ten skuba iš priekio. Stabdymui sielis
turėjo dvi šarygas. Iš eglišakių būdavo padaryta palapinė nuo lietaus.]
– Może pan pamięta, po rzece płyli czy...
– Pamiętam, a jakże. Jeszcze tutaj o, co jedna chatka stoji w Grabijałach, na tamtej stronie,
to tam jeszcze była nawieziona drzewa dużo, jak mówi się, w czasie... przy niemcach nawieźli jej,
te drzewa, a ruski jak przyszedł, to ja jeszcze wo, trzeba było gdzie to ustrajać sie na robota, mnie
bylo musi osiemnascie lat, trzeba gdzie to, jak musi. To ja jeszcze tam kaczał te kłody, zbijał te, te
o płyty, jak nazywali. Ja tam wiem, ja pamiętam. A do trzydziestego dziewiątego roku to skąd oni
ich pędzali, to ni wiem, ale w Grabijałach...
– A skąd pędzali?
– Tam skądś, jak mówi sie, za Wilna, z tamtej strony Wilna, ich z góry, jak musi, może, z
Białorusi tam skądś, to o. Ale oni... aż do Niemiec ich prorywali, to tut jeszcze nasze starsze ludzi,
jak musi, a tu w Grabijałach, jak ja mówia, to tam ich zatrzymywali, bo tam granica była, już tut
nasze ludzi brali, oni mieli przepustki, tak jak teraz wiza znaczy, mieli te przepustki, że on ma
prawa przez granica ich przepędzać. Oni tam koło... stąd brali, a naprzeciw Kiernowa przepędzą
i zostawią. A tam drugie ludzi brali. To ja pamiętam jeszcze.
– I do którego roku pędzali?
– A to o pędzali, jak mówi się, do wojennych czasów pędzali. I potem pośle... jak ruskie
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w czterdziestym czwartym roku do nas przychodzili, to też pędzali. Bo nie była tr`ansportu takiego, jak teraz jest.
– Kto pędzał, białorusy może?
– Nie, tut my o z Grabiał gdzie to tut, tut pędzali nasze ludzi, jak, musi, tam... czemu oni
tam pędzili, to ja nie wiem. Ale to ja pamiętam, no. Na przedzie taka opaczyna nazywali, taka
długa wiosła, jak mówi sie, opaczyna, o.
– To tam i stirnyk był?
– Nu to jeden... jeden albo i dwóch musiało być. Ich trzech najwięcej była. Pędzali, znaczy.
Jeśli bardzo gdzie zanosi, jak mówi sie, jeden z doła nie moźe skierować gdzieto. Z tego końca
od tyłu leci na przód. A jeśli, znaczy, tył bardzo zarzuca, zanosi, że ot, to stąd leci jeden tam. I
była, nazywali szaryga taka, jak musi, klatka taka zrobiona, jeśli zahamować jego, jesli zatrzymać
gdzie, byli dwie.
– A gdzie ta klatka była?
– Na środku tego, jak mówi sie, płyta, o jedna była…
– Na środku, tak?
– Pod jednym końcem była i drugim końcem. Jeśli ten koniec, jak mówi sie, bardzo nosi
gdzie tam…
– Dwie szarygi byli?
– Nu. Dwie, tak. I on jeśli, jak mówi sie, trzeba że... jesli skierować nieuspeji, to ta... to ta
szaryga, jak, musi, wo zapuska z tyłu, że ten bardzo, gdzie pędzi tam, że on nie może skierować,
to tył przyhamuji, a żeby przód, jak mówi sie…
– To tył, a...
– Jeśli, znaczy, ten przód bardzo idzie, jak mówi sie, to tył gdzie zarzuca, gdzie tam co, to
on przód hamuje. Zatrzymać to był taki…
– I jeszcze ławka taka była?
– Ławka, to ta jeszcze zrobiona budka z żagarów, z jodłowych tam sęków, wot w razie
deszcz, w razie co. To to ja pamiętam, wiem (...).
– Dwoje ludzie byli?
– Trzy, bo zato, że…
– Pierwszy kto?
– Nu to nazywał sie on, jak mówi sie, nu jak to powiedzieć?
– Sternik?
– Sternik. On kieruje tak, jak za rulem siedzi.
– Drugi?
– A drugi z tyłu, on jak pomocnik. To zato…
– A trzeci?
– A trzeci on też jak pomocnik. Tu trzeba może pomogć i tu trzeba pomogć. On jeden,
poniesi prędko, on nie uśpiewa, nie zdoła. Tu trzeba prędko, jak mówi sie, skierować, bo może i
na kamienie, oni rozbiwaliś. Czy na kamienie, jak mówi sie, popadali.
Rokiškės, Vln. – Adam Pilecki, g. 1927 m., kilęs iš Padvarių k.
Įr. J. U., G. G. 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7686/717.

96. [Iš kaimo ir upės istorijos. Žuvį gaudėme graibštais. Pavasarį, kai žiobriai neršia, statėme tokius narvelius, aptvarus, ten jų prisirenka, tinklą užstatai, išgąsdini... Mažesnėms žuvims
gaudyti iš vytelių pynėme bučius. Neryje įrengdavome užtvaras iš akmenų, stengdavomės, kad
nesimatytų virš vandens. Bučių pastatai prieš srovę, paberi žvyro. Taip pat naudojome metinius,
kokius penkis kabliukus pririši, užmeti. Geriausiai kibo per pirmąsias šalnas ant varlyčių. Dviejų
rūšių žuvys – meknės ir ūsoriai.
Turėjau ir meškerę, panašią į spiningą. Ilga lazdyno lazda ir 5–10 m ilgio valas, supintas
iš širmo arklio uodegos. Ant galo – du kabliukai. O naktimis luokydavome. Iš vielos išpintas
krepšys – łucznia, dervokšliai, plauki botu (plokščiadugne valtimi). Czółno – išskobtas luotas.
Anksčiau mėsos žmonės neturėjo tiek daug, kaip dabar. Kiaulieną valgė tik sekmadienį,
šeimos buvo didelės.]
Ryba łapali, to mieli takie czerpaki, na wiosna jak o... cyrta narastawała, to robili takie
za... klatki, zagrody takie, siatka zostawisz, ich tam nadejdzie, wytrząsisz, tak łapali. Potem takie
robili, jak, musi, na mniejsze te ryby, to takie buczy. Bucz nazywał sie. Bucz nazywał sie. Z witek
pleciony, on taki okrągły, długi, jak mówi sie, taka garła jego była, jak mówi sie, ot.
– A zatoczki też robili...?
– Tak, robili taka zagroda dla ich, o taka, gdzie o, przeciw wody, znaczy, woda płyni tak
o gdzie, to i robili. Z góry była wąska, a tu szerzej, znaczy, o i kamieniów wyłożona, wyłożona,
ale żeby ona nie byłaby bardzo widać z wody, znaczy, zagrodzona. A tam potem żwiru drobnego
nasypana o, a ten bucz postawiony o tut o. I ryba jak idzi, ona do tego bucza wlezi, a w ten bok...
ona tam wejdzi, a w ten bok nie może, bo tam taki ten zrobiony o, jak mówi sie.
– A jeszcze jak?
– Nu to czerpakiem, buczem, potem zarzucali takie sznury. Ja sam zarzucał, wo jeszcze
pamiątka, jak zaczepił kruczkiem tym, jak mówi sie, jak rzucał, to dobrze, że jeszcze za żyły nie
zaczepił.
– A to, jak to wdarła sie tak?
– Cha cha cha. Nu jak, zaczepił… (...).
Na tym sznurku nawiązane takie o długie, długie te... właśnie kiedyś ci żyłka, i do tej żyłki
przywiązany kruczek. A ich, do tego sznurka, jakich pięć tych kruczków przywiązanych, i jego
jak rzucisz, to tak o…
– Sznur taki?
– No, sznur taki. Jak rzucisz, jak mówi sie, nu to oni o tak, o gdzie po wodzie i spływają sie.
A ryba wtedy, jak mówi sie, o najlepiej ona brała się, jak zaczynają sie już przymrozki pierwsze,
takie o. Jak tylko przymrozki zaczną sie, to wtedy ona bierze sie. I na żabukach małych takie,
niewielkie żabuki łapali, na ten kruczek i, znaczy, zarzuca sie (...).
Ale sznury zarzucali, potem węda taka, wo jak, musi, jak teraz te spilingi nazywają, ale
kiedyś nie było. To witka długa leszczynowa, długa witka leszczynowa, jak mówi sie, o i właśnie z
końskiego ogona. Żyłków teraz jest, a tedy nie było ich. To z białego konia ogona wyrwisz cztery
tam, sześć tych włosów. Skręcisz, a potem związujesz ich, wiele tobie trzeba, tam pięć metrów,
dziesięć metry, nu i taka. I tam dwa kruczki przyczepisz gdzie na samym końcu i wtedy na tych
zarzucali i łapali ryba. I brała sie, a teraz ni ma. Ja tam ida, czekam... każda niedziela koni paśli,
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krowy tam paśli, a teraz, job twaj mat, na wioska jedna krowa tylko. A przódniej było w której
wiosce, w której chacie po dwie, a teraz... Ja sam trzymał trzy krowy.
– A łódka?
– A wo jeszcze łapali na ościach, ościami.
– W nocy może?
– No w nocy, w nocy. Ja... taka z drotów wypleciona, siatka taka na pałkach. Jak ona nazywała sie. Łucznia, łucznia.
– A to i smalaki takije byli?
– Smalaków, jak mówi sie, położysz na jej, batem jedzisz i…
– Ości?
– Na łódce, jak mówi sie, i ościami z wierzchu płunie jak.
– A łódka jak nazywała sie tutaj?
– I bat nazywali, i łódka nazywali. Nu inaczej nie. Bat albo łódka tak o kiedy.
– A czółna?
– A czółno? Nu to już czółno było, musi, ta taka dłubana o, jak mówi sie, z kłodów dłubali.
– A może duszahubka ta była dłubana?
– Czy to duszahubka? A piorun...
– A czajka? Czy była taka?
– Nie, nie nazywali czajka.
– A powiedzieć, wcześniej to co więcej jedli, mięsa czy ryby?
– Tut już, jak musi jeszcze do wojennych czasów i ryba jedli tak samo kto łapał, jak mówi
sie, i mięsa jedli. No ale tyle nie było wiele teraz. Tyle nie było. Teraz paczti każdy jeden, jak mówi
sie, je każdy dzień je. A przódniej nie było. Tylko w niedziela najwięcej mięsa, swojego parsiuka
zakolisz, jak mówi sie, rodziny wielkie byli, nu to tylko na niedziela mięsa najwięcej byli, mięsa
wo. Teraz to…
– A powiedzieć ten, żeby ryba więcej, lepiej brała, to pan mówił, że mrozy jak pierwsze, to
wtedy bardzo dobrze?
– Nu to wtedy...
– A czemu tak?
– Nu ja nie wiem czemu. Ja, bo ja tak łapał. Czemu, musi, szuka żyrów wtedy więcej, co ja
wiem. Ja nie wiem, ale tylko jak przymrozki, jak, musi, sie zajdzie, to patrzysz, czut nie na każdym kruczku. Nu brała sie najwięcej, jak, musi, jazi brali sie i wąsaki, wot. To te dwie ryby tylko.
Rokiškės, Vln. – Adam Pilecki, g. 1927 m., kilęs iš Padvarių k.
Įr. J. U., G. G. 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7686/719.
97. [Iš kaimo ir upės istorijos. 1941 m. vokiečiai vijo rusus, rusai kėlėsi per Nerį. Truputį
žemiau upėje yra sala, greita tėkmė, rusai techniką perkėlė, pėstininkai persikėlė. Trys tankai
pelkėje liko. O 1944 m. tuo pačiu metų laiku rusai vokiečius vijo. Ir vėl per Nerį rusai kėlėsi.
Vokiečių mes mažai čia matėme.]
W czterdziestym pierwszym roku niemiec popędził ruskich z tej strony. Bo tam u nas oni
gdzie to oni przeprawiali sie, ruskie uciekali, znaczy, przez Wilia ta. Tam wyspa jest, o gdzie niżej

trocha, znaczy, i tam bystro tego miejsca, wo ruskie i maszyny przeciągiwali tam, jak mówi sie, i
sami piechotą przechodzili. Tanki przechodzili, trzy tanki byli postawione tam, jak mówi sie, w
błocie zostawszyś. To była w czterdziestym pierwszym roku. A w czterdziestym czwartym potem
roku w ta sama pora, jak mówi sie, ruskie niemca popędzili. I też oni tam przeprawiali sie. Ruskie.
Niemcόw tu mało i widzieli, jak mówi sie. Ale ruskie tylko tam przechodzili tut, jak mówi sie, o.
Rokiškės, Vln. – Adam Pilecki, g. 1927 m., kilęs iš Padvarių k.
Įr. J. U., G. G. 2007 m. Šfr. K. R. Saug. LTR 7686/715.
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Kernavės panorama nuo
Neries žvelgiant iš pietų
(2007-07-27)

Kernavė, Širvintų r.
98. [Tunelis iš Kernavės]
Sakė, kad iškastas nuo K... nuo ten, jie rodė man, kad... nuo Kernavės iki Trakų ar kur, ar
į Vilnių iškastas tunelis. Nu.
– O kas tą tunelį kasė?
– Tai vėl nežinau. Tik žinau, kad yra. Yra.
– Tai jums rodė pradžią to tunelio?
– Nu taip. Jie... turbūt tie pacanai ir žino. Dabar ten jie gyvena.
– Kalne?
– Sako... ten kalnas nemažas. Taigi kalba ir dabar, girdėjau, kad ieško ar rado, kad yra. Ko
jūs norit, ko jūs norit iškast tą tunelį?
Kai buvo žydai Vievio getoj toj, tai reiškia, nu, namas gal toks ilgas, kaip mūsų, ir aptvertas, ir dar pristatyta ten kažkokia virtuvėlė, virdavo jau valgyt. Ir iš tos virtuvėlės, nu gal netoli,
kiek ten metrų, iškasė tunelį iki to drato,* tik pabėgt jau, tik pabėgt ir sučiupo. Ir reikėjo tą smėlį
paslėpt, nepaliksi kasant. Ir išnešė smėlį, turbūt naktimis. Ir vot, ir sučiupo. A tik pabėgt.

Kryžkelis, El. – Pranciška Bernatavičiūtė-Raneckienė, g. 1928 m., kilusi iš Zabarijos k., nuo 1948 m. gyvena Kryžkelyje.
Įr. V. V., L. S., J. U., I. B., L. V., F. K., G. G. 2007 m. Šfr. L. V. Saug. LTR 7685/1104.
* Tvoros, gal spygliuotos vielos.
99. [Tunelis iš Paparčių į Kernavę]
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O Paparčiai tai išeina, kadaise vienuolynas buvo irgi. Bažnyčia stovėjo, paskiau sovietai
kap užėjo tai... pirmas karas kai buva, tai panaikina bažnyčia, panaikina, išardė. Ir panaikina
tenai ir vienuolynas, ir viskas. Tai vat...
– Gal sakė, kad tuneliai eina iš vienuolyno kokie tai?
– Kernavėj? Cha cha cha. Negalėja, jau aš čia, tai... ir aš girdėjęs šitą dalyką, bet aš negaliu
pasakyt, kad ėja tie tuneliai.
– O kaip šnekėjo?
– Nu, kad sako, kad išeina, kad nuog Paparčių eina tunelis į Kernavę. Bet kurgi jis per
vandenį pereis tas tunelis?
– Tai gal po vandeniu?
– Vai... vanduo gi, Neris, cha cha. Man tai ne... įdomu. Gal kur ėja koks tuneliukas. Ale in
Kernavę tai nenuveis už tai, kad Neris, vanduo. Tai va.
Paneriai, Kš. – Pranas Juravičius, g. 1921 m., vietinis.
Įr. V. V., L. S., J. U., I. B., L. V., F. K., G. G. 2007 m. Šfr. L. V. Saug. LTR 7685/1174.

Рэзюмэ

Вікінтас Вайткявічус
Neris
Экспедыцыя 2007 г.
Частка ІII

Летам 1857 г. 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 (выдадзена ў Дрэздэне ў 1871 г.) захапляльна
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 дзясятак даследчыкаў, што прымалі
ўдзел у 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, выдадзенай у 2010 г., аўтар падрабязна азнаёміў чытача з гісторыяй
даследаванняў Віліі, ходам экспедыцыі 2007 г., яе ўдзельнікамі і найважнейшымі вынікамі,
пачынаючы ад вытокаў Віліі ў Докшыцкім раёне Віцебскай вобласці да мястэчка
Данюшава ў Смаргонскім раёне Гродзенскай вобласці. Другая кніга, якая пабачыла свет
у 2012 г., распавядае пра даследаванні ракі і яе ўзбярэжжаў ад Данюшава да Вільні. У
Данюшаве дасюль павольная і спакойная Віліі ператвараецца ў імклівую, камяністую і
стромкую раку. Дасягнуўшы Віленскага краю, удзельнікі экспедыцыі засведчылі не толькі
гэтыя змены прыроднага асяроддзя, але і культурныя перамены: на ўсходнім ускрайку
Астравецкага раёна ўвагу прыцягнулі літоўскія вёскі Гервяцкага краю, ад Быстрыцы
(245 км да вусця ракі) ужо дамінаваў віленскі дыялект польскай мовы, мясцовыя жыхары
пачыналі атаясамліваць сябе з Польшчай і польскай нацыяй. Ад сутокаў з Жэймянай (213 км)
прыкметна скарацілася колькасць карэнных жыхароў і старых сядзіб, але затое большала
летніх домікаў і дачных участкаў. З набліжэннем Вільні (каля 187–174 км) адчуваўся рост
1 Вілія, даўжыня 510 км, правы прыток Нёмана, па-беларуску завецца Вяльля, па-польску – Wilija, па-літоўску – Neris. Вілія працякае па тэрыторыі дзвюх дзяржаў – Беларусі (282 км) і Літвы
(228 км).
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напружання паміж вясковымі і гарадскімі жыхарамі, выяўляўся іх адрозны погляд на
акаляючы свет і яго каштоўнасці.
У гэтай – трэцяй – кнізе па выніках экспедыцыі прадстаўлена справаздача групы
навукоўцаў дзвюх краін на чале з д-рам Вікінтасам Вайткявічусам аб сумесна выкананай
працы на адрэзку ад Вільні да Кярнова (93 км). Гэта зробленыя фотаздымкі і зафіксаваныя
ўдзельнікамі экспедыцыі тэксты, апісанне працы навуковай групы і галоўныя вынікі
яе эмпірычных даследаванняў (вызначэнне геаграфічнага месцазнаходжання аб’ектаў,
назіранні, вымярэнні, абследаванні і мноства іншых дадзеных). Гэтая кніга, дапоўненая
раней сабранымі археалагічнымі, гістарычнымі, моўнымі, фальклорнымі і этнаграфічнымі
фактамі, пераканаўча распавядае пра раку, яе мінулае і сучаснасць, прыродныя і
культурныя каштоўнасці, узбярэжныя вёскі. Аўтару ў гэтым дапамагаюць і самі мясцовыя
жыхары – яны нібы малююць карціну самабытнага свету Віліі, раскрываюць цесныя,
бачныя і нябачныя сувязі паміж ракой і чалавекам, які жыве на яе ўзбярэжжы.
Як і дзве першыя, трэцяя кніга па выніках экспедыцыі таксама блізкая па сваім духу
да манаграфіі К. Тышкевіча: Вілія ў ёй апісваецца паслядоўна, вандруючы па ёй уніз,
цікавыя з навуковага пункту гледжання аб’екты больш поўна або толькі ў агульных рысах
аналізуюцца па ходу выкладання. Дзе-нідзе ў выкладанне тэкста пранікаюць звесткі
пра мясціны або геаграфічныя аб’екты (іх лакалізацыя, вымярэнне і іншае), а ў канцы
кнігі падаюцца запісаныя ад мясцовых жыхароў арыгінальныя тэксты на беларускай,
польскай і літоўскай мовах. Іх змест з’яўляецца неад’емнай часткай найважнейшых
вынікаў экспедыцыі.
Вілію ў Вільні аўтар кнігі разглядае з гістарычных пазіцый: распавядае пра заснаваны
ў 1664 г. віленскі цэх рыбакоў, брацтва Пяці Ран Хрыста, якое дзейнічала на яго падставе
ў XVI–XIX стст. пры касцёле Св. Пятра і Паўла (ягоныя браты і сёстры займаліся рыбнай
лоўляй). Падобнае брацтва Св. Яцка, заснаванае ў 1690 г. пры касцёле Св. Якуба і Піліпа,
аб’ядноўвала віленскіх рачнікоў. Рыбалоўства і рачная справа непарыўна звязаныя з
гандлем, гістарычным флотам Віліі і гісторыяй віленскай прыстані ў Лукішках. Апрача
таго, аўтар звяртае ўвагу на добрапарадкаванне берагоў Віліі ў ХХ ст., памеры і спосабы
ачысткі рэчышча ракі.
Пакінуўшы Вільню, удзельнікі экспедыцыі 2007 г. адразу патрапілі ў атачэнне дачных
участкаў і вёсак, размешчаных паблізу вялікага горада, дзе часам бянтэжаць паводзіны
ўласнікаў (звычайна, навасёлаў), якія злоўжываюць правамі прыватнай уласнасці на
зямлю, у тым ліку і на бераг Віліі. Карэнныя жыхары (тутэйшыя) гавораць тут папросту. У другой палове XIX – пачатку XX ст. на значнай частцы Віленскага краю на змену
літоўскай мове прыйшла простая мова (па-просту). Часцей за ўсё, услед за ёй пашыралася
польская мова, а ў некаторых месцах яна замяніла не беларускую, а літоўскую мову. З
каталіцкай ідэнтычнасцю, польскай мовай (дакладней, віленскім яе дыялектам) звязана
польская свядомасць большасці апытаных мясцовых жыхароў. Першых тамтэйшых
жыхароў, якія размаўлялі на ламанай літоўскай мове, мы сустрэлі ў Панарах (109 км), да
самага Кярнова (93 км) тут мяшаліся ўжо не польская і беларуская мовы як дагэтуль, а
польская і літоўская.

Дзясяткі стаянак каменнага веку, паселішчаў жалезнага веку, гарадзішчаў, курганоў,
дрэваў, крыніц на ўзбярэжжах Віліі паміж Вільняй і Кярновам – гэта красамоўныя
сведкі гісторыі літоўскай культуры, гаспадаркі, рэлігіі і дзяржаўнасці. Зафіксаваны
паданні і аповяды пра старажытную літоўскую рэлігію, хрост Літвы, войны з шведамі,
паход арміі Напалеона, паўстанне 1831 г., прыгон, сплаў плытоў, рыбалоўства і многае
іншае. Увесь час ад Вільні да Кярнова навуковую групу экспедыцыі суправаджаў матыў
дэмаркацыйнай лініі 1920–1939 гг., якая падзяляла Літву і акупаваны Польшчай Віленскі
край. Шмат кіламетраў гэтая лінія ішла наўпрост па сярэдзіне ракі Віліі і пакінула свой
адбітак у гісторыі і культуры краю.
Увагу прыцягваюць віры, рапы і паасобныя камяні на Віліі, якія маюць уласныя назвы.
Усё гэта ахута надзвычай захапляльнымі легендамі, тут адчуваецца асаблівае суладдзе
прыроды і культуры. Мноства згаданых тапонімаў і легендаў, пачутых тут упершыню,
узбагачаюць дагэтуль малавядомую крыніцу балцкай рэлігіі і міфалогіі.
Фальклорныя тэксты, якія друкуюцца ў гэтай кнізе, расшыфравалі кандыдат
гістарычных навук Юрась Унуковіч (на беларускай мове), д-р Крысціна Руткоўская (на
польскай мове), Угне Кабялкайтэ, Лаўра Валаўскайтэ і В. Вайткявічус (на літоўскай мове).
Тэксты адабраў і згрупаваў В. Вайткявічус. Моўную рэдакцыю тэкстаў (параўнанне
расшыфраваных матэрыялаў з гукавымі запісамі) выканалі Т. Валодзіна, К. Руткоўская
і В. Вайткявічус. Іх кароткі змест на літоўскай мове падрыхтавалі Данутэ Шадуйкене і
В. Вайткявічус.
Пры падрыхтоўцы вытрымак фальклорных тэкстаў да друку мы зыходзілі з таго,
што гэта ва ўсіх адносінах аўтэнтычная крыніца па вывучэнні мовы і культуры нашай
эпохі. Часам на першы погляд нязначныя фрагменты аповядаў інфарматараў і зададзеныя
даследчыкамі пытанні дазваляюць вельмі дакладна прасачыць ход дыялогу або, самае
галоўнае, накірунак думак інфарматара.
Праз шэсць гадоў пасля завяршэння экспедыцыі для напісання кнігі аўтар кіраваўся
палявымі запісамі, тэкстамі інфарматараў, фотаздымкамі, відэазапісамі і асабістымі
перажываннямі. Шырока былі скарыстаны звесткі, сабраныя руплівіцай і даследчыцай
літоўскай этнічнай культуры Ідай Станкявічутэй (1952–2006). Назвы мясцін і асоб
пададзены ў тэксце кнігі паводле літоўскай транскрыпцыі, імкнучыся, наколькі гэта было
магчыма, зыходзіць з рэкамендацый мовазнаўцаў.
Кіламетраж ракі аўтар указвае 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).

Santraukos

205

С п і с і л ю с т ра ц ы й

PRIEDAI

206

1. Антокаль. Від з Віліі (каля 1870 г.)
2. Узбярэжжа Віліі каля палаца Слушкаў
(1873 г.)
3. У залі Ф. Смуглевіча бібліятэкі Віленскага
ўніверсітэта – кніга экспанатаў, ахвяраваных
Музею старажытнасцей (запіс ад 1860 г. пра
дараванне карты вярхоўяў Віліі і атласа яе
вялікіх парогаў) (22 чэрвеня 2007 г.)
4. М. Знамероўская-Пруферова побач з
экспанатамі Музея этнаграфіі Віленскага
ўніверсітэта С. Баторыя (1930-я гг.)
5. Удзельнікі экспедыцыі па Віліі на шляху да
Віленскай ратушы (22 чэрвеня 2007 г.)
6. Умацаванне берагоў Віліі (1930-я гг.)
7. Вытрымка з плана прадмесця Лукішкі:
K – будынкі дамініканскага кляштара,
M – мячэць, R – драўляны склад, Q – жылы
дом каля складоў, S – мураваны склад
(1790 г.)
8. Два гандлёвыя караблі на левым беразе
Віліі вышэй Зялёнага маста (каля 1865 г.)
9. Вілія на першым плане горада Вільні
(1581 г.)
10. Нёманская віціна (пачатак XX ст.)
11. “Тут [у Вялікім Княстве Літоўскім. –
Вайт.] будуецца мноства караблёў для
сплаву збожжа па рэках у Гданьск. Адтуль
яно транспартуецца ў Іспанію, Францыю,
Вялікую
Брытанію
і
Нідэрландскае
каралеўства” (1539 г.)
12. Віціны на Нёмане каля Тыльзіта (1684 г.)
13. Камень са знакамі ў Звярынцы падчас
яго знаходкі (1958 г.)
14. Схема знакаў на камяні ў Звярынцы
(2013 г.)
15. Вілія ля Каралінішкаў (1912–1915 гг.)
16. Першае паселішча каменнага веку ў
Вільні. Крамянёвыя скрабкі
17. Двор Панары на левым беразе Віліі ў
падножжы Панарскай грады (1923/1925 гг.)

18. Шляхецкі засценак у ваколіцах Панараў
(1920-я гг.)
19. Адрэзак дарогі Вільня-Коўна паміж
Грыгішкамі (на месцы гістарычнай вёскі
Ковенская Вака) і Рыкантамі (1800 г.)
20. Сцёкавыя трубы віленскіх водаачышчальных збудаванняў. Від з Віліі (24
чэрвеня 2007 г.)
21. Выцягнутыя на бераг Віліі камяні парога
ў Сойдзях (24 верасня 2004 г.)
22. Схема мясцін, парогаў і камянёў на
Віліі, якія маюць уласныя назвы, на адрэзку
Вільня-Кярнова (2005 г.)
23. Курганны могільнік у Гудэлях (Віленскі
р-н). Пахаванне-1А з трупаспаленнем у
кургане-14 (70?): 1) дэфармаваная шыйная
грыўна; 2) зламанае скроневае кальцо;
3) спіральныя кольцы; 4) часткі аплаўленых
ўпрыгожанняў
24. Першае паселішча каменнага веку ў
Пасеняй. Самы старажытны тронкавы
наканечнік стралы, знойдзены ў даліне Віліі
25. Першае паселішча каменнага веку ў
Пасеняй. Тронкавыя наканечнікі стрэл і іх
часткі
26. Пасеняйская крыніца (24 чэрвеня 2007 г.)
27. Камень Дубaк (Dubokas). Від з паўночнага
ўсходу (24 чэрвеня 2007 г.)
28. Сміглянскі (іначай Бялюнскі) дуб (24
чэрвеня 2007 г.)
29. Распавядаюць (злева направа): Зоф’я
Васілеўская, Тэрэза Станкевіч і Стэфан
Станкевіч з Смігляў (24 чэрвеня 2007 г.)
30. Геаграфічнае палажэнне і тапаграфія
вёсак Бялюны і Вылазы (1929/1937 гг.)
31. Папяровая фабрыка ў Грыгішках на
левым беразе Віліі (11 ліпеня 2005 г.)
32. Камень Пеўнік (Gaidelis) ніжэй Бялюнаў.
Від з усходу (у сярэдзіне расколаты) (24
чэрвеня 2007 г.)

33. На лодцы з Вайцюнішак у Грыгішкі (24
чэрвеня 2007 г.)
34. Камяні рапы Баранчык (24 верасня
2004 г.)
35. Камень Dzvilas (або Dvylas) у Валах. Від з
захаду (24 чэрвеня 2007 г.)
36. Камень-следавік у Валах (24 чэрвеня
2007 г.)
37. Камяні ў Валах, вядомыя пад назвай
“Вяселле”. Від з паўднёвага ўсходу (24
чэрвеня 2007 г.)
38. Правы бераг Віліі, пачатак рапы Сойдзі
(24 верасня 2004 г.)
39. Плытагон Пятрас Селскас з Васілішак (24
чэрвеня 2007 г.)
40. Плыт ля Тускулянаў (1890–1900 гг.)
41. Плыты ля Кярнова (травень 1940 г.)
42. Гандляры дрэвам у Вільні ля Зялёнага
маста (1808 г.)
43. Плыт і назвы яго частак
44. Камень Бык (Bulius). Від з усходу (25
чэрвеня 2007 г.)
45. Камяні ў Новай Рапе ля падножжа
гарадзішча, вядомыя пад назвай “Тры
Браты”. Від з паўночнага захаду (25 чэрвеня
2007 г.)
46. Касцёл у Шылянах з вышыні птушынага
палёту (18 кастрычніка 2006 г.)
47. Выгін Віліі паміж Новай Рапай і
Судэранцамі (каля 2010 г.)
48. Жылы дом Юзэфа Табэры (пазней –
Радзевіча), гледзячы з Віліі (25 чэрвеня
2007 г.)
49. Панарышская крыніца (11 чэрвеня
2013 г.)
50. Геалагічнае агаленне Панарышкі на
левым беразе Віліі з вышыні птушынага
палёту (з паўднёвага захаду) (2005 г.)
51. Наведвальнікі месца адпачынку ў
Легацішках (каля 1930 г.)
52. Размова з Франэкам Балькевічам з
Пугайняў на яго падворку (25 чэрвеня
2007 г.)

53. Шырокі камень (Platusis) ля Пугайняў.
Від з усходу (24 верасня 2004 г.)
54. Камень Пастыр (Piemuo). Від з паўночнага
захаду (25 чэрвеня 2007 г.)
55. Пугайні (злева), Сюрманцы (справа)
і гістарычнае месца перавозу праз Вілію
(пазначана X) (11 ліпеня 2005 г.)
56. Распавядае Ірэна Саткевіч з Пугайняў (25
чэрвеня 2007 г.)
57. Вартаўнік троцкага ўчастка памежнай
паліцыі Літвы на хутары Аўсюцішкес
(удалечыні, злева – вёска Сюрманцы ў
акупаваным Польшчай Віленскім краі)
(1920-я гг.)
58.
Польскі
памежнік
ля
вешкі
дэмаркацыйнай лініі (1934 г.)
59. Пініклянская крыніца (29 верасня 2013 г.)
60. Камень Кароўка (Karvutė) ля хутара
Апскрыта. Від з паўднёвага захаду (25
чэрвеня 2007 г.)
61. Камень Паўлік (Povilėlis) ля хутара
Апскрыта. Від з паўночнага ўсходу (25
чэрвеня 2007 г.)
62. Крыніца ў Апскрыце (5 кастрычніка
2013 г.)
63. Двор Ельнякумпі (Elniakampis) на
правым беразе Віліі (знак на мапе – умоўны)
(1771 г.)
64. Руіны пабудоў бляхарні палатна ў
Ельнякумпях (21 лістапада 2011 г.)
65. І. Станкявічутэ з Станіславасам
Шакявічусам з Сюрманцаў (26 ліпеня
2004 г.)
66. Камень Кулік (Tilvikas) ля Кармазінаў. Від
з усходу (8 кастрычніка 2004 г.)
67. Жаночае пахаванне з трупаспаленнем у
кармазінскім кургане 2 падчас археалагічных
даследаванняў (1933 г.)
68. Кармазіны, вусце Дукшцянкі (на
фотаздымку злева) з вышыні птушынага
палёту (з захаду) (18 кастрычніка 2006 г.)
69. Камень Баб ля Веркшанаў. Від з
паўночнага ўсходу (25 верасня 2004 г.)
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70. Камяні ля вёскі Веркшаны, вядомыя пад
назвай “Вяселле” (26 чэрвеня 2007 г.)
71. Мікалас Сукацкас з хутара Глінаўка
(Маліне) у ролі паляўнічага каменнага веку
(26 чэрвеня 2007 г.)
72. “Цяжкія ўмовы пахода [арміі Напалеона. – Вайт.] пасля пераправы праз
Вілію каля Керагелішак на шляху ў Судэрву”
(30 чэрвеня 1812 г.)
73. Палац у Панарах (26 чэрвеня 2007 г.)
74. Работнікі панарскага двара (каля 1928 г.)
75. Казімерас Чэрскіс – начальнік троцкага
ўчастка памежнай паліцыі Літвы (1929 г.)
76. Знак на беразе Віліі каля вёскі Падалессе
(Паалёсе) (26 чэрвеня 2007 г.)
77. У гасцях у Францішкі Раняцкене з
Крыжкяліса (26 чэрвеня 2007 г.)
78. Вёска Белазарышкі. Від з левага берагу
Віліі (1930-я гг.)
79. Камень Кабылка (Kumelė) вышэй
Грабялоў. Від з усходу (26 чэрвеня 2007 г.)
80. Заборы (Pabarai). Від з усходу (25 верасня
2004 г.)
81. Схема заборы, апісанне яе ўладкавання
і лоўлі цырты з палявых запісаў І.
Станкявічутэ (каля 2004 г.)
82. Воўчая яма. Від з захаду (5 траўня 2008 г.)
83. Вёска Грабялы (27 чэрвеня 2007 г.)
84. Літоўскія памежныя паліцэйскія з
жыхарамі вёскі Грабялы (каля 1930 г.)
85. Вялікі курган у Грабялах (1 траўня 2006 г.)
86. План рапы Сольнік (1857 г.)
87. Сольны камень ля вёскі Падваранцы. Від
з паўднёвага ўсходу (15 кастрычніка 2005 г.)
88. Камень з крыжом на ўзбярэжжы Віліі ля
вёскі Падваранцы (15 кастрычніка 2005 г.)
89. Стромкі бераг Віліі на месцы гары Капліца
ў Падваранцах – месцa археалагічных даследаванняў (2004 г.)
90. План і разрэзы шурфа на месцы гары
Капліца ў Падваранцах (27 чэрвеня 2007 г.)
91. Даследаванні гары Капліца ў Падваранцах. Аскепкі чырвонай цэглы (27 чэрвеня
2007 г.)

92. Пасля заканчэння даследаванняў гары
Капліца ў Падваранцах (27 чэрвеня 2007 г.)
93. Даследаванні гары Капліца ў Падваранцах. Цвік кавальскай работы (2007 г.)
94. Даследаванні гары Капліца ў Падваранцах. Частка прафіляванай цэглы
(2007 г.)
95. Даследаванні гары Капліца ў Падваранцах. Прыкметы вапнянага раствору на
аскепках цэглы (2007 г.)
96. Камень Ксёндз (Kunigas) (адзін з двух)
ля вёскі Семянішкі. Від з захаду (25 верасня
2004 г.)
97. Камень Баран (Avinas) ля вёскі Семянішкі.
Від з поўначы (27 чэрвеня 2007 г.)
98. Даліна Даўбулі. Від з захаду (17 траўня
2005 г.)
99. Лес Гай. Від з падножжа гарадзішчаў у
Кярнове (27 чэрвеня 2007 г.)
100. Кярноўскія гарадзішчы з вышыні птушынага палёту (з поўначы) (25 красавіка
2007 г.)
101. Балтыйскі асяцёр (Acipenser sturio)
102. Костка крыжовай формы (Hyomandibulare) у галаве шчупака
103. Мужчыны з Грабялоў перабіраюцца
ўброд праз Вілію ля Міткішак (сярэдзіна –
другая палова XX ст.)
104. “Пяскі недалёка ад вясковай школы ў
Міткішках, дзе капалі экспанаты для музея“
(справа – настаўнік A. Чурынскас) (1931 г.)
105. Комплекс кярноўскіх гарадзішчаў. Від
з Ніжняга горада (з паўднёвага захаду) (27
чэрвеня 2007 г.)
106. Сядзіба Ю. Пракоф’евай у вёсцы Граніца
(Pasieniai) (24 чэрвеня 2007 г.)
107. Распавядае Тэрэза Станкевіч з Смігляў
(24 чэрвеня 2007 г.)
108. Вывернуты бурай Сміглянскі (або Бялюнскі) дуб (3 чэрвеня 2011 г.)
109. Камень Дубaк (Dubokas). Від з паўднёвага ўсходу (24 верасня 2004 г.)
110. Дзеці вёскі Панары (Электрэнскі с/с) ля
Віліі (другая палова XX ст.)

111. Вёска Вылазы (Užlandžiai). Від з
паўднёвага захаду (24 чэрвеня 2007 г.)
112. У вёсцы Бялюны (24 чэрвеня 2007 г.)
113. Геаграфічнае палажэнне і тапаграфія папяровай фабрыкі ў Грыгішках (1929/1937 гг.)
114. Рыбакі на Віліі (1930-я гг.)
115. Дзеці гаспадароў Панарскага двара
(Электрэнская c/c) ля рыбацкай здабычы
(каля 1929 г.)
116. Камень Пеўнік (Gaidelis) ніжэй Бялюнаў
(24 верасня 2004 г.)
117. Камяні ля вёскі Валы, вядомыя пад
назвай “Вяселле” (24 чэрвеня 2007 г.)
118. Генрык Ляшчынскі ля камяня-следавіка
ў вёсцы Валы (24 чэрвеня 2007 г.)
119. Цэнтральная частка рапы Сойдзі (ля
вёсак Стырны, Сойдзі) (каля 2010 г.)
120. Крыніца ў Сойдзях (25 чэрвеня 2007 г.)
121. Гумно на падворку Я. Дзісевіча (25
чэрвеня 2007 г.)
122. Від на Вілію з падворка Я. Дзісевіча (25
чэрвеня 2007 г.)
123. Сустрэча з Янам Дзісевічам (25 чэрвеня
2007 г.)
124. Святы камень ля вёскі Пугайні. Від з
захаду (25 чэрвеня 2007 г.)
125. Вёска Пугайні (Puhaynie) на гістарычнай
карце (1800 г.)
126. Распавядае Франэк Балькевіч (25 чэрвеня
2007 г.)
127. Экскурсанты Панарскага двара
(Электрэнская c/c) i мужчына на дашчанай
лодцы тыпу душагубка (злева) (каля 1929 г.)
128. Пініклянская крыніца. Від з захаду (29
верасня 2013 г.)
129. Паварот Віліі ля хутара Аўсянішкі
(Аўсюцішкес) (на другім плане фотаздымка,
злева) (11 ліпеня 2005 г.)
130. Адрэзак Віліі з камянямі Кароўка
(Karvutė) і Паўлік (Povilėlis) (у цэнтры
фотаздымка) (29 верасня 2007 г.)

131. Камень Кароўка (Karvutė) ля хутара
Апскрыта. Від з паўднёвага захаду (29
верасня 2007 г.)
132. Гаспадарчы будынак былога двара
Панары (26 чэрвеня 2007 г.)
133. Распавядае Ядвіга Міцкявічэне (26
чэрвеня 2007 г.)
134. Абед работнікаў двара Панары (каля
1928 г.)
135. Распавядае Алексас Шукшта (26 чэрвеня
2007 г.)
136. Сям’я Кляментаса і Дануты Дапкусаў на
беразе Віліі (другая палова XX ст.)
137. Адна з прыстаняў на Віліі ў Вільні (192030-я гг.)
138. Распавядае Кляментас Дапкус (26 чэрвеня 2007 г.)
139. Узбярэжжа Віліі ля сядзібы Ф. Раняцкене
ў Крыжкялісе (26 чэрвеня 2007 г.)
140. Група навукоўцаў экспедыцыі па Віліі з
Францішкай Раняцкене (26 чэрвеня 2007 г.)
141. “Звон” на старой ліпе ў вёсцы Грабялы
(27 чэрвеня 2007 г.)
142. Вуліца вёскі Грабялы (каля 1930 г.)
143. Схема камянёў рапы Сольнік з палявых
запісаў І. Станкявічутэ (каля 2004 г.)
144. Рапа Сольнік з вышыні птушынага
палёту (з захаду) (2005 г.)
145. Камяні “Тры Браты” ў рапе Сольнік. Від
з поўдня (8 кастрычніка 2004 г.)
146. Месца гары Капліца ў Падваранцах. Від
з паўднёвага ўсходу (2004 г.)
147. Распавядае Адам Пілецкі з вёскі Ракішкі
(27 чэрвеня 2007 г.)
148. Табліца (нумар дома і прозвішча
гаспадара) ля сцяны жылога дома
Ляшчынскіх у вёсцы Валы, якая нагадвае
пра часы польскай адміністрацыі (24 верасня
2004 г.)
149. Панарама Кярнова. Від з поўдня ад Віліі
(27 ліпеня 2007 г.)
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In the summer of 1857 count Konstantinas Tiškevičius (Konstanty Tyszkiewicz, 1806–1868)
organized a scientific expedition along the Neris River. The book Wilija i jej brzegi pod względem
hydrograficznym, historycznym, archeologicznym i etnograficznym (published in Dresden in
1871) records the work of the expedition and paints the picture of Neris River and the multinational Grand Duchy of Lithuania. Enriched by illustrations by Marcelinas Januševičius (Marcelin
Januszewicz), K. Tiškevičius‘s story is full of admiration for his country and people.
In the summer of 2007, after 150 years, Lithuanian and Belarusian travellers, invited by the
Council of non-governmental organizations, repeated Tiškevičius’ expedition, while a dozen of
Lithuanian and Belarusian researchers who took part in this colourful journey focused on the
nature, culture and history of Neris River. The expedition lasted 28 days, the upper Neris was
investigated by walking and the remainder of the total 463 km was travelled on inflatable raft,
fitting 8-9 people. The rowing crew carried the raft at an average speed of 3.5–4.5 km/h.
In the first book (published in 2010) the author presented a detailed history of explorations
of the Neris and acquainted readers with the expedition of 2007 – its participants, progress and
key results, starting from the upper reaches of the Neris: from the Dokshytsy district, Vitebsk
region to the village of Danyushava in Smarhon‘ district, Grodno region. The second book (published in 2012) tells about the exploration of the river and its coast from Danyushava to Vilnius. In Danyushava, the Neris, from slow and quiet, turns into a fast-flowing, rocky, upland
river. Coming closer to Vilnius region, members of expedition witnessed not only these natural
changes, but also cultural ones: on the eastern outskirts of Astravyets district their attention was
attracted by Gervėčiai, an island of Lithuanian villages, while from Bistryčia village (located
245 km from the river mouth) Polish language starts to dominate, the local people associate
themselves with Poland and the Polish nation. From the confluence with Žeimena (213 km) the
number of old homesteads and local inhabitants significantly decreased and more country houses and collective gardens appeared. When approaching Vilnius (about 187–174 km) an increased
tension between the rural and urban population can be felt, the difference in their worldviews
and values becomes evident.
This is the third book, presenting a report by dr. Vykintas Vaitkevičius-led research team
that have conducted an expedition from Vilnius to Kernavė (93 km). It consists of a selected
records and photographs taken during the expedition, description of scientific work and key em-

pirical results (geographic location of objects, and survey, measurement, explorations and many
other data). Complemented with many previously collected archaeological, historical, linguistic,
folkloric and ethnographic facts, this book engages readers with the river‘s past and present,
natural and cultural heritage, coastal villages. The local inhabitants assist the author – they contribute to describing the characteristic picture of the world of the Neris, revealing strong, visible
and invisible connections between the river and the man living on its shore.
Santraukos

Like the first two, the third book is also close to Tiškevičius‘ monograph style: the Neris is
described sequentially, by travelling down the river, with things interesting to science discussed
throughout the narrative in more detail or in general terms. The main story is in some places
complemented with data on geographic locations or objects (their localization, measurements,
etc.) and at the end of the book there are original texts by locals in Belarusian, Polish and Lithuanian languages. The content of these texts is an integral part of the results of the expedition.
In Vilnius, the author views Neris from a historical perspective. He talks about a fish factory,
established in 1664 close to the Sts. Peter and Paul‘s Church, and the Five Wounds Brotherhood
which was later built on the foundations of the factory (members of the brotherhood engaged in
fishing). Similar brotherhood, named after St. Hyacinth, established nearby the Sts. Philip and
James‘ Church in 1690, united boatmen of Vilnius. Fishing and river boat industry is an integral
part of Vilnius‘ commerce history and the historic fleet of the Lukiškės pier. In addition, the author draws attention to the changes made to the banks of Neris in the twentieth century, river‘s
cleaning methods and extent.
When leaving Vilnius in 2007, the scientists of the Neris expedition first came across the
city outskirts’ environment, unpleasant in the way the local real estate owners are abusing their
property rights. Locals (tutejszy) speak here plainly. In the second half of the 19th century in
most of the Vilnius region, Lithuanian was replaced by the plain language (по-просту). In most
cases the Polish language spread afterwards; in some locations it replaced not the Belarusian but
Lithuanian language. The Catholic identity and Polish language (or, more accurately, its Vilnius
dialect) is characteristic to the self-consciousness of most surveyed local residents. The first locals speaking broken Lithuanian were met in Paneriai (109 km), where the Polish-Lithuanian
language mix replaced the Polish-Belarusian mix and continued up to Kernavė (93 km).
Dozens of the Stone Age campsites, Iron Age settlements, hill forts, burial mounds, trees,
springs on the coast of Neris between Vilnius and Kernavė are eloquent witnesses of history
of Lithuanian culture, economy, religion and statehood. The book includes records of legends
and stories on the ancient Lithuanian religion, the baptism of Lithuania, wars with the Swedes,
Napoleon‘s army march, the 1831 uprising, serfdom, soul rafting, fishing and many other. All
the time from Vilnius to Kernavė scientists were accompanied by the motif of demarcation line
that separated Lithuania and Poland during the occupation of Vilnius in 1920-1939. For many
kilometres this line stretched along the middle of the Neris River and left a mark in the region‘s
history and culture.
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River‘s depths, shoals and single stones, all bearing proper names, is another interesting
aspect of the world of Neris. All this is wrapped in enthralling legends and one can feel the special harmony of nature and culture. Many of the place names and legends heard here for the first
time, enriches the knowledge of the so far little-known Baltic religion and mythology.
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Folklore texts published in this book were transcribed by dr. Jurašas Unukovičius (in Belarusian language), dr. Krystyna Rutkowska (in Polish), Ugnė Kabelkaitė, Laura Valauskaitė and
V. Vaitkevičius (in Lithuanian). The texts were selected and grouped by V. Vaitkevičius. Language editing was made by T. Valodzina K. Rutkowska and V. Vaitkevičius. Summaries in the
Lithuanian language were prepared by Danute Šaduikienė and V. Vaitkevičius.
When preparing the extracts of folklore texts for media publication, it was regarded that
these texts constitute, in all aspects, an authentic source of language and culture of our epoch.
Sometimes at first glance insignificant fragments of stories told by the surveyed and questions
given to them by researchers help to fully and accurately keep track of the interview’s and, most
importantly, the surveyed person‘s chain of thought.
The book, written six years after the end of the expedition, is based on fieldnotes, texts of
narratives, photographs, videos and personal experiences. Data collected by Lithuanian ethnic
culture researcher and promoter Ida Stankevičiūtė (1952–2006) is widely used as well. Place
names, proper names are transcribed in Lithuanian. Linguists’ recommendations were taken
into account and implemented as much as possible.
The indicated river mileage is based on Prof. Česlovas Kudaba’s book Along the Neris (published in Vilnius in 1985). Geographical coordinates of areas and objects are indicated in WGS84
format. They were measured on the sites using a receiver Garmin Legend (average margin of
error 3–5 m).

The list of illustrations

1. Antakalnis viewed from the Neris (c. 1870)
2. The bank of the Neris at Sluškai Palace (1873)
3. The book of exhibits donated to the Museum
of Antiquities, stored in The Vilnius University
Library, Hall of Pranciškus Smuglevičius (entry
of 1860 regarding the donation of the map of the
upper reaches and atlas of shoals of the Neris)
(2007-06-22)
4. Maria Znamierowska-Prüfferowa next to
exhibits of Museum of Ethnography at Vilnius
Stephen Bathory University (The 4th decade of
the 20th century)
5. Members of the Neris expedition on the way
to Vilnius City Hall (2007-06-22)
6. The embankment of the Neris (The 4th decade of the 20th century)
7. The fragment of map of Lukiškės: K – Buil-dings
of the Dominican Monastery, M – the mosque,
R – a wooden warehouse, Q – a residential house
by warehouses, S – stone warehouse (1790)
8. Two trade ships on the left bank of the Neris
by the Green Bridge (c. 1865)
9. The River Neris in the first map of Vilnius
(1581)
10. A ship vytinė on the River Nemunas (The
beginning of the 20th century)
11. „Here [in the Grand Duchy of Lithuania]
many ships are built to carry grain to Gdansk.
From there it is carried to Spain, France, Great
Britain and Netherlands“ (1539)
12. Ships valled vytinė on the River Nemunas at
Tilžė (1684)
13. The Žvėrynas Stone with signs at the time of
its finding (1958)
14. The scheme of signs of the Žvėrynas Stone
(2013)
15. The River Neris at Karoliniškės (1912–1915)
16. Vilnius Stone Age settlement 1. Flint scrapers
17. Paneriai manor on the left bank of the Neris,
at the foot of Paneriai hills (1923/1925)

18. Village of noblemen near Paneriai (The 3th
decade of the 20th century)
19. A stretch of Vilnius-Kaunas road between
Grigiškės (at the historical village of Kaunas
Vokė) and Rykantai (1800)
20. Pipes of Vilnius wastewater treatment plant
viewed from the Neris (2007-06-24)
21. Stones pulled from the Saidė shoal (200409-24)
22. A scheme of locations, shoals and stones of
the Neris, which have names, in the stretch between Vilnius and Kernavė (2005)
23. Gudeliai (Vilnius district). Burial mound
14 (70?), cremation grave 1A: 1) deformed
neckring; 2) broken temple ring; 3) spiral rings;
4) fragments of molten ornaments
24. Pasieniai Stone Age settlement 1. The oldest
arrowhead found in the Neris valley
25. Pasieniai Stone Age settlement 1. Arrowheads and their parts
26. A spring in Pasieniai (2007-06-24)
27. The Dubokas Stone viewed from the NE
(2007-06-24)
28. The Smigliai, or Bieliūnai oak (2007-06-24)
29. Telling a story (from left): Zofija Vasilevska, Teresa Stankevič and Stefan Stankevič from
Smigliai (2007-06-24)
30. Geographical position and topography of
Bieliūnai and Užlandžiai villages (1929/1937)
31. Grigiškės paper factory on the left bank of
the Neris (2005-07-11)
32. A stone called Gaidelis (Little Cock) near
Bieliūnai viewed from the E (in the middle,
split) (2007-06-24)
33. On the boat from Vaičiūniškės to Grigiškės
(2007-06-24)
34. Stones in the Avelė shoal (2004-09-24)
35. A stone in Valai, called Dzvilas, viewed from
the W (2007-06-24)
36. Valai foot-printed stone (2007-06-24)

Iliustracijų
šaltiniai

213

PRIEDAI

214

37. Stones in Valai, called Wedding, viewed
from the SE (2007-06-24)
38. The right bank of the Neris, the beginning of
Saidė shoal (2004-09-24)
39. Raftsman Petras Sielskas from Vasyliškės
(2007-06-24)
40. A raft at Tuskulėnai (1890–1900)
41. Rafts at Kernavė (May 1940)
42. Wood traders by the Green Bridge, Vilnius
(1808)
43. A raft and names of its parts
44. A stone called Bulius (Bull) viewed from the
E (2007-06-25)
45. Stones called Trys Broliai (Three Brothers)
at the foot of Naujoji Rėva hill fort viewed from
the NW (2007-06-25)
46. Šilėnai church from the bird‘s-eye view
(2006-10-18)
47. The meander of the Neris between Naujoji
Rėva and Sidaronys (c. 2010)
48. Juzefas Tabera‘s (later – Radzevičius‘) house
viewed from the Neris (2007-06-25)
49. A spring in Paneriškės (2013-06-11)
50. Paneriškės outcrop on the left bank of the
Neris from the bird‘s-eye view (2005)
51. Visitors of a resting place in Legotiškės (c.
1930)
52. Conversation with Franek Balkevič from
Pugainiai at his homestead (2007-06-25)
53. A stone called Platusis (Wide stone) at
Pugainiai viewed from the E (2004-09-24)
54. A stone called Piemuo (Herdsman) viewed
from the NW (2007-06-25)
55. Pugainiai (left), Šiurmonys (right) and location
of former ferry (marked with x) (2005-07-11)
56. Irena Satkevič from Pugainiai (2007-06-25)
57. A Lithuanian border guard at Ausiutiškės
homstead (in the distance, on the left –
Šiurmoniai village in the Polish-occupied Vilnius Land) (The 3rd decade of the 20th century)
58. A Polish border guard at the demarcation
line (1934)
59. The Pinykla spring (2013-09-29)

60. A stone called Karvutė (Cow) near Apskrita
homestead viewed from the SW (2007-06-25)
61. A stone called Povilėlis near Apskrita homestead viewed from the NE (2007-06-25)
62. A spring in Apskrita (2013-10-05)
63. Elniakampis mansion on the right bank of
the Neris (1771)
64. Ruins of textile bleaching facilities in Elniakampis (2011-11-21)
65. I. Stankevičiūtė with Stanislovas Šakevičius
from Šiurmoniai (2004-07-26)
66. A stone called Tilvikas in Karmazinai viewed
from the E (2004-10-08)
67. A cremation grave in Karmazinai burial
mound during the second archeological research (1933)
68. Karmazinai, the mouth of the River Dūkštos
(left) from the bird’s-eye view (from the W)
(2006-10-18)
69. The Bobų (Old women’s) stone near Verkšioniai viewed from the NE (2004-09-25)
70. Stones called Vestuvės (Wedding) near
Verkšioniai village (2007-06-26)
71. Molynė homeastead dweller Mykolas Sukackas in the role of a Stone Age hunter (200706-26)
72. „Difficult terrain for [Napoleon army’s]
marching after crossing the Neris in Karageliškės,
on the way to Sudervė“ (1812-06-30)
73. Paneriai mansion (2007-06-26)
74. Labourers of Paneriai mansion (c. 1928)
75. Kazimieras Čerskis – Head of the Lithuanian border police Trakai division (1929)
76. A sign on the bank of the Neris near Paaliosė
village (2007-06-26)
77. Visiting Pranciška Raneckienė from Kryžkelis (2007-06-26)
78. Bielazariškės village vieed from the left bank
of the Neris (The 4th decade of the 20th century)
79. A stone called Kumelė (Mare) near Grabijolai viewed from the E (2007-06-26)

80. The Pabarai site viewed from the E (200409-25)
81. A scheme of pabaras, description of its preparation and vimba fishing from I. Stankevičiūtė’s
field notes (apie 2004)
82. Vilkų duobė (The Wolves’ pit) viewed from
the W (2008-05-05)
83. Grabijolai village (2007-06-27)
84. Lihuanian border guards with residents of
Grabijolai village (apie 1930)
85. Grabijolai burial mound (2006-05-01)
86. The plan of Druskinė shoal (1857)
87. The Druskinis stone near Padvariai village
viewed from the SE (2005-10-15)
88. A stone with the cross sign on the bank of
the Neris near Padvariai village (2005-10-15)
89. A steep bank of the Neris at the hill of Padvariai chapel – the location of archeological survey (2004)
90. A plan of excavation on the hill of Padvariai
chapel (2007-06-27)
91. The hill of Padvariai chapel. Broken red
bricks (2007-06-27)
92. The end of the excavation of the hill of Padvariai chapel (2007-06-27)
93. The hill of Padvariai chapel. Blacksmithmade nails (2007)
94. The hill of Padvariai chapel. A fragment of a
shaped brick (2007)
95. The hill of Padvariai chapel. Marks of lime
mortar on fragments of bricks (2007)
96. A stone called Kunigas (Priest) (one of two)
near Semeniškės village viewed from the W
(2004-09-25)
97. A stone called Avinas (Ram) near Semeniškės
village viewed from the N (2007-06-27)
98. The Daubuliai valley viewed from the W
(2005-05-17)
99. The Gojus wood viewed from the foot of a
hill forts in Kernavė (2007-06-27)
100. Hill forts in Kernavė from the bird’s-eye
view (from the N) (2007-04-25)
101. The European sea sturgeon, also known as

Atlantic or Baltic sturgeon (Acipenser sturio)
102. The cross-shaped bone (Hyomandibulare)
in the head of a pike
103. Men of Grabijolai wading across the Neris
at Mitkiškės (the middle of the 20th century)
104. „The sands not far from Mitkiškiai school
where we excavated exhibits for the museum“
(on the right – teacher A. Čiurinskas) (1931)
105. Hill forts of Kernavė viewed from the Lower town (from the SW) (2007-06-27)
106. J. Prokofjeva’s homestead in Pasieniai village (2007-06-24)
107. Teresa Stankevič from Smigliai (2007-06-24)
108. The Smigliai, also known as Bieliūnai, oak,
knocked down by a storm (2011-06-03)
109. A stone called Dubokas viewed from the
SE (2004-09-24)
110. Paneriai village (Elektrėnai municipality)
children by the Neris (The second half of the
20th century)
111. Užlandžiai village viewed from the SW
(2007-06-24)
112. At Bieliūnai village (2007-06-24)
113. Geographical location and topography of
Grigiškės paper factory (1929/1937)
114. Fishermen in the Neris (The 4th decade of
the 20th century)
115. Paneriai mansion (Elektrėnai municipality) owner’s children next to a fishermen’s catch
(c. 1929)
116. A stone called Gaidelis (Little Cock) near
Bieliūnai (2004-09-24)
117. Stones called Vestuvės (Wedding) near Valai village (2007-06-24)
118. Henrik Leščinskij by a foot-printed stone
in Valai village (2007-06-24)
119. The middle part of the Saidė shoal (at villages of Stirniai and Saidžiai) (c. 2010)
120. A spring in Saidžiai (2007-06-25)
121. A barn at J. Disevičius’ homestead (200706-25)
122. The view to the Neris from the yard of
J. Disevičius’ homeastead (2007-06-25)

Iliustracijų
šaltiniai

215

PRIEDAI

216

123. A meeting with Jan Disevič (2007-06-25)
124. A stone called Šventas (Holy) near Pugainiai village viewed from the W (2007-06-25)
125. Pugainiai village (Puhaynie) in a historical
map (1800)
126. Franek Balkevič (2007-06-25)
127. A picnic at the Paneriai mansion (Elektrėnai
municipality) and a man in a dushegubka-type
boat made of planks (on the left) (c. 1929)
128. The Pinykla spring viewed from the W
(2013-09-29)
129. The turn of the Neris by Ausiutiškės homestead (in the background, on the left) (2005-07-11)
130. The stretch of the Neris with the stones of
Karvutė and Povilėlis (in the middle) (2007-09-29)
131. A stone called Karvutė (Little Cow) at Apskrita homestead viewed from SW (2007-09-29)
132. An outbuilding in Paneriai mansion (200706-26)
133. Jadvyga Mickevičienė (2007-06-26)
134. Paneriai mansion labourer’s lunch (c. 1928)
135. Aleksas Šiukšta (2007-06-26)
136. The Dapkai family on the bank of the Neris
(The second half of the 20th century)
137. One of the docks of the Neris in Vilnius
(3th–4th decades of the 20th century)

138. Klementas Dapkus (2007-06-26)
139. The bank of the Neris by P. Raneckienė’s
homestead in Kryžkelis (2007-06-26)
140. The team of scientists of the Neris expedition with Pranciška Raneckiene in Kryžkelis village (2007-06-26)
141. Iron object used as bell on the old lime-tree
of Grabijolai village (2007-06-27)
142. A street in Grabijolai village (c. 1930)
143. The scheme of the Druskinė shoal stones
from I. Stankevičiūtė’s field notes (c. 2004)
144. The Druskinė shoal from the bird’s-eye
view (from the W) (2005)
145. Stones called Three Brothers in the
Druskinė shoal viewed from the S (2004-10-08)
146. The location of the hill of the Padvariai
chapel viewed from the SE (2004)
147. Adam Pilecki from Rokiškės village (200706-27)
148. A sign from the times of Polish government (house number and owner’s name) by the
wall of Leščinskiai family house in Valai village
(2004-09-24)
149. Panorama of Kernavė from the Neris, from
the S (2007-07-27)

ASMEN VAR DŽI Ų RODY KLĖ

eksp. – 2007 m. ekspedicijos dalyvis
gim. – giminė
ist. – istorinė asmenybė
kult. – kultūros veikėjas
leg. – legendinė, spėjama istorinė asmenybė
moksl. – mokslininkas, muziejininkas, bibliotekininkas, tyrinėtojas
pat. – 2007 m. ir kitų ekspedicijų metu sutikti pateikėjai, vietiniai gyventojai
pav. – 2007 m. ekspedicijos metu arba kituose šaltiniuose užfiksuota pavardė
pol. – politinis veikėjas
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.

Abramskis Elijušas, ist. 20

Adamkus Valdas, pol. 31, 135
Aleksandras I, ist. 26
Algirdas, ist. 27, 102
Alšėniškiai, gim. 103
Andriolis Mykolas Elvyras, ist. 39
Arlauskas Mikalojus, ist. 103
Astikai, gim. 103
Astikaitis Mikalojus žr. Astikas Mikalojus
Astikas Bartalomėjus, ist. 102
Astikas Jurgis, ist. 103
Astikas Kristinas, ist. 102, 103
Astikas Mikalojus, ist. 102
Astikas Stanislovas, ist. 102

Baležentienė Gražina, pat. 188, 189, 190
Balinskis Mykolas, ist. 16
Balkevič Franekas, pat. 59n–60, 152, 156, 157,
158, 160n, 161, 162, 163, 164, 171
Balkevič Stanislava, pat. 60
Balkevičius Juozas, ist. 54
Balkevičius Vincas, ist. 54
Barzdėnas Arvydas, kult. 33
Benigsonas Levinas, ist. 26

Bergas Vytautas, kult. 57
Bernatavičiūtė žr. Raneckienė
Bernatovičiai, pav. 46
Bernatovičius Feliksas, kult. 28, 103
Borovičius Antanas, ist. 20
Boruchas, ist. 65
Bulhakas Janas, kult. 17, 25, 31, 39
Butrimaitė Inga, eksp. 26, 74, 93, 148n, 187n

Cehak-Holubovičova Helena, moksl. 73
Čaikovskis, ist. 119
Černeckiai, gim. 89
Čerskis Kazimieras, ist. 81n
Čiburys Konstantinas, pat. 80
Čilius Boleslovas, pat. 190, 191
Čiurinskas Andrius, ist. 102
Dainauskas (Dainowski), pav. 56

Damaševičius Vytautas, eksp. 14, 93
Dapkus Klementas, pat. 82–83, 174, 179n, 180,
181, 182n
Dapkuvienė Danutė, pat. 79, 83, 174, 179n, 180,
181
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Darvydas (Darwid), pav. 56;
taip pat žr. Tarvydas
Daukša Tomas, ist. 28
Dembinskis Joachimas, ist. 73
Dirmaitė Asta, kult. 17
Disevič Jan, pat. 51, 141, 143n, 144, 145, 146,
147, 148n, 149

Eikštienė (Eiksztowa), pav. 56
Ėduonis (Едюнисъ), pav. 22

Fonpilenas (Fonpilen), pav. 22

Friedrichas Georgas, ist. 49

Gajevskis Miroslavas, moksl. 70

Gediminaičiai, gim. 23, 24, 25
Gediminas, ist. 103
Giedraičiai, gim. 103
Giedraitis Liudvikas, eksp. 94
Gira Liudas, ist. 79
Glebavičius Mykolas, ist. 22
Golubovska Gražina, eksp. 11, 26, 74, 94, 187n
Goštautas Albertas, ist. 70
Grabelis, pav. 89
Grabelis Andrius, ist. 89
Graževičius (Grażewicz), pav. 56
Greimas Algirdas Julius, moksl. 48
Griciuvienė Eglė, moksl. 15
Grigonis, pav. 55
Griškaitė Reda, moksl. 15
Gudelaitis Hubertas, ist. 11
Gutakauskai, gim. 78
Gutakauskas Liudvikas Simonas, ist. 78

Hermanovičius Stanislovas, ist. 23
Horzijus Ulrichas, ist. 18

Imbrasas Juozas, pol. 17

Ivanovičius (Ивановичъ), pav. 22

Jablonskis Konstantinas, moksl. 26
Jablonskytė Rimutė žr. Rimantienė Rimutė
Jadvyga, ist. 77

Jakimavičius Bazilis Bonifacijus, ist. 103
Jakoniai, pav. 46
Janavičienė Helena, pat. 128, 137, 138
Jogaila, ist. 27, 30, 77, 98
Jonynas Antanas, kult. 79
Jucevičius Algimantas, eksp. 14
Jucys Gediminas, kult. 20
Juodka (Jodko), pav. 56
Juodka Andrius, ist. 54
Juravičius Pranas, pat. 202
Jurgaitienė Regina, pat. 62
Juškevič Česlava, pat. 41, 42, 129, 130, 132, 135,
136

Kabelkaitė Ugnė, kult. 118
Karmazinas, pav. 72
Karpovičiai, pav. 46
Katelovičiai, pav. 46
Kavoliūtė Filomena, eksp. 11, 26, 74, 76, 77, 93,
187n
Kazimieras, ist. 15
Kazimieras Jogailaitis, ist. 25
Kazimieras Jonas, ist. 12
Keliuotis Juozas, kult. 79
Keliuotytė žr. DapkuvienėKerdokai, gim. 51, 57
Kerdokienė Regina, pat. 56
Kernaviškis (Керновишкисъ), pav. 22
Kernius, leg. 103
Kybartas Jurgis, ist. 65, 164, 165
Kliknaitė žr. Baležentienė
Klimai, pav. 46
Klimas Antanas, ist. 67
Klimienė Elena, pat. 80, 81
Klimienė Pranciška, pat. 69
Klimienė Vlada, pat. 78
Kolupaila Steponas, moksl. 28, 82
Kontrimas Ignotas, ist. 28
Kornelijus (Cornelius), pav. 22
Kovalenkaitė Inga žr. Butrimaitė Inga
Kudaba Česlovas, moksl. 30, 47, 55, 84
Kukavaitis, leg. 103
Kunickis Bartalomėjus, ist. 28
Kurecas Grigorijus, ist. 42

Kurecas Vladimiras, ist. 42
Kurica žr. Kurecas Grigorijus

Leščinskij Henrik, pat. 45, 139, 140n, 197n
Ličkūnas, ist. 71
Lizdeika, leg. 25, 103
Loiba, ist. 88
Lubeneckienė Evelina, ist. 78
Luchtanas Aleksiejus, moksl. 15, 99
Lukoševičiai, gim. 146
Luskevičius Karolis, ist. 65, 67

Mačiulis Jurgis, ist. 35

Martinaitis Marcelijus, kult. 17
Masalskis Ignotas, ist. 26
Medekša Jonas, pat. 86
Medekša Vaclovas, ist. 88
Meilus Elmantas, moksl. 20
Mickevičienė Jadvyga, pat. 79–81, 173, 174,
175n, 176, 177, 178, 179
Mickevičius Teodoras, ist. 79
Mieželaitis Eduardas, kult. 79
Minimantavičius Kybartas, ist. 102
Myšeckis Danila, ist. 12
Morgenšternas M., ist. 20

Pazlevičius Stanislavas, pat. 119
Pilecka Honorata, pat. 96
Pileckis Adamas, pat. 94, 192, 194, 195n, 196,
198, 200, 201
Piškinaitė-Kazlauskienė Laura, moksl. 12
Plevinskis Antanas, ist. 70
Pliaterytė Emilija, ist. 39
Podbereskiai, gim. 102
Poniatovskis Stanislovas, ist. 78
Prokofjeva Janina, pat. 35, 36, 119n, 121
Pumputis (Pumpuć), pav. 56
Puškinas Aliaksandras, eksp. 17, 18
Puzyna Stanislovas, ist. 78

Rachoveckis, ist. 36

Napoleonas, ist. 26, 28, 57
Narbutas Teodoras, moksl. 104
Navickas Kęstutis, eksp. 14, 33, 62
Nenartavičius Jonas, ist. 67
Nėjus Mišelis, ist. 57, 78n
Novikovas Valius, pat. 67

Radvila, ist. 102, 103
Radvila Jonas, ist. 23
Radvila Jonas III, ist. 102
Radvilaitė Barbora, ist. 18
Radvilos, gim. 23, 25, 26, 102, 103
Radzevičius, ist. 54, 55
Raneckienė Pranciška, pat. 83–84n, 184, 185,
186, 187n, 202
Ražauskai, gim. 97
Reidlas Liudvikas, ist. 20
Rybokas (Rybak), pav. 72
Rydelis Liudvikas, ist. 20
Rimantienė Rimutė, moksl. 26
Riomerienė Aleksandra, ist. 78
Riomeris Stanislovas, ist. 78
Rutkauskas Jurgis, ist. 28
Rutkowska Krystyna, moksl. 118

Oginskiai, gim. 78

Satkevič Irena, pat. 55, 62–63n, 65, 150, 151,

Okunevičius Zigmas, pat. 12
Omulskiai, gim. 36

Pacas Mykolas Kazimieras, ist. 11

Pajauta, kitaip – Pajotė, leg. 103
Parnesas, ist. 32
Paršas Borysas, ist. 20
Paršas Leonas, ist. 20
Pasierbskis Ipolitas, ist. 39

152, 153, 154, 155, 158, 159, 165, 166,
167, 169, 171, 172
Satkevičius Jurgis, ist. 54
Savukynas Virginijus, kult. 80
Semkovičius Vladislavas, moksl. 103
Seniutienė Teresa, pat. 122, 124, 125, 131
Sidarovičius Zmiceras, eksp. 14
Sielskai, gim. 83
Sielskas Kazimieras, pat. 48
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Sielskas Petras, pat. 48n–49, 50
Simaitis Andrius, eksp. 74
Sirputis, ist. 103
Sirputis žr. Astikas Jurgis
Skirmantas, ist. 37
Slaboševičius Antanas, ist. 79
Sluckis Mykolas, kult. 79
Sobačinas (Собачинъ), pav. 22
Sobieskis Jonas, ist. 20
Sokolovaitė Lina, eksp. 26, 74, 77, 93, 187n
Soltanas, ist. 23
Stabrauskas Aleksandras, moksl. 24
Stanislauskienė Birutė, eksp. 62
Stankevič Stefan, pat. 38, 39n, 128, 138
Stankevič Teresa, pat. 38, 39n, 122n, 124, 125,
126, 128, 131, 134, 138, 140
Stankevičiūtė Ida, kult. 33, 40, 44, 48, 51, 68, 71,
72n, 73, 74, 84, 85, 87n, 90, 91, 125, 191
Steponaitis Valdas, moksl. 15
Striška Gintautas, moksl. 18
Stryjkovskis Motiejus, ist. 25
Sukackas Mykolas, pat. 76–77n
Sungailos, gim. žr. Svirskiai
Suslavičius Antanas, pat. 83
Sveikovskis Albertas, ist. 20
Svirskiai, gim. 103

Šaduikienė Danutė, kult. 118

Šakevič Stanislovas, pat. 72n
Šaulys Vladas, kult. 23
Šeiniukas, ist. 32
Šiaučiūnas Juozas, ist. 97, 98, 102
Šimėnas Valdemaras, moksl. 36
Šiukšta Aleksas, pat. 77, 79, 170, 172, 173, 178n,
179, 183
Šiukštos, pav. 46
Šlioma, ist. 88
Špak žr. Satkevič
Šulgienė Nijolė, moksl. 15
Šumskaitė, pav. 81
Švogžlys-Milžinas Nikodemas, ist. 96, 101

Tabera Juzefas, ist. 54, 55

Taberos, gim. 55
Tarasenka Petras, moksl. 101
Tarvydas, pav. 56
Tasiulevičiai, pav. 46
Tiškevičienė Jadvyga, ist. 20
Tiškevičius Konstantinas, ist. 15, 16, 18, 20, 22,
23, 28, 29, 32, 33, 37, 44, 47, 51, 55, 60,
68, 70–73, 88, 89, 93, 94, 96, 98, 125
Tiškevičius Mykolas, ist. 20
Tyzenhauzas Reinoldas, ist. 82
Tomaševič Zofija, pat. 39
Tomaševičiai, gim. ir pav. 39, 46, 124
Traidenis, ist. 99, 103
Trautfetteris von Hugo, ist. 71
Trenba Mikalojus, ist. 102

Unukovičius Jurasis, eksp. 11, 26, 62, 74, 84n,
94, 118, 148n, 187n

Vabalevičienė (Wobolewicz), pav. 56

Vaiciukevičius Antanas, ist. 63–64, 167n, 168,
169–170
Vaitkevičienė Daiva, eksp. 11, 26, 67, 76
Vaitkevičius Juozas, pat. 80
Vaitkevičius Vykintas, eksp. 118
Vaitkevičius Vykintas (jaun.), eksp. 11, 26
Vaitkevičiūtė Vikenė, eksp. 11, 26
Valauskaitė Laura, moksl. 26, 74, 93, 118, 148n,
187n
Valodzina Tacjana, moksl. 118
Vasilevska Zofija, pat. 38, 39n, 122, 124, 125,
128, 138, 140
Vaza Vladislavas, ist. 27
Verkauskas Bronius, pat. 30
Vidūnas Vytis, eksp. 14, 17n, 33
Vygandas, ist. 102
Viršuliai, gim. žr. Astikai
Viršulis, leg. 103
Vytautas, ist. 102, 176
Vitgenšteinas, ist. 23
Zabiela Gintautas, moksl. 93
Zdanevič žr. Juškevič

Zdanevičiai, pav. 46
Znamierowska-Prüfferowa Marija,
moksl. 16n–17
Žąsinėlis (Zusinelis), pav. 22

Želigovskis Liucjanas, ist. 64
Žygimantas Augustas, ist. 14, 18
Žygimantas Senasis, ist. 27, 103
Žilinskai, pav. 46
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G eografinė rodyklė

akm. – akmuo
apyl. – apylinkės
apskr. – apskritis
buv. – buvęs
dv. – dvaras
dal. – dalis
glž. st. – geležinkelio stotis
k. – kaimas
kln. – kalnas
m. – miestas
mstl. – miestelis
mš. – miškas
plk. – piliakalnis
prp. – parapija
pv. – pieva
r. – rėva, sėklius
raj. – rajonas
reg. – regionas, valstybė
sav. – savivaldybė
sen. – seniūnija
up. – upė
vs. – viensėdis
vtv. – vietovė

Rodyklė apima tekste paminėtas ir iliustracijose matomas geografines vietas, administracinius bei teritorinius vienetus, išskyrus Neries upę, kuriai skiriama ši knyga, ir valstybių pavadinimus.
Pajuodinti puslapių numeriai nurodo vienai ar kitai geografinei vietai skirtas knygos teksto
dalis. Raidelė n virš skaičiaus žymi iliustraciją – nuotrauką, piešinį, schemą ar žemėlapį.
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Airėnai, k. 55, 89
Airupė, up. 92, 194
Albinėlio gelmė 29
Aleksandriškės, k. 102
Aliejaus pirklys, akm. 71
Aliejūnai, k. 80
Alkai, mš. 90; taip pat žr. Paalkiai, k.
Alkija, pv. 59
Alšašakis, mš. žr. Alkai, mš.
Alšėnai, mstl. 103
Antakalniai, k. 70
Apskrita, vs. 61, 66–67, 68, 69, 170, 171
– šaltinis 69n
Apskritasis buktas 127
Ašmena, up. 55
Atkazas žr. Purvės rėva
Atvaja, vtv. 127
Auksinis, akm. 68
Aukštadvaris, mstl. 55, 100
Aukštaitija, reg. 11, 85
Ausieniškės, k. 30n
Ausiutiškės, vs. 63, 64n, 65, 66, 151, 167n
Avelės rėva 44n, 61
Avinas, akm. 61

Bajorėliai, buv. vs. 46

Balnas, akm. 71
Baltamiškis, k. 62, 78, 152n
Baltijos jūra 20, 49
Balvos, raj. 68
Bareišiūnai, k. 47
Bartkuškis, k. 102
Bernardinų miškas 41
Bernotai, k. 83
Beržė, buv. k. 102
Bielazariškės, k. 81, 84n, 86
– Nartelis 84
– piliakalnis 84
Bieliūnai, dv. ir k. 23, 31, 37, 38, 39, 40, 40–42n,
43, 46, 47, 61, 120, 128, 129, 130n, 132,
133, 135, 136, 137, 138, 139
– Gaidelis, akm. 43n, 61, 137n, 138
Bieliūnų ąžuolas žr. Smiglių ąžuolas

Biriai, dv. ir k. 32, 38
Birštonas, m. 23, 66
Biržai, raj. 79, 174, 180, 181
Bistryčia, mstl. 18
Bratoniškės, k. 38
Bražuolė, up. 55, 58–59, 70, 164, 165
Buivydiškės, dv. ir k. 23
Buivydžiai, mstl. 18, 66
Bulius, akm. 51n, 144, 145;
taip pat žr. Raudonikis

Čekonė, up. 47
Daubuliai, vtv. 97n–98

Dauguva, up. 20, 49, 62, 68
Didieji Musninkai žr. Musninkai
Didžioji Britanija, reg. 22
Dieveniškės, mstl. 143
Druskinė, r. 88, 91n–93, 191n, 192n
– Bobos, akm. 192
– Druskinis akmuo 92n
– Trys Broliai, akm. 89, 91, 191n, 192, 193n
– Vestuvių akmenys 92
Dubokas, akm. 37n, 126n
Dūkšta, up. 72, 74n
Dūkštos, mstl., prp. ir sen. 69, 73, 75, 76, 81,
194, 195
Dūkštų ravas 69
Dvilas, akm. 44, 45n
Elektrėnai, sav. 55, 57, 62, 150, 163, 167, 173,
183, 188
Elniakampis, dv. ir k. 25, 54, 59, 65, 66, 68, 70n–
71
– atodanga 71
Gaidys, akm. žr. Tilvikas, akm.
Gardinas, m. 22, 70
Gariūnai žr. Vilnius
Gdanskas, m. 49
Gegužinė, k. 11
Geibonys, k. 57
Geležiai, k. 70
Gelvonai, mstl. 103

Gervėčiai, mstl. 15, 27
Giedraičiai, mstl. 57, 64
Gilioji gelmė 29
Girija, ež. 83
Gižai, k. 100
Gyvatynė, vtv. 40, 122
Gnieznas, m. 102
Gojus, mš. 97–98n
Grabijolai, dv. ir k. 28, 37, 40, 46, 47, 52, 61, 78,
80, 82, 83, 85–87, 88, 89–90n, 92, 96,
101, 188n, 189n, 190, 191, 194, 195,
197, 198; taip pat žr. Druskinės rėva
– Cypelis, kln. 90
– geležies amžiaus gyvenvietės 89, 90
– Karieta, vtv. 28, 88
– Kumelė, akm. 61, 85n
– Mėlynasis akmuo 88
– Pabarai, vtv. 85–87, 88
– pilkapynas 90n
– Vilkų duobė 88n, 89
Gradaučizna, buv. vs. 70
Granica žr. Pasieniai
Grigiškės, m. dal. 30, 42–43n, 132, 137, 138, 146,
147; taip pat žr. Neravai
– popieriaus fabrikas 42n, 131n, 132
Gudeliai, k. 28, 34
– pilkapynas 34n
Gulbinai, k. 35

Horodlė, m. 102
Ilgasis buktas 127
Ispanija, reg. 22

Jankiškės žr. Vilnius
Jautis, akm. žr. Bulius; Dvilas
Jėzuitų Lukiškės žr. Lukiškės
Jonava, m. 68, 71, 180
Joteliūnai, k. 30n, 62, 152n
Jurbarkas, m. 156
Jūra, up. 12
Kaišiadorys, m. ir raj. 42, 83
Kaliningradas, m. 22, 30
Karageliškės, k. 64, 67, 69, 78, 79, 80, 81, 88;

taip pat žr. Paneriai (Elektrėnų sav.)
Karaliaučius žr. Kaliningradas
Karmazinai, k. 61, 72–74n
– geležies amžiaus gyvenvietė 74
– piliakalnis 74
– pilkapynas 73n–74
Karvelis, akm. 44
Karveliškės, k. 44
Karvutė, akm. 61, 67n, 68, 170n, 171n, 172
Kaunas, m. 22, 27, 30, 31, 48, 50, 52, 55, 57, 70,
82, 83, 94, 104, 121, 124, 125, 139, 140,
180
– hidroelektrinė 121
– Petrašiūnai, buv. k. 49
– Vilijampolė, m. dal. 30
Kauno Vokė, buv. k. 30n, 42
Kazimieriškės, k. 30n, 55, 62, 150, 151, 152n, 153,
154, 155, 158, 159, 165, 166, 167, 169,
171, 172
Kelnupiai, k. 86
Kernai, k. 86
Kernavė, mstl. ir prp. 18, 32, 37, 49n, 65, 72, 74,
80, 86, 89, 94, 96, 97, 98–99n, 100, 101,
103, 104n, 118, 165, 193, 196, 197, 201n,
202; taip pat žr. Daubuliai, vtv.
– Aukštutinis miestas 99
– Aukuro kalnas 99n
– Lizdeikos kalnas 99n
– Mindaugo Sostas, plk. 99n
– muziejus 102
– Pilies kalnas 99n
– Senasis miestas, vtv. 97
– Žemutinis miestas 99, 104n
Kernavė, up. 98
Kernavėlė, dv. 96, 97, 193, 194, 195
Kėdainiai, m. 170
Kiaulė, akm. 55, 61
Kiaulės rėva 54n, 55
Kybartai, m. 16Klaipėda, m. 49, 50
Klimoniškės, k. 70
Koplyčianka, up. 47
Koplyčninkai, k. 39, 45, 92
Kragžliai, vs. 59, 153, 154
– pilkapynas 59
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Kriaučiūnai žr. Vilnius
Kriveikiškis, k. 99
– kapinynas 99
Kryžkelis, k. 46, 83–84, 87, 183, 184, 185n, 186,
187, 202
Kūlio miškas 88
Kūlys, buv. vs. 84–85
Kumelės, r. 11
Kumpiai, akm. 60
Kurmagala, k. 68
Kvietkai, k. 79, 174, 180, 181

Labguva žr. Polesk
Laičiai, k. 70
Lapuciškės, buv. k. 70
Laukysta, k. 30
Lazdėnai, glž. st. ir k. 58, 152n
Legotiškės, k. 58n
Lentvaris, mstl. 168
Lepliavo ragas, r. 11
Lesnikai žr. Vilnius
Linkmenys, apyl. 12
Litviniškės, k. 29, 83
Livonija, reg. 18
Lyduokiai, k. 85
Lukiškės žr. Vilnius
Maišiagala, mstl. 57, 70

Malavolė, k. 80
Maskva, m. 30
Masteikiai, k. 68
Merkinė, mstl. 100
Merkys, up. 38, 42
Meškonys, k. 83
Miežionys, k. 80
Mijaugonys, k. 81
Minskas, m. 70
Misijonieriai, buv. k. 41
Mitkiškės, k. ir dv. 39, 101n–102n, 184
– akmens amžiaus stovyklavietė 101
Mitkovskio dvaras 102
Mykoliškės, mstl. 55, 66Molėtai, m. 15, 27, 57
Molynė, vs. 76
Molynės rėva 74, 75–76

Moluvėnai, k. 30n
– šaltinis 58
Morkonys, k. 119
Mošivės akmuo 68
Mozūriškės, k. 39
Musninkai, mstl. 102, 196

Naujieji Musninkai žr. Musninkai

Naujoji Rėva, k. 46, 52–53, 54n
– akmuo su pėda 53
– piliakalnis 52, 53
– Sargelis, akm. 52
– Trys Broliai, akm. 52n
Nemenčinė, mstl. 18, 19
Nemunas, up. 21, 22n, 23n, 38, 49, 53, 68, 85, 86,
99, 100, 180
Neravai, k. 28, 36, 41n
– piliakalnis 36
– pilkapynas 36, 57
Nerevo dvaras žr. Neravai
Neries regioninis parkas 33, 72, 190
Neriškių miškas 104
Neskučna žr. Jočionys, buv. k. (Vilnius)
Nevėžis, up. 38
Nikolajaus tiltas 52
Nyderlandai, reg. 22
Olesniko rėva 51, 55
Omulščizna žr. Neravai

Paaliosė, k. 78, 82n, 85, 92

Paalkiai, k. 85, 91n, 93, 191
– piliakalnis 90
Pabarai žr. Grabijolai
Pabarinė, buv. vs. 85
Pabiržulis, k. 86
Padūkštai, vs. 74
– pilkapynas 74
Padvariai, k. 69, 94, 96, 97, 192, 193, 194, 195,
196, 198, 200, 201
– Koplyčia 91n, 93–95n, 193, 194n
Pagojus, buv. vs. 96
Pajautinė, buv. vs. 96, 98, 103
Pajautiškės, buv. k. žr. Pakruoniai
Pajautiškės, k. 103

Pajautos kapas 103
Pajautos slėnis 97
Pakalnė žr. Paneriai (Elektrėnų sav.)
Pakruoniai, buv. k. 103
Palanga, m. 79
Paneriai, dv. žr. Vilnius
Paneriai, dv. žr. Kernavėlė
Paneriai, dv. ir k. (Elektrėnų sav.) 35, 40, 65, 66,
69, 74, 77–80, 87, 88, 96, 128n, 135n,
163, 170, 172–183;
taip pat žr. Karageliškės
– Akmenų kalnas 81, 176
– Baravykinė, vtv. 176
– Eršketynė, vtv. 81, 176
– Koplyčia, vtv. 77, 172–173
– Lakštingalų sala 64, 82, 168
– Sušnirov, vtv. 81, 176
Paneriai, k. (Kaišiadorių r.) 86, 88, 202
Paneriškės, buv. k. (Elektrėnų sav.) 55, 152n
– šaltinis 56
Paneriškės, k. (Elektrėnų sav.) 46, 51, 56, 57
– atodanga 57
Paparčiai, k. 98
– vienuolynas 98, 202
Papiškės, k. (Elektrėnų sav.) 57, 59
Papiškės, k. (Vilniaus raj.) 23
Paršeliai, akm. 55, 61; taip pat žr. Kiaulės rėva
Pasieniai, k. 34–36, 39, 46, 55, 119, 120, 121,
124, 125, 133
– akmens amžiaus gyvenvietės 34–35n
– šaltinis 36n
Pašulniškės, vs. 26
Patrankos, akm. 71
Peklynės kalnas žr. Elniakampis
Petrašiūnai žr. Kaunas
Piestinė, up. 68
Pilaitė žr. Vilnius
Pinykla, vtv. 66
Pinyklos šaltinis žr. Pugainiai
Pylimai, k. 70
Platiniškės žr. Vilnius
Plikasis kalnas žr. Paneriškių atodanga
Plokščiai, k. 53
Polesė, reg. 85

Polesk, m. 22
Policininkų šunelis, akm. žr. Šunelis
Popai, buv. k. 52, 152n; taip pat žr. Vingeliai
Povilėlis, akm. 68n, 170n
Pranciškaus griova 40
Prancūzija, reg. 128
Pugainiai, k. 31, 54, 55, 59–63n, 65, 66, 68, 70,
87, 88, 150, 151, 152n, 153, 154, 155,
156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163,
164, 165, 166, 167, 169, 171, 172
– akmens amžiaus stovyklavietė 59
– Krupiškė, vtv. 151
– Piemuo, akm. 61n
– Platusis akmuo 60n
– Plikasis kalnas 151
– šaltinis 58–59, 65–66n, 166n
– Šventa gelmė 62
– Šventas akmuo 61, 62, 150n, 151
– Zatoki, vtv. 151
Pupiškės žr. Papiškės (Elektrėnų sav.)
Purvė, buv. vs. 72
Purvės rėva 71
Purviškės, k. 70
Putriškės, k. 44
Putrius, akm. 44
Pūstelninkai, buv. k. 52

Rainiai, k. 102

Raudonasis akmuo žr. Druskinės rėva
Raudonikis, akm. 51, 144, 145
Rėva, k. 61
Riešė, k. 35
Rybokai, buv. vs. 46
Ryga, m. 18, 70
Rykantai, k. 30n, 52, 55, 56, 57
Rokiškės, k. 79, 82, 88, 94, 96, 192, 194, 195, 196,
198, 200, 201
Rokiškis, raj. 174, 180, 181, 182
Rumšiškės, mstl. 30
Rusiai, k. 83

Saidė, r. 33n, 47n–48, 55, 139, 141n, 144, 147

Saidžiai, k. 35, 43, 48, 51, 55, 61, 142, 143n, 144,
145n, 146, 147, 148n, 149
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– šaltinis 51, 141, 142n
Saidžiukai žr. Saidžiai
Salakas, apyl. 12, 61, 100
Salininkai, k. 28
Saltoniškės žr. Vilnius
Sankt Peterburgas, m. 20–21
Sausasis akmuo žr. Druskinės rėva
Sausiai, k. 55
– pilkapynas 57
Semeniškiai, k. 96–98;
taip pat žr. Daubuliai, vtv.
– Avinas, akm. 96–97n
– Kandyba, akm. 97
– Kunigas, akm. 96n
Semeniukai, k. 55
Senieji Musninkai žr. Bartkuškis
Senieji Trakai, prp. 55
Seredžius, mstl. 53
Sidabrinis, akm. 68
Sidaro kiemas 101
Sidaronys, k. 54n–55, 57, 61
Sirpučio kiemas 103
Skaruliai, k. 68
Skemai, k. 174, 180, 181, 182
Skuodas, raj. 86
Smigliai, k. 35, 37–40, 43, 46, 120, 121, 122, 124,
125, 126, 128, 131, 134, 138, 140
– Storasis ąžuolas 38n, 39, 40, 124n
Smolenskas, m. 22
Smurgainys, m. ir raj. 34
Stirniai, k. 46–47, 51, 141n
– piliakalnis 47, 57
Streipūnai, k. 30n
Stuk Baba, vtv. 37, 128
Sudervė, k. 53, 57, 78, 92
Sudervė, up. 34
Suchodolai žr. Sausiai
Sukilėlių kelias 124
Sviliškės, k. 52
– geležies amžiaus gyvenvietė 52
Svyriai, mstl. 103

Šeškinė žr. Vilnius

Šešuoliai, k. 27, 102

Šešupė, up. 38
Šilėnai, k. 39, 47, 52, 53n, 56, 139, 143, 144
– akmens amžiaus gyvenvietė 47
– bažnyčia 53n
– geležies amžiaus gyvenvietė 47
– gelmė 29, 53
– kapinynas 47
– šaltinis 58
Širvinta, up. 102
Širvintos, m. ir raj. 64, 102, 201
Šiurmonys, k. 54, 62, 63n, 64n, 68, 70, 72n
– Mėlynasis akmuo 62
– Žydų akmuo 62
Šmygliai žr. Smigliai
Šunelis, akm. ir r. 61, 74
Šventoji, up. 103
Šventoji rėva 62

Tauragnai, mstl. 100

Telšiai, raj. 86
Tilvikas, akm. 73n
Tilžė, m. 23n
Torunė, m. 17
Trakai, m., prp. ir raj. 30, 55, 57, 70, 76, 81, 89,
98, 103, 201
Turniškės, k.
– hidroelektrinė 47, 119

Ukmergė, m. 100, 103

Upninkai, mstl. 102
Užlandžiai, k. 40, 41n, 129n, 136
Užventis, prp. 86
Vaiciukevičiaus kalnas žr. Ausiutiškės
Vaičiūniškės, k. 43n
Valai, k. 44–46, 46, 47, 61, 69, 138–139, 140,
197n
– akmuo su pėda 45n, 140n
– Vestuvių akmenys 45–46, 92, 138n–139
Valas, akm. žr. Dvilas
Varyklė, vtv. 83
Varniai, prp. 86
Vasyliškės, vs. 48, 83
Velniakampis žr. Elniakampis

Velniamindis, akm. 47; taip pat žr. Saidė, r.
Velnio tiltas žr. Saidė
Venta, up. 12
Verkiai žr. Vilnius
Verkšionys, k. 74, 75, 76
– Bobų akmuo 75n
– Elka, akm. 75
– Lučiūnas, akm. 75
– Vestuvių akmenys 74, 75–76n, 92
Videniškės, k. 27
Vievininkai, k. 174, 175
Vievis, mstl., prp. ir sen. 30, 41, 48, 55, 57, 69,
74, 80, 83, 88, 150, 162, 164, 167, 173,
174, 175, 182, 183, 184, 188, 201
Vileika, m. ir raj. 17, 31
Vilkija, mstl. 48
Vilnius, m., apskr. ir raj. 11–33, 35, 36, 38, 39,
40, 41, 44, 52, 53, 55, 57, 64, 65, 69, 70,
72, 76, 80, 82, 83, 87, 88, 92, 94, 98,
104, 118–121, 124, 126, 129, 137, 142,
162, 164, 170, 173, 175, 180, 181n, 194,
195, 197, 201
– Antakalnio rėva žr. Pilies rėva
– Antakalnis, m. dal. 11–12, 119
– Archeologijos komisija 16
– Arkikatedra 15, 18, 30
– Aukso karieta, vtv. 28
– Aukštutinė pilis 14n, 15, 27
– Baltasis tiltas 23
– Baltupis, kitaip – Baltupiai, m. dal. 24, 28
– Belmontas, m. dal. 16
– Bokšto g. 41
– Bonifratrų bažnyčia 35
– Bukčiai, buv. k. 27n, 28, 29
– Dominikonų bažnyčia 41, 130
– Dominikonų vienuolynas 19
– Gailestingųjų seserų vienuolija 41, 53
– Gariūnai, buv. k. 31, 33, 120
– Gedimino pilis žr. Aukštutinė pilis
– Jankiškės, buv. k. 27n
– Jankiškių piliakalniai 28
– Jėzuitų gimnazija 17
– Jočionys, buv. dv. ir k. 29, 30, 40, 41
– Kalvarijos, m. dal. 11, 24, 30

– Kalvarijų g. 12
– Karaliaus Mindaugo tiltas 14, 18
– Karoliniškės, m. dal. 25n, 26
– Kreivoji pilis 14
– Kriaučiūnai, buv. k. 26
– Lazdynai, m. dal. 26
– Lesnikai, buv. k. ir r. 26
– Lietuvos nacionalinis muziejus 14, 15
– Lukiškės, m. dal. 19n–23, 25, 32
– Mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka 18
– Naujasodžiai, buv. k. 27n
– Naujininkai, m. dal. 40
– Naujoji Rėva žr. Žvėrynas
– Paiždininkas, akm. 28
– Pamėnkalnis žr. Velniakalnis
– Paneriai, m. dal. 18, 26–28n, 29n, 39
– Panerių kalvynas 28, 30
– Panerių rėva 28
– Paneriškės, buv. k. 28
– Pastalės akmuo 28
– Pilaitė, dv., k. ir prp. 23, 28
– Pilies rėva 14
– Platiniškės, buv. k. 23
– Plikakalnis 26
– Puškarnia, ist. m. dal. 25
– Radvilų rūmai 18
– Raitininkų g. 12
– Rotušė 17–18
– Saltoniškės, buv. k. 23
– Savanorių pr. 27
– Senamiestis, m. dal. 14–15, 23
– Senienų muziejus 15
– Sluškų rūmai 14n
– Šeškinė, buv. k. 23
– Šilo tiltas 11
– Šlėktinės rėva 23
– Šnipiškės, m. dal. 12, 23
– Šumeliai, buv. k. 120
– Šunelio rėva 27
– Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčia 19, 20
– Šv. Jono bažnyčia 54, 70
– Šv. Petro ir Povilo bažnyčia 11n, 12
– Šv. Rapolo bažnyčia 18, 23, 35
– Totorių Lukiškės žr. Lukiškės
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– Turniškės, m. dal. 12, 38
– Tuskulėnai, buv. dv. 49n
– Velniakalnis 25
– Verkiai, dv. ir prp. 18, 23, 27, 32, 82
– P. Vileišio g. 12
– Vileišių rūmai 11
– Vilkpėdė, akm. ir m. dal. 25
– Vilnia, up. 12, 14, 25
– Vilniaus 1-oji akmens amžiaus gyvenvietė
26–27n
– Vilniaus 3-ioji termofikacinė elektrinė 31
– Vilniaus kapitula 27, 28, 41, 53
– Vilniaus kraštas 16, 49, 63, 64, 74, 79, 81, 90,
104
– Vilniaus magistratas 32
– Vilniaus miesto valymo įrenginiai 31n
– Vilniaus termofikacinė elektrinė 26
– Vilniaus universitetas 16, 70, 73
– Vilniaus universiteto biblioteka 15n
– Vilniaus universiteto Botanikos sodas 18, 26
– Vilniaus universiteto Etnografijos muziejus
16n
– Vilniaus universiteto Ramuvos klubas 74
– Vingis, m. dal. 16, 18, 25, 26, 28
– Viršuliškės, buv. k. 23
– Viršupis, ist. m. dal. 11
– Vokiečių g. 18
– Žaliasis tiltas 18–19, 20, 21n, 50n, 119
– Žemutinė pilis 14, 18, 100
– Žemieji Paneriai žr. Paneriai
– Žiemos uostas 11

– Žygimantų g. 18
– Žirmūnai, m. dal. 11
– Žvejai, m. dal. 11
– Žvėrynas, m. dal. 18, 23–25, 26, 35
– Žvėryno akmuo su ženklais 24n–25
Vingeliai, vs. 52
– pilkapynas 52
Vingrė, up. žr. Airupė
Viršuliškės žr. Vilnius
Viršupis, dv. 11
Vitebskas, m. 57
Vokė, up. 42, 44
Vosyliukai, k. 55, 142

Zabarija, k. 83, 184, 185, 186, 187, 202
Zapyškis, mstl. 53
Zaviesai, buv. vs. 46, 55, 57–58, 152n
Zaviesų rėva 55
Zujūnai, k. ir sen. 23, 120, 121, 129, 142
Žagarė, m. 12
Žardeliai, buv. vs. 71
Žasliai, prp. 103
Žeimena, up. 11, 38, 47
Žemaitija, reg. 30, 86
Žemaitiškės žr. Grabijolai
Žiežmariai, mstl. 30, 57
Žygaičiai, mstl. 100
Žurdakas, akm. 72; taip pat žr. Purvės rėva
Žvejai žr. Karmazinai

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 baltarusių ir lenkų kalbomis dalykinė rodyklė sudaryta daugiausia remiantis jų santraukomis.

akmuo 28, 32, 33n, 34, 44, 45, 48, 51, 55, 60, 66,

68, 75, 81, 85, 121, 139, 140, 145,
154–155
– Antanas 75
– Auksinis 68
– Avinas 60, 96–97n
– Balnas 71
– Baronas žr. Avinas
– Bobos, Bobų 75n, 192
– Bulius 51n, 144, 145
– Druskinis 92
– Dubokas 37n, 126n
– Dzvilas 44, 45n
– Elka 75
– Gaidelis, Gaidys 43n, 61, 73, 137n–138
– Jautis žr. Dzvilas
– Juzefas 75
– Kandyba 97
– Karvelis 44
– Karvutė 61, 67n–68, 170n–172
– Kiaulė 55, 61
– Kumelaitė, Kumelė 61, 85n
– Kumpis 60
– Kunigas 96n
– Lučiūnas 75
– Maitintojas 68
– Mėlynasis 62, 88
– Mošivės 68
– Paršeliai 55, 61
– Patrankos 71
– Piemuo 61n
– Platusis 60n
– Povilėlis 68n, 69, 170n
– Putrius 44

– Raudonasis, Raudonikis 51, 91, 144, 145
– Sargelis 52
– Sidabrinis 68
– Stanislovas 75
– Stefanas 75
– su pėda 25, 45n, 53, 72, 101, 140n
– su ženklais 23, 24–25n, 93n
– Sucha 91
– Šunelis 61, 74
– Šventas 61–62, 150n
– Tilvikas 73n
– Trys Broliai 52n, 91, 191–193n
– Valas žr. Dzvilas
– Velniamindis 47
– Vestuvių 45–46n, 74, 75–76n, 92, 138n–139
– Žydų 62, 152
– Žurdakas 72
akvedukas žr. vandentiekis
alkis 13
antkapis 56, 164, 165, 183, 184
asla 40, 153, 154
asmenvardžiai 22, 46, 56, 72, 89, 102, 103, 197n
atlaidai 96
atodangos žr. upės vaga ir krantai
audiniai žr. tekstilės gaminiai
augalai, žolynai 13, 145, 146, 159–160, 168, 169
– ajerai 127
– maurai 54, 67, 186
aukos (dalykai) 104
– pinigų 20
– žuvų 27
aukos (kam)
– upei 104
auksas žr. lobiai
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bažnyčios žr. maldos namai
biblioteka 15
brakonieriai žr. žvejai
brastos 14, 55, 57, 101n, 157;
taip pat žr. keltai, tiltai
broliai (pabroliai) 75–76, 92
brolijos 12
– upeivių, Šv. Jackaus 20, 48
– žuvininkų, Penkių Kristaus žaizdų 12, 41, 48
burtai 83, 92, 187; taip pat žr. gydymas

ekspedicijos
– archeologinės 18, 37, 93–95n
– Dūkštų 74, 75
– H. Holubovičovos ir V. Holubovičiaus 73
– S. Kolupailos 82
– I. Stankevičiūtės 33, 40, 48, 72n, 87n, 191n
– K. Tiškevičiaus 15, 16, 32, 37, 47, 72, 73, 91,
93
elektra 51, 58, 143, 144
elektrinės 31
emigrantai žr. išeiviai
ežerai 100, 127, 145, 146, 162

cechai

filija žr. parapija

– upeivių 20
– žuvininkų 12
dainos 14, 81, 96, 174
dalgis 88, 100
dalybos, dovanojimas 13
dangus 101
daržai 29n
daržinės 29, 143n
daubos 88n–89
dažai 22
debesys 101
degalinės 31
deivės
– Aušrinė 61
– Laima 61
– Laumė 68
– Medeina 61
– Neris 104
Dievas 13, 40, 45, 58, 100, 175
– Dievo rasa 14
Dievo Motina 45, 53; taip pat žr. Švč. Mergelė
Marija
drabužiai 12, 162, 163
– apavas 82, 176
– kepurė 71, 98
dvarai žr. gyvenvietės
dvasia (piktoji) 61, 85; taip pat žr. velnias
dviračiai 182

eitynės, procesijos 12, 17n, 20

filmavimas 93
fotografija 17, 18, 20, 93, 184
gaisras 64
galąstuvas 88
galvijai, gyvuliai, naminiai paukščiai ir kt. 31,
37, 38, 51, 63; taip pat žr. akmuo
– arklys 61, 77, 82, 88, 160, 167, 170, 171, 199
– avis 44, 54, 61, 76, 157, 160–161
– gaidys 43, 48, 61, 138, 180
– jautis 44, 61, 65, 101, 127, 128
– karvė 54, 61, 65, 67–68, 100, 143, 157, 160–
161, 164, 165, 168–170, 186, 188–189
– katės 158
– kiaulė 61, 143, 152, 153, 154, 199, 200
– šunys 27, 77, 83, 173, 180
– veršiukas 29, 54, 101
– višta 29
– žąsys 49n
gamybos vietos, pramonė 32;
taip pat žr. žmonės
– gamyklos ir fabrikai 27, 70, 71n, 131n
– kalkių degimo krosnys 121–122
– malūnai (vandens) 58, 70
– popieriaus fabrikas 42n, 132
ganiava 54, 65, 76, 77, 94, 176, 186, 188n–190;
taip pat žr. gyvuliai
ganyklos 49, 54
garlaiviai 82–83, 180
geležinkelis 42, 58, 132
gentys, etnosai, tautos, kraštiečiai

– austrai 40
– baltarusiai 83, 120–121, 137
– čekai 40
– čigonai 40, 176
– čionykščiai 62, 79, 80, 173
– etiopai 82
– gudai žr. baltarusiai
– italai 40
– latviai 40
– lenkai 35, 55, 79, 80, 81, 82, 83, 90, 122–124,
137, 142, 143, 164, 165, 175, 176, 183,
188, 189, 196
– lietuviai 21, 55, 79, 80, 81, 82, 83, 90, 122–
124, 164, 165, 173, 175, 176, 183–184,
189, 196
– prancūzai 28, 36, 57
– rusai 52, 53, 79, 120–121, 184, 189, 196,
200–201
– suomiai 40
– švedai 34, 40, 190
– totoriai 19, 20, 196
– tuteišiai žr. čionykščiai
– vengrai 40
– vokiečiai 40, 42, 79, 83, 184, 196, 200–201
– žydai 42, 62, 65, 69, 71, 75, 83, 88, 100, 129,
152, 176, 196, 201
gintaras 63
ginklai 124
gydymas, gydymo priemonės 58, 63–64, 141,
168–170
gyvatės 122–124; taip pat žr. žalčiai
gyvenvietės 44, 64
– akmens amžiaus stovyklavietės ir gyvenvietės
26–27n, 34, 35, 47, 59, 101
– bajorkaimiai žr. kaimai
– dvarai 23, 27–28, 34, 36, 40, 51, 53, 57, 59,
70n, 74, 78–79, 80n, 82, 83, 89, 96,
174n, 177–178, 194–195
– geležies amžiaus gyvenvietės 34, 47, 52, 72,
74, 84, 89, 98, 102
– kaimai 17, 23, 26, 27, 28, 29, 30n, 31, 35, 41n,
44, 46, 53n, 57, 59, 64n, 70, 78, 82, 84n,
89n, 90n, 91n, 96, 103, 129n–130n, 136,
150–151, 152n, 179, 188n, 189n, 196

– miestai 17, 25, 29, 50, 98, 99
– palivarkai 29, 37, 40, 41, 53, 54, 70
– priemiesčiai 11
– rezidencijos, rūmai 11, 14n, 23, 26, 78n,
194–195
– sodai (kolektyviniai) 38, 44, 59, 63n
– sodybos 29n, 34, 52, 55, 57, 60, 71, 72n, 78, 83,
98, 99, 119n, 130n, 169
– užusieniai žr. viensėdžiai
– vasarvietės 11, 26, 58n, 79, 84, 137
– viensėdžiai 29, 40, 44, 46, 51, 55, 62, 64, 65,
70, 72, 76, 82, 83, 84–85, 96, 98, 167n
gyvybė 59
griovos 69, 97

herbai 24n, 25, 102

hidroelektrinės 31, 47, 119, 121

ikrai 88
irklai 43; taip pat žr. valtys
išeiviai 56, 83
kailiai 23

kalba; taip pat žr. asmenvardžiai; vietovardžiai
– baltarusių 34, 35, 44, 55, 62, 71, 79, 80, 81, 83,
85, 120–121, 174, 188
– lenkų 35, 40, 44, 79, 80, 81, 83, 90, 96, 120–
121, 142–143, 173–176, 188, 196
– lietuvių 35, 36, 40, 55, 56, 62, 63, 68, 79, 80,
81, 83, 85, 90, 96, 174, 188, 196
– paprasta žr. baltarusių
– rusų 35, 40, 43, 196
kalkakmenis žr. akmuo
kalnai, kalvos 44, 57, 65, 70, 71, 78, 81, 85, 90,
95n, 151, 172–173, 176, 193–194n
kalvarijos žr. maldos namai
kanalai 42
kanapės 23, 183
kapai, kapinynai, kapinės 34, 47, 52, 56, 57, 64,
73n, 74, 78, 89, 93, 98, 99, 101, 183–
184, 190, 193; taip pat žr. pilkapiai
karas, mūšiai, sukilimai, revoliucijos 39, 48, 57,
64, 81; taip pat žr. gentys, etnosai,
tautos
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– karas su kryžiuočiais 101
– Napoleono žygis į Rusiją 57, 78;
taip pat žr. tautos – prancūzai
– 1831 m. sukilimas 39, 55, 89
– 1863 m. sukilimas 39
– Pirmasis pasaulinis 89
– Lenkijos okupacija 11, 38, 47, 49, 64–65, 74, 96
– Antrasis pasaulinis 17, 38, 44, 48, 55, 69, 83,
119, 196, 197, 200–201
kariuomenė 14, 15, 28, 30, 42, 57, 64, 78n, 83,
124–125, 183–184, 200–201
karčemos žr. smuklės
karietos, vežimai 28, 89
karoliai 63n
keliai 11, 18, 24, 27, 28, 30n, 31, 39, 53, 55, 57,
59, 62, 70, 89, 92, 124
kelionės 30, 31, 33, 94, 167, 179
keltai, persikėlimas per upę 43, 45, 55, 57, 58,
62, 63n, 71, 75, 84, 89, 131n;
taip pat žr. brastos; tiltai
kipšas žr. velnias
klebonijos 18
klėtys žr. svirnai
klojimai žr. daržinės
knygos 17, 26, 28, 72, 79, 103
kolūkiai, kolektyvizacija 41, 83, 135, 136,
162–165, 178–179, 194;
taip pat žr. žmonės – kolūkiečiai
konfesijos; taip pat žr. maldos namai
– Katalikų bažnyčia ir katalikai 40, 55, 63, 69,
80, 137, 175, 176
– reformatai 93
– senovės lietuvių religija 39–40, 98, 175
– sentikiai 40, 43, 129
konglomeratas žr. akmuo
kontrabanda 65, 81
krikštas 40, 72, 98, 103, 174
Kristus 45, 100; taip pat žr. Dievas
kryžiai 183
kryžius (ženklas) 12, 93, 98, 100n, 130–131
kryžkelė žr. keliai
krosnis 56, 87, 153, 157, 158, 189
kumetynas 79
kūno dalys, pusės

– akys 56, 59, 69, 141, 166
– dešinė 168, 169
– kaulai 67, 77, 89, 93, 94, 98, 173, 190, 193;
taip pat žr. radiniai
– keliai 190
– kojos 168
– liežuvis 39, 124, 125, 184
– plaukai 69
– ragai 53
– špyga 187
– uodega 170, 171, 199

laikraščiai 172, 189
laimė, sėkmė 67, 86, 187
– linkėjimai 13, 14
laiškai 62
lajus 23
ledainė 79
ledas 53, 75, 100, 157; taip pat žr. potvyniai
ledynai 66
ledonešis žr. potvyniai
lietus 13, 62, 82, 83, 84, 197
ligos; taip pat žr. gydymas
– akių 59
– rožė (odos liga) 168
likimas 58, 68
linai 23, 38
lizdas 103
ližė 56
lobiai 57, 62, 77, 94, 101–102, 172–173
maistas, gėrimai 21, 40, 68, 69, 122, 123, 177n,

192; taip pat žr. žuvys
– actas 22
– aliejus 71
– alus 42, 129
– arbūzai 167
– bulvės 158
– burokai 82
– citrinos 22
– cukrus, sacharinas 22, 65, 184
– degtinė, spiritas 23, 29, 42, 62, 65, 70, 152, 168,
169
– druska 21, 22, 23, 92–93

– duona 23, 56
– gira 62
– grybai 13, 14, 29, 62, 65, 176, 183
– grūdai 21, 22, 23, 29, 101; taip pat žr. rugiai
– kaulai 23
– kiaušinis 29
– lašiniai 23
– medus 13
– mėsa 143, 144, 152, 153, 155, 199, 200
– pienas 40, 67, 153, 154, 160, 168, 171, 172, 186
– pipirai 22
– riešutai 13
– saldainiai 13
– silkės 23
– uogos 29, 183
– vynas 22, 23
– žirniai 161
maldos 39, 56, 64, 80, 98, 124, 125, 130–131,
175; taip pat žr. gydymas
maldos namai; taip pat žr. parapijos
– bažnyčios 11n, 12, 30, 44, 53n, 70, 73, 201n, 202
– cerkvės 40
– kalvarijos 30
– koplytėlės 64
– koplyčios 55, 77, 93–95, 172–173, 193, 195
– mečetė 19
maudymasis 127, 145, 146, 158–160, 190;
taip pat žr. upė
medžiai, mediena 48, 49, 72,
– alksnis 82
– ąžuolas 38n, 39, 40, 49, 50, 57, 64, 97–98, 124n–125
– beržas 69
– eglė 39, 50, 167
– gluosnis 53
– kadagys 87
– kaštonas 193
– klepkos 49
– lazdynas 199
– liepa 188
– pušis 36, 148, 149, 163, 164
– vančiosai 49
miegas 52
miestai žr. gyvenvietės
mėnulis 13

ministerijos 40
mirtis 40, 84, 133
mirusieji 48, 52, 84, 89, 92, 94
miškas 25, 26, 41, 49, 90, 97, 98n, 151, 184
mitologija, pasaulėžiūra 48, 59, 61, 68, 69,
88–89, 92, 100
mokyklos 70, 73, 80
moterys, merginos 13, 40, 56, 75, 90, 128, 155,
181–182, 187, 195
muilas 22
muitai, muitinės 16, 18, 21, 22, 38
muštynės 40
muziejai, sodai
– Lietuvos nacionalinis muziejus 15
– Senienų muziejus 15
– Vilniaus etnografinis muziejus po atviru
dangumi 16
– Vilniaus S. Batoro universiteto Etnografijos
muziejus 16n
– Vilniaus universiteto Botanikos sodas 18, 26
muzikos instrumentai
– dūdmaišis 14

namai 40, 50, 51, 54, 55, 58, 80, 84n, 90n, 		

153–154, 157, 158, 180, 197n;
taip pat žr. gyvenvietės; sodybos
nuotraukos 79

obuoliai 13, 14

oda 23, 32
oficina 79

pabėgėliai 30
pakulos 22, 23
pamaldos 12, 20, 27, 80
pamokslai 35
papročiai 48, 53, 69, 92
parapijos 11, 23, 35, 55, 72, 81, 102
parduotuvės 41, 65, 162
pasakojimai, padavimai, sakmės, anekdotai
28, 38, 39, 40, 45, 48, 53, 57, 58, 62, 63,
64, 75, 77, 88, 92, 98, 103, 104, 122,
123, 138, 139, 150–151, 157–158, 167,
183–184
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pasaulio šalys
– pietūs 90
– rytai 58, 59, 65, 69, 73, 166
– šiaurė 90
– vakarai 58, 71, 74
pašto stotys 30
patrankos 71
paukščiai 73
– gegutės 61
– gulbės 14, 62
– krankliai 69
– varnėnai 62
pavardės žr. asmenvardžiai
paveikslai 17–18, 53
pelenai 21, 22
pelkės 151, 184, 200, 201
Perkūnas 101, 167
perkūnija 56, 64, 158
piliakalniai, pilys 12, 14n, 27, 28, 36, 46, 47, 52, 53,
54, 57, 74, 84, 90, 97, 98–99n, 104n, 201n
pilkapiai 34, 36, 37, 52, 57, 59, 72, 73, 74, 89,
90n, 98
pirtis 155–156
polonizacija 35, 56, 63
poteriai žr. maldos
potvyniai 22, 50, 52, 76, 78, 83, 94, 98,126, 138,
145, 146, 151, 157, 158, 179, 180
prieplaukos, uostai 11, 19, 42, 43, 49, 79, 83, 119,
129, 132, 181n;
taip pat žr. upės vaga ir krantai
priežodžiai, posakiai 48, 144, 176
privilegijos 12, 25, 27

radijo aparatai 143, 144, 172, 189

radiniai (archeologiniai) 27n, 34n, 35n, 47, 52, 59,
73n, 74, 76, 77, 89, 93–95n, 98, 99, 101–
102, 172
rėvos žr. upė
romanai žr. knygos
rožinis 62
ruduo 148, 149
rugiai 54, 85, 179, 190
rūsiai 93

sala žr. upė

sandėliai 19n, 20, 31, 82, 194
santaka žr. upė
sapnai 77, 173
saulė 13, 58, 59, 65, 69, 74, 101, 166
– saulėlydis 98
– saulėtekis 56, 69, 139, 140, 166, 168, 169
sausra 71
sėja 179
seklumos žr. upė
sesės (pamergės) 76, 92
sieliai 30, 46, 48–50n, 83, 197–198;
taip pat žr. profesijos, užsiėmimai,
statusas – sielininkai
– apačyna (vairas) 50n, 197, 198
– artuolis 50
– galva 50n
– gumbrai 50n
– lova 49, 50n, 198
– palapinė 197, 198
– šaryga (stabdis) 50n, 197, 198
sienos, ribos 38;
taip pat žr. akmuo su ženklais
– apskričių 33, 65
– dvarų 28
– kalbų, tarmių 120–121, 142
– parapijų 11
– valstybių 47, 64–65, 74, 81, 82, 84n, 90, 96, 97,
164, 165, 167, 168, 176, 195, 197
skaičiai 13, 52n, 55, 76, 88, 92, 168, 169, 173, 177,
191, 192
skrynia 77, 173
smuklės 23, 30, 42, 62, 66, 98, 129, 132, 152, 182
spalvos 170
– balta 129, 170, 171
– bėras 44
– mėlyna 62, 88
– raudona 61, 91, 144, 145
– širmas 199
– žalia 18
sporto aikštynai 58, 79
stiklas 22, 55
stovyklavietės 46, 48, 50, 72, 74
sutartys 64, 70

svirnai 29
šaltiniai, upeliai 36n, 45, 51, 56n, 58–59, 65, 66n,
69n, 72, 75, 101, 136, 166n–167
šaudyklė (audimo staklių) 100
šeima 39n, 48, 90n, 102, 103, 174, 196
šienas 51, 53, 76, 85, 186, 189;
taip pat žr. daržinės
šiukšlės žr. tarša
šokiai, žaidimai 96, 195
šuliniai 60, 136, 154–155;
taip pat žr. šaltiniai
šventės (bendruomenės)
– gegužės 1-oji 41
– gegužinės 96
šventės (kalendorinės)
– Didysis ketvirtadienis 64, 69, 170
– Kalėdos 12
– Kupolės 11
– Kūčios 100, 153
– Sekminės 41, 64, 158
– Šv. Antanas 41
– Šv. Jonas 41, 168
– Šv. Ona 41
– Šv. Petras 12, 41
– Velykos 13, 41, 64, 130
šventės (profesinės)
– žiobrinės 86
šventės (šeimos)
– krikštynos 41, 135, 136
– laidotuvės 72
– vestuvės 72, 75–76, 92, 96, 138–139, 195;
taip pat žr. akmuo
šventieji
– Šv. Kazimieras 15
– Šv. Petras ir Povilas 12, 68
šventvietės (senosios) 25, 59, 86, 97–98, 103;
taip pat žr. akmuo; kalnai; šaltiniai
Švč. Mergelė Marija 53, 62, 150

tabakas 23

tankai 200, 201
teismas 103
tekstilės gaminiai 22, 23, 70
telefonai 90

televizoriai 143, 144, 172, 189
tiltai 11, 18–19, 23, 43, 48, 52, 55, 78, 89, 119,
137, 138, 139, 140, 145, 146;
taip pat žr. brastos; keltai; upė
tyrimai žr. ekspedicijos
tualetai 82
tuneliai 88, 98, 201–202
turgūs 31, 164, 165
turtai žr. lobiai
tvartai 29, 79, 153, 154, 157
tvenkiniai 129, 130
tvoros 37, 38; taip pat žr. gyvenvietės

ugnis 87, 104, 122–123, 167, 168, 169, 172

universitetas žr. mokyklos
upeliai žr. šaltiniai
upė 19n, 25n, 31n, 41n; 42n, 45n, 46n, 51n, 54n, 57n,
60n, 63n, 68n, 70n, 74n, 75n, 81n, 84n, 85n,
92n, 100, 131n, 132n, 135, 136, 145n,
150n, 152n, 153, 154, 167n, 170n, 171n,
176, 184, 192n, 193n, 201n, 202;
taip pat žr. augalai, žolynai;
potvyniai; tiltai; vanduo
– atodangos 26, 57n, 66, 71
– gelmės 28, 53, 62, 88, 127, 128
– kilpos 52, 66, 69, 71, 74
– nartai (linkiai) 36, 54n, 84
– pusiasaliai 85
– rėvos 11, 14, 23, 26, 27, 28, 33n, 44n, 45, 46,
47n, 48, 51, 52, 54n, 55, 56, 57, 62, 66,
71, 74, 75, 76, 84, 88, 90–93n, 119, 138,
139–140, 141n, 144–145, 191–193n
– salos ir sėkliai 14, 26, 43, 55, 57n, 64, 82, 94,
137, 138, 167n, 168, 180, 200–201n
– santakos 14, 59, 74
– slėniai 25n, 29n, 31, 34, 77, 90, 97n, 188
– tarša 11, 26, 31, 32, 60, 83, 121, 134, 135, 136,
157, 161, 162, 179–181, 185
– terasos 34, 52, 56, 90
– užutėkiai 13, 28, 29, 67, 71, 75, 127, 128
– vaga ir krantai 11, 18, 19n, 24, 31, 32, 37n, 38,
44, 49n, 51, 60, 70, 71, 72, 73, 74, 85,
132n, 145n, 146, 185n, 189
– vandens lygis 33, 50, 92, 179, 190, 191
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– verpetai 91
užkalbėjimai žr. gydymas
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vaiduokliai 25, 77, 128, 178
vaikai 18, 40, 56, 69, 80, 81–82, 88, 122–123,
127, 128n, 135n, 153–154, 157–159,
164, 165, 168, 169, 171, 172, 174, 175
valda žr. žemė
valymo įrenginiai 31n, 121, 127, 134, 135, 157,
161, 162
valtys, laivai, plaukimo priemonės 20, 22n, 30,
32, 33, 42, 43, 52, 85, 88, 92, 126, 128n,
132n, 133, 149, 163n, 187, 190
– baidarės 30, 49n, 74, 94
– botai 182, 183, 187, 199, 200
– laibos 20
– luotai 16, 163–164, 182, 187, 200
– strugai 20–22, 46
– vytinės 20–23n, 30, 46
vandentiekis 42, 58, 131n
vanduo 56, 58, 65, 69, 101, 141, 154–155, 166,
179, 181, 185; taip pat žr. šaltiniai
varlė 67
varpai 30, 188
vaškas 23, 27
velnias 43, 48, 61, 85, 86, 137, 139, 140, 166–167,
178
verbos 72
verslai, užsiėmimai; taip pat žr. žmonės
– akmenų rinkimas 19, 28
– akmenų skaldymas 32, 93, 126, 137n
– laivybos 20, 82n–83, 180
– medienos plukdymo 20, 22, 23, 28, 30, 38, 42,
48, 49, 83, 119, 132, 156, 180, 197–198
– medienos apdirbimo 48–50
– prekybos 12, 19, 22, 29, 30, 49, 88
– žvejybos 12, 13, 14, 16, 28, 29, 38, 41, 49, 53,
60, 64, 66, 67, 76, 83, 85–88, 130, 131,
146–149, 162–165, 170, 181–183, 186,
199–200; taip pat žr. žvejai
vėjas 13, 101
vėlės žr. mirusieji
vėliava 18
vėžiai 134, 161

vidurdienis 166, 168, 169
vienuolynai, vienuoliai 37, 129, 130, 131, 133,
202
– bernardinų 41
– dominikonų 19, 41, 57, 98, 122, 123, 130, 131
– gailestingųjų seserų 41, 53
– jėzuitų 25, 26
vietovardžiai 28, 29, 32, 33n, 36, 44, 46, 55, 57,
58, 61, 67–68, 70, 71, 78, 81, 96, 97,
102, 103, 121, 129, 138, 151, 176
– Neries pavadinimas 28, 35, 55, 59, 70, 89–90,
152
vyrai, vaikinai 13, 155, 177, 187, 190, 195
vitražas žr. stiklas

žalčiai 39–40, 122–124, 153–154

žemė (nuosavybė), upės ruožai 11, 27, 37, 38,
40, 41, 51, 55, 57, 102, 133, 146–147,
162, 164, 165, 177, 188
žemė (laukai, pievos) 158
– Žemės žiedai 14
žemėlapiai, orientavimasis erdvėje 11, 15, 21n,
30n, 33, 36, 44, 47, 57, 91
žiurkės 178
žygiai žr. kelionės
žmonės (profesijos, užsiėmimas, padėtis ir kt.) 17
– amatininkai 98, 99
– artistai 79
– bajorai, dvarponiai, kunigaikščiai, šlėktos,
valdovai, prezidentai 11, 12, 14, 15, 18, 23, 24,
26, 30, 31, 38, 49, 57, 70, 72, 77, 78–79,
89, 97, 99, 102, 103, 135, 136, 150, 151,
177, 178, 193–195
– baudžiauninkai 177
– bedarbiai 29
– bičiuliai 48, 72
– burtininkai 45, 63, 100, 138, 139, 167, 168, 169
– dailininkai 39
– darbininkai 42, 80n, 177n, 194
– etnologai 13, 15, 17
– fotografai 17, 25
– gydytojai 168, 169
– inspektoriai (gamtos apsaugos) 41
– inspektoriai (mokyklų) 70

– kaimo gyventojai 37, 62
– kareiviai 39; taip pat žr. karas
– kolūkiečiai 177, 178–179
– kunigai, klebonai, vyskupai 18, 27, 35, 37, 40,
53, 63, 73, 96, 101, 122–123, 169;
taip pat žr. misionieriai; vienuoliai
– laivavedžiai 20, 22, 46, 49, 50, 119, 156, 198
– lynų sukėjai 20
– mažažemiai 54
– medžiotojai 77n, 98, 126
– merai 17, 18
– miesto gyventojai 49, 76
– misionieriai 40, 122–123
– miškininkai 126
– mokytojai 97, 102n
– mokslininkai 15, 33, 36, 37, 55, 62, 74, 79, 93,
102, 148n, 187n
– muziejininkai 15
– muzikantai 14
– pakaruokliai 178
– pasieniečiai 64n–65n, 80, 81n, 90n, 96, 164
– pateikėjai 36, 38, 39n, 45, 48, 51, 55, 56, 59n, 62,
63n, 69, 72n, 76, 77n, 79, 80, 84n, 94,
122n, 140n, 160n, 175n, 178n, 179n, 182n,
187n, 195n
– piemenys 53, 61, 68, 86, 176, 189
– piligrimai 30
– pirkliai, prekeiviai 22, 30, 32, 50n, 71, 88, 92;
taip pat žr. verslas – prekybos; žydai
– poetai ir rašytojai 79, 103
– policininkai 42, 173, 196
– seniūnai 39
– sielininkai 18, 30, 42, 44, 48n, 50, 61, 71, 86,
103, 119, 126, 132, 139, 140, 197–198
– skalbėjos 18, 60, 70, 75, 136, 185
– skenduoliai 52, 64, 71, 75, 96, 168–170, 184
– styrnikai žr. laivavedžiai
– studentai 58n
– sukilėliai 39, 55, 89, 124–125
– šaltyšiai žr. seniūnai
– šiporiai 22
– upės ledo pardavėjai 18
– upeiviai 22
– užeiviai 37

– užkalbėtojai 63–64, 71, 79, 167–170
– vairininkai žr. laivavedžiai
– valstiečiai 29, 80
– vargonininkai 53
– vasarotojai 79, 82
– vežikai 18
– vienuoliai 40
– vytininkai 20, 22
– žemdirbiai 29, 51, 98, 143, 144, 167, 168, 188
– žyniai 103
– žurnalistai 79
– žvejai 11, 12–13, 28, 41, 53, 54, 67, 85, 86, 98,
104, 132n, 133, 162, 163, 167, 168, 181–
183, 187; taip pat žr. brolijos; cechai
žuvys 27, 31, 32, 60, 61, 67, 83, 87, 88, 121, 130, 131,
134, 135n, 143–144, 146–147, 152, 153, 161,
162, 164, 165, 170–172, 181, 200
– aukšlės 13, 100
– dyglės 13
– ešeriai 13, 88, 100
– gružliai 13, 88, 134, 146, 147, 161, 170, 171
– karpiai 67
– karšiai 13, 87, 100
– kilbukai žr. gružliai
– kiršliai 13
– kuojos 13, 87, 88, 100, 146, 147
– lašišos 12, 13, 41, 85, 88, 121, 133, 135, 136,
146, 161, 180–182
– lydekos 12, 13, 29, 87, 100n–101, 146, 147, 186
– lynai 13
– meknės 13, 100, 199
– nėgės 13, 88
– plakiai 100
– raudės 13, 87, 100
– salačiai 13
– skersnukiai 13, 87, 91
– strepečiai 13, 100
– sturiai 99n
– šalviai 87
– šamai 13, 133
– šapalai 13, 87, 100
– šlakiai 13
– šližiai 13
– unguriai 87, 134, 135, 136, 161
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– ūsoriai 13, 67, 88, 133, 134, 146, 147, 183, 199
– vėgėlės 13
– žiobriai 13, 85–88, 170, 171, 180, 190, 199
žvaigždės 61
žvakės 12
žvejyba ir jos priemonės; taip pat žr. žuvys
– abaras 87
– bradinys 87, 164–165
– bučiai ir varžos 16n, 64, 67, 68, 86, 87, 148, 149,
164, 168, 169, 180, 199
– gaudymas pintine 134, 161
– luokijimas 88, 148–149, 161, 162, 183, 199,
200
– meškerės, spiningai 12, 13, 67, 88, 170, 171,
181–182, 186, 199
– metiniai 88, 146, 147, 181, 199
– nardymas, akmenų apieškojimas 88, 161
– pabarai 85–87, 180, 199

Knygoje vartojami trumpiniai
angl. – anglų
bltr. – baltarusių kalba
lenk. – lenkų kalba
liet. – lietuvių kalba
ol. – olandų
rus. – rusų kalba
vok. – vokiečių kalba
deš. – dešinysis krantas
k. – kaimas
kair. – kairysis krantas
km – kilometras
up. – upė, upelis

– samtis (graibštas) 86, 88, 133, 134, 199
– suvata 88
– takišys 18, 27, 28
– tinklai (apibendrintai) 13, 66, 86, 87, 99, 148,
161, 162, 163, 168, 171, 172, 182–183,
186
– trubica 87
– vedėja 88
– žeberklai 16n, 99, 121, 133, 134, 148, 149, 183,
200
žvėrynai 23
žvėrys
– bebrai 62
– briedžiai 53
– kiškiai 100
– meškos 126
– vilkai 25, 61

Vaitkevičius, Vykintas
Va-122 Neris: 2007 metų ekspedicija / Vykintas Vaitkevičius; Klaipėdos
universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas. – Vilnius: Mintis,
[2013]ISBN 978-5-417-00999-0
Kn. 3. – [2013]. – 240 p.: iliustr., faks., žml.; tekstas liet., bltr., lenk.; santr.
angl., bltr. k.; bibliogr.: p. 105–116; r-klės: p. 217–238.
ISBN 978-5-417-01070-5
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