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PRATARMĖ

Lietuvos TSR Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos 
Vilniaus miesto skyrius 1965 metų rugpiūčio mėnesį suorga
nizavo trečiąją kompleksinę ekspediciją, šį sykį į Eišiškių 
rajono Dieveniškių apylinkes. Si ekspedicija, kaip ir anks
tesnės, buvo vykdoma visuomeniniais pagrindais.

Dieveniškių apylinkės tiek savita buitimi, tiek archaiško
mis kalbos ypatybėmis jau seniai masino mokslininkus. Ty
rinėjimo tikslais čia lankėsi arba apie šias vietas rašė kalbi
ninkas ir etnografas E. Volteris, estų kalbininkas ir tautosa
kininkas P.. Aruma, vokiečių kalbininkas E. Frenkelis, lie
tuvių kalbininkai K. Būga, J. Balčikonis ir kt. Jų pėdomis 
pasižvalgyti po šį įdomų mokslui kampelį patraukė ir kraš
totyrininkai.

Ekspedicijos tikslas buvo ištirti šių apylinkių tradicinę ir 
dabartinę gyventojų kultūrą ir buitį, surinkti tautosaką, vie
tovardžių, aprašyti tarmę. Ekspedicijoje dalyvavo istorikų, 
etnografų, tautosakininkų, kalbininkų, gamtininkų, dailinin
kų. Mokslo įstaigų darbuotojams talkininkavo Lietuvos TSR 
Valstybinio Dailės instituto, Vilniaus Valstybinio V. Kapsu
ko universiteto ir kitų aukštųjų mokyklų studentai, Vilniaus 
M. K. Čiurlionio Meno mokyklos ir Vilniaus technologinio 
technikumo moksleiviai. Ekspedicijai vadovavo V. Baraus
kienė ir N. Vėlius, istorikus suorganizavo A. Tyla, etnogra
fus— V. Milius, tautosakininkus ir kalbininkus — N. Vėlius. 
Tai pirmas atvejis lietuvių tautotyros istorijoje, kai į eks
pediciją išvyko net 60 žmonių.
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Ekspedicijos dalyviams pavyko užfiksuoti nemaža seno
sios kultūros reiškinių, kurie dėl atitinkamų istorinių, eko
nominių ir geografinių sąlygų išliko šiose apylinkėse iki pas
tarųjų dešimtmečių. Tačiau tarybinės santvarkos metais ir 
į šį nuošalų kampelį plačiu srautu įsiveržė nauja technika, 
švietimas, spauda, susiformavo nauji žmonių santykiai. Šiuo 
metu miestelis ir dalis aplinkinių kaimų priklauso Dieveniš
kių tarybiniam ūkiui, be to, čia susikūrę ,,Pirmyn", M. Mel- 
nikaitės, ,,Darbo didvyrio", ,,Draugystės", Rudnios kolūkiai.

Ekspedicijos dalyviai surengė dieveniškėnams ataskai
tinį vakarą, kurio metu papasakota apie surinktą medžiagą, 
parodyta dalis piešinių. O 1966 m. vasario 24—25 d. Vilniuje 
įvyko ataskaitinė konferencija, kurioje kraštotyra besido
minti sostinės visuomenė buvo supažindinta su ekspedicijos 
rezultatais.

Šioje knygoje pateikiama apibendrinta ekspedicijos me
džiaga ne tik supažindina su dieveniškėnų materialine ir 
dvasine kultūra, išryškina socialinius santykius įvairiais am
žiais, bet taip pat patarnaus tolesniems kitų mūsų respubli
kos rajonų palyginamiesiems tyrinėjimams bei lietuvių ir 
kaimyninių tautų kultūriniams ryšiams nušviesti.



GAMTA

DIEVENIŠKIŲ APYLINKIŲ 
GAMTINES SĄLYGOS

Česlovas Kudaba

Dieveniškių apylinkių teritorija, turinti apie 240 km2 plotą, 
yra rytinėje Eišiškių rajono dalyje, siaurame Lietuvos TSR 
iškyšulyje, kurį iš visų pusių supa Baltarusijos žemės, išsky
rus siaurą sąsmauką Šalčninko link. Čia yra susitelkę kelias
dešimt nemažų lietuviškų sodžių, vienkiemių su šio krašto 
centru — Dieveniškių miesteliu. Dieveniškių apylinkės, nors 
čia nėra nei žymesnių kelių, nei pramoninės žaliavos, nuo 
seno gyvenamos tankiai. Čia vienam kvadratiniam kilomet
rui tenka 27—30 žmonių.

Dieveniškitį apylinkių paviršius yra ledyninės kilmės, su
darytas iš purių moreninių nuogulų. Vyrauja stambios, lėkš
tos kalvos ir erdvios lomos. Žemės gelmės dideliu sudėtingu
mu čia nepasižymi. Jos sudarytos iš daug elementaresnių 
dalių, negu, pavyzdžiui, vakarinė mūsų respublikos pusė. 
Kristalinių uolienų sudarytas mūsų planetos paviršius, su
stingęs daugiau kaip prieš milijardą metų, Lietuvoje randa
mas labai nevienodame gylyje. Apie Vilnių jis yra maždaug 
500 metrų gylyje, prie Kauno — 800—900 metrų, o ties Kur
šių mariomis jau daugiau nei dviejų kilometrų gelmėje. Į 
rytus nuo Vilniaus kristalinis fundamentas dar kyla, ir ties 
Dieveniškių apylinkėmis jis tėra 250—300 metrų gilumoje. 
Spėjama, kad Dieveniškių apylinkės yra kaip tik toje vietoje, 
kur tas kristalinis paviršius aukščiausiai Lietuvoje pakilęs. 
Dėl tos priežasties per visą geologinį žemės vystymosi lai
kotarpį čia vyravo sausuminės sąlygos, o vakarinėje Lietuvos 
dalyje daugiausia tyvuliavo jūra. Todėl vakarinėje dalyje 
per ilgus milijonmečius buvo suguldyta kilometrinių storių 
klodai klinčių, molių, mergelių, dolomitų, smiltainių. O ryti
nėje dalyje nuosėdinių uolienų danga labai plona. Čia tėra 
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nestoras, apytikriai 800 milijonų metų senumo eokambrinių 
molių ir smiltainių sluoksnis, o ant jo aptinkama kreidos lai
kotarpio apie 50 milijonų metų senumo darinių. Jie susideda 
iš kreidos, mergelio su titnagais, smėlio. Nuosėdinių uolienų 
sluoksnis Dieveniškių apylinkėse yra nestoras, tik apie 100 
metrų.

Kokiais nors turtais Dieveniškių apylinkių gelmės nepa
sižymi. Kreidos, klinčių, molio ištekliai čia, nors ir nemaži, 
bet yra gilokai, tad jų eksploatuoti neapsimoka. Kreidos pe
riodo sluoksniai turtingi mineralinių vandenų. Tai chloridinio 
kalcio-natrio tipo mineraliniai vandenys, tapatingi Druski
ninkų ir Birštono vandenims. Jie čia netoli paviršiaus, maž
daug 200 metrų gylyje, ir prireikus gali būti panaudojami.

Iš viršaus nuosėdines uolienas, kaip ir visą mūsų kraštą, 
dengia ledyninių nuogulų sluoksnis, kurio storis čia yra apie 
120—160 metrų. Apytikriai prieš vieną milijoną metų šiaurės 
vakarų Europa buvo apledėjusi. Kraštą dengė stori ledynai. 
Tirpdami jie nuguldė iš šiauresnių sričių čia atneštus akme
nuotus priemolius, arba vadinamąsias morenines padermes, 
smėlius, žvirgždus, atskirus didžiulius akmenis. Ledynas tai 
pasistumdavo į priekį, tai tirpdavo ir mažėdavo, kitaip ta
riant, „traukdavosi" atgal. Atotirpio metu vandenys suneš
davo daug smėlio, žvirgždo; atšilus klimatui, augta net me
džių, veistasi gyvūnų. Paskui, pašaltėjus klimatui, ledynas 
vėl pasistumdavo, palaidodavo po naujai susiklosčiusiomis 
moreninėmis nuogulomis ankstesnį kraštovaizdį. Ledynme
čiai ir tarpledynmečiai taip keitėsi bene keturis kartus. Dėl 
tos priežasties gręžiniuose, kurie čia neseniai buvo pragręž
ti — Dieveniškėse (iki 73 m gylio) ir Mačiučiuose (iki 68 m 
gylio), kaitaliojasi akmenuotų priemolių sluoksniai su molio 
ir smėlio tarpsluoksniais. Moreninio priemolio sluoksniai ati
tinka šaltą ledlaikį, o smėlio ir molio tarpsluoksnis — šiltesnį 
tarpledynmetį. Dažnai tarpledynmetinėse nuogulose randama 
palaidotų miškų ir pelkių likučių.

Lietuvos paviršių sudarančių ledyninių nuogulų reljefas 
nelygus. Jis ypač kalvotas ir daubotas ten, kur ilgesnį laiką 
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buvo ledyno pakraštys, šalia kurio kaupėsi moreninės nuo
gulos. Ilgai ledyno pakraščio būta Dieveniškių apylinkėse, 
ypač šiaurinėje pusėje. Tą sustojimą nužymi iki šiol stambus, 
aukštas moreninių kalvų lankas, nusitęsiąs iš rytų per Krėvą, 
Ašmeną, Medininkus Vilniaus link. Tas lankas nuo seno va
dinamas Ašmenos aukštuma. Pietiniame Ašmenos aukštumos 
šlaite kaip tik ir yra Dieveniškės su savo apylinkėmis. Aš
menos aukštumos lanką sudaro keli didžiuliai į pietus išgaub
ti kalvagūbriai. Keli neaukšti tokių gūbrių atragiai siekia ir 
mūsų aptariamas apylinkes.

Ašmenos aukštumos ledyno pakraštyje buvo nuguldytos 
priešpaskutinio apledėjimo metu. Paskutinis ledyno pasislin 
kimas į priekį jų jau nesiekė. Milžiniška ledyno plaštaka tuo 
metu buvo užgulusi visą Dainavos lygumą, kuria dabar vin
giuoja Merkys. Atskiros tos plaštakos atšakos, iš vakarų pri
art ėjusios prie Dieveniškių apylinkių, paliko žvirgždo ir 
gargždo kalvas, nemaža riedulių. Todėl čia reljefe ir dabar 
nesunku įžiūrėti dviejų skirtingų generacijų paviršiaus for
mas. Į rytus ir į pietryčius nuo Dieveniškių plyti didžiulės 
lėkštos pakilumos. Ant tokių plokščių pavienių pakilumų įsi
kūrę Mačiučiai, Pavydonys, Jurgelionys ir kiti kaimai. Jų 
aukštis siekia 180—200 metrų viršum jūros lygio. Šlaitai 
lėkšti, vos kyla, jų ilgis siekia 2—3 ir daugiau kilometrų. Tarp 
tų plokščių didelių kalvų plyti erdvios lomos, kloniai, paže
mėjimai. Juose arba murkso pelkės, arba srūva nedideli upe
liai. Toks paviršius nėra vaizdingas. Tai priešpaskutinio ap
ledėjimo padarai. Smulkesnių, aukštesnių stačiašlaičių kalvų 
grandinės eina iš šiaurės į pietus abipus vieškelio iš Dieve
niškių į Šalčninką. Ant vienos tokių kalvų pūpso Dieveniš
kių miestelis, panašios kalvos Kaziulių, Skraičionių apylinkė
se, prie Bėčionių, Rimašių, Poškonių ir kitur. Jos supiltos iš 
sluoksniuoto žvirgždo, gargždo, riedulių. Tai vadinamieji kel
mai, susiklostę ledyno properšose. Vakarinis Dieveniškių apy
linkių reljefas, lyginant su minėtomis rytinėmis, daug įvai
resnis, gyvesnis, nuotaikingesnis.
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Taigi Dieveniškių apylinkėse mes matome seną raguvų, 
klonių išraižytą ir kiek jaunesnį kalvotą moreninį paviršių. 
Tiek vakarinės, tiek rytinės Dieveniškių apylinkės yra nebe 
jaunos, pergyvenusios priešledynines (periglacialines) są
lygas. Todėl čia nėra aklinų įdaubų, ežerų. Ledyno kaimy
nystėje paviršius plovėsi, lėkštėj o. Tada užsinešę tarpukal- 
vinės daubos, pažemėj o kalvos, išnyko ežerai.

Paviršiuje retesnių žemės turtų čia neaptinkama. Nemaža 
riedulių ir karbonatingų uolienų: klinčių, mergelių. Tarp 
žvirgždo ir gargždo aptinkama titnago gabalų. Reikia pami
nėti nemažus kiekius statyboms labai tinkamų žvirgždų, smė
lio, molio. Paviršiuje yra nemaža kristalinių uolienų riedulių, 
dažniausiai granitų. Kartais pasitaiko didelių ledyno atvilktų 
riedulių. Šie egzotai nuo seno gerbiami, apipinti padavimais 
ir legendomis.

Reljefą, kaip ir žemės bei gamtos turtus, žmonės nuo seno 
mėgino prisitaikyti savo poreikiams. Aukštesnės, statesnės 
kalvos buvo naudojamos gynybai, pvz., Bėčionių piliakalnis. 
Dabartiniai kaimai dažniausiai yra įsikūrę netoli vandens ant 
sausų terasių — Pagaujėnai, Kaziuliai, Bėčionys, Žižmai, Kal
viai, Milkūnai ir daug kitų.

Toks šio krašto paviršiaus pobūdis ne tik neteikė krašto
vaizdžiui grožio, bet sudarė gana prastas sąlygas ir kitiems 
gamtos komponentams. Čia menkos paviršinio vandens at
sargos. Nėra nė vieno ežero. Upės mažos, nevandeningos. 
Čia prasideda Nemuno intako Gaujos aukštupio upeliai Ver- 
seka, Gauja ir daugelis kitų bevardžių upelių. Jie srūva iš 
plačių pelkėtų Ašmenos aukštumos tarpukalvių, surenka šal
tinių vandenis. Tačiau upių tinklas palyginti retas, paviršiniiĮ 
vandenų nuotėkis mažas: iš vieno kvadratinio kilometro per 
sekundę tenuteka 6—7 litrai vandens. Tai bene visų mažiau
sia mūsų respublikos nuotėkio norma1. Mažas paviršinių van-

*
1 Didžiausia nuotėkio norma yra Žemaičių aukštumoje, kur iš vieno kvadra
tinio kilometro nuteka 11 litrų vandens.
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denų kiekis paaiškinamas dar ir šių apylinkių klimato že- 
myniškumu. Čia iškrenta mažiausiai kritulių, tik apie 600 mm 
per metus, dažniau papučia pietryčių sausvėjai.

Požeminių vandenų atsargos, spėjama, yra kiek didesnės, 
beje, tuo tarpu jos dar neištirtos. Pašlaitėse srūva nemaža 
šaltinių, kurių vanduo naudojamas kaimų buitiniams reika
lams. Daugelio šaltinių vanduo geležingas, papelkiais susi
kloję nemaža balų rūdos.

Siame krašte vyrauja plikos kalvos, neapželdinti, nuo seno 
dirbami šlaitai. Senas paviršius per ilgus metus buvo plau
namas ir lyginamas. Todėl karbonatinės medžiagos giliai 
įplautos, neretai giliau kaip 1,5 metro. Ypač tai pasakytina 
apie šiaurrytinę šio krašto dalį. Nelabai palanki dirvodarai 
motininė uoliena ir likusioje pietvakarinėje dalyje, kur dau
giau smėlio, žvirgždo ir net gargždo riedulių. Todėl dirvože
miai čia mažo našumo, išskyrus kaimų padaržes, paupius. Vy
rauja velėniniai jauriniai, vidutiniškai ir stipriai pa jurę dir
vožemiai, daug kur dėl stipraus dirbimo labai paveikti pa
viršiaus erozijos. Tačiau neblogai čia uždera bulvės, linai, 
grūdinės kultūros.

Tarpukalvių plotai labai užpelkėję. Pelkių čia daugiau nei 
miško ir pievų. Vyrauja didelės kloniuose išsidėsčiusios pel
kės. Jos vidutinio 3—4 metrų gylio, žemapelkinio ir tarpinio 
tipo. Pelkės čia susidaro dėl palyginti gausių pašlaičių šalti
nių. Iš tų pelkių teka upeliai, todėl jos apysausės, jų augalija 
gana skurdi.

Dieveniškių apylinkės nėra labai miškingos. Vyrauja čia 
pušynai, žaliašiliai eglynai, mišrūs miškai. Eglynų daugiau 
šiaurrytinėje dalyje, o likusioje lengvesnio podirvio dalyje 
auga pušynai. Apskritai, miškai skurdūs, labai iškirsti. Nepa
sižymi šio krašto gyvenvietės medžių sodiniais. Tiesa, pasi
taiko nemažų sodų, jaukių sodybų, neblogai atrodo kai ku
rios pakelės, tačiau sodai nėra visuotinis reiškinys. Šiaipjau 
vietiniai keliai labai blogi, neprižiūrimi.

Šio krašto natūralioji gyvūnija negausi. Bet vis dėlto miš
kuose yra ir briedžių, nemaža stirnų, lapių, kiškių. Drėgnus 
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miškus ir papelkius mėgsta šernai, yra usūrinių šunų. Pelkėse 
yra paukščių (pempių, šarkų, kranklių), taip pat nemaža miš
ko bei lauko giesmininkų.

Kaip matome, Dieveniškių apylinkių gamta nepasižymi 
kokia nors ypatingesne egzotika. Krašto išvaizda gana kukli.



PRAEITIS IR DABARTIS

SENIAUSIOS ISTORINĖS ŽINIOS

Romas Batura

Dieveniškės į rašytinius šaltinius pateko XIV a. antroje pu
sėje— XV a. pradžioje ir minimos keliais vardais1.

Pirmųjų žinių apie šią vietovę duoda du Lietuvos kelių 
aprašymai, 1385 m. sudaryti kryžiuočių žvalgų. Nurodoma, 
jog nuo Merkinės pasiekiamas „Mynegalia“ kaimas, o toliau 
galima žygiuoti į Ašmenos karaliaus dvarą, iš ten pro Medi
ninkų pilį grįžti prie Merkio2. Kitoje vietoje, nurodant kelią 
į Salčninko bei gretimas Lietuvos apylinkes, pažymima, kad, 
perėjus Nemuną ties Nemunaičio pilimi, pro Perlojos kara
liaus dvarą vykstama į Šalčninką (Salsenikin). Iš ten pro 
„Mantegirdin“, „Wissegirden" kaimus žygiuojama j „Myn- 
negalin“ kaimą. Toliau minimas antras „Mynnegalin" kai
mas, nuo kurio pro Eišiškes ir senuoju keliu pro Perloją, Ne
munaitį rekomenduojama grįžti atgal3.

Abiejuose 1385 m. kelių aprašymuose minimas (antrame 
vienas iš dviejų) Mingailos kaimas veikiausiai yra Dieveniš
kės, kadangi iš 1411 m. Vytauto dokumento matyti, jog Min- 
gaila kilęs iš Dieveniškių4. Šiuo atveju, nurodant Dieveniš
kes kaip bajoro Mingailos valdą, matyt, nereikėjo papildomų 
duomenų orientacijai, nes XIV a. antroje pusėje — XV a

*
1 Dieveniškių apylinkių priešistoriniai laikai nušviečiami A. Tautavi
čiaus str. „Šalčininkų rajono pilkapynų tyrinėjimai", Iš lietuvių kultūros 
istorijos, t. I, Vilnius, 1958, p. 65—82.
2 Scriptores Rerum Prussicarum (toliau SRP), t. II, Leipzig, 1863, p. 699. 
3 Ten pat, p. 700.
4 „Minigallo de Dewenyszki" — J. Fijałek i W. Semkowicz, Kodeks 
dyplomatyczny katedry i diecezji Wileńskiej (toliau — Kodeks dyplomatycz
ny), t. I, z. I, Kraków, 1932, p. 86; J. Wolff, Ród Gediminą, Kraków, 1886, 
p. 81; H. Łowmiański, Studja nad początkami społeczeństwa i państwa 
litewskiego (toliau — Studja), t. I, Wilno, 1931, p. 277.
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pradžioje Mingaila buvo vienas žymiausių asmenų Lietuvos 
valstybėje. Jo vaidmenį politiniame Lietuvos gyvenime rodo 
tas faktas, kad kai kuriuose svarbiuose valstybiniuose doku
mentuose Mingaila yra pasirašęs po didžiojo kunigaikščio gi
minės atstovų, priekyje žymiausių Lietuvos bajorų (1387, 
1388 m. Jogailos ir Vytauto dokumentuose, 1398 m. Salyno 
sutarties tarp Lietuvos ir Kryžiuočių ordino akte1). 1387— 
1398 m. Mingaila buvo Ašmenos vietininku2. 1401, 1404, 
1411, 1412 m., kaip ir anksčiau, Vytauto dokumentus Min
gaila taip pat yra pasirašęs priekyje visų Lietuvos bajorų, po 
jo — Vilniaus vietininkas (capitaneo) Manvydas, Capurna ir 
kiti3, o pastarieji buvo žymiausi Lietuvos karo vadai 1410 m. 
Žalgirio mūšyje4. Po Žalgirio mūšio prie Nemuno naujai at
stačius Veliuonos pilį, kuri dar ilgai vaidino svarbų vaid
menį karinėje ir diplomatinėje kovoje su Kryžiuočių ordinu, 
1412 m. jos seniūnu minimas Mingaila5. 1413 m. Horodlės 
unijos aktą Mingaila pasirašė kaip Vilniaus kaštelionas 
(castellani Wilnensis)6. Dar anksčiau jis buvo artimai susijęs 
su Algirdaičiais, 1388 m. Jogailos pavedimu atlikęs svarbią 
diplomatinę misiją7. Tur būt, todėl rusų metraščiuose Min
gaila kartais net laikomas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Al
girdo sūnumi8.

Šie faktai liudija apie Mingailos, kilusio iš Dieveniškių, 
vaidmenį Lietuvos valstybiniame gyvenime. Vadinasi, XIV— 
XV a. pradžioje Dieveniškės galėjo būti viena iš reikšmin-

*
1 Kodeks dyplomatyczny, p. 6, 9, 15, 19; I. D a n i 1 o w i c z, Skarbiec dyp
lomatów, t. I, Wilno, 1860, p. 265, 266, 269, 272—273; Lietuvos TSR istori
jos šaltiniai, t. I, Vilnius, 1955, p. 82—83.
2 J. Wolff, Min. veik., p. 80.
3 Codex Epistolaris Vitoldi (toliau — CEV), ed. A. Prochaska, Craco- 
viae, 1882, p. 54, 56, 73, 79, 103—104; Kodeks dyplomatyczny, p. 86, 90. 
4 M. J u č a s, Žalgirio mūšis, Vilnius, 1959, p. 39.
5 CEV, p. 232.
6 J. W o 1 f f, Min. veik., p. 81.
7 S. M. Kuczyński, Ziemie Czernihowsko-Siewierskie, Warszawa, 1936, 
p. 160—162.
8 Полное собрание русских летописей (toliau — ПСРА), t. XXVII, 
70; t. XXV, 193; t. XXVII, 248; t. VIII, 25; t. XI, 26; t. V, 236. 
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gesnių vietovių to meto Lietuvoje. Nors 1385 m. Dieveniškės 
figūruoja kaip kaimas, tačiau čia turėjo būti ir dvaras1 — 
aplinkinės teritorijos feodalinis centras, Mingailos, o anks
čiau jo tėvo Gedgaudo rezidencija.

*
1 H. Łowmiański, Min. veik., p. 284.
2 ПСРЛ, t. XVII, 231, 244, 299—300, 361, 435—436; H. Łowmiański, 
Uwagi o genezie państwa litewskiego, Przegląd historyczny, z. I, Warszawa, 
1961, p. 133—134.
3 SRP, t. II, p. 699.
4 Ten pat, t. I, p. 178.
5 Ten pat, t. II, p. 596, 609.
6 J. Wolff, Min. veik., p. 80.
7 H. Łowmiański, Studja, t. I, p. 277.

Istorinė tradicija ir kiti faktai liudija, kad po 1240 m. di
dysis kunigaikštis kurdino bajorus ties Ašmena, Graužiškė- 
mis, Eišiškėmis ir toliau į pietus Naugarduko žemėje2. Gal 
būt, ir Mingailos pirmtakai gavo čia valdas iš didžiojo ku
nigaikščio po 1240 m. totorių-mongolų ordų įsiveržimo į Eu
ropą, kai ypač buvo susirūpinta pasienio ir svarbiausių pa
kelių gynybos stiprinimu. Pažymėtina, kad į vakarus nuo 
Dieveniškių kelias Varėnavo ir Šalčninko link eina per va
dinamąją „švedų brastą" (taip žymima ir 1915 m. topografi
niuose žemėlapiuose) — seną perėją per kadaise čia buvusias 
pelkes.

Mingailos kaimas, t. y. Dieveniškės, XIV a. įėjo, kaip at
rodo, į Šalčninko žemę*,  kuri pirmą kartą kryžiuočių buvo 
smarkiai nuniokota 1311 m.4 Šią žemę kryžiuočių kariuomenė 
pasiekė 1379 ir 1382 m.5 Taigi XIV a. galėjo būti puldinėja
mos ir Dieveniškių apylinkės.

Ilgametis Dieveniškių valdytojas Mingaila mirė apie 
1416 m.6 1433 m. Žygimantas Kęstutaitis Jonui Goštautui do
vanojo Dieveniškes7, ir jos ilgą laiką (iki XVI a. antros pu
sės) buvo valdomos šios įtakingos feodalinės Lietuvos didikų 
giminės.

Dieveniškių dvare kurį laiką gyveno Lietuvos bajoras, 
poetas Andrius Rimša (Radvilų Biržų valdytojas XVI a. pa
baigoje). Jis 1583 m. čia parašė ir 1585 m. Vilniuje išleido 
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memuarinio pobūdžio 25 dalių (2200 eilučių) eiliuotą kūrinį 
lenkų kalba. Čia epiškai vaizduojami Lietuvos Didžiosios ku
nigaikštystės hetmono, Trakų kašteliono Kristupo Radvilos 
Perkūno karo žygiai, nušviečiamas 1572—1581 m. laikotar
pis, parodomas tų žygių sunkumas ir žiaurumas. Šis Dieveniš
kėse parašytas renesanso laikotarpio kūrinys padeda geriau 
pažinti XVI a. epochą1. Tai vienas žymiausių epinių kūrinių 
ano meto Lietuvoje ir Lenkijoje.

1 A. S a j k o w s k i, Od Sierotki do Rybeńki. W kręgu radziwiłłowskiego 
mecenatu, Poznań, 1965, p. 9—22.
2 Kn. Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut. Piśmiennictwo staro
polskie, t. III, Warszawa, 1965, p. 194, pateiktoje A. Rimšos biografijoje šie 
faktai taip pat praleisti.
3 J. La p p o, 1588 metų Lietuvos Statutas, t. I, d. II, Kaunas, 1936, p. 292— 
293.
4 J. La p p o, Min. veik., t. II, Kaunas, 1938, p. 14; t. I, d. II, p. 317; Lie
tuvių literatūros istorijoje (t. I, Vilnius, 1957, p. 81) minimos, tik eilės Sta
tute.

A. Rimšos biografija ir kūrybinė veikla dar nėra pakan
kamai nušviesta. A. Sajkovskis, minėtos studijos autorius, 
visai nenurodo A. Rimšos dalyvavimo reikšminguose Vil
niaus leidiniuose1 2.

1585 m. vienoje iš Mamoničių spaustuvės knygų, skirtų 
Vilniaus kaštelionui, Lietuvos kancleriui O. Valavičiui, at
spausdintas A. Rimšos aiškinamasis tekstas po kanclerio her
bu3. Ypač reikšminga tai, kad A. Rimšos eilės atspausdintos 
1588 m. Lietuvos Statuto — žymiausio ano meto Europos tei
syno, įžangoje. Jos skirtos Statuto leidėjui ir redaktoriui Lie
tuvos pakancleriui Leonui Sapiegai. Abu tekstai rašyti rusų 
kalba4. Taigi A. Rimšos kūryba išliko keliomis kalbomis, 
naudotomis ano meto Lietuvos valstybėje. Deja, jo eilių lie
tuvių kalba nežinoma. Iki mūsų dienų jos galėjo neišlikti, 
nes ir didžiojo spausdinto epinio kūrinio mus tepasiekė tik 
vienintelis egzempliorius. Šie faktai papildo vieno žymiausių 
XVI a. Lietuvos poetų, kurį laiką gyvenusio ir kūrusio Die
veniškėse, biografiją.
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Žinios apie Dieveniškių seniūniją. L Sprogio 
archyvinių dokumentų geografinėje rodyklėje-anotacijose 
minimos Lenkijos karaliaus Vladislovo III privilegijos, kurio
mis Dieveniškės buvo dovanotos šiems asmenims: 1421 m. 
privilegija — Bazilijui Orešui Brozovskiui, 1424 m. ir 
1438 m.— Neverovskiui1. Iš Sprogio nurodytų trijų dokumen
tų dabar tėra išlikęs tik vienas. Tai 1798 m. birželio 11 d.2 
teisminis įrašas iš Naugarduko vaivadijos žemės knygų3. Do
kumentą sudaro atpasakojimas karaliaus Vladislovo III pri
vilegijos, duotos 1438 m. lapkričio 11 d. husarų poručikui 
Aleksandrui Neverovskiui. Už pasižymėjimą kare su turkais 
prie Varnos (mūšis įvyko 1444 m.) karalius dovanojęs jam 
Dieveniškių seniūniją. Si ir kitos I. Sprogio minimos Vla
dislovo III privilegijos greičiausiai buvo sufalsifikuotos.

Neabejotina, kad 1433 m. Žygimantas Kęstutaitis Dieve
niškes patvirtino Jonui Goštautui4. 1542 m. mirus paskuti
niam šios giminės atstovui Stanislovui Goštautui, Dieveniškės 
atiteko didžiajam kunigaikščiui Žygimantui Senajam.

Pagal I. Sprogio anotacijas dokumentams5, kurių taip pat 
nepavyko surasti, Zigmantas Vaza 1599 m. privilegija Dieve
niškes atidavė valdyti Bazilijui Aliošai Brozovskiui, o kara
lius Jonas Kazimieras 1658 m.— Jonui Korenevskiui.

*
1 Indeks alfabetyczny miejscowości dawnego Wielkiego księstwa Litews
kiego (toliau — Indeks...), cz. I, Wilno, 1929, p. 236.
2 Iki 1795 m. datas žymime naujuoju stiliumi, nuo 1796 m. — senuoju.
3 Lietuvos TSR Centrinis valstybinis istorinis archyvas (toliau — CVIA), f. 
SA, b. 2453, L 85—86.
4 I. Jonynas, Goštautai, Lietuviškoji enciklopedija, t. IX, Kaunas, 1941, 
p. 334.
5 Indeks..., p. 236.

2 Dieveniškės 17
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1738 m. Dieveniškių seniūnijos posesoriumi (laikytoju) 
buvo Ašmenos pavieto iždininkas Tomas Čechavičius1. Ka
ralius Stanislovas Augustas 1773 m. liepos 3 d. leido Dieve
niškių seniūnams Jurgiui-Antanui ir jo žmonai Joanai Jod- 
kams perleisti seniūniją jų sūnui Feliksui2. Lydos pavieto 
bajorų vadovui F. Jodkai mirus, karalius Stanislovas Augus
tas seniūniją, kaip vakuojančią, 1783 m. atidavė penkiasde
šimčiai metų į emfiteutinį valdymą pakamariui Ignui Puzinai3. 
Kadangi jo nuosavi dvarai buvo toli nuo Dieveniškių, tai jis 
tais pačiais metais emfiteuto teises visam laikui perleido rot
mistrui Antanui Chludzinskiui ir jo žmonai Barborai4, kurių 
nuosavas Daubutiškių dvaras ribojosi su Dieveniškių seniū
nija. Pagal 1825 m. kovo 27 d. caro įsaką Dieveniškių seniū
niją iki 1850 m. balandžio 12 d. gavo valdyti kunigaikštis 
Nikalojus Sachovskojus5. Tačiau iki 1833 m. ją dar valdė 
Chludzinskis6. N. Šachovskojui 1836 m. mirus, iš pradžių se
niūniją valdė jo vaikai, o kiek vėliau — brolis, pėstininkų 
generolas Ivanas Sachovskojus7, dalyvavęs 1831 m. sukilimo 
slopinime. Seniūniją valdyti Sachovskojai įgaliojo vietos dva
rininką Joną Višnevskį, kuris nuo 1838 m. kaip nuomininkas 
mokėjo I. Šachovskojui per metus 2000 rb sidabru8.

Valstiečių žemėnauda ir p r i e vo 1 ė s. Iš pir
mo mums žinomo 1738 m. Dieveniškių seniūnijos invento
riaus matyti, kad joje buvo palivarkas. Apie jo dydį galima 
spręsti iš sėjamų javų kiekio: 15 statinių9 rugių, tiek pat 
avižų, 4 statinės miežių, 2 statinės kviečių, po 1 statinę žir
nių ir grikių. Skaičiuodami, kad vienoje dešimtinėje rugių,

*
1 CVIA, f. SA, b. 3774, 1. 88—90.
2 Ten pat, b. 3681, 1. 55—56.
3 CVIA, f. 525, ap. 8, b. 319, 1. 2.
4 Ten pat, 1. 6—7.
5 CVIA, f. 525, ap. 17, b. 79, 1. 129. 
G CVIA, f. 380, ap. 77, b. 2146, 1. 16. 
7 CVIA, f. 378, BS, 1839 m., b. 168, 1. 40. 
8 CVIA, f. 525, ap. 17, b. 79, 1. 69.
9 Statinė = 4 ketvirčiai (2 rusiški ketvirčiai) = 8 ašmainiai=16 šešioliktai- 
nių=144 liet. gorčiai = 407 1.
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kviečių ir miežių buvo sėjama po 3 ašmainius, avižų — po 
4, o žirnių ir grikių — po 2 ašmainius, gausime 94 deš. plotą. 
Dar apie pusę tiek užėmė trečiasis laukas — pūdymas. Va
dinasi, palivarke buvo apie 140 deš. ariamos žemės. Dieveniš
kių miestelio gyventojai, inventoriuje vadinami miestelėnais, 
ir penkių kaimų valstiečiai — iš viso 54 kiemai (žr. 1 lent.) 
turėjo apie 35 valakus1, arba 685 deš., ariamos ir šienaujamos 
žemės. Kadangi palivarke dar buvo ir pievų (jų plotas in
ventoriuje taip pat nenurodytas), tai palivarko ir valstiečių 
ariamos ir šienaujamos žemės kiekis santykiavo maždaug 
kaip 1:4.

Miestelėnų žemė skirstėsi į valakus, margus ir šienauja
mos žemės margus; valstiečių — į pagrindinę (sėdimąją), tre
tinę ir priimtinę.

Visi miestelėnai seniūnijos laikytojui mokėjo 181 auksi
ną2 ir 23 grašius činšo ir atlikinėjo tokias kiekvieno kiemo 
prievoles: nuo Jurgio dienos (balandžio 23 d.) iki Martyno 
dienos (lapkričio 11 d.) ėjo po 2 dienas per savaitę lažo; nuo 
Petro dienos (birželio 29 d.) iki šienapiūtės pabaigos — po dvi 
dienas per savaitę šieno piauti; nuo Mykolo dienos iki Jurgio 
dienos — turėjo duoti tiek pastočių, kiek iš jų bus reikalau
jama.

Visi valstiečiai mokėjo 136 auks. ir 14 gr. činšo ir atliki
nėjo nuo kiemo tokias prievoles: per metus kas savaitę ėjo 
po dvi dienas lažo; nuo Petro iki Martyno dienos — po dvi 
savaitės dienas šieno piauti; iš eilės ėjo sargybą; davė po 
trečią dalį Vilniaus statinės rugių ir tiek pat avižų dėklos. 
Be to, kiekvienas miestelėnų ir valstiečių kiemas turėjo duoti 
dvarui po vežimą šieno arba po 3 auks. ir pusę gaunamo 
medaus.

ж

1 Valakas = 30 margų= 19,56 dešimtinių=21,37 ha.
2 Auksinas = 30 grašių; XIX a. auksinas=15 kp sid., arba 1 rb sid. maž
daug =6,5 auks.
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Didžiuliai — — — 5 — — 5 6 — 6 1 22
Dieveniškės* 26 — — 23 7 5 23 22 — 32 23 91
Grybiškės — — — 2 1 — 3 3 1 3 2 17
Kalviai 4 — — 10 1 1 10 10 6 12 7 28
Kaziuliai 6 — — a 7 2 1 10 i3 10 3 11 3 32
Olianai — — — i 4 — — 4 <

1
u — — — — —

Pagaujėnai 5 — — O 
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Л

— — — 1 — — — — —
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Šaltiniai — — — 2 2 — 4 5 1 5 — 10
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Žižmai 7 - — 11 2 — 13 13 4 14 8 53

Iš viso Iм — — 95 - 85 18 10 103 18
1

6 105 19 121 56 362

a Dieveniškių miestelyje dar buvo žydų: 1790 m. ūkininkų-11 kiemų, dar
žininkų—2, kampininkų —4; 1854 m. —ūkininkų 4, daržininkų 95 kiemai.

b u = užusienis.

Lentelė sudaryta, remiantis šiais šaltiniais: CVIA, f. SA, b. 3734, 1. 88— 
90. Dieveniškių seniūnijos 1738.VI.6 inventorius; b. 3300, 1. 72. Dieveniškių 
parapijos padūmės ir gėralų mokesčių tarifai 1775 m.; b. 3367, 1. 14. Dieve
niškių parapijos dūmų tarifai 1790 m.; CVIA, f. 525, ap. 18, b. 53, 1. 6—7; 
A. Arcimovičiaus 1839 m. sudarytas Vilniaus gub. valstybinių dvarų statis
tinis žiniaraštis; CVIA, f. 525, ap. 2, b. 1911. Dieveniškių dv. 1854 m. geo
metrinis inventorius; Виленский временник, кн. III, Вильна, 1909, стр. 454— 
458. Tarifus, о taip pat žemiau panaudotą to paties fondo b. 3343 nurodė 
R. Jasas.

Pastaba: 1738—1839 m. į lentelę įtrauktos Dieveniškių seniūnijos visos 
gyvenvietės, nuo 1854 m.— tik tos, kurios seniūnijai priklausė iki 1839 m. 
XVIII a. dokumentuose kiemai vadinami dūmais. Jie skirstomi į gruntowe, 
ogrodowe ir chalupne. Pirmuosius mes vadiname ūkininkų kiemais, kad at
skirtume nuo kitų valstiečių — daržininkų ir trobelninkų.
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Visa seniūnija davė dvarui kalėdos — jautį. Pagrindinė 
miestelėnų ir valstiečių prievolė buvo lažas; antroje vietoje 
miestelėnams buvo činšas, o valstiečiams — dėklą. Valstiečių 
kiemas pagal žemės kiekį ir kokybę činšo mokėjo nuo 3 auks. 
15 gr. iki 8 auks. 10 gr.

Iš smuklių nuomos seniūnijos laikytojas pajamų turėjo 
606 auks. Kartu su činšu piniginės pajamos sudarė 924 auks. 
7 gr.

1773 m. karalius, be Dieveniškių seniūnijos, F. Jodkai pa
tvirtino dar Didžiulių, Olianų1, Vaškelių kaimus ir Dailidžių 
užusienį. Kaip augo seniūnija 1738—1839 m., kokie kaimai 
jai priklausė ir kiek juose buvo valstiečių kiemų, matyti iš 
1 lent.

Dieveniškių dvarui 1775 m. priklausė 95 kiemai. Valstie
čiai nuo kiemo per metus mokėjo po 6 auks. padūmės mo
kesčio (iš viso — 570 auks.). Seniūnijos laikytojas gėralų 
mokesčio už smukles mokėjo 75 auks. 26 gr.2; už du vandens 
malūnus prie Gaujos upės: už vieną — 8 auks., už kitą — 
4 auks.3. 1790 m. malūnai buvo Dieveniškėse ir Prabaščiš- 
kių k., o smuklės — Dieveniškėse ir Didžiulių, Prabaščiškių, 
Skraičionių bei Versekos kaimuose4.

XVIII a. pabaigoje tebevyravo lažas, bet, augant seniū
nijai, prijungiamuose prie jos kaimuose, kurie buvo toli nuo 
palivarko, valstiečiams buvo nustatoma piniginė prievolė. 
1790 m. Dieveniškių dvaro kaimuose buvo 45 ūkininkų laži
ninkų kiemai ir 17 — činšininkų. Olianų, Šaltinių, Vaškelių 
ir Versekos kaimuose visi kiemai buvo činšininkų; Pagauje
nų kaime iš 8 ūkininkų 6 buvo činšininkai.

*
1 Olianai kitur dar vadinami Vaisevičiais— CVIA, f. SA, b. 3367, 1. 14. 
Dieveniškių parapijos dūmų tarifai. Nuo XIX a. vid. nesutinkama nei vieno, 
nei kito pavadinimo, nors pats kaimas greičiausiai liko Dieveniškių dvaro 
sudėtyje.
2 CVIA, f. SA, b. 3300, l. 7.
3 Ten pat, b. 3343, 1. 10.
4 Ten pat, b. 3367, 1. 40.
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Netoli Dieveniškių buvo Jurgelioniu seniūnija, XVIII a. 
pabaigoje vadinama valda (deržava). Jos valdytoju 1775 m. 
buvo Hurinovičius, o 1790 m.— Jurgelioniu seniūnas Feliksas 
Ratoldas Zadarnovskis. Šią seniūniją sudarė palivarkas ir 3 
kaimai: Jurgelioniu, Jurgelioniškių (dabar Pajurgelionių) ir 
Milkūnų. 1775 m. Jurgelioniu seniūnijoje buvo 17 valstiečių 
kiemų. 1790 m. seniūnijoje vyravo činšas: visi 14 ūkininkų 
Milkūnų kaime buvo činšininkai, o visi 8 ūkininkai Jurgelio
niu ir visi 3 Jurgelioniškių kaimuose buvo lažininkai.

Nuosavą Dieveniškių seniūnienės Barboros Chludzinskie- 
nės Daubutiškių dvarą sudarė palivarkas ir Pupiškių, Rima- 
šių ir Stalgonių kaimai1, kurių kiemų dalis buvo činšininkai, 
dalis — lažininkai. Dvare 1775 m. buvo 15 valstiečių kiemų.

1837—1839 m. revizavusio valstybinius turtus Vilniaus 
gubernijoje A. Arcimovičiaus2 duomenimis Dieveniškių se
niūnijoje buvo 14 gyvenviečių (žr. 1 lent.). Iš viso žemės buvo 
3583,5 deš. Palivarkas turėjo ariamos žemės 218 deš. ir šie
naujamos— 40 deš. Valstiečiai turėjo ariamos — 2010 deš., 
šienaujamos žemės — 304 deš. Be to, 205,5 deš. buvo vadina
mosios statinių, arba margų, žemės, kurią revizorius priskyrė 
nuomojamų žemių kategorijai. Palivarko ir valstiečių žemės 
kiekis santykiavo kaip 1:10. Pašaliniai, daugiausia Dieveniš
kių miestelio žydai, nuomojo ariamos žemės 74 deš. ir šie
naujamos— 2 deš. Sodybinės, bažnyčios tarnams duotos že
mės ir kelių buvo 134 deš., miško — 225 deš., nenaudoja
mos — 285,5 deš. Likusią žemę sudarė ganyklos.

Valstiečių buvo 127 šeimos — 545 vyrai3. Iš jų 103 šeimos 
(490 vyrų) turėjo žemės sklypus (ūkius), o 24 šeimos buvo 
bežemiai: kampininkai ir bobiliai (55 vyrai). Tačiau iš jų 18 
šeimų turėjo nuosavas sodybas ar trobeles.

*
1 Duomenys apie Jurgelioniu seniūniją ir Daubutiškių dvarą XVIII a. antro
je pusėje paimti iš minėtųjų Dieveniškių parapijos tarifų.
2 CVIA, f. 525, ap. 18, b. 48, 50, 53, 54, 57, 58, 60.
3 Į tą skaičių įėjo ir miestelėnai — krikščionys, kurie XIX a. vadinami vals
tiečiais. Seniūnijoje dar buvo 110 vyrų žydų.
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Grynųjų pajamų seniūnijos valdytojas per metus gaudavo 
2463 rb sid. Iš valstiečių — činšo 707,99 rb, už nuomojamą 
žemę — 82,90 rb, rugių — 45 ketvirčius už 96,75 rb, avižų — 
45 ketvirčius už 45 rb, kiaušinių— 1980 už 14,85 rb, už me
dų— 15 rb, iš viso — 962,49 rb. Antroje vietoje buvo paja
mos iš palivarko; atskaičius išlaidas,— 760,20 rb. Įvairių pa
jamų šaltinių nuoma: 2 smuklių, 6 degtinės parduotuvių, 3 
malūnų su vėlykla ir 3 tvenkinių davė 658 rb; sklypų nuoma 
Dieveniškių miestelio žydams — 82,33 rb, iš viso — 740,33 rb. 
Palyginus pajamas, gaunamas iš valstiečių ir iš palivarko, 
kuris vertėsi iš baudžiavinio darbo, galima padaryti išvadą, 
kad tuo metu valstiečiai buvo pusiau lažininkai, pusiau čin
šininkai arba duoklininkai. Duoklininkai buvo vadinami ba
jorais-.

Revizoriaus apskaičiavimu, valstiečių pajamos sudarė 
2990 rb arba po 5,49 rb vienam vyrui.

Valstybinių ir zemskinių mokesčių per metus valstiečiai 
mokėjo 3207,47 rb asignacijomis1. Po 1835 m. ir 1836 m. ne
derliaus išaugo valstiečių valstybinių mokesčių nepriemokos. 
Pagal jų dydį Dieveniškių seniūnija užėmė pirmą vietą Vil
niaus gubernijoje. Kadangi kiemas metinių mokėjimų vals
tybei ir dvarui vidutiniškai turėjo po 16,72 rb sid., tai mokėti 
nepriemokas valstiečiai jau nebeturėjo iš ko.

A. Arcimovičiaus duomenimis Jurgelioniu seniūnijoje tuo 
pačiu metu buvo iš viso 849 deš. žemės. Palivarko — 144 deš. 
ariamos žemės ir 50 deš. šienaujamos; valstiečių — 475 deš. 
ariamos ir 75 deš. šienaujamos; sodybinės žemės ir kelių — 
34 deš., miško — 36 deš., ganyklų — 10 deš., nenaudojamos — 
25 deš. Su žeme buvo 29 šeimos (124 vyrai), be žemės— 12 
šeimų (26 vyrai). Iš pastarųjų sodybas ar trobeles turėjo 2 
šeimos. Palivarko ir valstiečių žemės kiekis santykiavo kaip 
1:3. Todėl seniūnijoje jau vyravo lažas. Dvaras gaudavo me
tinių pajamų: iš palivarko — 445,03 rb; iš valstiečių: činšo —

*
1 1 rb asig. = 28 3/s kp sid. arba 1 rb sid. = 3,5 rb asig.
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84,60 rb, dėklos — už 34,07 rb, iš smuklių ir malūno — 120 rb, 
iš degtinės varyklos—18,60 rb, iš viso — 702,30 rb.

Klasių kova. 1836 m. Kaziulių kaimo valstiečiai Jur
gis, Mykolas ir Laurynas Staniuliai ir Jonas Taraškevičius 
skundėsi matininkui, kad Chludzinskis grobia seniūnijos 
mišką ir pievas1. 1838 m. Kalvių kaimo valstietis Jonas Gai
dys, buvęs javų magazino prižiūrėtojas ir ėjęs raštininko pa
reigas, savo pusbrolio atsargos kareivio — barzdaskučio My
kolo Gaidžio paragintas, ėmė skųsti iždo rūmams nuomininką 
Višnevskį dėl javų magazino išeikvojimo, neteisingo činšo 
rinkimo ir kitų skriaudų2. Iš 92 valstiečių, kurių pavardės bu
vo paminėtos įgaliojime, duotame J. Gaidžiui skųstis jų var
du, tik 32 pripažino įgalioję savo noru, o kiti išsigynė3. Is- 
pravnikui reikalaujant, seniūnijos sueiga nutarė atimti iš 
J. Gaidžio ūkį ir atiduoti Kaziulių kaimo valstiečiui Jonui 
Staniuliui, o patį J. Gaidį —atiduoti Žižmų kaimo valstiečiui 
Mykolui Šilabrilai už berną4. Vilniaus baudžiamojo teismo 
rūmai 1840 m. birželio 6 d. sprendimu, kiek pakeitę Ašmenos 
apskr. teismo 1840 m. balandžio 29 d. sprendimą, Gaidžius ap
kaltino valstiečių kurstymu ir nuteisė nuplakti po 20 smūgių 
rimbu ir ištremti: Joną — į Sibirą, o Mykolą — į Telšių apskr. 
pastoviai gyventi policijos priežiūroje5.

Dieveniškių dvaro valstiečiai 1844 m. vėl pradėjo skųstis. 
Jie kaltino Višnevskį, kad šis pasisavino magazino javus, 
lažą padidino iki 4 dienų per savaitę, prijungė prie palivarko 
statinių, arba margų, žemę, iš Žižmų kaimo atėmė ariamos 
žemės ir ganyklų, kerta valstiečių mišką, neapmoka už darbą 
ir žiauriai elgiasi6. Višnevskis skundėsi, kad valstiečiai neina 
lažo, nemoka mokesčių ir činšo, neduoda natūrinės duoklės,

*
1 CVIA, f. 525, ap. 19, b. 2234, 1.13.
2 CVIA, f. 378, BS, 1839 m., b. 168, 1. 4—6, 14—25.
3 CVIA, f. 380, ap. 78, b. 459, 1. 3.
4 CVIA, f. 378, BS, 1839 m., b. 168, 1.29—30.
5 CVIA, f. 525, ap. 17, b. 79, 1. 11—14.
6 Ten pat, b. 79, 1. 121—122, 129—134.
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negrąžina duotos paskolos javais ir pinigais1. Valstiečių ir 
nuomininko ginčai dar nebuvo pasibaigę 1857 m.2

Valstiečių reformos. Dieveniškių dvaras, vyk
dant P. Kiseliovo valstybinių valstiečių reformą, 1850— 
1851 m. buvo perimtas iš nuomininko, palivarkas buvo likvi
duotas ir valstiečiai pervesti prie grynos piniginės duoklės. 
Valstiečių padėtis kiek pagerėjo. Valstybinių turtų ministras 
M. Muravjovas ėmėsi kontrreformų. Jo jsakymu 1859 m. bu
vo pravesta patikrinamoji liustracija, kurios tikslas buvo pa
didinti pajamas iš valstybinių turtų.

Iš Dieveniškių dvaro 1859 m. patikrinamosios liustracijos 
inventoriaus projekto8 matyti, kokia padėtis buvo 1851 m. 
Dieveniškių dvare 1851 m. buvo 1049 valstiečiai vyrai, o 
1859 m.— 1118. Gyvenviečių skaičius — 1 miestelis, 25 kaimai 
ir 15 užusienių — nepasikeitė. 1851 m. naudojamos žemės 
buvo 5331,56 deš. 1859 m. naudojamos žemės buvo 5103,53 
deš. Gyvenviečių skaičius ir žemės kiekis 1839—1851 m. pa
didėjo todėl, kad prie seniūnijos buvo prijungta kitų valsty
binių žemių, tame tarpe konfiskuotų iš 1831 m. sukilimo da
lyvių, pavyzdžiui, Ignui Tukalai priklausęs Žvirblių kaimas4 
(dabar Baltarusijos TSR). Kai kurie kaimai ir ypač užusieniai 
buvo Įsiterpę tarp kitų dvaru žemių, ribojosi su Yvijos dvaru 
ir buvo nutolę nuo Dieveniškių miestelio iki 30 km8.

1859 m. buvo sudarytos 8 fermos (išnuomojami žemės 
sklypai): Dieveniškių, Kalvių, Kaziulių, Milkūnų, Pagaujėnų, 
Skraičionių, Šaltinių, Vaškelių (iš viso — 791,94 deš.). Todėl 
valstiečių naudojamos žemės kiekis sumažėjo nuo 4474,71 deš. 
(1851 m.) iki 3697,87 deš., arba 17,4%. Piniginė duoklė suma
žėjo tik 9,l°/o — nuo 3076,80 rb iki 2795,01 rb. Be to, nuo 
prievolinio kiemo valstiečiai per metus turėjo 8 dienas dirbti

*
1 CVIA. f. 525, ap. 17, b. 79, 1. 144—147.
2 Ten pat, 1. 152—157.
3 CVIA, f. 525. ap. 2, b. 1933.
4 Ten pat, b. 1938. Žižmų dv. 1840 m. olanas.
5 Żr. Dieveniškių dvaro planus.— CVIA, f. 525, ap. 2, b. 1913, 1914, 1926, 
1927, 1929, 1931, 1933, 1935, 1939, 1940, 1941.
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prie žemės sausinimo. Piniginė duoklė, vidutiniškai tenkanti 
vienam vyrui, sumažėjo nuo 2,93 rb iki 2,50 rb, bet, skaičiuo
jant vienai deš. naudojamos žemės, padidėjo nuo 0,69 rb iki 
0,76 rb.

1851 m. buvo 8 smuklės, kurios davė 190 rb pajamų, o 
malūnai — du; jų nuoma davė 40 rb. 1859 m. malūnai jau 
nebeveikė, nes buvo nusekęs Žižmos upelis.

Visos pajamos iš Dieveniškių dvaro padidėjo nuo 3567,02 
rb iki 4168,03 rb. Tiktai laikinai jos turėjo būti mažesnės, 
nes pirmuosius trejus metus valstiečiams reikėjo mokėti 30% 
sumažintą duoklę. Patikrinamąją liustraciją, kuri pablogino 
jų padėtį, jie apskundė. Tačiau Vilniaus valstybinių turtų rū
mai 1860 m. kovo 12 d. liustracijos projektą patvirtino, pa
darę tokią pataisą: duoklė 30% buvo sumažinta pirmaisiais 
metais, o per sekančius devynerius metus ji turėjo būti didi
nama po 3%, kol pasieks nustatytą dydį. Jau trečiaisiais me
tais valstybės pajamos iš Dieveniškių dvaro turėjo prašokti 
iki 1859 m. gautas pajamas.

Jurgelioniu dvarą caras 1855 m. spalio 27 d. padovanojo 
iki gyvos galvos dvarininkei Lavrovai. Todėl ten išliko pali
varkas. Dvaras turėjo būti iš Lavrovos atpirktas1.

Nedideliame Miežionių valstybiniame dvare (Bėčionių ir 
Miežionių kaimai) 113 deš. ferma buvo sudaryta iš atsarginių 
žemių; valstiečių piniginė duoklė padidinta nuo 71,95 rb iki 
95,12 rb2.

1867 m. buvo pradėta nauja valstybinių valstiečių refor
ma; valstiečiai žemę gavo nuosavybėn išpirkimo pagrindais.

Didžiojoje dalyje Dieveniškių dvaro ir Jurgelioniu, Mie
žionių dvaruose — iš viso 32 gyvenvietėse — 294 valstiečių 
kiemai (1080 vyrų) gavo 5132,48 deš. naudojamos žemės (so
dybinės, ariamos, šienaujamos ir ganyklų), už kurią turėjo 
kasmet mokėti 3656,13 rb, t. y. po 0,71 rb už deš. (žr. 2 lent.). 
Valstiečiai nė kiek negavo miško.

*
1 CVIA, f. 525, ap. 2, b. 2256.
2 CVIA, f. 525, ap. 19, b. 2030.
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Padėtis po reformų. Apie valstiečių ekonominę 
padėtį po reformų duomenų galima rasti Dieveniškių liaudies 
mokyklos mokytojo G. Avsiuko 1872 m. paruoštame Dieve
niškių valsčiaus aprašyme1.

1 Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko universiteto Mokslinės bibliotekos rank
raščiu skyrius F 34—A 33—11157. Aprašymas paskelbtas šios knygos 
p. 32—48.
2 CVIA, f. 378, BS, 1872 m., b. 1688, 1. 19.
3 Ten pat, 1. 5—25, 27, 28, 34—35. 40—41, 44—45, 47—50.
4 CVIA, f. 378, BS, 1878 m., b. 191, 1. 2.
5 Ten pat, 1. 18.

Aprašyme pateiktų žinių negalima laikyti visiškai tikslio
mis, juo labiau kad Avsiukas Dieveniškėse dirbo pirmus me
tus. Ypač tai pasakytina apie derlius. Penkto — dešimto grū
do derliai greičiausiai buvo ne vidutiniais, o tik derlingais 
metais. 1859 m. liustracinio inventoriaus projekte valstiečių 
žemių derlingumas pažymėtas 2—4 grūdu.

Dieveniškių apylinkių valstiečiai nuolatos jautė nepritek
lių. Valsčiaus 8535,63 rb nepriemoką valstybei valstiečiai 
baigė mokėti tik apie 1870 m.1 2 1871 m. pradėjo siausti chole
ra, o valsčiaus felčeris negydė, nes neprivalėjo gydyti nuo 
užkrečiamų ligų. Daug triukšmo sukėlė 1872 m. Šiudainių 
kaimo valstiečio K. Januškevičiaus kova prieš viršaitį 
M. Kropą. K. Januškevičius atskleidė daug viršaičio ir jį 
globojusio taikos tarpininko Venediktovo suktybių (pinigų 
pasisavinimą, neteisingą pareigūnų rinkimą ir kt.). K. Januš
kevičius, atrodo, pats norėjo tapti viršaičiu3.

Dieveniškių seniūnija 1854 m. iš Stumbriškio seniūnijos 
Panevėžio apskrityje pasiskolino javų. Už javus reikėjo grą
žinti 1900 rb4. Skola buvo išieškoma prievarta 1879 m. gegu
žės mėn. Iš tos sumos 125 rb išieškojimą teko nukelti rude
niui, nes taikos tarpininkas pranešė, jog valstiečiai buvo vi
siškai nuskurdę ir neturėjo tokio turto, kurį būtų buvę galima 
parduoti nesužlugdžius ūkio5. Dieveniškių valsčiaus 300 vals-
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tiečių kiemų 1880 m. samdėsi privatų advokatą G. Dieveniškį 
vesti bylai su dvarininku Umiastovskiu dėl javų magazino1.

Turtinis susiskaldymas. Dieveniškių miestely
je 1738 m. vaitas Simanas Lazauskas turėjo valaką žemės, ke
letas miestelėnų — po pusę, o kiti — po ketvirtį. Be to, visi 
turėjo dar po keletą margų ariamos žemės ir pievų. Kai
mų valstiečiai beveik visi turėjo po trečią dalį valako sėdi
mos žemės, dauguma turėjo dar po trečią dalį valako tretinės 
žemės, o keletas valstiečių — po šeštą dalį valako priimtinės 
žemės. 1738 m. inventoriuje daržininkai ir kampininkai ne
paminėti, matytį, jų nebuvo. Milkūnų kaime 1738 m. buvo 
vienas kampininkas. 1790 m. daržininkai ir trobelninkai Die
veniškių seniūnijoje visų kiemų tarpe sudarė 24,8% (žr. 
1 lent.). Jurgelioniu kaime iš 11 kiemų daržininkų buvo 3, 
Jurgelioniškių kaime iš 4 — vienas. Milkūnų kaime (14 kie
mų) daržininkų nebuvo.

1839 m. kampininkus, turinčius nuosavas sodybas, mes 
priskyrėme prie daržininkų. Kartu su bežemiais (bobiliais) 
Dieveniškių dvare jie sudarė 18,9% visų šeimų (kiemų). Ka
dangi daržininkų ir bežemių šeimos buvo mažesnės, tai iš 
545 vyrų jų buvo 55, arba 10,1%. Ūkininkų tarpe 9 šeimos 
turėjo daugiau kaip po 6 darbinius gyvulius, 9 — po 4—6 ir 
85 šeimos — po 2—3 gyvulius. Gyvenamieji namai 73 ūkiuo
se buvo tvirti, o 30 aplūžę. Jurgelioniu seniūnijoje 1839 m. 
iš 150 vyrų daržininkų ir bežemių buvo 26 (17,3%).

Dieveniškių dvare 1851 m. iš 241 kiemo daržininkų buvo 
27 ir bobilių — 31, iš viso — 58, arba 24,1%. Apie 1850 m. 
kaimuose esančias smukles nuomojo valstietis Palionis, kuris 
vėliau tapo vaitu2. 1859 m. patikrinamosios liustracijos metu 
prievolinių kiemų, t. y. tokių, kurie turėjo vieną valaką ir 
daugiau žemės, sumažėjo nuo 167 (1851 m.) iki 106 ir darži
ninkų nuo 27 iki 10. Pusprievolinių, t. y. tokių kiemų, kurie

Ж
1 CVIA, f. 380, ap. 37, b. 35, 1. 3. 
2 CVIA, f. 525, ap. 17, b. 79, 1. 145.

30



PRAEITIS IR DABARTIS

turėjo apie pusę valako, padidėjo nuo 16 iki 84. Bobilių šei
mų skaičius išaugo nuo 31 iki 34.

Caro valdžia, vykdydama valstybinių valstiečių reformas, 
siekė valstiečių ūkius niveliuoti: bežemius apdalinti smul
kiais sklypeliais, daržininkus padaryti pusprievolininkais, o 
stambūs ūkiai kartais buvo mažinami1.

Iki 1907 m. ūkių skaičius padidėjo 116,7% (žr. 2 lent.). 
Kadangi bendras skirtinės žemės kiekis nepasikeitė, tai ūkiai 
žymiai susmulkėjo. Pagrindinė ūkių dalijimosi priežastis bu
vo gyventojų skaičiaus augimas. Nuo 1870 m. iki 1907 m. 
valstiečių skaičius padidėjo 80,9%. Šeimų smuike j imas buvo 
antraeilė priežastis. Dieveniškių ir Jurgelioniu seniūnijose 
1839 m. vienai šeimai vidutiniškai teko 4,3 vyro, 1870 m. 32 
gyvenvietėse šeimai vidutiniškai teko 3,7 vyro, o 1907 m.— 
3,1 vyro, t. y. 16,2% mažiau kaip 1870 m.

Iš Dieveniškių apylinkių gana daug valstiečių išvykda
vo uždarbiauti kitur. Peterburgo gubernijoje Carskoje Selo 
apskr. ir Gatčinos apylinkėse 1858 m. prie pelkių sausinimo 
iš Dieveniškių seniūnijos dirbo 56 žmonės. Jie buvo išvykę 
pusei metų laisvai parsisamdę. Už darbą jiems mokėjo po 
35 rublius. Rangovas turėjo sumokėti už pasus, duoti po vieną 
porą batų ir po dvi poras pirštinių2. 1860 m. prie Peterbur
go—Varšuvos geležinkelio statybos Trakų—Balstogės ruože 
iš Dieveniškių seniūnijos pusę metų dirbo 118 žmonių. Už

Ж
1 1854 m. Dieveniškių dvare vienas kiemas Kmelninkų užusieny, 3 — Dai
lidžių kaime, 7 — Kaziulių kaime ir 5 kiemai Šaltinių kaime buvo 31 deš. 
dydžio. Du kiemai Katkuškių kaime ir po vieną kiemą Katkuškių užusieny 
ir Pagaujėnų kaime turėjo po 35—37 deš. Po vieną kiemą Dailidžių ir Žiž- 
mų kaimuose ir Puikių kaime turėjo po 40—42 deš., o Pagaujėnų kaime 
vaitas Tomas Boguška turėjo 49 deš. 1870 m. daugelyje šių gyvenviečių 
stambių ūkių buvo mažiau (žr. 2 lent.). 32 gyvenvietėse 1870 m. didesnių 
kaip 30 deš. ūkių buvo 23, o 1—10 deš.— tik 13. Daugiau kaip trečdalis 
ūkių buvo 20—30 deš. dydžio, ketvirtadalis — 10—20 deš. Iki vienos dešimti
nės dydžio ūkių, arba vadinamųjų daržininkų, taip pat buvo ketvirtadalis. 
Daržininkų procentas XIX a. padidėjo, nes jų eiles papildė atitarnavę ka
reiviai. Jiems arba jų šeimoms paprastai buvo skiriama po 0,5—1 deš. že
mės.
2 CVIA, f. 525, ap. 13, b. 711, 1. 13
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visą laiką jiems mokėjo po 51 rb1. G. Avsiuko žiniomis iš 
Dieveniškių valsčiaus 1872 m. buvo išvykę uždarbiauti tik 
25 žmonės. Dauguma jų dirbo po 3 mėnesius (balandžio— 
birželio) prie geležinkelio ir gavo po 25 rb. 1907 m. Dieve
niškių valsčiuje iš 5447 vyrų buvo išvykę uždarbiauti 3881 2 
(7,1%); skaičiuojant tik 32 gyvenvietes — 8,4% visų vyrų 
(žr. 2 lent.).

1 CVIA, f. 525, ap. 13, b. 864, 1. 5.
2 Виленский временник, кн. III, Вильна, 1909, p. 458.

Vadinasi, nuo 1738 m., kai ūkis ėmė atsistatyti po Šiaurės 
karo, iki XIX a. pradžios Dieveniškių apylinkėse išaugo vals
tiečių piniginiai mokėjimai. Dar labiau jie padidėjo, perve
dus visus valstiečius prie piniginės duoklės. Pinigų pareika
lavimas prašoko galimybes. Maždaug nuo XIX a. ketvirtojo 
dešimtmečio nuomininkai stengėsi išplėsti palivarkus valstie
čių žemių sąskaita. Visa tai aštrino valstiečių santykius su 
dvaru ir valdžia. XIX a. reformos išvadavo valstiečius iš 
nuomininkų ir pakeitė žemės pasiskirstymą tarp valstiečių, 
tačiau, apskritai, valstiečių aprūpinimo žeme nepagerino. 
Valstiečių klasinės diferenciacijos laipsnis 1870 m., kai vals
tiečiai skirtines žemes gavo nuosavybėn, buvo žemas, bū
dingas to meto rytų Lietuvai. Iki XX a. pradžios valstiečių 
skaičius žymiai išaugo, ir dėl to smulkėjo ūkiai.

1867—1876 ir 1910—1914 metais Vilniuje veikė Rusų geografinės draugi
jos Siaurės vakarų skyrius. 1910—1913 metais jis išleido 4 knygas („Запис
ки Северо-Западного Отдела Императорского Русского Географического 
общества"). Jose įdomūs straipsniai iš fizinės geografijos, istorijos, etnogra
fijos, archeologijos ir archeografijos. Turiningas yra etnografijos skyrius, 
nors jis daugiau liečia Baltarusiją.
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1872 m. Geografinė draugija išsiuntinėjo į kiekvieną Vilniaus, Kauno, 
Gardino, Minsko, Vitebsko ir Mogiliovo gubernijų valsčių spausdintą pro
gramą1 su klausimais apie žemės ūkio ir pramonės būklę. Atsakymai į šias 
anketas, kurias užpildė pradinių mokyklų mokytojai, saugomi Vilniaus Vals
tybinio V. Kapsuko universiteto Mokslinės bibliotekos Rankraščių skyriuje.

1 Программа для собирания сведений о состоянии сельского хозяйст
ва и промышленности, Вильна, 1872

Žemiau skelbiamas žinias apie Dieveniškių valsčiaus ekonominę būklę 
1872 m. pagal minėtą programą surinko ir surašė Dieveniškių mokyklos mo 
kytojas Grigorijus Avsiukas (F34—A63—11157).

Originalas rašytas rusų kalba. Į lietuvių kalbą išvertė Nojus Feigelma- 
nas. Tekstas skelbiamas ištisai.

ŽINIOS APIE ŽEMES ŪKIO IR PRAMONES BŪKLĘ, SURINKTOS 
AŠMENOS APSKRITIES DIEVENIŠKIŲ VALSČIUJE

Laukininkystės sistema tiek dvarininkų, tiek valstiečių — 
trilaukė. Nei dvarininkai, nei valstiečiai nenaudoja dirbtinio 
laukų tręšimo. Laukus tręšia mėšlu, kuris dvarininkų ūkyje 
išvežamas į pūdymą, o mėšlo dalis, susikaupusi per vasarą, 
išvežama žiemą vasarojui. Valstiečiai mėšlą veža išimtinai 
vasarojui, tik kai kurie valstiečiai dalį mėšlo skiria pūdymui.

Dvarininkai dirba savo žemę, pasisamdydami metinių ar 
padienių darbininkų. Darbininkas vyras metams atsieina 75 
rublius, skaitant metinį atlyginimą 25 rublius, už rūbus— 14 
rublių ir už maistą — 36 rublius. Darbininkei moteriai mo
kama nuo 62 iki 65 rublių, priklausomai nuo susitarimo. Vie
nas sudera 12 rublių metinio atlyginimo, kitas 14 ir 15 rublių, 
panašiai susitaria dėl drabužių ir maisto. Padieniams darbi
ninkams žiemos metu mokama: vyrams — po 25 kapeikas į 
dieną su savo maistu, samdant bet kokiems darbams, tik 
degtinės varyklose jiems mokama po 35 kapeikas į dieną, 
taip pat su savo maistu; moterims mokama po 20 kapeikų, 
irgi su savo maistu. Panašiai atlyginama ir pavasarį. Vasarą 
vyrams mokama po 35 kapeikas į dieną, moterims — po 
30 kapeikų. Rudenį vyrams mokama po 25 kapeikas, o mo
terims— po 15—20 kapeikų. Žemė jokiomis sąlygomis neiš- 
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nuomojama — nei mažais sklypais, nei dvarais. Tik atiduo
dama atodirbiui iki 5 dešimtinių per metus, tokia žemė ati
duodama užuoganomis — 6 vagų pločio ir 70 sieksnių ilgio. 
Už vieną tokią užuoganą, užsodintą dvarininko bulvėmis, 
reikia atidirbti 4 dienas.

Iš žiemkenčių tiek dvarininkai, tiek valstiečiai sėja tik 
rugius. Dvarininkai sėja žieminių rugių 100 ketvirčių1, vidu
tinis derlius — 900 ketvirčių. Vasarojaus lauke sėja avižas, 
150 ketvirčių, o vidutinis derlius — 750 ketvirčių. Miežių sėja 
15 ketvirčių, vidutinis derlius—100 ketvirčių. Žirnių sėja 
4 ketvirčius, vidutinis derlius — 25 ketvirčiai. Grikių sėja 6 
ketvirčius, vidutinis derlius 35 ketvirčiai.

Valstiečiai
a) pasiturintieji sėja žieminių rugių 6 ketvirčius, viduti

nis derlius — 50 ketvirčių, vasarojaus lauke sėja 8 ketvirčius 
avižų, vidutinis derlius — 35 ketvirčiai. Miežių sėja 2 ketvir
čius, vidutinis derlius—20 ketvirčių. Sėja 6 siekus žirnių, 
vidutinis derlius — 4 ketvirčiai. Grikių sėja 1 ketvirtį ir 
5 siekus, vidutinis derlius — 8 ketvirčiai. Linų sėja 5 siekus, 
vidutinis derlius — 18 pūdų linų.

b) Vidutinieji valstiečiai žieminių rugių sėja 4 ketvirčius, 
vidutinis derlius — 25 ketvirčiai. Vasarojaus lauke sėja 4 
ketvirčius avižų, vidutinis derlius— 16 ketvirčių. Miežių sėja 
1 ketvirtį ir 4 siekus, vidutinis derlius— 16 ketvirčių. Sėja 
4 siekus žirnių, vidutinis derlius — 3 ketvirčiai. Grikių sėja 
2 ketvirčius, vidutinis derlius — 6 ketvirčiai. Sėmenų sėja 
20 gorčių, vidutinis derlius—12 pūdų linų.

c) Neturtingieji valstiečiai sėja 1 ketvirtį žieminių rugių, 
vidutinis derlius — 6 ketvirčiai. Vasarojaus lauke sėja 2 ket
virčius avižų, o vidutinis derlius — 8 ketvirčiai. Miežių sėja 
6 siekus, vidutinis derlius — 6 ketvirčiai. Grikių sėja 1 ket
virtį, vidutinis derlius — 2 ketvirčiai ir 5 siekai.

Jokių patobulintų įrankių laukams įdirbti ir derliui nuimti

Ж
1 K e t v i r t i s = 209,9 1. (Red.) 
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nėra, išskyrus kūlimo mašinas, kurias turi dvarininkai ir kai 
kurie pasiturintieji valstiečiai.

Pastaba: visos minėtos žinios apie dvarininko ūkio būklę 
teisingos, nes surinktos, betarpiškai stebint ir apklausinėj ant 
Albertino palivarko dvarininkę Umiastovską, o apie vals
tiečių ūkių būklę žinios gautos, apklausinėj ant kelių kaimų 
valstiečius.

Vietos gyventojai tenkinasi savo duona, o atliekamą par
duoda čia pat turguje, iš kur ją veža į Vilnių. Dvarininkų 
duonos likutis sunaudojamas degtinės varyklose. Nederlių, 
sprendžiant iš vietos gyventojų atsiliepimų, niekur nebuvę. 
Tik 1871 m. kai kuriuose kaimuose buvo rugių nederlius, o 
šiais 1872 m. kai kuriuose kaimuose vasarojaus laukai buvo 
visiškai krušos sunaikinti. Duonos kainos 1871 m. buvo šios: 
paprastos keptos duonos svaras— 1,75 kp; rugių (grūdai) pū
das — 70 kp; miežių — 65 kp per visus metus, o avižų pūdas 
žiemos metu — 50 kp, pavasarį — 60 kp, vasarą — 50 kp, ru
denį — 45 kp. Vasarinių kviečių pūdas — 1 rb 30 kp, žiemi
nių — 1 rb 55 kp per visus metus, tik rudenį vasarinių kviečių 
pūdo kaina sumažėja iki 1 rb 5 kp, o žieminių — iki 1 rb 
25 kp. Vasarinių kviečių miltų pūdas — 1 rb 80 kp, o žiemi
nių— 2 rb 10 kp. 1872 m. rugių ir miežių kainos tokios pat, 
kaip ir praėjusiais metais. Avižų pūdo kaina žiemą buvo 
45 kp, tokia pat — pavasarį, o rudenį — 40 kp. Kviečių pūdas 
žiemą: vasarinių— 1 rb 20 kp, žieminių— 1 rb 60 kp; va
sarą taip pat. Rudenį vasarinių kviečių pūdo kaina — 1 rb 
10 kp, o žieminių— 1 rb 40, žirnių kaina tokia pat, kaip ir 
rugių. Grikiai — 50 kp pūdas (1868, 1869 ir 1870 metų kainos 
nenurodytos, nes vietos gyventojai, nei žydai, nei valstiečiai, 
nebeatmena).

Jokių gyvių kenkėjų niekada nebuvo pasirodę.
Valstiečiai grūdus mala dažniausiai rankinėmis girnomis, 

o kartais, ypač vasarą, darbymečio metu, malūnuose. Dvari
ninkai mala tik malūnuose. Dieveniškių valsčiuje iš viso 3 
malūnai: a) Dieveniškių m.— vandens malūnas dvejomis gir
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nomis veikia vidutiniškai 1301 dienų per metus ir sumala vi
dutiniškai 9650 pūdų grūdų. Už malimų per metus sumokama 
500 sidabro rublių. Šis malūnas išnuomojamas žydui už 300 
rublių, be to, visus malūno reikmenis nuomotojas turi įsigyti 
savo lėšomis, tik pats nedaro kapitalinio remonto, pvz., ne 
taiso sugedusių ratų ar akmenų, neremontuoja prasiveržusįos 
užtvankos ir pan. b) Daubutiškių palivarko dvarininkės 
Umiastovskos vandens malūnas su trejomis girnomis ir kruo- 
parne veikia maždaug 120 dienų per metus. Vidutiniškai su
mala 9000 pūdų grūdų ir padaro 1200 pūdų kruopų. Už mali
mą gauna iki 500 sidabro rublių. Šį malūną taip pat nuomoja 
žydas, kuris moka 200 rublių nuompinigių tokiomis pat sąly
gomis, be to, nemokamai mala reikalingą grūdų kiekį1 2 pa
livarkui.

1 Vieneriomis girnomis supikliuoja 25 pūdus per parą po 7,5 kp už pūdą.
2 Be to, dvarininkė mala degtinės varyklai nemokamai apie 4 mėnesius.

c) Rudnios kaime taip pat yra vandens malūnas su dvejo
mis girnomis. Veikia apie 180 dienų per metus. Vidutiniškai 
sumala 12150 pūdų grūdų. Už malimą gauna 570 rublių. Ir 
šitą malūną nuomoja žydas už 300 rublių metams panašiomis 
sąlygomis kaip pirmąjį.

Valstiečių ūkyje iš šakniavaisių pagrindinis produktas 
yra bulvės, o taip pat burokai rūgštiems patiekalams gaminti. 
Iš pluoštinių — linų, kanapių sėjama tik tiek, kiek reikia na
mų ūkiui: linai — paprastai valstietiškai drobei austi, o kana« 
pės — sėkloms, kurios vartojamos maistui, pluoštas — vir
vėms vyti. Žirniai ir pupos sėjamos maistui. Visos minėtosios 
kultūros, be linų ir žirnių, auginamos daržuose. Kitų kultūrų, 
kaip saulėgrąžų, garstyčių, aliejinių ropių, lipikinių ir pan.t 
nesėjama. Minėtų kultūrų kainos šios: bulvių ketvirtis — 
1 rb 80 kp, burokų — 90 kp, pūdas linų atsižvelgiant į koky
bę — 3—4 rb. Kanapių neparduodama; žirnių ir pupų pū
das — 70 kp.

Daržų ir sodų, auginamų verslo tikslais, nėra. Tik kai 
kuriuose kaimuose, pavyzdžiui, Daulėnų kaimo viename ūky- 
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je, Poškonių kaimo dviejuose ūkiuose, Sabaliūnų kaimo 
dviejuose ūkiuose, Didžiulių kaimo trijuose ūkiuose, Daili
džių kaimo viename ūkyje, Zajašiškių kaimo dviejuose ūkiuo
se, Mikalčių kaimo dviejuose ūkiuose yra nedideli sodeliai. 
Kituose kaimuose pasitaiko po 1—2 vaismedžius. Minimuose 
soduose auginama obelų, kriaušių, vyšnių ir slyvų. Vietinių 
auginimo būdų nėra. Sie vaisiai neperdirbinėjami.

Žali vaisiai parduodami Dieveniškėse po 50 kp siekas. 
Vidutinės pajamos iš sodų 5—10 rublių. Sodai neišnuomojami.

Tabako plantacijų nėra. Jokių tabako rūšių neauginama. 
Tabakas niekur neparduodamas.

Burokų plantacijų nėra. Burokai niekur dideliais kiekiais 
neparduodami. Tik atskiri valstiečiai parduoda atliekamus 
burokus po 15 kp už sieką.

Dieveniškių valsčiuje daugiausia pušynai, auga taip pat 
eglių, beržų, drebulių, alksnių ir ąžuolų.

Nei privačių pramoninių, nei caro šeimos girių nėra. Dirb
tinio miškų sodinimo nei medelynų nėra.

Lentpiūvių nėra. Mišką piauna rankiniais piūklais įvai
riose vietose pagal reikalą.

Miškų prekybos centrų arba pakrovimo vietų vandeniu 
ir geležinkeliais pervežti nėra.

Vietos gyventojai perka statybinį mišką, taip pat malkas 
iš dvarininkų, o kartais iš valdiškų girių.

Jokių gamyklų nėra, be degtinės varyklos dvarininkės 
Umiastovskos Albertino palivarke. Varyklai kuras imamas iš 
nuosavo dvarininkės miško. Malkos nekeičiamos jokiu kitu 
kuru. Kaimo gyventojai apkūrena savo trobas tiktai malko
mis, mažai kas kūrena žagarais. Šioje apylinkėje kankorė
žiai, šiaudai, nendrės, durpės ar mėšlas kurui visai nenau
dojama.

Nėra jokių sąlygų, skatinančių uogų bei grybų rinkimą, 
nes dvarininkų ir valdiškuose miškuose uogauti ir grybauti 
griežtai draudžiama.

Šienaujamos pievos ir ganyklos sudaro (pagal dvarinin
kės Umiastovskos apklausą Daubutiškių ir Albertino palivar

37



PRAEITIS IR DABARTIS

kuose) dvarininkų žemės ketvirtąją dalį. Apklausinėjus kelis 
kaimus, valstiečių žemės ketvirtą dalį sudaro šienaujamos 
pievos ir ganyklos. Gyvuliai ganomi įvairiose ganyklose, pū
dymuose, miško ganyklose, atskirose išganose, o rudenį — 
atole.

Nei dvarininkai, nei valstiečiai neturi jokių rūšių pievų — 
nei užliejamų, nei miškų, nei auginamų.

Pašarinės žolės nesėjamos.
Gamtinių pievų šieno kainos priklauso nuo kokybės: pel

kėtų pievų šieno pūdas— 15—20 kp, lankų — 25—35 kp.
Valstiečiai šeria raguočius šiaudais, smulkius gyvulius — 

šienu, arklius — šienu ir dėl šieno stokos — akseliu. Dvari
ninkų raguočiai šeriami šiaudais su šienu ir žlaugtais, ark
liai — šienu. Druskos į gyvulių pašarą nededama. Žieminių 
šiaudų pūdas— 10—15 kp, vasarinių 17,5—20 kp (per pasta
ruosius penkerius metus).

Gyvulininkystė patenkina tik namų poreikius. Gyvulių 
kainos šios: geras jautis — 40 rb, prastesnis — 20—25 rb, 
paprastos veislės karvė — 20—35 rb. Geri arkliai — 60—70 rb, 
prastesni — 20—35 rb. Avys nuo 1 rb 50 kp iki 3 rb 25 kp. 
Reikia pasakyti, kad būna ir tokių arklių, kurie ir 5 rublių 
neverti; čia kalbama tik apie tokius arklius, kurie gali būti 
naudingi ūkyje. Valstiečiai iš pieno ūkio jokių pajamų ne
turi. Dvarininkai visuomet išnuomoja gyvulius, imdami už 
vieną gyvulį nuo 13 iki 15 rb per metus.

Laukams dirbti naudojamas jautis ir arklys. Jautis traukia 
arklą, arklys — akėčias. Pasiturinčio valstiečio ūkiui tenka 
10 raguočių, 6 vidutiniai ir 30 smulkių gyvulių, neturtingo
jo— 6 raguočiai, 3 vidutiniai ir 15 smulkių gyvulių.

Gyvulininkystės bandų nėra. Centrinių rinkų, surinkimo 
punktų bei ginimo kelių nėra.

Pagerintos gyvulininkystės nėra.
Raguočių ligų pasitaiko. Praėjusiais 1871 m. pasireiškė 

karbunkulas, kilęs, kaip šnekama, dėl karščių. Pačiose Die
veniškėse krito 30, o gretimuose kaimuose 40 gyvulių. Šiais 
1872 m. gyvuliai sirgo šlapimo kraujavimu, nuo kurio krito 
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per 35 gyvulius. Ši liga atsiradusi, kaip sakoma, dėl kaitros 
bei vandens stokos. Tas ligas valstiečiai gydė dekoktu iš sė
menų su salietra ir kraujažolės nuovirom.

Žirgynų nėra. Valstiečiai taip pat neturi geresnės veislės 
arklių.

Avių vilnos praplaunamos rankomis, liejant avims ant nu
garų vandenį. Vilnos parduodamos plautos ir neplautos. Plau
tos vilnos pūdas atsieina 9—10 rublių, o neplautos — 6—7 
rubliai.

Žuvininkystės kaip verslo nėra.
Šioje apylinkėje jokių žuvų rūšių nėra. Žiemos metu kar

tais atvežama iš kitų vietų. Svaras smulkių žuvų atsieina 
10—15 kp.

Žvejyba niekas neužsiima, nes nėra upių nei ežerų.
Žuvys neperdirbinėjamos.
Rinkų, kur koncentruotųsi žuvų prekyba, nėra.
Bitininkystės kaip verslo nėra, tačiau kai kurie valstiečiai 

savo reikalams turi po 5—10 avilių.
Medus parduodamas vietiniame turguje. Pūdo kaina 5 rb. 

Vaškas neparduodamas.
Paukštininkystės kaip verslo nėra.
Žvėrių ir paukščių medžioklės kaip verslo nėra.
Palyginus su amatais, žemdirbystė užima pirmaujančią 

vietą, kadangi vietos gyventojai pragyvena tiktai iš žemdir
bystės. Amatais valstiečiai užsiima tik laisvu nuo žemdirbys
tės laiku ir tai labai nedaug. Esama atskirų vietos gyventojų 
žydų, kurie verčiasi išimtinai amatais. Žemdirbystė sudaro 
vienintelį valstiečių pragyvenimo šaltinį, o amato imamasi 
tada, kai neturima kitų pragyvenimo šaltinių.

Amatai yra šie: a) odų išdirbimas — pačiose Dieveniškė
se verčiasi du asmenys, išdirba įvairių rūšių odas; b) vyriškų 
ir moteriškų drabužių siuvimas, siuva du asmenys pagal už
sakymus; c) kurpiaus amatu verčiasi trys šeimos, iš kiekvie
nos dirba du asmenys, siuva taip pat pagal užsakymą iš už
sakytojo medžiagos batus ir pusbačius; d) kalvyste irgi ver
čiasi trys šeimos, iš kiekvienos — du asmenys, gamina 
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įvairius žemdirbystės įrankius, kala ratus, pagal užsakymus 
daro kryžius paminklams ir pan.; e) plytų gamyba — Gelotų 
palivarke ir dvarininkės Umiastovskos Daubutiškių palivarke, 
pirmame dirba keturi asmenys, o antrame — trys; f) riestai
nių kepimu verčiasi dvi šeimos, pirmosios dirba trys asmenys, 
antrosios — vienas vyras ir viena moteris.

Amatais verčiasi tiktai pavieniai šeimos nariai, be sam
dinių. Įmonių, kuriose gamintojai mokėtų už patalpą ir ga
mybos įrankius, nėra. Dirba ne artelėmis, o atskirais ūkiais. 
Nustatyti, kiek ko gaminama, neįmanoma, nes patys darbi
ninkai nežino. Tačiau, pasak pačių darbininkų, kiekvienos 
šeimos, besiverčiančios amatais, pajamos tokios: a) šeimos, 
kurios verčiasi odų išdirbimu, turi grynų metinių pajamų 
180 rb; b) šeimos, kurios siuva,— 150 rb; c) šeimos, kurios 
verčiasi kurpyste, — iki 220 rb; d) kalvių šeimos — 250 rb; 
e) šeimos, kurios verčiasi plytų gamyba, — iki 100 rb; f) šei
mos, kurios verčiasi riestainių kepimu, turi 150 rb metinių 
pajamų.

Vaikai iki 16 metų gamybiniame darbe nedalyvauja.
Gaminiui medžiagą pristato užsakytojas, tik kalvystei ge

ležis perkama Vilniuje, mokant po 2 rb 60 kp už pūdą. Ries
tainiams kepti kviečiai perkami vietiniame turguje jau minė
tomis kainomis. Molio plytoms gaminti gaunama dvarininkų 
žemėje.

Minėtų amatų gamybos įrankiai paprasti, patobulintų 
nėra.

Atlikus užsakymą, gaminys įteikiamas užsakytojui ir at
lyginama, atsižvelgiant į gaminį ir laikantis susitarimo su 
užsakytoju. Plytos parduodamos po 10 rb tūkstantis. Supir
kinėtojų ir žaliavos tiekėjų nėra.

Minėtieji amatai atsiradę senais laikais ir perduodami tė
vų vaikams. Nepasakysi, kad šie amatai smunka, nes vis 
dėlto gyventojams jie užtikrina patenkinamas gyvenimo są
lygas. Antra vertus, nepasakysi, kad jie klesti, nes jų mastai 
nedideli. Fabrikų, galinčių kliudyti smulkiajai gamybai, nė
ra. Kliūtys amatams vystytis — nuosavų žaliavų stoka.
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Dailidės amatu niekas neužsiima, dailidžių iš kitų vietų 
neatvyksta.

Žmonių, dirbančių prie mūrijimo, nėra ir iš kitų vietų 
neatvyksta. Akmenskaldžių taip pat nėra. Krosnininkų yra, 
bet labai nedaug, ir išimtinai tuo amatu niekas nesiverčia, 
o mūrija tik laisvu nuo žemdirbystės laiku ir uždarbiauti nie
kur nevyksta.

Gyventojų vežikų nėra, tik kartais atskiri valstiečiai vyks
ta su vietiniais žydais į Vilnių įvairių prekių pirkti. Uždarbis 
menkas — apie 10 rb per metus.

Atskiri valstiečiai — jų labai nedaug — vyksta uždar
biauti prie geležinkelio darbų į įvairias vietas, bet ne kasmet 
ir ne visiems metams, o kokiems trims mėnesiams — balan
džiui, gegužei ir birželiui. Vidutinis uždarbis 25 sidabro 
rubliai.

1872 m. iš Dieveniškių valsčiaus prie geležinkelio darbų 
išvyko 25 vyrai.

ŽINIOS APIE APRAŠOMĄ VIETOVĘ

Į Dieveniškių mokyklos rajoną įeina visas Dieveniškių vals
čius. Dieveniškių valsčiaus svarbiausios gyvenvietės: Dieve
niškių m. ir Konvališkių [Kauleliškiųl m. Upių, kalnų ir ežerų 
nėra.

Šioje vietoje kalbama daugiausia lietuviškai, o kai ku
riuose kaimuose šiek tiek baltarusiškai ir lenkiškai.

Miškuotų vietovių, apie kurias liaudyje gyvuotų kokių pa
davimų, nėra.

ŽINIOS APIE PREKYBOS BŪKLĘ DIEVENIŠKIŲ M.

Per metus būna trys mugės: a) pirmąjį sekmadienį po balan
džio 23 dienos, b) pirmąjį sekmadienį po rugpiūčio mėnesio 
10 dienos ir c) „rožancavos", bet kadangi Dieveniškėse esu 
pirmus metus ir, man esant, tos mugės nebuvo, tad nežinau, 
kokį mėnesį ir dieną ji būna, žinias apie šią mugę pristatysiu 
vėliau. Be metinių mugių, būna dar savaitinių turgų.
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a) Į mugę po balandžio 23 dienos susirenka iki 4000 žmo
nių, b) į mugę po rugpiūčio mėnesio 10 dienos susirenka iki 
2500 žmonių, c) į savaitinius turgus — iki 500 žmonių.

a) Į mugę po balandžio 23 dienos daugiausia pristatoma 
gyvulių, būtent: arklių — iki 200, raguočių taip pat iki 200, 
įvairių rūšių grūdų, būtent: rugių, miežių, avižų, grikių ir žir
nių, iš viso iki 1600 ketvirčių; vyriškų ir moteriškų drabužių 
iki 150 vien.; kaustytų ratų iki 50 porų ir nekaustytų — iki 
150 porų: bulvių — iki 150 ketvirčių; paprastos valstietiškos 
drobės — iki 200 aršinų ir kt.1

b) Į mugę po rugpiūčio mėnesio 10 dienos pristatoma dau
giausia įvairių rūšių grūdų — iki 1500 ketvirčių, iš to kiekio 
iki 800 ketvirčių rugių; raguočių— 100 vienetų, odos prekių 
iki 20 vežimų ir kt.

c) Kas savaitę atvežama įvairių rūšių grūdų iki 150 ket
virčių; raguočių — nuo 30 iki 50 vienetų, be to, rudenį atve
žama kopūstų nuo 5 iki 15 vežimų.

Dalis atvežamų parduoti prekių tenka vietiniam vartoto
jui, dalis vežama į Vilnių, o neparduotos prekės vežamos 
atgal.

Prekes superka vietiniai gyventojai žydai, kurie savo 
ruožtu čia pat jas vėl parduoda ir išsiunčia į Vilnių. Supirkti 
atvažiuoja taip pat iš kitų vietų, kaip iš Ašmenos, aplinkinių 
miestelių, iš Vilniaus ir jo apylinkių.

Turgaus kainos svarbiausioms prekėms šios: grūdai — ru
gių pūdas 65—70 kp, miežių — 60—65 kp, avižų, 40—45 kp, 
grikių — 1 rb 50 kp — 1 rb 80 kp, žirnių — 65—70 kp; gyvu
liai— arkliai 10—70 rb, jaučiai 15—35 rb, ir net iki 40 rb; 
karvės 10—35, kaustyti ratai 5 rb pora, nekaustyti — nuo 
1 rb iki 2 rb 50 kp pora.

Visos atvežamos prekės parduodamos grynais pinigais, tik 
arkliai mainomi. Ir tai mainomas arklys į arklį, o ne į kokius 
nors kitus daiktus.

*
1 A r š i n a s=0,7112 m. (Red.)
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ŽINIOS APIE VALSTIEČIU ŪKIO BŪKLĘ

a) Iš seno labiausiai pasiturintis yra Dieveniškių valsčiaus 
Mikalčių kaimo valstietis Bartolomėjus Stefanovičius iš buv, 
valstybinių valstiečių. Jo šeimą sudaro trys vyrai, du suaugę 
ir vienas mažametis, ir trys moterys, visos suaugusios, o ki
ti — samdyti darbininkai.

b) Dieveniškių m. vidutinysis valstietis — Mykolas Kuk- 
lys iš buv. valstybinių valstiečių. Šeimą sudaro keturi vyrai, 
trys suaugę ir vienas mažametis, ir dvi suaugusios moterys.

c) Dieveniškių m. neturtingasis valstietis iš buvusių vals
tybinių valstiečių — Gabrielius Gaidys. Šeimą sudaro trys 
vyrai, vienas senyvo amžiaus, du vidutinio, būtent, vienam 
16, kitam 18 metų, ir penkios moterys: dvi suaugusios ir trys 
mažametės.

a) Pasiturintis turi gyvenamą namą, švarų, dengtą šiau
dais, iš trijų gyvenamų kambarių, grindys medinės, dideli 
stikliniai langai. Ūkio pastatai: 2 kluonai, 5 tvartai, 2 svirnai, 
1 virykla.

b) Vidutinysis turi 1 gyvenamą namą, dengtą šiaudais, 
vieno gyvenamo kambario, molio asla, stikliniais langais, bet 
visiškai mažais. Ūkio pastatai: 1 kluonas, 2 tvartai, 1 svirnas 
ir 1 virykla.

c) Neturtingasis turi vieną gyvenamą namą, dengtą šiau
dais, dūminį, vieno gyvenamo kambario, moline asla, mažais 
stiklo langeliais. Ūkio pastatai: 1 pusiau apgriuvęs kluonas, 
2 tvartai ir 1 virykla.

a) Pasiturintis valstietis turi 8 darbo gyvulius, būtent: 
tris poras jaučių ir porą arklių, 7 karves, 5 telyčias, 40 avių, 
8 dideles kiaules, 16 mažų; raguočių prieauglis — 3—5 vie
netai per metus, iš jų 2 paliekami seniems gyvuliams pakeisti, 
kita dalis suvartojama šeimoje, o senieji gyvuliai parduoda
mi — 2—4 vienetai per metus. Kaina priklauso nuo gyvu
lio — už seną karvę gauna 10—20 rublių, už jautį 15—25 rb.; 
kasmetinis avių prieauglis 15—20 vienetų. Prieauglis nepar
duodamas, suvartoja šeima. Kiaulių prieauglis esti 20—40 per 
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metus, irgi suvartoja šeima, parduodamos didelės kiaulės po 
1—2 per metus, gaunama 5—10 rublių, priklausomai nuo 
kiaulės. Iš pieno ūkio pelno nėra.

b) Vidutinysis valstietis turi 5 darbo gyvulius: 3 jaučius 
ir porą arklių, 3 dideles karves, 2 jaunas karves ir 2 vien
metes telyčias; 20 avių, 6 dideles kiaules, 4 mažas. Raguočių 
kasmetinis prieauglis 2—3 vienetai, suvartojamas namuose. 
Avių prieauglis 5—10; kiaulių prieauglis 10—20 per metus, 
suvartojamas šeimoje. Kartais parduodama didelė kiaulė už 
5—10 rublių. Iš pieno ūkio pajamų taip pat nėra.

c) Neturtingasis valstietis turi darbinių gyvulių — 1 arklį, 
1 karvę ir vieną vienmetę telyčią, 8 avis, 2 dideles kiaules ir 
2 mažas; kasmetinis karvės prieauglis — vienas vienetas, avių 
2—4 vienetai, kiaulių 5—10 vienetų per metus. Visą prie
auglį suvartoja šeima.

a) Pasiturintis valstietis turi šiuos ūkio padargus: tris ark
lus, dvejas akėčias, tris kaustytus vežimus, trejas roges, grėb
lių, kastuvų ir kūlimo mašiną.

b) Vidutinysis valstietis turi vieną arklą, vienerias akė
čias, vieną kaustytą vežimą, grėblių ir kastuvų. Visi minė
tieji padargai pasidaromi namie, išskyrus ratus.

c) Neturtingasis valstietis turi vieną arklą, vienerias akė
čias ir vieną nekaustytą vežimą.

a) Pasiturintis valstietis turi 1,5 dešimtinės sodybinės že
mės, skirtinės ariamos— 12 dešimtinių, šienaujamos — 5 de
šimtines, netinkamos — 2 dešimtines, pirktos — 20 dešimtinių.

b) Vidutinysis valstietis turi 1 dešimtinę sodybinės žemės, 
ariamos — 10 dešimtinių, šienaujamos — 2 dešimtines, ganyk
lų — 1 dešimtinę ir 2 dešimtines netinkamos žemės.

c) Neturtingasis valstietis turi 1 dešimtinę sodybinės že
mės, 10 dešimtinių ariamos, šienaujamos—2 dešimtines, ga
nyklų — 1 dešimtinę ir 2 dešimtines netinkamos.

a) [Pasiturintis valstietis] žemės kitur nenuomoja.
b) Vidutinysis valstietis nuomoja iš atsarginės žemės 2 de

šimtines, mokėdamas po 1 rublį už dešimtinę.
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c) Neturtingasis valstietis ne tik nenuomoja, bet ir sa
vąją atiduoda iš pusės, nes pats nepajėgia apsėti.

a) Pasiturintis valstietis sėja 10-ketvirčių rugių, o viduti
niškai nuima 60 ketvirčių; miežių sėja 4 ketvirčius, vidutiniš
kai nuima 30 ketvirčių; avižų sėja 10 ketvirčių, nuima iki 
40 ketvirčių; žirnių sėja 6 siekus, nuima 5 ketvirčius, grikių 
sėja 2 ketvirčius, nuima iki 6 ketvirčių; pupų sėja 3 siekus, 
nuima iki 3 ketvirčių; šiaudų iš viso — iki 2000 pūdų, linų — 
iki 20 pūdų ir šieno — iki 600 pūdų.

b) Vidutinysis sėja 4 ketvirčius rugių, nuima 24 ketvir
čius; miežių sėja 1,5 ketvirčio, nuima iki 16 ketvirčių; avižų 
sėja 4 ketvirčius, nuima iki 20 ketvirčių; žirnių sėja 4 siekus, 
nuima 3 ketvirčius; pupų sėja 1 sieką, nuima 1 ketvirtį; gri
kių sėja 2 ketvirčius, nuima 6 ketvirčius; šiaudų — iki 700 pū
dų, linų — iki 10 pūdų, šieno — iki 300 pūdų.

c) Neturtingasis valstietis rugių sėja 2 ketvirčius ir nu
ima 8 ketvirčius; miežių sėja 6 siekus, nuima 6 ketvirčius; 
avižų sėja 2 ketvirčius, nuima 8 ketvirčius; žirnių sėja 2 sie
kus, nuima 1 ketvirtį; grikių sėja 1 ketvirtį, nuima 3 ketvir
čius; šiaudų — iki 300 pūdų, linų iki 2 pūdų, šieno iki 100 
pūdų.

Pastaba: Sėja ir derlius nurodyti iš nuosavos ir nuomo
jamos žemės drauge, nes šeimininkai patys nežino, kiek nu
ima atskirai paėmus, o nuima viską išvien. Žios žinios tikslios, 
nes surinktos betarpiškai apklausinėj ant, iš dalies tos žinios 
remiasi paties apklausė j o stebėjimais.

Daržuose augina bulvių, burokų, kopūstų ir kitų daržovių, 
o surenka:

a) pasiturintis valstietis: bulvių — iki 30 ketvirčių, bu
rokų — iki 2 ketvirčių, iki 15 kapų kopūstų galvų;

b) vidutinysis valstietis: bulvių — iki 20 ketvirčių, bu
rokų— irgi iki 2 ketvirčių, kopūstų galvų — iki 10 kapų;

c) neturtingasis valstietis: bulvių — iki 10 ketvirčių, bu
rokų— iki 1,5 ketvirčio, kopūstų — iki 10 kapų.

Pasiturintis valstietis turi nedidelį sodą iki 10 vaismedžių.
a) Pasiturintis valstietis savo poreikiams per metus su
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naudoja iki 25 ketvirčių rugių, iki 14 ketvirčių miežių, iki 
10 ketvirčių avižų, iki 3 ketvirčių žirnių, iki 3 ketvirčių gri
kių. Kiek sėjama, jau buvo minėta. Kas lieka, parduodama 
jau nurodytomis kainomis.

b) Vidutinysis valstietis savo poreikiams per metus su
naudoja 12 ketvirčių rugių, 8 ketvirčius miežių, 4 ketvirčius 
avižų, 1 ketvirtį žirnių, 2 ketvirčius grikių. Kiek sėjama, jau 
buvo nurodyta. Likutis parduodamas.

c) Neturtingasis valstietis sunaudoja jau nurodytą javų 
kiekį, visa kita lieka savo poreikiams. Parduoti nieko nelieka.

Pasiturintys ir vidutinieji valstiečiai pasisamdo darbinin
kų. Samdiniams tiek už metus, tiek už padienį darbą ir dvari
ninkai, ir valstiečiai atlygina vienodai. Kiek moka dvarinin
kai metiniams ir padieniams darbininkams, jau buvo nuro
dyta.

a) Pasiturintis valstietis perka statybinės miško medžia
gos maždaug už 20 rb per metus, perka 5 sieksnius kuro po 
1 rb 50 kp už sieksnį.

b) Vidutinysis valstietis statybinei miško medžiagai pirkti 
išleidžia ne daugiau- kaip 10 rb, perka 3 sieksnius kuro iš 
miško po 1 rb 50 kp.

c) Neturtingasis valstietis jau kelerius metus nepirko miš
ko medžiagos, o kuro perka 3 sieksnius po 1 rb 50 kp.

a) Pasiturintis valstietis išleidžia apie 20 rb medžiagai dra
bužiams ir apie 15 avalynei.

b) Vidutinysis valstietis išleidžia 10 rb medžiagai drabu
žiams ir apie 10 rb avalynei.

c) Neturtingasis valstietis medžiagos drabužiams neperka, 
o, užuot avėjęs batais, kas dieną avi vyžomis.

Namie iš savo medžiagos siuvama įvairių skalbinių, velia
ma pilko milo, siuvama kailinių ir kt.

a) Pasiturintis valstietis per metus išleidžia druskai 9 rb, 
mėsai — 3 rb, kvietiniams miltams — 5 rb, degtinei — 20 rb, 
arbatai — 4 rb ir cukrui — 10 rb.

b) Vidutinysis valstietis išleidžia druskai 6 rb, degtinei 
15 rb.
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c) Neturtingasis valstietis išleidžia druskai 6 rb, degti
nei 15 rb.

a) Pasiturintis valstietis išleidžia kalvystės darbams iki 
10 rb.

b) Vidutinysis valstietis išleidžia kalvystės darbams iki 
5 rb.

c) Neturtingasis — iki 2 rb.
Jei neturtingųjų valstiečių šeimos didelės, tai jų šeimų 

nariai eina tarnauti pas aplinkinius dvarininkus arba pas 
pasiturinčius valstiečius. Samdinių atlyginimas priklauso nuo 
lyties ir amžiaus.

Suaugęs jaunas vyras per metus uždirba 20—25 rb, vidu
tinio amžiaus — 5—10 rb; suaugusi jauna moteris uždirba 
10—15 rb, vidutinio amžiaus — nuo 3 iki 5 rb. Likusieji šei
mos nariai parsisamdo padieniais pas dvarininkus ir valstie
čius įvairiems darbams ir uždirba iki 25 rb. Tokiu būdu di
delė šeima per metus uždirba nuo 50 iki 60 rb. Jeigu šeima 
maža, tai eina uždarbiauti padieniui, vidutinis uždarbis — 
20—25 rb per metus.

Čia aprašomų šeimų nariai jokiais amatais nesiverčia, tik
tai viename Jurgelioniu kaime valstiečiai žiemos metu žie
džia molinius indus, tam medžiagos neperka. Pajamų vienam 
kiemui vidutiniškai tenka iki 25 rb.

Kitų pajamų valstiečiai neturi.
Valstybinio ir žemės mokesčio moka po 3 rb 18 kp nuo 

žmogaus, bet išperkamojo mokesčio nustatyti neįmanoma, 
nes vienas moka daugiau, kitas mažiau, trečias — dar ma
žiau, tokiu būdu kiekviename kaime mokama skirtingai, pri
klausomai nuo žemės ploto ir kokybės. Vieni moka 16 rb per 
metus, kiti— 12 ir 10 rb. Visuomeninių mokesčių, pvz., vals
čiaus valdybai išlaikyti išeina po 1 rb 7 kp; naujokų mokes
čių— 1 rb, mokyklos išlaikymui 2 kp nuo dešimtinės; felče
riui ir medikamentams — po 90 kp nuo kiemo; draudimo 
mokesčių— 15 kp nuo kiemo; miškų rinkliava — nuo 15 iki 
50 kp nuo kiemo; šelpimo reikalams — po 2 gorčius grūdų 
nuo žmogaus.
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Valstybinis ir žemės mokestis imamas nuo žmogaus, išper
kamasis mokestis — nuo dešimtinės, visuomeniniai, kiti mo
kesčiai — nuo kiemo.

Visos šios žinios teisingos, nes rinktos, betarpiškai apklau
sinėj ant valstiečius ir vietos gyventojus žydus.

Dieveniškių liaudies mokyklos mokytojas 
Grigorijus Avsiukas

1872 m. rugsėjo mėn. 20 d.

Švietimas Dieveniškių
APYLINKĖSE IKI XX a. PRADŽIOS

Antanas Tyla

Švietimo, arba mokyklos, istorijos bet kuriame rajone klau
simas yra susijęs su daugeliu kitų klausimų, kaip žmonių raš
tingumo, kultūrinio lygio, politinio sąmoningumo, dalyvavi
mo visuomeniniuose sąjūdžiuose ir pan. Praeityje visuomeni
nis gyvenimas Dieveniškių apylinkėse toli gražu neprilygo, 
sakysim, Šiaulių, Panevėžio, Kupiškio, Rokiškio, Raseinių, 
Vilkaviškio apylinkių valstiečių visuomeniniam gyvenimui, 
dėl to ir pati archyvinė medžiaga, senoji lietuviška periodika 
mažai teatspindi mūsų tyrinėjamo rajono padėtį, nors į isto
riją jis pateko gana anksti.

1526 m. Vilniaus vyskupijos sinodas įpareigojo steigti 
prie bažnyčių parapijines mokyklas. Kijevo seniūnas Gera- 
nainių valdytojas Martynas Goštautas Dieveniškėse bažnyčią 
fundavo 1474 m. Apie mokyklos buvimą prie jos XV—XVII a. 
nepavyko užtikti žinių. Pirmąsias žinias apie Dieveniškių apy
linkių jaunimo mokymąsi turime iš XV a. Siame amžiuje Kro
kuvos universitete mokėsi keletas Geranainių ir Šalčninko 
apylinkių didikų bei Šalčninko miestiečių (Martinus Andree 
de Goraynovy — Martynas Goštautas (?), Johannes Francisci 
de Garanouyc in terra Lithwanie, Johannes Stephani de Go
re nowy, Nicolaus Derslai de Solecznyki — Mikalojus Dzierž- 
gavičius, 1422 ar 1423, 1424—1453 m. Žemaičių, 1453—
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1463 m. Vilniaus vyskupas, be to, bakalaurai iš Šalčninko: 
Jan Piotrów, Wawrzyniec Marcinowy, Tomasz Stefanowy de 
Soloznik, Salomon Michałowy de Soloznik; pastarieji du — 
miestiečių sūnūs)1. Pirmosios žinios apie Dieveniškėse veiku
sią mokyklą siekia XVIII a. J. Kurčevskio ir T. Viežbovskio 
pateiktais duomenimis Dieveniškių mokykloje mokėsi 38 mo
kiniai (iš jų 8 šlėktų vaikai ir 30 valstiečių ir miestiečių), 
1782 m. — 9 (2 šlėktų vaikai, 2 miestiečių ir 5 valstiečių), 
1798 m. — 6 ir 1805 m. — 4 mokiniai2. Lyginant su kitomis 
vietomis, tai nedidelis mokinių skaičius, būdingas visai ano 
meto rytų bei vidurio Lietuvai. Linkmenyse 1782 m. buvo 9, 
Labanore 26, Varnėnuose 6, Krėvoje 20, Trobose 12, Svyriuo
se 9, Lentupyje, Varenave ir Daugėliškyje po 7, Geranainyse 
18 mokinių ir t. t.

Po baudžiavos panaikinimo ir ypač po 1863 m. sukilimo 
carinė vyriausybė susirūpino valdžios kontroliuojamų mo
kyklų steigimu ir, apskritai, švietimo sistemos perėmimu iš 
katalikų bažnyčios dispozicijos. 1863 m. kovo 23 d. caro pa
tvirtintomis taisyklėmis ir vėliau išleistais parėdymais Lie
tuvoje buvo nustatyta mokymo tvarka, užkirtusi mokyklose 
kelią gimtajai kalbai, neleidusi vietos gyventojams mokyto
jauti. Liaudies mokykla Dieveniškių valsčiuje buvo atidaryta 
1866 m. Mokyklos išlaikymui iš valstiečių buvo renkama po 
2 kapeikas nuo dešimtinės žemės. 1877 m. šiam tikslui iš 
valstiečių buvo surinkta 261 rb. Nuo 1872 m. iki pat XX a. 
pradžios mokytojavo tas pats mokytojas Grigorijus Avsiukas, 
baigęs Molodečno mokytojų seminariją. Jam per metus buvo 
mokama po 200 rb algos, duodamas butas ir 18 rb maistui. 
Pavyko nustatyti tik keleto metų mokinių skaičių, būtent

*
1 Jan F i j a 1 e k, Uchrześcijanienie Litwy przez Polskę i zachowanie w 
niej języka ludu — Polska i Litwa w dziejowym stosunku, Kraków, 1914, 
p. 144, 152—154; Marja Kuźmińska, Olbracht Marcinowicz Gasztold, 
Atheneum Wileńskie, z. 13, Wilno, 1927, p. 352; Lietuviškoji enciklopedija, 
t. VII, Kaunas, 1939, p. 335.
2 J. Kurczewski, Biskupstwo Wileńskie, Wilno, 1912, p. 300; T. W i e r z- 
bowski, Szkoły parafjalne w Polsce i na Litwie za czasów Komisji Edu
kacji Narodowej 1773—1794, Kraków, 1921, p. 205.
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1877/78 mokslo metais mokėsi 41 berniukas, 1880/81 — 44 ber
niukai. Po kiek laiko mokinių tarpe pasirodė ir mergaičių. 
1885/86 mokslo metais mokėsi 61 berniukas ir 3 mergaitės1. 
XX a. pradžioje mokinių buvo daugiau kaip 100. XIX a. pas
kutiniajame dešimtmetyje Vilniaus gubernijoje mokėsi 16,5% 
vaikų. Ašmenos apskrityje, į kurią įėjo ir Dieveniškės, — 
17,1% mokyklinio amžiaus vaikų2. Iš to galima susidaryti 
vaizdą, koks procentas mokyklinio amžiaus vaikų lankė mo
kyklą Dieveniškių valsčiuje. Visame valsčiuje, kuriame buvo 
apie 100 gyvenviečių, buvo tik viena pradinė mokykla. Kaip 
pažymi minėtasis mokytojas Avsiukas, 1872 metais užpildęs 
Rusų geografinės draugijos anketą3, ir „Słownik geogra
ficzny"4 autoriai, didžioji dauguma gyventojų kalbėjo lietu
viškai. Be abejo, kaip ir visoje Lietuvoje, čia veikė slaptos 
mokyklos, tačiau faktų apie mokymąsi iš lietuviškų elemen
torių nepavyko užtikti. XX a. pirmaisiais metais po tas apy
linkes keliavęs ir savo įspūdžius paskelbęs autorius rašo, jog 
Jurgelioniu kaime jau senyva moteris jam aiškinusi, kad ji 
kitados ir lietuviškų knygų turėjusi, „ir tebemokanti lietuviš
kai skaityti". Jos vyras „taip pat paskaitąs lietuviškai"5. Ta
čiau XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje, bent iki spaudos 
draudimo panaikinimo, lietuviška knyga čia jau nebeateida
vo, jos, kaip minėtas autorius rašo, „netenką nė skaityti, nė 
regėti". Vadinasi, slaptose mokyklose iš lietuviškų elemen
torių nebuvo mokoma. Kaip visoje Vilniaus vyskupijoje, taip 
ir Dieveniškėse prie gimtosios kalbos persekiojimo prisidėjo 
prolenkiška Vilniaus kapitula, kurios priemonės prašokdavo 
net caro vyriausybės priemones. XIX a. pabaigoje Dieveniš-

*
1 Памятная книжка Виленского учебного округа на 1877—1880/81 учеб
ный год, Вильна, 1877—1880, стр. 33, 38; Памятная книжка Виленской 
губернии на 1886 год, Вильна, 1885, стр. 53.
2 Отчет по управлению Виленским учебным округом за 1897 граждан
ский год.
3 Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko universiteto Mokslinės bibliotekos Rank
raščių skyrius (toliau — VUB RS), F34A63—11157, 1. 17.
4 Słownik geograficzny, t. II, Warszawa, 1881, p. 291.
5 Lietuvos ūkininkas, 1906, Nr. 34, p. 442—443.
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kių bažnyčia tapo žmonių nutautinimo ir gimtosios kalbos 
išstūmimo centru.

Visuomeninis gyvenimas tuo metu čia tiesiog merdėjo. 
Kitose Lietuvos vietovėse, kur buvo platinama uždraustoji 
spauda, kur buvo bent keletas gimnazijose ar universitetuose 
besimokančių kaimo jaunuolių, valstiečiai, ypač jaunimas, 
turėjo visuomeninių siekių, kūrėsi socialdemokratų kuope
lės, buvo platinami antivyriausybiniai atsišaukimai, kurių 
ypač gausiai pradėjo rodytis XX a. pirmaisiais metais. Iš Die
veniškių apylinkių XIX a. pabaigoje — XX a. pradžioje, at
rodo, neišėjo nė vieno žmogaus į mokslus. Draudžiama anti- 
vyriausybinė literatūra čia nebuvo žinoma. 1905 m. revoliu
cijos metu Dieveniškių valsčius irgi neparodė jokio akty
vumo.

Po 1905 m. revoliucijos, atvykus aktyvesniems inteligen
tams, pagyvėjo visuomeninis gyvenimas ir Dieveniškėse. 
1913 m. lapkričio 3 d. čia įsikūrė pirmoji organizacija,— kle
rikalinės „Ryto" draugijos skyrius1, kuris ėmė rūpintis švie
timo reikalais ir kultūriniu gyvenimu.

Švietimas 1920—1941 m.

Vincas Martinkėnas

Dieveniškių valsčiaus lietuviškų pradžios mokyklų istori
ja yra tik maža dalis viso ponų Lenkijos okupuoto Vilniaus 
krašto lietuviškų pradžios mokyklų istorijos. Buržuazinės 
Lenkijos įstatymai leido steigti mokyklas įvairiomis kalbomis. 
Bet valdžiai rūpėjo, kad nelenkiškų mokyklų būtų kuo ma
žiausia. Todėl vyko atkakli gyventojų kova su valdžia dėl

*
1 Lietuvos TSR MA Centrinės bibliotekos rankraštynas (toliau — M AB RS), 
F67—278, 1. 1—3.
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lietuviškų mokyklų. Ji reiškėsi įvairiomis formomis: kovota 
dėl mokyklos patalpų, suolų, vadovėlių, mokinių.

Norint įsteigti kaime lietuvišką pradinę mokyklą, reikėjo 
valdžios leidimo (koncesijos) mokyklos patalpoms ir valdžios 
patvirtinto mokytojo. Mokyklai buvo parenkama geresnė kai
mo troba, kurioje tilpo apie 30—40 vaikų. Mokytoju papras
tai buvo mokytesnis apylinkės žmogus.

Po pirmojo pasaulinio karo kvalifikuotų mokytojų buvo 
maža. Norint kovoti su neraštingumu, ilgai reikėjo tenkintis 
nekvalifikuotais mokytojais. 1913 m. Vilniuje įsikūrusi kle
rikalinė „Ryto" švietimo draugija karo metais organizavo 
pedagoginius kursus pradžios mokyklos mokytojams ruošti. 
Iš tų kursų išėjo vyresnės kartos mokytojai, baigę caro lai
kais liaudies mokyklą. Vienas kitas jų buvo baigęs miesto 
mokyklą arba keturias gimnazijos klases. Vėliau „Ryto" mo
kytojų eiles papildė mokytojai, jau po karo baigę keletą gim
nazijos klasių arba mokytojų seminarijos kursų. Apie 1927 m. 
buvo ir vienas kitas kvalifikuotas specialistas. Ne geresni 
pedagogai tuo laiku dirbo ir valdžios mokyklose. Tačiau val
džia, kuriai rūpėjo lenkinimo politika, dažnai netvirtino lietu
viškų mokyklų mokytojų, kaip neturinčių pilnų kvalifikacijų. 
Tuojau po pirmojo pasaulinio karo, kol valdžia mažai kišosi 
į kaimo švietimo reikalus, patys žmonės steigė mokyklas, 
kvietė mokytojus, patys juos maitino, patys jiems atsilygino. 
Mokytojas, kaip ir kerdžius, valgydavo kasdien kitoje tro
boje. „Valgai, — rašo savo atsiminimuose mokytojas Vladas 
Šiekštelė,— o užkrosnyje išblyškę, apdriskę vaikučiai kaip 
įšalę stovi... Kartą valgydamas girdžiu: „Mama, suvalgė, ne
paliko..." — Po tokių pietų sunku sulaikyti ašaras.’”

Apie 1922 m. valdžia paėmė mokyklas į savo globą. Iš 
mokytojos Marijos Paukštytės pranešimo „Rytui” matyti, kad 
Dieveniškių valsčiaus Didžiulių kaimo lietuviška mokyk-

Ж
1 Švietimo takais, Švenčionys, 1936, p. 40.
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la buvo įsteigta 1923.XII.11. Mokytojai algą mokėjo valdžia. 
Mokytoja skundžiasi maža alga, iš kurios negalinti pragy
venti, ir prašo „Rytą" primokėti.

1925 m. pradžioje Didžiuliuose lietuviškos mokyklos jau 
nebėra. Didžiuliai priskirti prie Rimašių lenkiškos valdinės 
mokyklos, tačiau žmonės ten vaikų neleidžia ir laukia lie
tuvio mokytojo. 1925.IX.20 Didžiulių, Grybiškių, Lastaučikų 
tėvai prašo Ašmenos mokyklų inspektorių, kad leistų pas 
juos dirbti mokytojui Valentinui Krečiui, baigusiam Vilniaus 
lietuviškos mokytojų seminarijos keturis kursus ir paskir
tam į Poškoms, kur buvo lenkiška mokykla.. Prašymą pasi
rašė daug tėvų: Videikos, Kukliai, Butrimai, Gaidžiai ir daug 
kitų neraštingų, pasirašiusių kryžiukais. Inspektorius į žmo
nių prašymą, matyti, buvo priverstas atsižvelgti, nes 
1925.XI.il V. Krečius ruošiasi remontuoti Didžiulių mokyklą. 
Didžiulių mokykloje mokėsi daug vaikų, tad jai buvo atsiųs
tas ir kitas mokytojas — Vincas Makarevičius, mokyklos ve
dėjas. Bet 1926.V.l d. 5 vai. ryto į Didžiulius atėjo Rimašių 
lenkiškos mokyklos vedėjas Pieniasas su savo padėjėju Pu- 
kulnevičium ir atjojo 2 policininkai „atimdyti iš lietuvių mo
kyklos suolų ir lentos", kuriuos tėvai buvo patys padirbę 
savo vaikams. Iš pradžių valstiečiai mėgino priešintis: mėtė 
suolus iš vežimo, bet policininkai griebė tėvus už apykaklių 
ir tempė atgal. Jonas Gaidys, matydamas, kad tai ne Dieve
niškių policija, pareikalavo parodyti dokumentus, tuomet po
licininkai atkišo šautuvus, ir beginkliams tėvams teko nusi
leisti. 1926 m. gegužės mėn. jie parašė valdžiai protestą, ir, 
kaip matyti iš išlikusių lietuviškos Didžiulių mokyklos die
nynų, lietuviška mokykla čia vėl veikė nuo 1926 m. pabaigos 
iki 1932/33 mokslo metų2. 1933 m. Didžiuliuose, kaip ir daug 
kur okupuotame Vilniaus krašte, lietuviška mokykla buvo 
uždaryta. 1934 m. čia įsteigiama lietuviška skaitykla.

*
1 MAB RS, F67—235, 1. 3.
2 Ten pat, L 5.
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Prieš antrąjį pasaulinį karą, valdžiai uždarius lietuviškas 
mokyklas bei skaityklas, 1937.IX.22 Dieveniškių miestelis ir 
aplinkiniai kaimai (Kaziuliai, Žižmai, Šaltiniai, Daubutiškės, 
Prabaščiškės) parašė Ašmenos mokyklų inspektoriui kolek
tyvinį prašymą leisti dėstyti mokykloje lietuvių kalba. Po 
prašymu pasirašė beveik šimtas tėvų, prie jo buvo pridėta 
72 vaikų, besimokančių Dieveniškių septynmetėje mokykloje, 
sąrašas pagal klases. Daugiausia vaikų iš Zižmų (49), likusieji 
iš Dieveniškių miestelio ir kitų kaimų1. Ašmenos mokyklų 
inspektorius J. Zdralevičius atsakė Dieveniškių gyventojui 
Juozapui Kakariekai 1937.XI.24 raštu Nr. 2639: „Pranešu 
tamstai, kaip pirmam pasirašiusiam 1937.IX.22 kolektyvinį 
prašymą dėl lietuvių kalbos įvedimo į Dieveniškių septynme
tę mokyklą, kad prašymas atmestas, nes valdžios nutarimu 
šioje mokykloje yra lenkų dėstomoji kalba."2

Tie patys Dieveniškių gyventojai, norėdami leisti vaikus 
į Vilniaus lietuvių gimnaziją, taip pat sutikdavo kliūčių. 
1932 m. Vilniaus apygardos mokyklų kuratorija buvo išlei
dusi įsakymą, kad į Vilniaus ir Švenčionių lietuvių gimnazi
jas galėsią stoti tik tie kandidatai, kurie pristatysią įrodymą, 
jog jie esą lietuviai. Tokį įrodymą jie turį gauti iš valsčiaus 
ar miesto savivaldybių, tačiau jį gauti ne visada pavykdavo 
To meto lietuvių spaudoje ne kartą buvo įrodyta, kad toks 
mokyklų kuratorijos reikalavimas prieštarauja Lenkijos įsta
tymams. Vilniaus lietuvių spaudai talkon kai kada ateidavo 
pačios valdžios įstaigos, pvz., 1938.IX.8 Ašmenos apskrities 
viršininkas H. Silvestravičius Pranciškui Beigai, gyvenančiam 
Dieveniškėse, raštu Nr. B 34—32 pranešė: „Ryšium su tams
tos š. m. liepos mėn. 19 d. prašymu išduoti pažymėjimą, kad 
tamsta esi lietuvis, pranešu, jog to prašymo, remiantis Len
kijos Respublikos prezidento 1928.III.22 parėdymu apie ad
ministracinę eigą 71 art. (Dz.U.R.P. Nr. 36 poz. 341), nutarta

*
1 MAB RS, F67, R—278.
2 Ten pat.
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nepatenkinti dėl teisiško pagrindo stokos.1'1 P. Beiga savo 
vaiko į Vilniaus lietuvių gimnaziją leisti negalėjo.

2 i ž m ų kaime taip pat buvo lietuviška mokykla. 
1924.X.1 Žižmų kaimo tėvai prašo „Rytą", kad jis „apšviestų 
jų vaikams akeles, idant jie geriau matytų kelią", o 
1924.X.29 Ašmenos apskrities mokyklų inspektorius patvirti
no Žižmų lietuviškos mokyklos mokytoja Kazimierą Šepetytę 
1924/25 mokslo metams. 1925.III.16 Ašmenos apskrities mo
kyklų inspektorius, prašomas pratęsti K. Šepetytei leidimą 
kitiems metams, atsiunčia neigiamą atsakymą. Darbas mo
kykloje sutrinka. Valdžia užsispyrė neleisti „Rytui" Žižmuose 
mokyklos, o „Rytas" atkakliai siuntė tvirtinti Ašmenos ap
skrities mokyklų inspektoriui vis naujus kandidatus: Vincą 
Makarevičių, Antaną Baliulį, Antaną Bubulį, Uršulę Koma- 
rienę, Veroniką Vilčinskaitę, Leoną Gaidelį, Petrą Vaitulionį, 
Jadvygą Bortkevičiūtę, Kazę Baranauskienę. Kai kurie kan
didatai buvo patvirtinti kitų inspektorių, ir jiems trumpai 
buvo leista dirbti2. Tuo būdu nuo 1924 m. iki 1930 m. Žižmų 
mokykloje dirbo arba buvo pristatyta joje dirbti 11 žmonių. 
Tie žmonės, laukdami teigiamo inspektoriaus atsakymo arba 
sulaukę neigiamo jo atsakymo, kurį laiką mokė vaikus slap
tai. Tokiam mokytojui reikėjo ieškoti būdų policijai papirkti, 
bet tai ne visada sekėsi.

1932 m. Žižmuose lietuviškos mokyklos nebėra, veikia tik 
skaitvkla. Pagal inventoriaus sąrašą skaitykloje knygų buvo 
120 egz.3 Skaityklų vedėjai nebuvo pasyvūs skaitytojų stebė
tojai. Jie organizavo kolektyvinį laikraščių ir knygų skaity
mą, jų aptarimą, jaunimo saviveiklą, slapta mokė lietuviiĮ 
kalbos mokyklinio amžiaus vaikus, lankančius valdišką mo
kyklą. Tai negalėjo patikti okupacinei valdžiai, ir ji netrukus

*
1 „Aidas", 1938.XI.8, Nr. 60.
2 MAB RS, F67—116, 1. 2.
8 Ten pat.
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ėmė persekioti ir skaityklas. Dabar policija kibo prie namų 
šeimininko, kuris išnuomojo skaityklai patalpas. Rašydavo 
jam protokolus už „nešvarų" šulinį, juodą kaminą ir pan. ir 
skirdavo pinigines baudas, o skaityklos vedėją, kaip „pavo
jingą viešajai tvarkai ir ramybei žmogų", šalindavo iš skai
tyklos. Skaityklos gyvavo trumpiau už mokyklas. 1935— 
1936 m. valdžia jas visas uždarė. Buvo uždaryta ir Žižmų skai
tykla.

Panaši kova dėl lietuviškų mokyklų vyko Biliuose, Ka- 
ziuliuose ir kituose kaimuose. Apskritai, Dieveniškių valsčiu
je lietuviškų mokyklų įvairiais metais buvo apie devynetą. 
Okupacinė valdžia persekiojo ne tik „Ryto" mokyklas ir skai
tyklas, bet ir patį „Rytą", o 1938 m. šią draugiją visai uždarė. 
1920—1939 m. jos pirmininkai ne kartą buvo kalinami Vil
niaus Lukiškių kalėjime, tardomi, pas juos buvo daromos 
kratos. Tą pat teko patirti ir daugeliui mokytojų.

Nuo 1936 m. Dieveniškės buvo tapusios lietuvių moky
tojų trėmimo vieta. Buržuazinė lenkų ponų valdžia siuntė į 
Ašmenos ir Lydos apskritis „nepatikimus" buvusius „Ryto" 
mokytojus ir skaityklų vedėjus, kurie grįžo namo tik prasi
dėjus antrajam pasauliniam karui.

1939 m. rugsėjo antrojoje pusėje žlugus ponų Lenkijai ir 
1940 m. atkūrus Vilniaus krašte tarybinę santvarką, buvo su
sirūpinta Dieveniškių apylinkės mokyklomis. Dieveniškių 
tėvai 1941.1.26 susirinkime pasisakė už mokyklą dėstomąja 
lietuvių kalba. Kalvių, Mačiučių, Pagaujėnų, Milkūnų, Stal- 
gonių, Jurgelioniu, Gedūnų, Kaziulių ir kitų lietuviškų kaimų 
tėvų susirinkimai prašė mokyklų lietuvių kalba, tik Pliustų 
tėvai pareiškė norą mokyti vaikus lietuvių ir lenkų kalbomis1. 
Tuo būdu tarybų valdžia Dieveniškių apylinkių žmonėms 
atvėrė kelią į šviesą.

*
1 „Vilniaus balsas", 1941, Nr. 27.
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Prasidėjus pirmajam pasauliniam karui, į Rusijos kariuomenę 
buvo mobilizuota apie 70 tūkstančių Lietuvos vyrų, jų tarpe 
ir Dieveniškių apylinkių valstiečių sūnų.

Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos idėjos neturtin
gų Dieveniškių apylinkės valstiečių vaikams buvo supranta
mos, artimos, savos. Suprantama jiems buvo ir žodžių taika, 
žemė, duona, laisvė prasmė. Ir jie stojo į Spalio kovotojų 
gretas ginti Lenino priesakų ir idėjų.

Kazys Videika, pabėgęs iš vokiečių nelaisvės, grįžo į 
Vitebską ir įstojo į Raudonąją Armiją. Centrinio Valstybi
nio Raudonosios Armijos archyvo pažymoje Nr. 61552, at
siųstoje 1960 m. spalio 5 d. buvusiam kariui, rašoma, kad 
,,lietuvis Videika Kazys, Adomo s., 1918—1921 m. buvo VIII 
Turkestano šaulių geležinės divizijos I Vitebsko pulko antrojo 
būrio raudonarmietis“ ir kad ,,1919 m. liepos 27 d. buvo su
žeistas prie Buiadako vienkiemio“ ir t. t.

I Vitebsko pulkas gavo įsakymą vykti per Maskvą į 
frontą kovoti su Kolčiaku ir kitais maištininkais. Maskvoje, 
Raudonojoje aikštėje, įvyko kariuomenės paradas, kurio gre
tose žygiuoja ir Kazys.

Ir taip prasidėjo ilgas ir sunkus Spalio kareivio kovos ke
lias: Samara, Orenburgas, Ufa, Novosibirskas, Taškentas, 
Buchara, Ašchabadas. Kovojo su Kolčiako, Denikino, Dutovo 
kontrrevoliucinėmis pajėgomis. Prie Ufos jis sužeidžiamas į 
ranką, prie Ašchabado — į krūtinę.

Tomas Kuklys, 1917 m. dezertyravęs iš caro kariuomenės, 
dirbo Čeliabinsko anglių kasykloje. 1918 m. Čeliabinską už
puolė generolo Dutovo kontrrevoliucinės gaujos. Į kovą su 
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juo stojo anglių kasyklų darbininkai, miesto gyventojai. Su
sikūrė Raudonoji Gvardija. Ir taip T. Kuklys, didėjant ka
riuomenės daliniui, kuriam vadovavo pulko vadas Smirnovas 
(ar Bobkovas), kaudamiesi su baltagvardiečiais ir čekoslovakų 
maištininkais, pražygiuoja Sibirą, Kazachstaną, Vidurinę Azi
ją. Tomas buvo tris kartus sužeistas, bet liko gyvas.

Jonas Kuklys, Tomo sūnus, būdamas silpnos sveikatos ir 
silpnų akių, ilgiausiai išbuvęs Vitebske, saugojęs šaudmenų 
sandėlius, atlikdavęs įvairias eilinio pareigas.

Jonas Kuklys, Jurgio sūnus, kariavo Sibire su Kolčiako 
gaujomis, Orenburge, Rostove ir kitur. Jo pulkui daug padė
jusi Budiono kavalerija. Fronte buvo sužeistas į koją. „Ką 
čia daug pasakosi,— sako Jonas,— tai ilga istorija. Trumpai 
pasakius, numovę baltiesiems generolams kelnes, grįžome 
namo."

Dieveniškių apylinkių raudonarmiečiai, sužeisti, paliegę 
ir išvargę, išbadėję, įvairiais keliais keleliais, vienas anks
čiau, kitas vėliau grįžo į tėviškę, kur „žemė verkė lenkų ponų 
nevalioje". Sugrįžus, lygiai paukščiams parlėkus į savo gūž
tas, reikėjo gyventi. Vietos valdžia ir kai kurie kaimynai 
juos pravardžiavo bolševikais, komunistais ir dar kitaip. Val
džios pareigūnai į juos žiūrėjo kreiva akimi, policija juos 
nuolatos sekė.

Sunki buvo Dieveniškių apylinkių valstiečių buitis po pir
mojo pasaulinio karo. Ji dar labiau pasunkėjo, kai Lenkijos 
ūkį palietė pasaulinė krizė. Tuomet „Vilniaus rytojaus" laik
raštyje spausdintoje korespondencijoje buvo rašoma: „Gal 
niekur žmonės taip skurdžiai negyvena kaip Dieveniškių 
valsčiuje. Dėl stokos žemės ir pinigų daugumas kaimiečių 
beveik kasmet pritrūksta duonos... Šiemet ypatingai sunku. 
Žmonės neturi ne tik duonos, bet ir apdaro. Vasaros šilčiau
siomis, karščiausiomis dienomis bažnyčion, turgun ateina su 
žieminėmis rudinėmis ir kailiniais. Beveik visi atrodo sudžiū
vę, suvargę, sumenkėję. Gyvumo rodo tik kol eina, vaikšto; 
kai sustoja, atsisėda, žiūrėk, jau ir miega. Kai kurie ūkiai 
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teturi vos po 1—3 dešimtines žemės, ir tos jau dalinamos į 
kelias dalis..."* 1

Praeityje dauguma valstiečių Dieveniškių apylinkėse buvo 
mažažemiai ir bežemiai. Dalis jų šeimos narių turėjo tarnauti 
pas buožes. Apylinkėse pramonės nebuvo, tebuvo atskirų

*
1 „Vilniaus rytojus", 1932.VI.25.

Sunkios buvo kovos sąlygos. Bet buvę kariai raudonar
miečiai nenuleido rankų. Iš jų, o taip pat iš apylinkės švie
sesnių žmonių, susikūrė savotiškas aktyvas. Iškilus svarbes
niems reikalams (kaimų skirstymas į vienkiemius, švietimo 
reikalai ir kt.), vyrai susieidavo, pasitardavo. Ir jeigu Didžiu
liuose gana ilgai išsilaikė lietuviška mokykla, tai didelis bu
vusių raudonarmiečių Jono ir Tomo Kuklių (pastarasis dabar 
gyvena Grybiškių kaime) ir kitų nuopelnas.

Jono Kuklio duktė Vladė (ištekėjusi irgi už Kuklio), puiki 
dainininkė ir pasakų sekėja, pasakoja, kad, uždarius Didžiu
liuose mokyklą, jos slapta bėgusios jau iš valdiškos mokyk
los į lietuvišką skaityklą, nors mokytojas labai draudęs, ma
žinęs elgesį ir biauriai jas pravardžiavęs.

Žmonės ištvėrė, iškentėjo. Sulaukė geresnių dienų. Dabar 
Kazys Videika, Kukliai — Tomas ir abu Jonai — jau seneliai, 
Marytės Melnikaitės kolūkio pensininkai. Kazį Videiką ir 
kitus kartas nuo karto aplanko Poškonių aštuonmetės mo
kyklos pionieriai, mokytojai, o buvusieji raudonarmiečiai 
pasakoja jiems, kaip kovojo su jaunos Tarybų respublikos 
vidaus ir užsienio priešais.

DIEVENIŠKIŲ APYLINKIŲ 
EKONOMINIS
IR KULTŪRINIS GYVENIMAS 

Ksaveras Dainauskas
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amatininkų: kubilių, kalvių, batsiuvių, siuvėjų, audėjų. Žmo
nės gyveno skurdžiai. Tiesioginio susisiekimo su Vilniumi 
nebuvo.

Lenkų okupacijos metais Dieveniškių apylinkėje kultūri
nis gyvenimas merdėjo. Beveik visos lietuviškos mokyklos 
buvo uždarytos, o apylinkėje tebuvo vos 4 pradinės ir Dieve
niškių miestelyje viena septynmetė mokykla lenkų dėstomą
ja kalba. Nebuvo nė vieno kultūros židinio — kultūros namų, 
bibliotekos. Į Dieveniškes retkarčiais užklysdavo kilnojamas 
kinas. Bet ir jį lankydavo labai maža žmonių, nes už įėjimą 
reikėdavo mokėti beveik dienos uždarbį. Artimiausia ligoni
nė tebuvo už 12 km nuo Dieveniškių. Bet gydymas joje buvo 
mokamas ir paprastam valstiečiui neprieinamas.

Nuo 1939 m. spalio 10 d. iki 1940 m. rugpiūčio 3 d. Dieve
niškių apylinkė įėjo į Baltarusijos TSR teritorijos sudėtį. 
1940 m. rugpiūčio 3 d. ši teritorija, daugiausia gyvenama lie
tuvių, buvo priskirta prie Lietuvos. Tarybiniais metais buvu
sio užkampio vaizdas neatpažįstamai pasikeitė.

Šiuo metu į Dieveniškių zoną įeina 5 apylinkės: Kat- 
kuškių, Poškonių, Jurgelioniu, Šarkaičių ir Dieveniškių. To
se apylinkėse susiorganizavę penki kolūkiai ir vienas 
tarybinis ūkis: „Pirmyn", M. Melnikaitės, „Darbo didvyrio", 
„Draugystės", Rudnios kolūkiai ir Dieveniškių tarybinis ūkis. 
Vienas iš pirmųjų susikūrė Kalinino kolūkis (šiuo metu su
stambintas Dieveniškių tarybinis ūkis), į kurį įstojo 12 Die
veniškių valstiečių. Vėliau įsisteigė ir kiti kolūkiai.

Pravažiuodamas Dieveniškių zonos apylinkes, matai nau
jus šiuolaikinius gamybinius ir visuomeninius pastatus. Apy
linkėse yra 19 gyvulininkystės pastatų, 3 vandens gręžiniai. 
Dieveniškėse išaugo keturaukštis kaimo profesinės-techninės 
mokyklos Nr. 17 moksleivių bendrabutis, triaukštis vidurinės 
mokyklos pastatas, dviaukštis apylinkės tarybos namas, gy
venami namai mokytojams, elektros tinklų, tarybinio ūkio 
darbuotojams, didžiulis profesinės-techninės mokyklos moko
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masis korpusas. Dieveniškių miestelyje veikia buitinio gy
ventojų aptarnavimo punktas, ligoninė, pieno separavimo 
punktas, kultūros namai ir biblioteka. Nuo 1958 m. Dieveniš
kės turi puikų susisiekimą su Vilniumi. Bet kurio kolūkio kol
ūkiečiai gali be vargo pasiekti rajono centrą ir Vilnių. Šiuo 
metu kolūkiuose yra apie 40 sunkvežimių. Kolūkiai turi 58 
traktorius, 15 kombainų. Kolūkiečių darbas laukuose ir gy
vulininkystės fermose darosi lengvesnis ir produktyvesnis. 
Žemė geriau įdirbama, patręšiama. Prieškariniais metais mi
neralinių trąšų valstiečiai nenaudojo. Tuo tarpu 1960 metais 
dirvų tręšimui jie panaudojo 33 tūkst. tonų organinių ir 844 
tonas mineralinių trąšų, o 1965 m. 44 tūkst. tonų organinių 
ir 2,5 tūkst. tonų mineralinių trąšų.

Technika ir mechanizacija padėjo kolūkiams didinti gy
vulių bandas. 1965 m. karvių skaičius minėtuose kolūkiuose, 
palyginus su 1960 m., padidėjo beveik 1,5 karto, ir dabar jų 
yra 811. Sėkmingai auga ir plečiasi kiaulių ūkis. Jame apie 
2,5 tūkstančio kiaulių. Prieškariniais metais arklys buvo pa
grindinė traukiamoji jėga ir transporto priemonė. Šiandien 
jį pakeitė sunkvežimis, traktorius, kombainas ir kitos žemės 
ūkio mašinos. Todėl neatsitiktinai arklių skaičius mažėja. Jei
gu jų 1960 m. tuose ūkiuose buvo apie 600, tai dabar — tik 
400.

Ponų Lenkijos valdymo metais grūdų derlius šiose vietose 
sudarydavo vos 3—4 cnt iš ha, o bulvių 40—50 cnt. 1965 m. 
grūdinių kultūrų derlingumas Dieveniškių ūkiuose buvo apie 
7—10,5 cnt iš ha, o bulvių — 60—125 cnt. Džiugūs skaičiai 
ir pieno bei mėsos gamyboje. Apylinkės ūkiai 1960 m. 100 ha 
naudojamos žemės gamino po 13—25 cnt mėsos ir po 55— 
134 cnt pieno, o 1965 m —po 32—48 cnt mėsos ir po 135— 
165 cnt pieno. Tuo būdu buvęs buržuazinės Lenkijos užkam
pis tarybiniais metais virto stambios žemės ūkio gamybos 
vienetu, nulėmusiu naujas kultūros vystymosi sąlygas.

Sėkmingai kylant ekonomikai, žymiai pagerėjo kolūkie
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čių kultūrinis ir buitinis gyvenimas. Jeigu buržuaziniais me
tais valstiečio šeima vos pramisdavo iš savo sklypelio, tai 
dabar kolūkiečio šeima galvoja ne vien apie duoną, bet ir 
apie kultūringą poilsį, kiną, teatrą ir kt. Vien Dieveniškių 
tarybiniame ūkyje viršum 50 tarybinio ūkio darbininkų na
mų stogų iškilo televizijos antenos, daugelyje butų yra radi
jo aparatų, dviračių ir motociklų.

Dieveniškių zonos kolūkiečių tarpe yra gamybininkų, ku
rie nusipelnė šlovės ne tik savo kolektyvų, bet ir rajono bei 
respublikos darbo žmonių tarpe. Dieveniškių tarybinio ūkio 
zootechnikė V. Jurevičiūtė ir brigadininke B. Daugirdaitė, 
Rudnios kolūkio traktorininkas J. Blaževičius apdovanoti 
TSRS medaliais. Rudnios kolūkio pirmininkas J. Vernikovs- 
kis yra Lietuvos TSR nusipelnęs žemės ūkio darbuotojas. 
Nuoširdžiai ir su atsidavimu dirba M. Melnikaitės kolūkio 
karvių melžėja Janina Silabritaitė, „Pirmyn" kolūkio karvių 
melžėja Janina Radiukevič, „Darbo didvyrio" kolūkio vete
rinarijos sanitaras Stanislovas Petrilovskis ir daugelis kitų.

Dieveniškių apylinkėse veikia 1 vidurinė, vakarinė vidu
rinė, 6 aštuonmetės ir 10 pradinių mokyklų, kuriose dirba 93 
mokytojai ir mokosi apie 1200 vaikų. Čia yra ligoninė, 4 me
dicinos punktai, kuriuose dirba 1 gydytojas ir 8 medicinos 
personalo žmonės. Veikia ketveri kultūros namai ir keturios 
bibliotekos, vienuolika kino punktų.

Ne vienas Dieveniškių vidurinės mokyklos auklėtinis dir
ba atsakingą darbą ne tik rajone, bet ir kitose respublikos 
vietose. Kai kurie jų mokytojauja Eišiškių rajono mokyklose 
(J. Zaborskienė, L. Kropa, B. Palėkas). Nemaža šios mokyk
los auklėtinių nuėjo dirbti į žemės ūkį.

Nusenusiems kolūkiečiams mokamos pensijos. Jų šiose 
apylinkėse yra 781. Jiems valstybė kas mėnesį išmoka 9375 
rublius.

Kaip matome, tarybinė santvarka dieveniškėnams sudarė 
sąlygas vystyti savo ekonomiką ir kultūrą.
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Žemdirbystes įrankiai

Pranė Dundulienė

Žemdirbystė ir jos įrankiai Dieveniškių ir gretimose apylin
kėse, kaip ir visoje Lietuvoje, nuėjo ilgą kelią. Jos atsiradi
mas ir tolesnė raida priklausė nuo ekonominių, geografinių- 
klimatinių sąlygų. Tačiau šis priklausomumas palaipsniui ma
žėjo, keičiantis ir tobulėjant darbo įrankiams.

Dieveniškių apylinkėse žemdirbystei vystytis sąlygos 
nebuvo geros, nes žemė čia smėlėta ir akmenuota. Šiame 
krašte, kaip ir kitur, pirmieji žemdirbiai, be abejo, laukus dir
bo kapliais, iš kurių išsivystė simetrinės konstrukcijos viena- 
dančiai arklai. Kada jie šiose vietose atsirado, žinių neturime. 
Tačiau reikia manyti, kad čia; kaip ir kitur, jie galėjo atsirasti 
geležies amžiuje, pirmiausia tuose rajonuose, kur buvo ge
resnės žemdirbystės sąlygos. Seniausias šių apylinkių ark
las turėjo būti rėžtuvinis su ragočiumi, padarytas iš iškas
tos su šaknimis pušaitės. Tokio tipo arklas, daugiau ar mažiau 
ištobulėjęs, išliko iki nesenų laikų. Visų pirma, jis buvo pri
taikytas arti lydiniams, akmenuotoms ir lengvoms žemėms, 
kur buvo naudingas negilus arimas, padedantis greit džiūs- 
tančioje smėlėtoje dirvoje išlaikyti reikalingą drėgmę.

Arklas su ragočiumi buvo labai paprastos konstrukcijos. 
Jį dirbo iš atitinkamai nuaugusios iškastos su šaknimis pušai
tės, kurios dvi šaknys sudarė rankenas. Prie ragočiaus pri
taisydavo išarą — žagrę. XX a. pradžioje šio tipo arklas buvo 
tobulinamas, pridedant daugiau geležinių dalių ir pavažą.

Dieveniškių apylinkėse buvo naudojamas ir pavažinis-rė- 
minis arklas, susidedantis iš pavažos, norago, užpakalinio ir 
priekinio stulpelio, medinių, vėliau geležinių sparnelių iš
raustai žemei nustumti. XX a. pasiturį valstiečiai dirbosi kal
vėse geležinius arklus — vagotuvus.
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Dieveniškių apylinkėse nuo seno buvo naudojama plūgi- 
nio tipo asimetrinės konstrukcijos dvidantė lietuviškoji 
žagrė, kuri buvo išplitusi ne tik mūsų aptariamose apylin
kėse, bet gana dideliame Rytų Europos vakarinės dalies plo
te, seniau apgyventame jotvingių.

Rašytinių žinių apie Dieveniškių apylinkių žagres turime 
tik nuo XVI a. Šiuose šaltiniuose nurodoma, kad artojai žag
rių noragus paprastai dirbdavosi iš geležies. 1520 m. Gera- 
nainių dvaro (esančio apie 9 km nuo Dieveniškių) aprašyme 
minimos 208 geležies krytės ir 90 porų noragų. Be to, nuro
doma, kad kiekvienais metais valstiečiai turėję duoti dvarui 
po 30 porų noragų ir po 50 kryčių geležies1. Noragų skaičia
vimas poromis sako, kad tai buvo ne vienadančių arklų no
ragai, o dvidančių žagrių.

1 Археологический сборник документов, отн. к истории Северозапад
ной России, т. I, 1897, стр. 15—16.
2 Žemdirbystės įrankių piešiniai D. Dundulytės.

Dieveniškių apylinkių žagrė, kaip ir kitos lietuviškos žag
rės, buvo meistriškai ir racionaliai sukonstruota (1 pav.1 2). 
Pagrindinį jos korpusą sudarė ragočius su rankenomis, pada
rytas iš nestoro (10—12 cm) lengvo pušinio, uosinio ar egli
nio medžio (jo ilgis apie 2,5 m).

Ragočiaus gale buvo išgręžiamos skylutės užkišti vageliui 
(žvirbliui), su kuriuo buvo pritvirtinamas jungas. Kitame ra
gočiaus gale (prie rankenų) buvo iškalama skylė (lizdas), į 
kurią buvo įstatoma išara (žagrė), pakrypusi nuo ragočiaus 
43—45° kampu. Išsikišusi virš ragočiaus išaros dalis vadinosi 
plunksna, o apačioje iš dešinės pusės išsikišusi dalis — slenks
čiu. Išaros ilgis apie 114 cm, plotis— 17 cm, storis — 7 cm. 
Kitas išaros galas užsibaigia šakėmis, ant kurių užkalta gele
žiniai apvalūs noragai. Vienas jų, esantis kairėje pusėje, yra 
platesnis ir trumpesnis. Jis vadinamas kairiuoju, jo ilgis apie 
18 cm, plotis 7 cm. Dešinysis noragas (kumpys) turi apie 
20 cm ilgio ir 6 cm pločio. Jis truputį suktas. Kairysis nora-

64



LIAUDIES BUITIS

gas taip pritvirtintas, kad į dešinįjį būtų pakrypęs kampu. Jis 
atrėžia velėną nuo dirvos. Abu noragai įtaisyti beveik hori
zontaliai ir sudaro tarsi gulsčią pavažą. Tačiau akmenuotose 
dirvose, norėdamas aplenkti kliūtis, artojas žagrę pastato 
statmeniau.

1 pav. 1 — Dvi verstuvė žagrė, Prabaščiškių k., 2 — dviverstuvė 
žagrė su ratuku, Rimašių k.

Lietuviškoji žagrė turi dvi verstuves (patyčias), padary
tas iš slidaus medžio (obels, kriaušės, liepos ir pan.), kad prie 
jų neliptų žemė. Verstuvės apatinėmis dalimis įleistos į no
ragų ausis. Dešinioji verstuvė paprastai būna siaura ir aštri: 
ilgis apie 39 cm, plotis — 5,5 cm. Jos funkcija — atrėžti ir 
pakelti velėną. Kairioji verstuvė yra plati, platėjanti į viršų 
ir išlenkta spirale. Ji atverčia vagą. Jos ilgis apie 35 cm ir 
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plotis 14 cm. Tokia verstuvė pakeltą vagą atverčia spiraline 
linija ir ją sutrupina. Jei ankstyvųjų žagrių verstuvės buvo 
medinės, tai XIX a. pabaigoje — XX a. jos pradėtos daryti iš 
geležies.

Išara prie ragočiaus pritvirtinta pažagre (pamiečiu), kuri 
dažnai buvo daroma iš kadagio (ėglio), ir virve iš karnos, 
o vėliau iš kanapių. Jei ankstyvųjų žagrių pamietis buvo ka
daginis, tai vėliau (XIX a. pab. — XX a.) — geležinis. Pamie
tis įstatomas į žagrės apačioje padarytą išpiovą. Pažagrė su 
virve ne tik suteikdavo išarai tvirtumo, bet ir padėdavo ar
tojui reguliuoti vagos platumą. Norėdamas arti siauresnėmis 
vagomis, artojas virvėmis pakreipdavo išarą į dešinę pusę, 
o pastūmęs išarą į kairę, gaudavo plačią vagą. Vagos gylį 
jis reguliuodavo, įkaldamas tarp ragočiaus ir išaros ąžuoli
nių kyliukų, ir tuo būdu išarą pastatydavo daugiau ar ma
žiau statmenai. Ardamas negilią vagą, kyliuką visai išimda
vo. Ardamas išdžiūvusias dirvas, išarą pastatydavo stačiau, 
o drėgnas — gulsčiau.

Rankenas ir ragočių sudarė medžio šaknys. Prie dešinio
sios (tiesiosios) rankenos buvo pritvirtinta lazdyno ar beržo 
lenkta šaka — runkavėtas, kurios kitas galas buvo pritaisy
tas prie ragočiaus. Prie kairiosios (kreivosios) rankenos buvo 
pritaisoma lenkta beržinė rankenėlė. Kitame ragočiaus gale 
buvo įkaltas vagelis (žvirblis), prie kurio vytimi buvo pri
taisytas jungas (2 pav.).

Tokia žagre artojai arė pora jaučių (2 pav.). Neturtingieji 
valstiečiai arė ir vienu jaučiu. XIX a. pradėjus arti arkliais, 
ši žagrė buvo pritaikyta vienam arkliui: buvo nuplaunamas 
ragočiaus galas ir prie jo pritaisomos ienos. Be to, ji buvo 
daroma mažesnė. Šias žagres vietos gyventojai vadino ant 
skripkos. Kadangi jos buvo gana sunkios, todėl artojai ėmė 
dirbdintis žagres ant ratuko, kuris pirmiausia buvo daromas 
iš medinės skritės, vėliau su stipinais. Kartais žagrė buvo da
roma ant dviejų ratukų. Žagrės su ratukais daugiausia plito 
XX a. pirmaisiais dešimtmečiais. Arklį į žagrę kinkė su pa
valkais, balneliu, o kartais su lanku.
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Dieveniškių žagrė su asimetrine ariamąja dalimi jungė 
geriausias plūgo ir arklo savybes. Ji buvo meistriškai pritai
kyta vietiniam dirvožemiui. Todėl nenuostabu, kad šiose apy
linkėse ji buvo plačiai naudojama iki pat kolūkių susikūrimo.

2 pa v. Jaučių žagrė, 2ižmų k.

Ši žagrė ypatingai tiko bulvėms sodinti, kadangi išvarydavo 
vagą nelygiu dugnu. „Po žagre" sodintos bulvės daug geriau 
augdavusios, negu „po plūgu", kuris išvarydavo vagą kietu, 
plačiu dugnu.

Geležinis plūgas (plūvas) Dieveniškių apylinkės dva
ruose, kaip ir kitose Lietuvos vietose, atsirado XIX a. (3 pav.). 
Tačiau valstiečių ūkiuose jis ėmė plisti tik po pirmojo pa
saulinio karo. Pirmiausia plūgus įsigijo valakiniai valstiečiai, 
paskui pusvalakiniai. Didesnė smulkiųjų valstiečių dalis plū
gų įsigyti nepajėgė, ir jie iki pat pokario metų arė žagrėmis. 
Plūgas susidėjo iš dišliaus, rankučių, norago, reguliatoriaus, 
raikos ir pastumanto (4 pav.). Susikūrus kolūkiams, pagal se
ną tradiciją buvę valakiniai ir pusvalakiniai valstiečiai savo 
arus arė plūgais, o buvę smulkieji valstiečiai — žagrėmis.

67



LIAUDIES BUITIS

Artojas, išeidamas pirmąkart pavasarį arti (užarti), nešėsi 
maišelyje duonos su druska, kurią pririšdavo prie žagrės, 
Užartą duoną parsinešęs namo, valgė, pasidalydamas su vi
sais šeimos nariais ir duodamas arkliui.

Dieveniškių apylinkėse žemė drėgnoka, todėl ji buvo aria
ma užuoganomis, t. y. lysvėmis, susidedančiomis iš 6 —12 va-

3 pav. Namų darbo pavažinis arklas, Prabaščiškių k.

gų. Užuoganą pradėdavo arti per vidurį, sumesdami pirmą
sias dvi vagas į sumestinę. Vieną užuoganą nuo kitos skyrė 
gili vaga — išmestinė, kuri, ariant tą pačią dirvą kitąkart, 
buvo suariama į sumestinę, o buvusioje sumestinės vietoje 
buvo išariama išmestinė. Sausesnes dirvas ardavo lygiai, t. y. 
biėkomis. Tačiau toks arimas buvo laikomas mažiau naudin
gas. Jame pasėtus javus, ypač rugius, suvagodavo, kad nu
tekėtų vanduo.

Rugienas dažniausiai arė iš rudens ir jų neakėjo. Pavasarį 
pakeldinėjo ir sėjo. Pūdymą arė pavasarį, o prieš rugių sėją 
jį kartojo. Užžėlusias dirvas trejodavo. Kartais ardavo per 
vagi, t- У- vieną vagą išrausdami, o kitą apversdami.

Akėčios nuo seno buvo pintos iš eglės ar lazdyno ša
kų, surištos penkiomis eilėmis skersai ir išilgai karklų virvė
mis. Kiekviename šakų susikirtime ir kraštuose buvo sukala- 

68



LIAUDIES BUITIS

mi 25 ąžuoliniai akėčvirbaliai (dantai, prudkeliai), kurių užpa
kaliniai buvo ilgesni (apie 38 cm), priekiniai — trumpesni 
(28 cm).

Akėčios buvo traukiamos kampu, kad kiekvienas kuoliu
kas eitų kita vaga. Akėčių kampe buvo įtaisyta medinė тап-

4 pav. 1 — Plūgas, Stalgonių k., 2 — bulvių vagotuvas, Dieveniškės
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ka, kuria jas pakeldavo ir palikdavo susikaupusią žolę. Leng
voje žemėje per vieną vietą skersai ir išilgai pervažiuodavo 
2—3 kartus, o sunkioje arba mažai išdirbtoje — po 4—5 kar
tus. Kad akėčios giliau purentų žemę, ant viršaus uždėdavo 
akmenį ar kelmą.

Buvo ir rėminių (rominių) akėčių su ąžuoliniais akėčvir- 
baliais. Rėminės akėčios su geležiniais akėčvirbaliais dvaruo
se buvo žinomos XIX a. Valstiečių ūkiuose jos paplito tik 
XX a. trečiajame dešimtmetyje. Pirmiausia jas įsigijo vala- 
kiniai valstiečiai, paskui pusvalakiniai, o prieš antrąjį pasau
linį karą ir smulkieji valstiečiai.

Akėčios su geležiniais akėčvirbaliais čia buvo vartų for
mos. Viršutinės akėčvirbalių dalys buvo užlenktos ir priplo
tos prie balžienų viršaus. Jų ilgis apie 110 cm, plotis apie 
1 m.

Eglės šakų akėčios Dieveniškių apylinkėse atskirais atve
jais buvo vartojamos dar XIX a. pabaigoje išdirbti naujie
noms (verčiant mišką dirva). Tokios akėčios buvo dirbamos 
iš šakotos eglės viršūnės, atkertant apie 1 m ilgio jos gabalą 
ir taip nukapojant šakas, kad prie kamieno liktų apie 20 cm 
ilgio šakų galai. Prie plonesnio šių akėčių galo pririšdavo 
storą virvę, už kurios kinkydavo arklį ar jautį ir akėdavo.

Dirvų -tręšimas Dieveniškių apylinkėse buvo būti
nas, nes žemė nebuvo pakankamai gera. Tačiau trąšų neuž
tekdavo — mat, valstiečiai nedaug teturėjo gyvulių. Papras
tai dirvas tręšdavo kas septinti metai. Patręšton dirvon daž
niausiai sodindavo bulves, po kurių kitais metais sėjo mie
žius, o po jų rugius. Pūdymo tręšdavo apie Уз—V4. Bulvėms 
skirtas trąšas XIX a. padžiovindavo, iškratydami ant dirvos 
prieš dvi tris dienas iki bulvių sodinimo. XX a. pakratytas 
trąšas tuoj užardavo.

Mėšlui vežti dažnai telkdavo talkas, į kurias kaimynai 
kvietė vieni kitus. Talkininkai atvykdavo su savo vežimais 
ir šakėmis, kurios seniau buvo medinės, о XX a. geležinės. 
Mėšlui versti naudojo verteklį.
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XIX a. pabaigoje pūdyme pradėjo sėti lubiną. O tai ardė 
tradicinį trilaukį1. Lubiną apardavo žydintį. Apariant ant ra- 
gočiaus priešais verstuves iš dešinės pusės pakabindavo ant 
virvės akmenį, kuris palenkdavo lubiną į šoną.

Buvo blogų, niekuomet netręštų dirvų, kurias, anot žmo
nių, tręšdavo vieversiai. Jos būdavo taip nualėjusios, kad 
net ir pasėtos sėklos negrąžindavo. Tada jas „mesdavo" ko
kiai dešimčiai metų: per tą laiką jos apaugdavo miškeliu, ku
rį iškirsdavo, išdegindavo, suardavo ir dvejus trejus metus 
sėdavo rugius arba grikius. Paskui vėl „mesdavo" dešimčiai 
metų ir t. t.

Sėjos pirmoji diena buvo nepaprasta. Tą dieną žmonės 
atlikdavo tam tikras apeigas, kad būtų geras derlius. Sėją 
pradėdavo pilnatyje antradienį. Sėjėjas, eidamas sėti, nešėsi 
saują šiaudų ir duonos, visa tai padėdavo ant pirmos sėjamos 
užuoganos. Sėją pradėdavo šventintais javais.

Javus sėjo vyrai iš sėtuvės, padarytos iš suskaldyto laz
dyno sluoksnių ir šiaudų. Sėjėjas sėtuvę pasikabindavo per 
petį ir sėdavo viena ranka. Dvaruose kartais sėdavo ir dviem 
rankomis, tačiau, valstiečių manymu, šitaip sėjami rugiai 
pasisėdavę nelygiai. Sėjos tankumą reguliavo sauja. Sėjant 
tankiau, sėmė pilnesnę saują, o rečiau — ne tokią pilną. Sė
jant atskirą javų rūšį, sėjėjas privalėjo žinoti, kokiomis sau
jomis sėti. Pvz., pilna sauja sėjo avižas, apypilne — miežius, 
o grikius ir linus sėjo, semdamas trimis pirštais. Pagal seną 
tradiciją geron žemėn sėjo tankiau, tikėdami, kad ji pajėg
sianti išauginti daugiau pasėlių. Daugiausia sėjo rugių, kiek 
mažiau avižų, miežių, grikių, bulvių. Mažai sėjo seradėlės, 
vikių, pupų, pilkųjų žirnių, linų, kanapių. Pasėtus rugius ir 
grikius užakėdavo, o avižas, miežius ir žirnius apardavo žag
re (miežius apardavo negiliai, o avižas ir žirnius — giliau). 
Javus sėjo užuoganomis. Į vieną užuoganą pasėdavo 2—3 
pūdus. Užuoganą suskirstydavo į keletą varsnų, apsėtą vars-

’ Šiame krašte žemė buvo išmatuota valakais XVII a.— 2r. K. Jablons- 
kis ir M. Jučas, Lietuvos inventoriai XVII a., Vilnius, 1962, p. 38.
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ną užakėdavo arba užardavo. Pasėję rugius, šiaudus sudė
davo rateliu ir viduryje užpildavo žemėmis. Jie vaizdavo 
saulę, šildančią ir auginančią pasėtus rugius. Bulves taip pat 
sodindavo užuoganomis. Paaugusias kaupė (apipylinėjo) ka- 
počiais, kurie XIX a. dažniausiai buvo mediniai (medžiagi
niai), geležiniai paplito XX a. Kartais bulves sodino vagomis. 
Tada išdygusias akėjo, o paaugusias apardavo (varinėjo) 
arklu arba nuimtomis verstuvėmis žagre. Bulvienose pava
sarį sėjo miežius, ant kurių užsėdavo dažniausiai raudonųjų 
dobilų.

P i a u t u v a i šiame krašte buvo naudojami nuo seno. Jie 
iki susikuriant kolūkiams buvo pagrindiniai derliaus nuėmi
mo įrankiai.

Piautuvais piovė daugiausia moterys. Pradėdamos piauti 
rugius, piautuvus tepė velykiniu spirgu, kad pelės javų ne
kapotų. Taip pat nešėsi į lauką duonos. Ja vaišinosi, suplo
vusios pirmąjį rugių pėdelį. Jį parnešusios namo, statė kampe 
už stalo (pakūčion). Baigdamos piauti rugius, palikdavo ke
letą nenupiautų rugių varpų, prie jų padėdavo duonos su 
druska ir dėkodavo žemelei už derlių — duoną. Nuplautus 
rugius statė į mendelius. Suvežus rugius, rugienose surinkda
vo varpas, iš kurių ištrindavo grūdus rankomis. Nuo XIX a. 
dvaruose buvo žinomos kertamosios mašinos. Veždami rugius 
į klojimą, šalinėje paberdavo raudono velykinio kiaušinio 
lukštų, padėdavo gabaliuką užartos duonos, eglės šakų ir 
kryžmai paklodavo iš pirkios kampo atneštą pėdą, kad pelės 
rugių nekapotų.

Spragilai čia, kaip ir kitur, buvo vartojami nuo ne
atmenamų laikų. Jais vidutiniai ir smulkūs valstiečiai kūlė 
iki susikuriant kolūkiams. (Spragilais dar ir dabar kolūkiečiai 
kulia savo aruose užaugintus rugius ir miežius.)

Spragilas susideda iš spragilinės, buoželės ir jungelio, kar
tais vadinamo ūžiku, ir kaklaryšio. Spragilinę dirbo iš laz
dyno, buoželę — iš ąžuolo ar beržo, o jungelį — iš šikšnos, 
padarytos iš karvės kojos odos. Jungelį pririšdavo prie spra
gilinės ir buoželės kaklaryšiu, t. y. kanapine virvute arba 
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siaura šikšnele. Spragilinė buvo apie 2 m ilgio. Buožę kiek
vienas atsimatuodavo saujomis, sakydamas: „Kur eini?— 
Medžian.— Ko?— Buoželės.— Kam? — Spragilui. — Ką dirb
si?— Kulsiu." Kuldavo anksti rytą, pėdus pasikloję klojime 
ant laito (grendymo). Pasišviesdavo, degindami puode sma
lingus šakalius. Po pirmojo pasaulinio karo pradėjo naudoti 
žibalines lemputes.

Kuliamosios mašinos Dieveniškių apylinkių dva
ruose buvo žinomos XIX a., tačiau valstiečių ūkiuose jos pa
sirodė tik XX a. pradžioje. Pirmosios kuliamosios buvo ran
kinės. Fabrikinę arklinę kuliamąją 1913 m. nusipirko Mačiu- 
čių kaimo valakinis valstietis Jakaitis. Nusižiūrėjęs į ją, pa
našią kuliamąją pasidirbo Poškonių valstietis Kračius. Tuo 
metu kuliamąsias turėjo Bėčionių, Stalgonių ir kiti kaimai. 
Gedūnų kaime buvo didelė medinė namų darbo kuliamoji su 
ratu ir mediniu maniežu. Apie 1937 m. beveik visi valakiniai 
valstiečiai kūlė mašinomis, kurių vienos buvo namų darbo, 
kitos — fabrikinės.

Pagrindinis valstiečių javų valymo įrankis praeityje buvo 
rankinė medinė vėtyklė, kuria vėtė ant grendymo prieš 
vėją. Tačiau dvaruose nuo XIX a. buvo žinomi javams valyti 
arpai. Nuo XIX a. pabaigos arpus pradėjo naudoti ir va
lakiniai valstiečiai, kurie juos pirkdavo iš fabriko arba pasi
darydavo pas vietinius meistrus. Vėtymą vėtykle valstiečiai 
daugiau vertino, negu vėtymą arpu, teigdami, kad pastarasis 
prastai skiriąs geruosius grūdus nuo blogųjų. Vėtant vėtykle 
gautus geriausius grūdus vadino pirmalakiais, kuriuos skyrė 
sėklai. Po jų ėjo blogesni — duoniniai ir pagaliau patys blo
gieji, vadinamieji ažodžiai, arba kiauliaviniai. Sėmenis leis
davo per ištemptą storą audeklą. Sėmenys nubėgdavo, o žo
lių sėklos pasilikdavo ant audeklo. Išvėtytus javus laikė aruo
duose, kubiluose, šiaudinėse pintinėse (boniose) arba išskap
tuotuose loviuose. Sėmė juos dideliu mediniu samčiu (kaušu).

Taigi šiame Lietuvos kampelyje ilgiausiai išsilaikė archai
nės žemės dirbimo formos ir tradicinė technika, kai tuo tarpu 
vakarų, šiaurės ir vidurio Lietuvoje, o taip pat Suvalkijoje 
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naujoviški ūkininkavimo būdai ir patobulinta technika veržė
si į žemės ūkį jau nuo XIX a. pradžios. XIX a. pabaigoje — 
XX a. pradžioje minėtose Lietuvos dalyse nauja technika bu
vo užėmusi vyraujančią vietą. Atsilikimą Dieveniškių apy
linkėse likvidavo tik kolūkinė santvarka, kuri sudarė sąlygas 
panaudoti naujausią žemdirbystės techniką.

Dieveniškių apylinkių gyventojų verslai praeityje buvo pri
taikyti smulkaus valstiečių ūkio poreikiams tenkinti. Trum
pas kraštotyrininkų ekspedicijos laikas neleido aplankyti 
visų čia gyvenančių amatininkų, nuodugniai ištyrinėti jų 
darbo, tad ir šiuo straipsniu siekiama aptarti tik atskirų ama
tininkų darbą, nedarant platesnių apibendrinimų. Per ekspe
diciją aplankyta keletas dailidžių, krosnininkų, kubilių, kal
kių degikų, be to, teko sutikti vieną ratelninką, vieną puo
džių ir vieną vyrą audėją. Pažymėtina, kad dažnai tas pats 
žmogus sugeba dirbti įvairius darbus: stato namus ir daro 
kubilus, dirba staliaus darbus ir kala geležį, mūrija krosnis 
ir moka austi. Visi jie be išimties susiję su žemės ūkiu. 
Praeityje žemės ūkis ir amatininko darbas vienas kitą pa
pildė. Profesionalas amatininkas dažniausiai buvo tas, kuris 
turėjo maža žemės.

Verslas dažnai priklausė nuo ūkio ir šeimos dydžio, turi
mų įrankių, nuo žmogaus būdo. Viengungiai keliaudavo po 
tolimas apylinkes. Turį šeimas arba žemės dirbdavo artimes
nėse apylinkėse ar namie. Daugelį vargingesnių valstiečių 
imtis amato vertė buvęs pusiau natūralinis ūkis. Valstiečiai 
žemės turėjo mažai, o pramonės artimesniuose miestuose ne
buvo, nes tiek carinė Rusija, tiek ponų Lenkija buvo atsili
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kusios agrarinės šalys. Maži sklypeliai vos teišmaitino paly
ginti nemažas valstiečių šeimas, be to, ir sklypeliai iš kartos 
į kartą smulkėjo.

Dieveniškėnai amatininkai — daugiausia vyresniosios kar
tos žmonės, ne jaunesni kaip 40 metų. Amatų jie išmoko įvai
riai. Daugelis iš savo tėvų. Dailidės (kubiliaus ir račiaus) 
amato iš tėvų išmoko Tomas ir Stasys Palėkai, Juozas ir Vin
cas Suchodolska! iš Valatkiškių; ratelninko — Vladas Kračius 
iš Mačiučių, audėjo — Juozas Malinauskas ir kiti. Kiti mo
kėsi pas artimesnius ar tolimesnius gimines. Feliksas Sabalys 
iš Padvarių kaimo krosnių statybos mokėsi pas dėdę (tėvo 
brolį). Jonas Vasiliauskas iš Pupiškio — pas pusbrolį ir t. t. 
Treti išmoko „patys per save", nusižiūrėję iš kaimyno ar gi
minaičio: Mykolas Jakaitis iš Mačiučių — klumpes daryti, 
Antanas Suchodolskas iš Valatkiškių batus bei pakinktus re
montuoti, Juozas Malinauskas iš Pupiškių — krosnis statyti 
ir t. t.

Dailidės. Kaip minėta, Dieveniškių apylinkėse nemaža 
dailidžių. Vienas kitas iš jų aptartinas skyrium.

Mykolas Andriuškevičius iš Bėčionių kaimo jau trečios 
kartos statybos meistras. Vaikystėje ganė turtingųjų bandą, 
paūgėjęs pradėjo dirbti su tėvu ir broliais. Jie sudarė savo
tišką statybininkų brigadą. Iš pradžių piovė sienojus, lentas, 
tašė rąstus ir dirbo kitokius nesudėtingus darbus. Jiems ne
reikia daug įrankių, pakanka turėti plačiaašmenį kirvį, išil
ginį piūklą, porą kaltų, grąžtų, ir jau gali dirbti. Jie statė gy
venamuosius namus ir įvairius ūkinius pastatus. Šiuo metu 
M. Andriuškevičius dirba kolūkio statybininkų brigadoje. 
Esant reikalui, dirba ir kitus ūkio darbus.

Mėgiamiausias Jono Vasiliausko iš Pupiškių kaimo dar
bas— gyvenamųjų namų įrengimas ir apdaila. Šiuo amatu, 
keliaudamas iš kaimo į kaimą, jis vertėsi iki antrojo pasauli
nio karo. Dabar J. Vasiliauskas yra statybininkų brigados 
narys. Tačiau daugiausia dirba namie, įsirengtoje dirbtuvė
lėje. Turi daug įvairių įrankių: varstotą, medžio tekinimo 
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stakles, įvairių oblių, kaltų, piūklelių ir kt. (1 pav.1) Įvedus 
elektrą, įsitaisė elektrinį vienfazį motoriuką, kuris suka ap
skritą piūklą, kalvės dumples ir kt. Esant reikalui, gaminasi

1 pav. 1 — Ožys ratams dirbti, 2 — įrengimas rogių pavažoms 
lenkti, 3 — ,.tekame", 4 — varstotas

ir būtiniausius geležies reikmenis. Dauguma darbo įrankių 
irgi yra paties J. Vasiliausko pasidaryti. Visuomeniniam ūkiui 
daro langus, taiso ratus ir 1.1. Laisvu laiku dirba pas apylin
kės gyventojus.

Apdailai daugiausia naudoja senus puošybos elementus, 
įvairiai juos derindamas. Langų, gonkų pagražinimams piaus- 
tyti turi pasigaminęs šablonus. Puošimo elementai paprasti, 
griežtų formų. Dirbdamas tiek namie, tiek svetur naudoja 
užsakovo medžiagą.
*

1 Piešiniai paimti iš Lietuvos TSR Istorijos-etnografijos muziejaus fondų.
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Vincas Pūkelis iš Mačiučių kaimo — tvirto sudėjimo, gu
vus žmogus, nors jam jau 73 metai. Seniau vasarą dirbo dau
giausia savo žemę (turėjo 4 ha), laisvu laiku eidavo statyti 
trobesių, rudenį ir žiemą dirbo namie. Darė langus, duris, va
želius, ratus, išeiginius vežimus, vienu metu bandė daryti 
spintas. Jaunystėje dar taisydavo spynas, net sieninius laik
rodžius. Dirba ir kalvio darbus, turi būtiniausius įrankius — 
priekalą, dumples, kūjelius ir kt. Daugiausia laiko praleidžia, 
dirbdamas įvairius medžio darbus.

Vladas Kračius Mačiučių kaime pagrįstai laikomas vienu 
iš geriausių meistrų. Apie save ir savo darbą jis kalba mažai, 
nenoriai rodo darbo įrankius ir visai nerodo savo gaminių. 
Jam keista, kad žmonės domisi ,,tokiais niekais".

Kaip ir tėvas, Vladas dirba langus, duris, deda grindis, 
tačiau svarbiausia darbo sritis — verpimo rateliai. Pastaruoju 
metu ratelių mažiau bereikia, nes valstiečiai labiau naudoja 
pirktinius audinius.

Dieveniškių apylinkėse paplitę verpimo rateliai su špūle 
viršum sukamojo rato. Pagrindinė žaliava ratelių gamybai — 
beržas, epušė; iš jų tekinamos įvairios detalės. Naudojama ir 
kitokios rūšies mediena — pušis, eglė.

Įdomūs V. Kračiaus pasidaryti įrankiai ir įrengimai. Be 
įprastinių dailidės įrankių — varstoto, oblių, kaltų, piūklų 
(2 pav.), jis turi pasigaminęs koja sukamas medžio tekinimo 
stakles. Jos tuo skiriasi nuo kitų apylinkės meistrų staklių, 
kad turi pagreitintojus ir sulėtintojus. Pagamino 1940 m., ta
čiau pastaruoju metu dar galvoja jas tobulinti.

V. Kračius gaminasi ir geležies reikmenis. Šiam tikslui turi 
pasidirbęs ranka sukamas ventiliatorinio tipo dumples. Jos 
pritaikytos dirbti kambaryje, pasidėjus prie krosnies paku
ros. Turi originaliai įsirengęs rankines girnas puskubilyje, 
įtaisytame ant kojų. Miltai kaip moderniame malūne išbyra 
žemyn pro įrengtą medinį vamzdį į kibirą arba maišą.

Krosnininkai. Vienas būtiniausių valstiečio pirkios 
įrengimų yra krosnis (pečius). Dieveniškėnai jose ir valgyti 
verda, ir duoną kepa. Labai retai valgiui gaminti naudojamos 
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viryklos. Kambarius apšildo sienelės, o geruosiuose kamba
riuose statomos apšildomosios krosnys.

Krosnys statomos degtų ir džiovintų plytų. Juozo Sucho- 
dolsko iš Valatkiškių kaimo tvirtinimu, džiovintų plytų kros-

2 pav. 1 — Vedega loviams skaptuoti, 2 — grąžtas stebulėms gręž
ti, 3 — „drilius" skylėms gręžti, 4—5 — griežtuvai medinių indų 
graižtuvams išpjauti, 6 — oblius durų varams išpiauti, 7—9 — 

obliai, 10— rėžtukas

nys net geriau šildančios. Tvirčiausios krosnys esančios tada, 
kai dedama eilė džiovintų ir eilė degtų plytų. Gana dažnai 
į apatinę krosnies dalį, kuri nešyla, dedama rąstų. Degtos 
plytos perkamos, o džiovintas daro vietos meistrai arba patys 
užsakovai.

Džiovintų plytų gaminimo procesas nesudėtingas. Molis 
išminkomas, pridedama šiek tiek smėlio. Minkoma kojomis, 
o daugiau gaminant, panaudojamas ir arklys. Paskui ši molio 
masė krečiama į vienvietes arba dvivietes iš lentučių sukal
tas formas. Išdžiovinę dieveniškėnai tokias plytas plačiai 
naudojo krosnių statybai.

Dieveniškių apylinkėse žymiausi trys krosnininkai: Juo
zas Malinauskas iš Pupiškių, Juozas Suchodolskas iš Valat
kiškių ir Feliksas Sabalys iš Padvarių. Be to, jie dirba ir 
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kitus darbus: Malinauskas — audėjas, Suchodolskas gamina 
džiovintas plytas, daro kubilus ir kitus medžio dirbinius, Sa- 
balys moka dailidės amatą. Paprastai krosnys statomos va
sarą ir rudenį. Dėl to Suchodolskas vasarą daugiausia gamin
davo plytas, rudenį statydavo krosnis, o žiemą dirbdavo ku
bilus.

Krosnių statybos įrankių komplektai negausūs ir įvairių 
meistrų naudojami pagal reikalą ir įgudimą. Pvz., Suchodols
kas naudoja tik plaktuką, vertikalę nustato ,,iš akies", molio 
skiedinį surišimui krečia ranka. Taip darydavo ir jo tėvas. 
Sabalys naudoja plaktuką, skiediniui krėsti — kelnę, vertika
lei nustatyti — gulsčiuką, o koklinių krosnių statyboje pei
lius— koklio perkirtimui arba apkapojimui ir rupaus galąs
tuvo gabalą — suleidimui.

Darbo kainos už krosnies pastatymą ne visada pastovios. 
Jos dažnai priklauso nuo meistro kvalifikacijos. Iki antrojo 
pasaulinio karo J. Suchodolskas imdavo 10 zlotų, F. Saba
lys— apie 15 zlotų arba apie 4—5 pūdus grūdais; už šildymo 
krosnį 5—8 zlotus arba 2—3 pūdus duoninių grūdų. Pasta
ruoju metu daugiausia atsiskaitoma pinigais.

Puodininkės Katrės Misiukevičiūtės, vienintelės šio 
amato atstovės Dieveniškių apylinkėse, tėvai ir seneliai buvo 
seni Rimašių gyventojai, turėję kaimo gale 0,5 ha priesmė- 
lio sklypą. Dėl to puodų gamyba jau vertėsi Katrės seneliai 
Česiuliai, o šie savo patyrimą perdavė dukteriai Sofijai ir 
žentui Misiukevičiui. Sofija žiede puodus, Motiejus Misiuke- 
vičius juos pardavinėjo, vežiodamas po aplinkinius kai
mus ir turgus. Kai motina jau nebepajėgė dirbti šio sunkaus 
darbo, puodų žiedimo ėmėsi Katrė, kuri jau nuo mažens buvo 
artimiausia motinos padėjėja, o pardavinėjo sesuo Ona. Šiuo 
amatu Katrė verčiasi nuo 1939—1940 m.

Puodų žiedimas — sunkus ir varginantis darbas. Arti ne
buvo tinkamo molio — šlyno, reikėdavo vežti apie 6—8 km 
iš Geležių miško, kur pirkdavo pas eigulį arba naktį vogčio
mis prisikasdavo. Be molio, reikėjo ir kitų medžiagų: išdegto 
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akmens smulkios skaldos, kad puodai būtų stipresni ir de
gant krosnyje nesusproginėtų. Išdegusius akmenis rinkdavo 
iš apylinkės pirčių, o vėliau — iš kalkių degimo duobių.

Gamybos technika gana paprasta. Sudėtas į lovį šlynas 
apipilamas karštu vandeniu. Į išmirkusį šlyną dedama sutrin 
tos akmens skaldos, paskui maišomas ir minkomas ant stalo 
ar durų. Minkoma dideliais mediniais kūjais, kol pasidaro 
tąsi masė. Tokia masė dedama ant sukamo skritulio, ir ran
komis daromas puodas. Puodai iš pradžių džiovinami, o pas
kui degami toje pačioje krosnyje, kur kepama duona ir ver
dama valgyti. Degama visą dieną. K. Misiukevičiūtė žiedžia 
puodynes, dubenis, vazonus, čerpes.

Susikūrus kolūkiams, K. Misiukevičiūtė pradėjo dirbti fer
moje: šėrė arklius, ganė karves, esant reikalui, eidavo prie 
lauko darbų. Neužmetė visai ir puodų žiedimo, apylinkės gy
ventojų prašoma, per metus dar padaro keletą partijų puodų, 
daugiausia vazonų.

Audėjas. Juozas Malinauskas iš kitų Dieveniškių apy
linkių amatininkų išsiskiria sugebėjimu puikiai verpti ir gra
žiai austi. Pastaruoju sugebėjimu, ypač mokėjimu sutaisyti 
stakles ir suverti nytis net ir patiems sudėtingiesiems audi
niams, Malinausko dar neaplenkė nė viena aplinkinių kaimų 
audėja.

Malinauską, kaip ir kitus dieveniškėnus, mokė gyvenimas. 
Tėvas Pupiškių kaime valdė 8 ha. Šeimoje buvo trys sūnūs. 
„Dukterų nebuvo,— pasakoja Juozas,— o žemės ne tiek daug, 
tai tėvas su kitais sūnumis dirbdavo ūkio darbus, o man rei
kėjo motinai padėti. Taip ir išmokau visų moteriškų darbų.“ 
Vėliau jis dar pramoko krosnis statyti.

Pradėjęs savarankišką gyvenimo kelią, bandė verstis 
krosnių statyba. Tačiau iš šio verslo negalėjo pragyventi. 
Tada Juozas prisiminė motinos „mokyklą", ėmėsi vyrams la
bai neįprasto darbo — verpti ir austi. Ausdavo milus ir dro
bes, o vėliau lovatieses, staltieses, rankšluosčius ir kt.

80



LIAUDIES BUITIS

1944 m. besitraukdami fašistai sudegino kaimą. Viską rei
kėjo pradėti iš naujo. Šiaip taip susirentęs pirkią, dirbo žemę, 
statė krosnis, verpė ir audė.

Kuriantis kolūkiui, Malinauskų šeima pasuko nauju keliu. 
Už gerą darbą kolūkyje buvo premijuotas. Tačiau nepamiršta 
ir savo amatų: kaimyno prašomas pastato krosnį, audžia iš 
pamėgimo. Padeda kaimynėms audėjoms surengti audimą, 
parinkti raštą.

Gaminių realizavimo būdai. Amatininkai sa
vo gaminius parduodavo aplinkinių kaimų gyventojams ir 
veždavo į artimiausių miestelių turgus. Ponų Lenkijos valdy
mo metu pasiekdavo kartais net Ašmeną, Varenavą, Turge
lius. Taip pat veždavo į Dieveniškes, Benekainis, Trobas. Ge
riausiai prekyba vykdavo mugių dienomis. Gaminius parduo
davo tiek vartotojams, tiek vietos pirkliams. Kainos įvairiais 
laikotarpiais buvo įvairios. Šalia piniginės kainos buvo ir ati
tikmuo pūdais duoninių grūdų. Pvz., vidutinio kubilo kaina 
4 zlotai arba 2 pūdai; ratelio — 16 zlotų arba 6—8 pūdai. Ga
na dažnai net už atliktą darbą įvairiems meistrams ir darbi
ninkams buvo mokama tiek pinigais, tiek natūra: už lango 
rėmų padarymą— 1,5—2 pūdai, už duonkepę krosnį 4—5 pū
dai ir t. t. Net pastaruoju metu už daugelį darbų ar parduo
dant gaminius atsiskaitoma pūdais.

Tarybiniais metais amatininkiška gamyba susiaurėjo. Pir
muoju pokario dešimtmečiu reikėjo mokėti verslo mokestį. 
Vėliau ėmė trūkti žaliavų, ypač miško medžiagos. Pagaliau, 
augant socialistinei pramonei, gyventojai daugumą reikmenų 
ėmė pirktis parduotuvėse. Jaunoji karta ėmė sukti kitu keliu: 
pradėjo mokytis naujų specialybių — traktorininko, vairuo
tojo. Dalis jaunimo nuėjo mokytis į įvairias mokyklas arba 
dirbti į fabrikus, prie statybų.

Kai kurie amatai baigia nykti, pvz., kalkių degimas, odų 
dirbimas. Visai susiaurėjo ratelninkų ir audėjų veikla. Kol 
kas plačiau gyvuoja dar statybininko, dailidės, krosnininko 
amatai.
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Straipsnyje nušviečiami šie kalvystės klausimai: amato tra
diciškumas, kalvių socialinė kilmė, išsilavinimas, jų skaičiaus 
kitimas, kalvės, jų inventorius ir kalvių darbo pobūdis. Ra
šant straipsnį, naudotasi autoriaus padarytais 9 kalvių apra 
šais, D. Matulaitės ir L Jaskėnaitės piešiniais, atliktais eks
pedicijos metu, Z. Korybutiako1, L. Turkovskio2 ir kitų auto
rių darbais.

Apie senas kalvystės tradicijas byloja atskiri vieto
vardžiai, kaip Rudnia, Kalviai, Naujieji Kalviai, Geležiai, 
Kalveliai ir kt., sutinkami Dieveniškių apylinkėse. Tai patvir
tina ir P. Fedorenkos3 tyrinėjimai.

Priklausomai nuo gamybinių jėgų augimo, o ypač yrant 
feodalinei santvarkai, kai nuo manufaktūrinio geležies gamy
bos būdo pereinama prie fabrikinio, gausėja geležies žaliavos 
ir geležinių įrankių gaminimas. Todėl, savaime suprantama, 
sunyksta ir senieji geležies gavybos bei kalimo centrai. Kai 
kurie iš jų nustojo savo reikšmės XVII—XVIII a. Matyt, pa
našus likimas ištiko ir minėtąsias geležies kalimo vietas.

Tačiau, kaip teigia Z. Jasevičius4, J. Olendzkis5, Z. Kory-

*
1 Z. J. Korybutiak, Kowalstwo ludowe w województwie Wileńskiem, 
Wilno, 1936.
2L. Turkowski, Ludowa wytwórczość rzemieślnicza w Wileńskiem i 
Nowogródzkiem, Wilno, 1935.
3П. К. Федоренко, Рудни левобережной Украины в XVII—XVIII 
вв., Москва, 1960, стр. 5, 6, 10, И, 16, 17.
4Z. Jasiewicz, Studia historyczno-etnograficzne nad kowalstwem wiej
skim w Wielkopolsce, Poznań, 1963, p. 7—10, 129—132, 177—179.
5 J. Olędzki, Miejsce i rola kowalstwa w przeobrażeniach kultury ludo
wej na terenie Kurpiowskiej Puszczy Zielonej od połowy XIX do połowy 
XX wieku. — Kurpie, Puszcza Zielona, t. II, Wrocław, 1964, p. 333—340. 
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butiakas1 ir kiti kalvystės tyrinėtojai, geležies kalimo amatas 
XIX a. antroje pusėje — XX a. pradžioje buvo gana reikš
mingas. Reikia pasakyti, kad ir dabar tyrinėtose vietose kol
ūkinio kaimo mechanizacijos augimo negalima įsivaizduoti be 
kalvystės, tiesa, jau gerokai pakeitusios savo profilį ir po
būdį.

Dieveniškių ir artimesnių apylinkių kalviai — buvusių 
mažažemių valstiečių vaikai, dažnai šeimoje gimę pirmieji 
arba antrieji, kiek rečiau tretieji arba ketvirtieji. Tėvai, tu
rėję po 5—10 hektarų ar mažiau nederlingos žemės, nepajėgė 
išlaikyti vaikų žemės ūkyje. Vaikai sklido į šalis, uždarbiavo, 
mokėsi amatų.

Dabartiniams Dieveniškių apylinkių kalviams būdinga tai, 
kad jie amato išmoko ne betarpiškai iš tėvų, t. y. tradicinio 
amato paveldėjimo keliu, bet iš amato pramokusių brolių, 
rečiau — iš kaimynystėje dirbusių kalvių, ir visai nežymus jų 
skaičius specialiai mokėsi kalvystės tolimesnėse vietose — 
miestuose. Mokymasis čia paprastai trukdavo vienerius — 
dvejus metus, labai dažnai jis buvo pripuolamas, atsitiktinis, 
be to, gana brangus. Pastovus trejų metų mokymasis kalvio 
amato čia kaštavo iki 300 zlotų, todėl pasitenkinta jo „pra- 
mokimu" pas gimines. Antai, Rimašių kaimo kalvis ir laikro
dininkas Vincas Vasiliauskas, kurio tėvas žiede ir pardavinė
jo puodus, dar vaikystėje nueidavo į Miežionių kaimą pas 
kalvį Taraškevičių pasižiūrėti „meistrystės" ir taip pramoko 
šio amato. Tarnaudamas kariuomenėje, atsitiktinėmis progo
mis jis dar papildė kalvystės žinias.

Kolūkio „Pirmyn" kalvis A. Žiūras, gyvenantis Dailidžių 
kaime, kalvystės mokėsi pas brolį Stasį, o „Darbo didvyrio" 
kolūkio meistras Edvardas Morozas „ėjo mokslus" pas pus
brolį F. Morozą. Panašiai pas savo brolius kalvystės mokėsi 
ir Rudnios kolūkio kalvis B. Žibartas, ir Dieveniškių tary
binio ūkio kalvis B. Silabritas.

*
1 Z. Korybutiak, Min. veik., p. 27—29.
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Tik M. Melnikaitės kolūkio kalvis J. Česiulis jau po 
karo išėjo mokytis kalvystės pas Šalčninko tarybinio ūkio 
kalvį J. Karčiauską ir mokėsi trejus metus. Čia Jonui teko 
praeiti tradicinį kalvio mokinio ir padėjėjo kelią. Specialiai 
mokytis kalvio amato net už 40 km į Lazūnus vyko J. Ma- 
senas, dabar gyvenantis ir dirbantis Pagaujėnų apylinkėje. 
Jis iš anksto turėjo sumokėti 150 rb už trejų metų mokslą. 
Tačiau teko ne tik mokytis, bet ir dirbti net paprasčiausius 
ūkio darbus, nes jo meistras J. Karpinskas turėjo 8 ha ūkį 
ir, be žemės darbo, vertėsi kalvyste. Kaip matome, tik du iš 
aplankytų ekspedicijos metu kalvių buvo specialiai išvykę 
mokytis kiek toliau. Du iš apklaustų kalvių savo amato pra
moko arba pasitobulino kariuomenėje.

Beveik visi kalviai moka statybos darbų, kai kurie sugeba 
taisyti laikrodžius, nusimano apie staliaus arba tekintojo 
darbą. Bendrasis kalvių išsilavinimas daugiausia siekia 3— 
4 klases, bet esama ir tokių meistrų, kurie yra baigę vos 1— 
2 klases.

Didžioji aplankytų kalvių dalis savo kilme yra lietuviai. 
Dalis kalvių laiko save lenkais arba baltarusiais. Po antrojo 
pasaulinio karo kai kurie kalviai išvyko į Lenkiją.

Išimtį sudarė Dieveniškių kalviai, kurie nuo seno čia gy
veno, dirbo ir, matyt, ,,paveldėjimo" keliu savo žinias bei 
įgūdžius perdavė vaikams. Tai buvo žydų tautybės amatinin
kai. XVIII—XIX ir net XX a. pradžioje panaši padėtis buvo 
daugelyje Lietuvos miestų bei miestelių.

Iš archyvinių šaltinių matyti, kad XIX a. kalvių (bet ne 
šaltkalvių) skaičius didesniuose miestuose gerokai sumažėjo, 
kaimuose ir miesteliuose — paaugo.

Dieveniškės, kaip iš seno susiformavęs miestelis, XIX a. 
pabaigoje — XX a. pradžioje, matyt, buvo daugelio amatų, 
vadinasi, ir kalvystės centras. Įvairaus amžiaus informatorių 
teigimu, iki antrojo pasaulinio karo beveik pastoviai Dieve
niškėse buvę 4—5 ar net 6 kalviai. Kai kurie jų turėjo mo
kinių arba samdėsi darbininkų — padėjėjų (gizelių). Kalvės 
buvusios prie visų pagrindinių kelių, einančių į Dieveniškes, 
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t. y. Subatninko, Geranainių, Daubutiškių, Ašmenos ir kt. 
Didžiojo Tėvynės karo metais Dieveniškėse dirbo du kalviai. 
O dabar čia gyvena keturi, bet du iš jų tarybiniame ūkyje 
jau nebedirba.

Atrodytų, jog dirbančiųjų kalvių skaičius Dieveniškėse 
šiuo metu yra labai sumažėjęs, tačiau negalima pamiršti to 
fakto, jog gretimuose kolūkiuose ir tarybiniuose ūkiuose taip 
pat dirba po 2—3 kalvius (dažnai su padėjėjais). Jų skaičiaus 
augimas yra tiesiogiai susijęs su šio krašto žemdirbystės ir, 
apskritai, materialinės kultūros lėtu kitimu praeityje ir žy
miai paspartėjusiu kilimu tarybinės santvarkos metais. Tuo 
tarpu XX a. pradžioje tik Stakų dvare ir dar viename kitame 
kaime, esančiame už 5—10 km nuo Dieveniškių, buvo po 
1—2 kalvius. Taigi Dieveniškių apylinkėse kalvių skaičius 
nėra sumažėjęs, nors jų darbo pobūdis beveik iš esmės pa
sikeitė.

Dieveniškių ir kitų artimų apylinkių kalvės turi tam tikrų 
šiam kraštui būdingų ypatybių. Beveik pusė kalvių yra pa
statytos naujai arba perstatytos ir įrengtos tik prieš antrąjį 
pasaulinį karą arba po jo. Matyt, dėl lėšų stokos kai kurie 
kalviai visai neturėjo nuosavų kalvių, o dalis jų įrengta ki
tos paskirties pastatuose — svirnuose, kluonuose, pirtyse ir 
net žeminėse. V. Vasiliausko kalvė Rimašių kaime įrengta 
mažame svirne, Stalgonių kaimo kalvė — buvusiame kluone, 
Dieveniškių kalvė laikinai buvo įrengta elektrinėje ir nese
niai perkelta į specialiai pastatytas mechanines dirbtuves. 
Aptiktos tik dvi apie 1920—1930 metus specialiai statytos kal
vės (1 pav.1).

Pagal didumą ir inventoriaus išdėstymą Dieveniškių ir 
gretimų apylinkių kalves reikia skirstyti į tris pagrindinius 
tipus: 1) nedidelės dirbtuvėlės, į kurias panašių XIX a. pabai
goje — XX a. pradžioje galima rasti ir kitose Lietuvos vie
tose; tai Pagaujėnų kaimo kalvė (5,6X6,02 m), Dieveniškių

*
1 Piešiniai D. Matulaitės ir I. Jaskėnaitės.
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1 pav. f — Kalvės planas, Rudnios k., 2 — žaizdras ir dumplės, 
Paęaujėm] k.
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Kiauros (4,5 X 4,5 m) ir Rimašių Vasiliausko kalvės (3X 
X3 m); 2) šiek tiek didesnės kalvės, skirtos keliems kaimams 
ar net visai brigadai, kartais ir apylinkei aptarnauti — Jur
gelioniu kalvė (7X4 m); 3) moderniai įrengtos, didelės kal
vės, skirtos kelių brigadų arba visos kolūkio technikos re
montui, kaip antai: Dieveniškių (8X6,58), Rudnios (su san
dėliu 12,66X7 m). Pastarasis kalvių tipas turi mechaninių 
dirbtuvių pobūdį ir liudija, kaip sparčiai nyksta tradicinės

2 pa v. Kalvių žaizdrai ir dumplės: 1 — Stalgonių k., 2 — Pagau- 
jėnų k.
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senos kalvės ir kyla nauji, moderniški, elektros energija ap
šviečiami ar ištisai elektrifikuoti gamybiniai pastatai (2 pav.)

Anksčiau statytos kalvės nepasižymi inventoriaus turtin
gumu bei įvairumu. Priskaitoma iki 20—25 pagrindinių įran
kių (neskaitant dublikatų). Beveik visi darbo įrankiai, išsky
rus priekalus (3 pav.), didžiuosius kūjus, geležies grąžtus 
(bormašinas), spaustuvus (šriubštokus) ir kitus, yra pasidaryti 
pačių kalvių. Be to, pačių darbo — žaizdrai, dumplės arba 
ventiliatorių įrengimas, įvairūs mažesni kūjai, kirtikliai, rep
lės, grąžtai, net sriegimo įrankiai, rėmai. Labai dažnai šiuos 
įrankius busimieji kalviai pasigamindavo dar besimokydami 
kalvystės (4 pav.).

3 pav. Priekalai, Pagaujėnų k.

Beveik visi informatoriai nurodo, jog kalvio įrankiai, ypač 
ponų Lenkijos valdymo metais, buvo brangūs. Jurgelioniu 
kalvio E. Morozo teigimu, apie 1927—1930 m. kostiumas kaš
tavo apie 60—80 zlotų, beveik tiek pat — grąžtas (50 zl.) 
ir dumplės (50 zl.), o kalvės pastatymas kainavęs net 300 zlo 
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tų. Todėl kai kurie kalviai per kelerius ar net keliolika metų 
na įeidavo is’ovb visir bftinicusius darbo įrankius.

k sus ki.rjrn ko1, kiems, Dieveniškių ir gretimų apy- 
• nk ų k .vai dirbo trrd'cinius su žemės ūkio padargų ga-

4 pav. Replės: 1—Pagaujėnų k., 2 — Jurgelioniu k, 

minimu bei taisymu susijusius darbus: kalė žagrių noragus 
ir verstuves, vėliau, XX a. trečiajame dešimtmetyje,— plū
gus, kaustė roges ir vežimus (ratus). Bene ilgiausiai čia išliko 
ratų ir arklių kaustymas. Tačiau būta ir daugiau tradicinių 
kalvio darbų: piautuvų, kauptukų, trikojų, puodšakių kalimas 
ir kt. Kai kurie meistrai net garsėję apylinkėje piautuvų kali
mu. Dabar jau niekas nekala kirvių, skliutų, grąžtų, kaltų, 
durų vyrių arba užraktų, kraitinių skrynių apkalų arba me
niškų geležinių kryžių, kurių kalimas, sprendžiant iš surink
tos medžiagos, nelabai seniai dar turėjo nemažą reikšmę ir 
buvo gana paplitęs.

Be kai kurių minėtų tradicinių darbų, retkarčiais atlie
kamų pavienių kolūkiečių prašymu, dabar kalvio darbe pa
čią svarbiąją vietą užima jam priskirtų gamybinių kolekty
vų — laukininkystės brigadų, statybininkų brigadų, fermų ir 
sudėtingos transporto bei žemdirbystės technikos remontas, 
atskirais atvejais net gana sudėtingų detalių kalimas. Pvz., 
Rudnios kolūkyje trys kalviai aptarnauja tris laukininkystės 
brigadas, dvi statybos brigadas ir remontuoja visą mašinų bęį 
transporto ūkio turtą. Panašiai yra ir kituose kolūkiuose.

Kolūkiai už įvairius kalvystės darbus dabar moka pastO’ 
vų, garantuotą atlyginimą pagal žemės ūkio artelės valdybos 
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nutarimą, visais atvejais didesnį negu laukininkystėje. Kal
viai iš kolūkio gauna 60 arų žemės, laiko karvių, kiaulių, 
paukščių. Pvz., Dieveniškių kalviui B. Šilabritui iki 1965 m. 
kas mėnesį buvo užrašomi 25 darbadieniai; už darbadienį 
gaudavo 2 kg javų ir 50 кар; nuo 1965 m.— 30 darbadienių, 
o už darbadienį — 2 kg javų ir 70 кар.

Taigi, tarybinės santvarkos metais, ypač susikūrus kol
ūkiams ir tarybiniams ūkiams, statant modernias mechanines 
dirbtuves, tiek Dieveniškių, tiek ir kitų respublikos vietų 
kalvystėje įvyko esminių pakitimų.

ŽEMES ŪKIO DARBININKŲ 
BUITIS 1919—1940 m.

Vitalis Morkūnas

Dieveniškių apylinkėse praeityje vyravo smulkūs ir vidutiniai 
valstiečių ūkiai. Valstiečiai vertėsi gana sunkiai, nes žemė 
buvo prasta, o šeimos gana gausios. Todėl daugelis bežemių, 
mažažemių ir net vidutinių valstiečių vaikų turėjo ieškoti 
darbo miestuose, prie miško darbų arba tarnauti pas buožes 
ir dvarininkus. Dalis žemės ūkio darbininkų išvykdavo dar
bams į Lydos, Ašmenos ir tolimesnes apylinkes, o kai kas 
net į Latviją ir Prancūziją.

Šiuo straipsneliu siekiama išryškinti vieną kitą būdin- 
gesnį žemės ūkio darbininkų buities bruožą Dieveniškių apy
linkėse. Jis pagrįstas medžiaga, užrašyta ekspedicijos metu 
iš buvusių samdinių: Motiejaus Cesiulio iš Rimašių kaimo, 
Jono ir Broniaus Zadareckų, Elenos Mozalienės iš Stalgonių, 
Anelės Andriuškevičienės, Marijos Pukelienės, Antano And
riuškevičiaus iš Bėčionių kaimo ir kitų1.

*
1 Si medžiaga saugoma Lietuvos TSR MA Istorijos instituto Etnografijos sek
toriuje—ES 188(86—104).
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Kaip ir kitose Lietuvos vietose, Dieveniškių apylinkėse 
buvo samdomi metiniai samdiniai, kumečiai ir padieniai dar
bininkai. Pagal seną paprotį metams samdomus darbininkus 
į namus paleisdavo daugiausia per kalėdas, o naujus samdy
davo po trijų karalių, nors kartais samdymas užsitęsdavo nei 
iki pavasario. Mažesnius piemenis dažniausiai samdydavo 
ganyti nuo pavasario iki vėlyvo rudens — visų šventų (lap
kričio 1) arba „ligi užsningant", o paaugusius — visiems me
tams, nes žiemą jie galėjo dirbti įvairius kitus darbus.

Samdytojas paprastai atvykdavo į darbininko namus ir 
tardavosi su tėvais, vyresniaisiais broliais, seserimis ar gi
minėmis. Jei darbininkai suaugę, savarankiški, tai susitarda
vo su jais pačiais. Samdant aptardavo tik atlyginimą, o apie 
darbo sąlygas nebuvo kalbama, nes kiekvienas einąs dirbti 
savo pareigas privalėjo žinoti. Paprastai susitardavo žodžiu. 
Sutartys raštu buvo pradėtos sudarinėti tik XX a. ketvirtame 
dešimtmetyje su dvarų darbininkais. Šiose apylinkėse nebu
vo papročio susitarus duoti darbininkui ar jo tėvams rank
pinigių. Darbo rankų pasiūla čia buvo didelė, ir ūkininkas, 
vienam darbininkui atsisakius, nesunkiai galėjo nusisamdyti 
kitą.

Po pirmojo pasaulinio karo šiose apylinkėse kurį laiką 
buvo labai paplitęs užmokestis natūra — grūdais, linais, vil
na, drabužiais ir kt. Vėliau atlyginimas natūra mažėja, o at
skirais atvejais ir visiškai išnyksta. Imant atlyginimą pini
gais, vienas pūdas rugių buvo vertinamas dviem zlotais. Kai 
kada prie pūdų ar pinigų darbininkas išsiderėdavo kelias 
vagas bulvių, užuoganą linų ar kokį drabužį.

Piemens alga priklausė nuo gyvulių skaičiaus ir piemens 
amžiaus. Vidutiniam piemeniui už darbą nuo pavasario iki 
kalėdų mokėdavo 15—20 pūdų. Štai keletas pavyzdžių: 1919— 
1920 metais aštuonerių metų piemenei už darbą nuo pavasa
rio iki kalėdų nupirko suknelę ir davė septynis pūdus rugių. 
1929—1930 metais dešimties metų piemeniui už dviejų kar
vių ganymą nuo pavasario iki trijų karalių davė 5 pūdus. Pa
augusiam piemeniui tuo laiku už metus mokėdavo iki 20 pū
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dų. Mažas piemenėlis pirmus metus dažnai ganydavo už 
valgį1.

Anelė Butrimienė iš Skraičionių kaimo prisimena: „Nuo 
septynerių metų pradėjau tarnauti už piemenę. Ganiau ant 
virvelių dvi karves... Kartą virveles apsirišau apie juosmenį, 
o karvės, kai pradėjo gyliuoti,— pargriovė ir parvilko namo... 
Pirmus metus tarnavau už valgį. Vasarą ganiau, o žiemą ver
piau su verpstele pakulas, bulves skutau, pirkią šlaviau, 
šaukštus mazgojau, kapojau kiaulėms pašarą. Labai sunku 
būdavo laidyti karves. Antrus metus gavau penkis pūdus, o 
trečius — septynis. 2iemą prikeldavo labai anksti, ir reikė
davo su balana žibinti, kai gaspadorius su dukteria kuldavo 
spragilais. Tas pat vėlai vakare. Jei nėra kuodelio verpti, tai 
reikėdavo malti girnom... Malti ir malti be galo, iki kalėdų..."

Pusmergei mokėdavo tiek pat, kiek ir didesniam piemeniui 
(15—20 pūdų), o pusberniui — iki 30 pūdų (1929—1934 m.).

Pusmerges ir pusbernius šioje apylinkėje ūkininkai mie
lai samdydavo. Nedideliame ūkyje toks darbininkas labai 
pravartus: dirba beveik visus suaugusių samdinių darbus, o 
algą reikia mokėti žymiai mažesnę. Marija Pukelienė iš Bė- 
čionių kaimo nuo 15 metų pradėjo tarnauti už pusmergę. 
Gaudavo 20 pūdų grūdų. Reikėjo dirbti visus mergos darbus: 
krosnį kūrenti, valgį virti, skalbti, duoną kepti, javus piauti 
su piovėjom ir t. t. Seimininkai prikeldavo labai anksti, kol 
rasa, reikia ganyti, o rasai nudžiovus,— piauti su piovėjom. 
Gano tada vaikai ar senelis. Visą dieną piauna, vakare „lai
do" karves, šeria kiaules, išmašinuoja pieną, paduoda vaka
rienę, viską išplauna. Miegoti eidavo labai vėlai. Kartą ėmu
si ir pasakiusi žadinančiam šeimininkui: „Dėde, atsiskaityk 
vieną pūdą, bet duok pamiegoti,— labai negaliu atsikelti..."— 
„Iki kalėdų visus pūdus pramiegosi, kelkis",— atsakė šeimi
ninkas. Sekmadieniais reikėdavo ganyti visą dieną, nes se-

*

1 ES 188(86, 90, 93).
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nelis ir šeimininkų vaikai neganydavo. Jokių poilsio dienų 
nebūdavo1.

Merga gaudavo vidutiniškai apie 30 pūdų rugių, o gera, 
mokanti visus darbus —iki 40 pūdų (1932 m.). Kartais dar 
išsiderėdavo užuoganą linų (1 m pločio ir 100 m ilgio) ar 
kelias vagas bulvių. Bulvių vaga prilygo vienam pūdui 
rugių.

1929—1934 metais, t. y. pasaulinės ekonominės krizės lai
kotarpiu, geram bernui, kuris mokėjo dirbti įvairius darbus, 
mokėjo apie 40—50 pūdų arba 80—100 zlotų.

Dieveniškių apylinkėse buvo gana paplitęs padienių dar
bininkų samdymas. Moteris samdydavo rugiapiūtei, linams, 
grikiams rauti, bulvėms kasti, vyrus — šienauti. Už dieną mo
kėjo 1—1,5 pūdo arba 2—3 zlotus. Žiemą už javų kūlimą spra
gilais mokėjo po 1 zlotą į dieną. Už rugių plovimą dalgiu 
mokėjo po 4 zlotus į dieną.

Apie dvarų kumečių gyvenimą papasakojo Andrius Kuk- 
lys iš Didžiulių kaimo ir Stasys Jančis iš Kalvių kaimo. 
Abiem teko kumečiauti apylinkės dvareliuose2. 1924— 
1930 metais kumečiai gaudavo po 7 pūdus javų per mėnesį, 
butą, kurą, tvartą kiaulei, 30 arų žemės bulvėms ir 5 arus 
daržui. Be to, kartais dar gaudavo žibalo šviesai, kalėdoms 
ir Velykoms po pusę pūdo kvietinių miltų. Karvė buvo gano
ma ir šeriama kartu su dvaro galvijais. Dvaro malūnas ne
mokamai malė kumečio grūdus.

Dvaro kumetis darbymečiu privalėjo duoti dar moterį, 
kuriai būdavo atskirai užmokama. Jei kumetis savo šeimoje 
darbingų moterų neturėjo, tai nuo pavasario iki kalėdų sam
dydavo mergą, kuri gyvendavo pas kumetį, iš jo gaudavo 
maistą ir darbo drabužius. Už darbą iš dvaro gaudavo po 
1 zlotą į diena. Jos algą kas mėnesį paimdavo kumetis ir 
metų gale jai sumokėdavo 50—60 zlotų. Į namus ją išveždavo 
kumetis šeimininko arkliu, įdėdamas įprastinę kalėdą — ke- 
*

1 ES 188(95).
2 ES 188(100, 101).
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palą duonos ir gabalą lašinių. Išeidami į namus, kalėdą gau
davo ir visi kiti metiniai samdiniai.

Metiniai žemės ūkio darbininkai žiemą miegodavo pir
kioje, dažnai viename kambaryje su šeimininkais, o vasarą 
kluone ant šieno. Bernams ir pusberniams vasarą naktis daž
nai tekdavo praleisti naktigonėse. Piemuo žiemą pirkioje 
dažniausiai miegodavo ant suolo, ant grindų prie krosnies 
ar ant krosnies. Bernas miegodavo ant suolo, kartais lovoje 
drauge su piemeniu. Mergos — dažniausiai lovose, vienos 
arba su šeimininkų vaikais. Stambesniuose ūkiuose darbinin
kai žiemą miegodavo virtuvėje, o šeimininkai kambariuo
se— pakajuose. (Pav., I1).

Į darbininkų lovas buvo dedami ilginiai šiaudai, užklo
jama marga pakuline paklode. Pagalvis — avižinių pelų pri
piltas arba šieno prikimštas maišelis. Užsiklodavo vasarą pa
kuline paklode, o žiemą antklode arba kailiniais. Jei guldavo 
ant suolo ar grindų, pasiklodavo šiaudų prikimštą maišą. Pie
muo ant krosnies dažnai po šonu pasidėdavo tuos pačius dra
bužius, kuriuos dieną nešiodavo. Dažnai vasarą ant šieno, o 
žiemą ant krosnies piemenys miegodavo nenusirengę. Darbi
ninkų lovos skalbiniai buvo keičiami retai — vieną, du kar
tus per metus.

Dvarų bernai su šeimomis gyveno specialiuose namuose, 
vadinamuosiuose čvarokuose (Pav., 3). Namo ilgis ir plotis 
buvo beveik vienodi (16—17 m). Priemenė namą dalijo į du 
galus, kurių kiekviename buvo po du butus. Tokiame name 
gyveno keturios kumečių šeimos. Lauko durys buvo iš abiejų 
namo pusių, o priemenė dažnai būdavo pertverta lentų siena.

Butas susidėjo iš pirkios (kambario-virtuvės) ir kamaros 
(Pav., 2). Kambaryje stovėjo krosnis, dvi lovos, stalas. Išilgai 
išorinės ir galinės kambario sienų — ilgi masyvūs suolai, o 
prie stalo — suolas ir suolelis. Prie durų paprastai stovėdavo 
skrynia (kuparas). Kamaroje užtvare būdavo supiltos bulvės,

*
1 Piešiniai R. Tarabildos.
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pintiniuose kubiluose miltai, statinėse stovėjo kopūstai. Prie 
mažo langelio kartais stovėdavo girnos. Mėsa buvo laikoma 
ant aukšto specialioje spintoje po stogu. Priemenėse būdavo 
malkos, kubilai, maišai su akseliu ir kitu kiaulių pašaru, kar
tais girnos.

Darbininkams valgį gamino šeimininkė arba samdinė. Pa
prastai valgyti buvo duodama tris sykius per dieną: pusry-

1 — Stambaus valstiečio pirkios gyvenamojo galo plano rekon
strukcija: a — mergos lova, b — berno lova, c — piemens gultas, 

d — stalas, e — suolai, f — krosnis ir virykla
2 — Dvaro kumečio buto rekonstrukcija: a — lovos, b — stalas, 
c — suolai, d — kuparas, e — girnos, i — bulvių ir daržovių už

tvarai
3 —Dvaro kumečių gyvenamo namo plano rekonstrukcija: a — 

priemenės, b — pirkios, c — kamaros
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čiai, pietūs ir vakarienė. Darbymečiu dar duodavo priešpus- 
ryčius ir pavakarius (pavakarčius), kuriuos į lauką atnešdavo 
šeimininkė arba merga. Pusryčius, pietus ir vakarienę valgy
davo namuose.

Rytą atsikėlę darbininkai į darbą išeidavo nevalgę. Po 
valandos, dviejų (apie 7—8 vai.) valgydavo priešpusryčius. 
Dažniausiai lašinius su duona, o kai kada ir vieną duoną. Pus
ryčiaudavo apie 10 vai. Pusryčiai susidėdavo iš dviejų pa
tiekalų: rūgštaus ir prėsko — burokų arba rūgštynių ir baltin
tų kruopų arba bulvienės su duona. Rūgšti sriuba kartais bū
davo virta su mėsa, kartais užspirginta, o prėska — užbaltin
ta pienu, dažnai nugriebtu. Pietums pašildydavo tas pačias 
sriubas ir kartais duodavo mėsos ar sklindžių. Mėsos duoda
vo gana retai — vieną — du kartus per savaitę, ir tai ne visi 
šeimininkai. Pavakariai buvo tokie pat, kaip ir priešpusry- 
čiai. Vakarienei duodavo bulvių su rūgusiu pienu arba pienu 
baltintos bulvienės, kartais šaltibarščių iš rūgštynių. Mais
tas paprastai nebuvo normuojamas, išskyrus priešpusryčius 
ir pavakarius, kai atnešdavo porcijomis1.

Per šventes ir talkų metu maistą pagerindavo: iškepdavo 
pyragų, išvirdavo daugiau mėsos. Kartais darydavo duoninę 
girą.

Už stalo kiekvienas šeimos narys ir darbininkas turėjo pa
stovią savo vietą. Gale stalo ant suolo sėdėdavo šeimininkas, 
ant suolo prie sienos — šeimos ir samdyti vyrai, kitoje pusė
je— moterys, o stalo gale ant suoliuko — piemuo. Kai kada 
ant stalo maistas būdavo padedamas dviejuose induose: vie
nas samdytai šeimynai, kitas — šeimininkams. Tokiais atve
jais geresnis maistas būdavo dedamas šeimininkų gale, o 
prastesnis — samdinių. Duoną raikydavo šeimininkas, sūnus 
arba bernas. Apskritai, Dieveniškių apylinkėse žemės ūkio 
darbininkų mityba, lyginant su kitomis pietryčių Lietuvos 
vietovėmis, buvo silpnesnė.

Ж
1 ES 188(87, 88, 89, 91).
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Metams samdomi darbininkai kasdieninius drabužius gau
davo iš šeimininko. Tik padieniai darbininkai ir kumečiai 
dirbo savais drabužiais. Labai retais atvejais metiniai darbi
ninkai susiderėdavo dirbti savais drabužiais. Tada prie algos 
pridėdavo apie du pūdus. Savu drabužiu dirbti susiderėdavo 
tada, kai ūkyje nebuvo kam austi.

Berno viršutiniai drabužiai daugiausia buvo iš juodo arba 
mėlyno pakulinio audeklo, rečiau — iš pusvilnonio. Apati
niai — lininiai, balti. Sukirpimu viršutiniai darbo drabužiai 
nuo apatinių beveik nesiskyrė. Vasarą nešiodavo marškinius 
ir kelnes. Kai šalčiau, ant marškinių dėdavosi palaidinę. Ru
denį nešiodavo švarką iš tos pačios pakulinės medžiagos su 
pamušalu, o žiemą gaudavo šeimininko apnešiotus kailinius. 
Kepures nešiodavo taip pat šeimininko apdėvėtas.

Mergos vasarą nešiojo lininius marškinius ir pakulinę mė
lynai dažytą suknelę. Kartais sijonėlį iš langeliais austo pa
kulinio audeklo ir palaidinukę. Kai šalčiau, šeimininkė duo
davo pakulinę burką arba senus kailinius. Ant galvos nešio
davo skarelę iš sudėvėtų skalbinių.

Vasarą darbininkai vaikščiodavo basi, o žiemą nešiodavo 
medpadžius, čia vadinamus tupliais. Vyrų medpadžiai būda
vo su užpenčiu, o moterų be jo. Vyrai žiemą dar nešiojo „če- 
batus" (seni aulai ant medinių padų).

Piemuo nešiojo juodo arba žilo (pilko) pakulinio audeklo 
kelnaites ir palaidinę. Kai šalčiau — pakulinį švarkelį. Apati
niai baltiniai būdavo lininiai arba pakuliniai. Šiurkštūs pa
kuliniai marškiniai (ypatingai nauji) iki kraujo nutrindavo 
liemenį. Piemuo vasarą vaikščiojo basas, o žiemą su senų 
skudurų autkojais ir medpadžiais. Žiemai gaudavo sunešio
tus kailinius. Lyjant ant galvos dėdavo kampais sulenktą 
maišą.

Apskritai, samdinių buitis Dieveniškių apylinkėse, kaip ir 
visoje pietryčių Lietuvoje, buvo gana varginga. Tai sąlygojo 
šio krašto ūkio struktūra, žemas jo išsivystymo lygis.
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KAIMO ARCHITEKTŪRA

Izidorius Butkevičius

Dieveniškių apylinkės dėl savo archaiškos materialinės kul
tūros jau senokai patraukė etnografų dėmesį1.

Dieveniškių apylinkės — ištisai gatvinių kaimų kraštas. 
Kaimuose sodybų skaičius svyruoja nuo 12 iki 80. Kaimai 
daugiausia įsikūrę XVI a. valakų reformos metu. Juose so
dybų skaičius buvo žymiai mažesnis. Skaldantis šeimoms, va
lakai smulkėjo į pusvalakius, ketvirtininkus, aštuntininkus 
ir t. t. Kaimuose sodybų skaičius gausėjo. Pažymėtina, kad 
šiame krašte net iki kolūkinės santvarkos metų egzistavo 
laukai, suskirstyti rėžiais (šniūrais). Paprastai kiekvienas kai
mas turėjo po tris pagrindinius laukus. Laukai atskirai buvo 
suskirstyti„šniūrais". Kiekviename lauke valstietis turėjo tam 
tikro pločio rėžį žemės.

Dieveniškių apylinkėse labai būdingai susigrupavę kaimai. 
Kaimai išsidėstę ne ritmiškai, o paskiromis grupėmis, po 
du — tris ir daugiau, atstumas tarp jų kartais tik 300—500 
metrų2.

*
1 1951 m. Poškonių apylinkes tyrinėjo Vilniaus Valstybinio universiteto et
nografai, daugiausia studentai. Tuo metu medžiagą apie liaudies architek
tūrą rinko V. Milius. Toji medžiaga, apimanti detalią 5 gyvenamųjų namų 
inventorizaciją, yra Lietuvos TSR Istorijos-etnografijos muziejuje Vilniuje. 
1957 m. šiose apylinkėse dirbo Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos 
instituto etnografai. Ekspedicijos metu straipsnio autorius rinko medžiagą 
apie liaudies architektūrą. Be to, 1962 m. Istorijos instituto ekspedicijos 
metu iš kai kurių šių apylinkių kaimų buvo rinkta medžiaga Lietuvos gy
venviečių raidai nušviesti. 1965 m., dalyvaudamas kraštotyrininkų ekspedi
cijoje, autorius papildė savo anksčiau apie Dieveniškių apylinkių liaudies 
architektūrą surinktą medžiagą (talkininkavo M. K. Čiurlionio Meno mo
kyklos moksleivis V. Vitkūnas).
2 Vieną tokią grupę sudaro Kaziuliai, Bėčionys, Skraičionys, kitą grupę — 
Rimašiai, Pupiškės, Stalgonys. Trečią — vieną didžiausių grupių — sudaro 
Poškonių, Siaurimų, Šiudainių, Grybiškių, Didžiulių, Padvarių, Lastaučikų 
kaimai.
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Tokiu būdu grupėmis išdėstytų gatvinių kaimų kitose Lietu
vos vietovėse nerandame. Grupinį kaimų išdėstymą greičiau
siai nulėmė gamtinė aplinka ir valdančiųjų sluoksnių prakti
niai poreikiai.

Dieveniškių apylinkių kaimų gatvės dažniausiai nepla- 
čios — tokios, kad būtų galima prasilenkti dviem vežimams. 
Kai kurių kaimų gatvės XX a. pradžioje buvo išgrįstos ak
menimis. Dauguma gatvių tiesios; išimtį sudaro Siaurimų kai
mo gatvė, kuri dėl nelygaus reljefo yra ,,S" raidės formos.

Paprastai gatvė yra pagrindinė kaimą jungiančioji ašis, 
abiejose jos pusėse išsidėsčiusios sodybos. Atskirai šiuo at
veju minėtinas Grybiškių kaimelis, kuris pagal sodybų išpla
navimą artimas gatviniams kaimams, tačiau per kaimą nėra 
gatvės, o tiktai rytiniu jo pakraščiu eina keliukas, iš kurio 
paskirais keliukais įvažiuojama į atskiras sodybas. Vakari
niame pakraštyje sodybą su kaimynine sodyba jungia takas. 
Tokią gatvės struktūrą nulėmė kaimo reljefas. Panašių kaimų 
Lietuvoje aptinkama labai retai.

Dieveniškių apylinkių daugelio kaimų gatvės aptvertos 
tvoromis. Šiame krašte labai mėgstamos gulstinės karčių tvo
ros, kurių galai įtvirtinti į vertikalius stulpus (šulus). Trobe
siai, ypač senesnieji, daugiausia atsukti galais į gatvę. Tarp 
gyvenamųjų namų ir gatvės įrengti gėlių darželiai. Tuo būdu 
gyvenamieji namai stovi lyg ir atsitraukę nuo gatvės. Ta ypa
tybė būdinga visiems Lietuvos kaimams. Tuo Lietuvos kai
mai skiriasi nuo kaimyninės Baltarusijos kaimų (1 pav.1).

1 Inventorizacinius brėžinius ir piešinius atliko V. Stauskas, Ż. Brazauskaitė, 
M. Bojarovas. Kopijas paruošė R. Tarabilda.

Sodybos Dieveniškių apylinkių kaimuose įvairumu 
nepasižymi. Jų trobesiai stovi siaurame sodybiniame sklype, 
statmenai kertančiame kaimo gatvę. Tuo būdu dauguma šių 
apylinkių sodybų yra linijinio tipo ir beveik nesiskiria nuo 
visos rytų Lietuvos kaimų sodybų. Trobesiai išrikiuoti viena 
arba dviem eilėmis. Tėra toks skirtumas, kad apie Dieveniš
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kės trobesiai sustatyti arčiau vienas kito. Gyvenamieji namai 
stovi arti prie gatvės; vienoje eilėje su gyvenamuoju namu, 
kartais net vienu stogu sujungti, stovi tvartai; antroje lini
joje paprastai būna svirnas, rūsys. Sodybos gilumoje, lyg ir

1 pav. Poškonių k. planas: 1 — pirkios, 2 — svirnai, 3 — tvartai, 
4 — kluonai

uždarydamas sodybą, stovi kluonas su įvažiavimo anga į 
gatvės pusę. Svirnas kartais statomas vienoje linijoje su gy
venamuoju namu. Šiuo atveju tvartai stovi toliau už svirno 
toje pačioje linijoje. Prie gyvenamojo namo arčiau gatvės 
yra švarusis kiemas, antrasis kiemas — kluoniena — yra prie 
įvažiavimo į kluoną. Sodyboje esantys daržai aptverti tvoro
mis. Švariojo kiemo pakraštyje priešais gyvenamąjį namą 
įrengti šuliniai. Dažnai vienas šulinys aptarnauja 3—4 sody
bas. Šuliniai šiame krašte dviejų tipų: su svirtimi ir su vele
nu. Pastaruoju metu dauguma šulinių įrengiama su velenu.

Sodybos, ypač senosios, apsodintos medžiais. Sodybas 
puošia vaisių sodai, kurie šiose apylinkėse nedideli, bet tvar
kingi. Jie paprastai užima plotą tarp gyvenamojo namo ii 
kluono, aptverti tvoromis.

Gyvenamieji namai (pirkios) tyrinėtuose kaimuo
se aukštaitiško tipo. Jiems būdingas siauras ir ilgas korpusas. 
Pagrindinės patalpos: viename gale — pirkia, centre — prie
menė, kitame gale — kamara arba naujesnėse pirkiose — sek
lyčia (2 pav.). Senovėje gyvenamieji namai buvo iš dviejų
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patalpų: pirkios ir priemenės. Šiuo metu patalpų skaičius 
pertvėrimo būdu dauginamas. Naujesniuose namuose gyve
namasis (pirkios) galas lentine pertvara perskiriamas į dvi 
dalis — kambarį ir pirkią. Kartais perskiriama drabužių spin
tomis ir namų darbo raštuotomis lovatiesėmis. Tada vienoje 
pusėje stovi lova, ir šis kambarys turi miegamojo paskirtį, 
kitoje pusėje stovi stalas ir kiti baldai.

XX a. ketvirtajame dešimtmetyje pirkios planuojamos 
šiek tiek kitaip. Pirkia ir kamara išlieka senoje vietoje, ne
pakilusios, tačiau priemenė žymiai sumažinama ir jos sąskai
ta atitveriama dar viena patalpa — virtuvė (kuknia). Tuo at
veju keičiama ir apšildymo sistema. Pečius pirkioje pasuka
mas taip, kad jo anga ir prie jo pristatyta virykla būtų vir
tuvėje (3 pav.).

Šiam kraštui būdinga tai, kad prie gyvenamųjų namų po 
tuo pačiu stogu pristatomi tvartai bei kitos ūkinės patalpos. 
Jos pristatytos namo gale iš kiemo pusės prie kamaros 
(4 pav.). Kartais prie gyvenamojo namo pristatoma ne vien 
tvartai, bet ir svirnas, pašiūrė, daržinė. Gyvenamieji namai, 
sujungti su ūkiniais pastatais, buvo būdingi senesniems lai
kams. XIX a. pabaigoje toks užstatymas pradeda nykti. Pa
staruoju metu pirkios dažniausiai statomos atskirai nuo ūki
nių patalpų. XX a. viduryje pradėjo plisti trumpos kompak
tiško plano pirkios, kurios statomos ne galu, bet šonu į gatvę.

Gyvenamųjų namų sienos dažniausiai pušinių arba eglinių 
rąstų. Sienojai, apvalūs arba nutašyti, kampuose suneriami į 
sąsparas. Vainikų skaičius priklausomai nuo rąstų storio svy
ruoja apie 11—13 eilių.

Stogas (dangtis) šiaudinis. Senųjų namų, net iki XIX a. 
pabaigos, vyravo pusvalminės formos stogai. Gyvenamojo 
namo gale nuo viršaus užlaužtas stogas vadinasi stogas 
su labu. XX a. pradžioje šiose apylinkėse išplito dvišlaičiai 
stogai. Paskutiniais dešimtmečiais šiaudiniai stogai ima nykti, 
jų vietoje vis labiau plinta skiedrų ir šiferio stogai. Tačiau ir 
šiuo metu daugumą sudaro šiaudiniai stogai.

Nuo XX a. pradžios prie gyvenamųjų namų pristatinėja-
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mos gonkelės, Jos dažniausiai atviros, vienšlaičiu stogeliu. 
Prie gyvenamųjų namų, pastatytų pastaruoju dešimtmečiu, 
pasitaiko retkarčiais ir uždarų gonkelių.

Gyvenamieji namai, statyti XX a. pradžioje, turi nemažai 
puošybinių elementų. Jie gausiai sutelkiami gyvenamojo na
mo skliaute. Skliauto plokštuma lentelėmis užkalama įvairio
mis kryptimis ir sudaro savitą geometrinį raštą. Namo aukš
tui apšviesti skliauto gale padaroma viena keturkampė arba 
dvi apskritos skylės. Skliauto langelis su stiklu, langelio pa
kraščiai ornamentuoti. Namų palangės ir antlangės taip pat 
puošiamos geometrinio rašto išpiaustymais (5 pav.). Pirkių 
vėjalentės ir karnizinė lenta puošiamos dantukais, lankeliais 
bei kiaurapiūvio rašto ornamentais. Analogiški, tik susmui- 
kinti ornamentai sutelkiami ir gonkelių stogo pakraščiuose. 
Puošiama ir gonkelių tvorelė. Ji dažniausiai mirgėte mirga 
kiaurapiūvio rašto augalinių arba geometrinių motyvų orna
mentais. Gyvenamųjų namų puošybą paįvairina lėkiai, vie
tinių žmonių vadinami apūkais, arba ragovikais. Jie sutinka
mi ne vien ant gyvenamųjų namų, bet ir ant ūkinių trobesių 
stogų. „Apūkai" paprasti, tai lyg sukryžiuotų lentų arba kar
čių galai, nežymiai apdrožinėti. Ant naujesnių gyvenamųjų 
namų stogų kartais aptinkama ir sudėtingesnių, augaliniais 
motyvais puoštų lėkių. Tačiau jų forma ir proporcijos visiš
kai skiriasi, pavyzdžiui, nuo pajūrio žvejų gyvenamųjų na
mų lėkių (6 pav.).

Sodybas puošia ir pirkių dažymas. Senosios pirkios iki 
1939 m. iš lauko būdavo nubaltintos kalkėmis. Pastaruoju 
metu trobesiai dažniausiai nedažyti; nudažoma tik langų rė
mai, langinės dažomos balta, kartais mėlyna arba ruda spal
vomis. Naujesnių pirkių durys ir pirkių kampų apkalimo len
tos taip pat dažnai dažomos mėlyna spalva. Kartais pirkių 
kampų apkalimo lentos dar ir ornamentuojamos.

Apskritai, dieveniškėnų pirkių ornamentika saikinga, ne
perkrauta. Ji, greta savitų, turi ir bendrų bruožų su visu Dzū
kų liaudies architektūros dekoru.

Svirnai. Dieveniškėnai trobesius grūdams, miltams
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5 pav. Pirkių langai: 1 — Kosto Ulecko, Rimašių k., 2 — Martyno 
Silabrito, Zižmų k., 3 — Bronislovo Zinkevičiaus, Zižmų k., 4 — 

Eduardo Vasiliausko, Rimašių k.
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laikyti bei kitai mantai sudėti vadina svirnu. Svirnai šiame 
krašte tiek išorine architektūra, tiek vidaus išplanavimu arti
mi visos pietryčių Lietuvos svirnams. Juos sudaro viena pa
talpa, dažniausiai kvadrato formos. Kartais viduje įrengiami

grūdams laikyti aruodai. Daugelis svirnų visiškai be aruodų. 
Tuo atveju grūdai laikomi kubiluose, skryniose, bumblėse. 
Toks grūdų laikymas būdingas mažažemiams dzūkų valstie
čiams, kurių derlius buvo negausus ir sutilpdavo pintinėse, 
kubiluose. Daugumos dieveniškėnų svirnų durys iš galo. Vė
lesnės statybos svirnai duris kartais turi iš šono. Prie durų 
dažniausiai padarytas stogo šlaitas, paremtas keturiais stul
peliais, ir sudaro priesvirnį.

Svirnai kampuose pakelti ant didesnių akmenų. Tarpai 
užpildyti smulkesniais su vienas kitu nesurištais akmenimis. 
Sienos — horizontalūs rąstai, apvalūs arba aptašyti, kampuo
se sunerti į išsikišusias sąsparas. Stogas dvišlaitis, šiaudinis, 
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dengtas varpomis aukštyn. Būdinga tai, kad šiose apylinkėse 
senieji svirnai saugumo sumetimais buvo dengiami su pa
vojais. Tai lyg dvigubas stogas: ant gegnių pritvirtinti hori
zontalūs rąsteliai, viršum jų apdengiamas šiaudinis stogas.

Svirnų durys dažniausiai dvigubos. Durų užraktai daryti 
vietinių meistrų. Durys paprastai atidaromos į vidų (7 pav.).

Svirnų stogų galai dažnai užbaigti sukryžiuotais ir išpiaus- 
tytais vėjalenčių galais, sudarančiais siluetinius žirgelius.

Tvartai Dieveniškių apylinkėse būna dvejopi: vie
ni— jau minėtieji, sujungti po vienu stogu su gyvenamuoju 
namu; jie yra vienos arba dviejų patalpų. Įeinama į tvartą 
iš kiemo pusės. Tvartai nuo gyvenamojo namo atskirti sker
sine kapitaline siena. Stogo galas ties tvartu dažniausiai nu
leistas. Tvartų stogai kartais šiek tiek žemesni, negu gyvena
mojo namo, tačiau ir tuo atveju stogai sujungti betarpiškai. 
Atskirai statomi sodybos tvartai dažniausiai yra pailgo ke
turkampio plano, dviejų — trijų patalpų, su daržine prie vie
no galo. Tvarto sienos dažniausiai apvalių rąstų, kampuose 
sukirptos į sąsparas. Stogai šiaudiniai, keturšlaičiai arba dvi
šlaičiai. Tvartų pamatai akmeniniai, surišti moliu arba kal
kėmis. Jie siekia iki 0,5 m aukščio.

Apskritai, Dieveniškių apylinkių tvartai yra nedideli ir 
neįvairių formų. Ūkeliai buvo smulkūs, juose gyvulių būda
vo nedaug, tad jiems dažniausiai pakakdavo paprastų ir ne
didelių tvartelių.

Kluonai Dieveniškių apylinkėse masyvūs. Jie sustatyti 
sodybų galuose vienas šalia kito ir sudaro ištisą eilę, nelygi
nant sieną, teikdami visam kaimui savitą charakterį. Juose 
buvo laikomi ir kuliami javai. Nesant šiame krašte atskirų 
daržinių, kluonuose taip pat sukraudavo šieną, iškultus šiau
dus, padėdavo žemės ūkio padargus.

Dieveniškėnų kluonai yra aukštaitiško tipo. Tiek išplana
vimu, tiek išorine architektūra jie panašūs į vienas kitą. 
Kluonų planas nesudėtingas: tai nežymiai ištęstas keturkam
pis. Įvažiuojama į kluoną iš galo. Nuo įvažiavimo angos išil
gai kluono iki pat galo tęsiasi apie trijų metrų pločio kietas, 
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moliu plūktas grendymas. Abiejuose jo šonuose yra šalinės, 
vadinamos tarpupėdės. Abiejuose šonuose tos patalpos at
skirtos pėdžiomis ir pusės metro aukščio tvorele. Kluono 
priekyje viršum durų yra stogelis (stoginė), paremtas ketu
riais stulpeliais. Stoginės čia įvairios: kartais užima ištisą 
kluono galą, kartais pusę, o kartais stogelis yra tik viršum

3 4
7 pav. Pirkių durys: 1 — Kosto Kračiaus, Mačiučių k., 2 — Jono 
Gaidžio, Rimašių k., 3 — Juzės Masionienės, Pagaujėnų k., 4 — 

Stasio Zadaracko, Stalgonių k,
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durų. Kluonuose jaujų nėra. Kluono durys būdavo visada pla
čios pusiauvėrinės. Senosios durys būdavo sukaltos be gele
žinių vinių ir įtaisytos ant bėgūnų. „Bėgūnai" pastatyti ant 
didelių akmenų. Tokių senovinių durų liekanų aptikta Mil- 
kūnų ir Didžiulių kaimuose. Kluono stogo konstrukcija — 
pėdinę. Dvi pėdžių eilės išrikiuotos išilgai kluono. Pagrindi
nis stogo svoris remiasi ant pėdžių (išilginių rąstų). Kluonų 
stogai labai masyvūs ir nuožulnūs, dvišlaičiai, šiaudiniai, 
dengti varpomis aukštyn. Stogų galai užbaigiami vėjalentė- 
mis, kurių sukryžiuotieji galai viršūnėje padailinami ir sudaro 
„apūkus". Kluonų sienos dažniausiai apvalių arba tašytų rąs
tų, kampuose sunertos į sąsparas. Sienos suduriamos su ver
tikaliais šulais. Į šulų išpiovas įleidžiami horizontalių rąstų 
užkirpti galai. Kluonų pamatas — palaidų akmenų eilė. Iš 
abiejų kluono šonų yra plačios pastogės, kur sudedama sta
tybinė medžiaga, malkos, džiovinamos kanapės, laikomi li
nai, rogės ir kiti ūkio reikmenys (8 pav.).

Pastaruoju metu senieji kluonai naudojami tiek kolūkio, 
tiek ir pačių kolūkiečių poreikiams. Apskritai, dabar jokių 
naujų kluonų kolūkiečių sodybose nebestatoma ne vien Die
veniškėse, bet ir visoje Lietuvoje. Kluonų išnykimas didele 
dalimi keičia kaimų ir sodybų vaizdą.

Dieveniškių apylinkių liaudies architektūros medžiaga 
rodo:

1. Čia liaudies architektūra išlaikė nemaža archainių 
formų.

2. Šių apylinkių gatviniai kaimai atspindi XIX a. visų Lie
tuvos gatvinių kaimų būdingus bruožus; savitas pats kaimų 
sugrupavimas.

3. Gyvenamieji namai savo išplanavimu ir išorine forma, 
iš vienos pusės, siejasi su rytų Lietuvos tradiciniais namais; 
iš kitos pusės, gyvenamųjų namų buvimas po vienu stogu su 
tvartais rodo jų ryšį su baltarusių materialine kultūra.

4. Svirnų, tvartų, kluonų architektūra, turinti kai kurių 
savitumų, apskritai, yra artima visos rytų Lietuvos ūkinių 
trobesių architektūrai.
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Domintis Dieveniškių apylinkių valstiečių interjeru, krašto
tyrininkų ekspedicijos metu teko lankytis vienuolikos kaimų1 
valstiečių pirkiose. Buvo sudaryta 127 valstiečių gyvenamų 
butų atskirų interjero komponentų statistika: apie sienų, lubų, 
grindų apipavidalinimą, baldus, jų pobūdį bei išdėstymą gy
venamoje patalpoje. Taip pat surinkta medžiagos apie butų 
puošybinės paskirties elementus — siuvinėjimus, karpinius, 
piešinius, gėles, paveikslus ir kt.2

Šio straipsnio tikslas — pateikti medžiagos, kuri būtų nau
dinga tolimesniems lietuvių valstiečių gyvenamųjų namų in
terjero tyrinėjimams, ir bendriausiais bruožais apibūdinti 
Dieveniškių apylinkių interjero raidą XX amžiuje.

Interjero išplanavimas. Dieveniškių apylinkių 
valstiečių gyvenamieji namai tiek išore, tiek vidaus išplana
vimu nesiskiria nuo aukštaitiškos pirkios. Vidaus plotas 
dviem arba viena skersine siena ir viena iki pusės einančia, 
tik priemenėje esančia išilgine siena, suskirstomas į tris arba 
keturias patalpas: priemenę, virtuvę, pirkią, kamarą. Vidaus 
apipavidalinimas daug priklauso nuo to, kur įrengiama viryk- 
la. Šių kaimų valstiečių gyvenamuose namuose, statytuose 
XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje, virykla buvo įrengiama 
pirkioje, kurioje tuo metu telkėsi visas šeimos gyvenimas. 
O jau XX a. penktajame — šeštajame dešimtmečiais statyto
se pirkiose pastebima tendencija iškelti viryklą į atskirą pa
talpą— virtuvę, švaros ir higienos sumetimais atskirti ją nuo 
poilsiui skirtų patalpų.

*
1 Žižmų, Mačiučių, Skraičionių, Kaziulių, Rimašių, Poškonių, Padvarių, Dai
lidžių, Valatkiškių, Kmelninkų, Michališkių.
2 Piešinius ekspedicijos metu, o taip pat šiam straipsniui piešė S. Ikamas.
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Pastaraisiais metais šiose apylinkėse pastebima nauja ten
dencija — masyvias krosnis tiek virtuvėse, tiek pirkiose keis
ti mažesnėmis, praktiškesnėmis, užimančiomis mažiau vietos.

Baldų komponavimas patalpoje su labai retomis išimtimis 
yra griežtai tradicinis, būdingas rytų Lietuvos valstiečių in
terjerams. Centrinė vieta pirkioje priklauso masyviai kros
niai, užimančiai visą pirkios kampą. Atsižvelgiant į ją, kom
ponuojami kiti baldai. Kitame pirkios kampe, priešpriešiais 
krosnį, yra švarusis kampas. Švariajame kampe, apšviestame 
šoninio ir galinio pirkios langų, verda šeimos gyvenimas. Čia 
dirbama, valgoma, priimami svečiai, dalijamasi vargais ir 
džiaugsmais. Šio kampo baldai gana kuklūs: mažas ketur
kampis stalas, du — trys suolai ir viena kita kėdė. Kitas pir
kios šonas skirtas poilsiui ir miegui. Pagal šoninę sieną išri
kiuojamos galais suremtos dvi — trys lovos. Prie galinės sie
nos prieš krosnį statomos drabužiams laikyti spintos ar 
skrynios. Kai krosnis statoma mažesnė, nemažame užkrosny
je taip pat įrengiamas guolis. Retkarčiais užkrosnis panaudo
jamas kaip podėlis. Siuvamos mašinos, nedidelės spintelės 
indams bei maistui laikyti statomos prie pirkios langų.

Toks tradicinis pirkios išplanavimas išliko nepasikeitęs 
nuo XIX a. iki XX a. šeštojo — septintojo dešimtmečio. Ir tik 
pastaraisiais metais, augant valstiečių kultūriniams ir bui
tiniams poreikiams, pastebimas mėginimas padalinti pirkią 
į daugiau patalpų. Tai daroma drabužiams skirtų spintų ir 
medžiaginių užuolaidų pagalba.

Virtuvės išplanavimas, baldų kompleksas bei jų išdėsty
mas dar paprastesnis. Čia taip pat išlaikomas aukštaitiško 
interjero principas. Krosnis užima beveik ketvirtadalį virtu
vės patalpos. Krosnies pakura atgręžta į langą. Priešpriešiais 
krosnį — švarusis kampas, kurio paskirtis ir baldų komplek
sas toks pat, kaip ir pirkioje. Virtuvėje paprastai esti viena 
lova, spintelė indams ir maistui, šaukštdėtė.

Baldai. Dieveniškių apylinkių valstiečių pirkiose gali
ma aptikti baldų, gamintų labai skirtingu laikotarpiu. Vieni 
jų padaryti XIX a. pabaigoje, o kiti visai naujutėliai. Visi se
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nieji baldai, o nemaža dalis ir naujų, yra daryti pačių savi
ninkų arba vietos meistrų. Žymiausi šiandieniniai baldų meist
rai— V. Stančikas iš Poškonių kaimo, A. Garijauskas iš Las- 
taučikų kaimo, V. Vasiliauskas iš Siaurinių. Fabrikinės ga
mybos baldus dieveniškėnai pradėjo pirkti prieš 5—7 metus1.

XIX a. pabaigos — XX a. pradžios baldai yra pačių pa
prastųjų formų, mažai puošti. Miesto kultūra šių apylinkių 
valstiečių interjerams praeityje nedarė bent kiek žymesnės 
įtakos. Tarybinės santvarkos metais, susidarius palankioms 
materialinėms gyvenimo sąlygoms, kylant gyventojų kultū
riniam lygiui, kolūkiečiai stengiasi butus tvarkyti miesto 
pavyzdžiu. Šiandieniniuose dieveniškėnų interjeruose gali
ma stebėti keleto laikotarpių baldus.

Lovos. Informatorių duomenimis pirmosios lovos šiose 
apylinkėse pasirodė XIX a. pabaigoje. Iki tol guoliai buvo 
įrengiami ant plačių, pasieniais einančių suolų, o taip pat ant 
krosnies. Pirmosios lovos gana paprastos, jų galvūgalis esti 
nuolaidus, kojūgalis status (1 pav., 4). Tai nedidelių matmenų 
viengulės lovos, kuriose daugiausia gulėdavo paaugę vaikai. 
Šios lovos, patogios miegoti ir užimančios mažai vietos, Die
veniškių apylinkėse buvo gana populiarios. Neseniai darytų 
tokių lovų aptinkama ir šiandien.

Antras iki šių dienų paplitęs lovų tipas yra lovos profi
liuotais galais ir kojomis (1 pav., 6). Rečiau aptinkamos lovos, 
puoštos tekintais stulpeliais lovų galuose (1 pav., 5). Geleži
nės lovos čia pasirodė tik po antrojo pasaulinio karo. Šiuo 
metu vyrauja tendencija medines lovas keisti geležinėmis. 
Jas įsigiję turi 41,1% valstiečiiĮ2.

Lopšfai. Senieji lopšiai, naudoti XIX a. pabaigoje ir 
XX a. pradžioje, buvo pinami iš lazdynų ir kabinami ant il-

*
1 Administracinė šių apylinkių padėtis nulėmė tai, kad daugumas šiandieni
nių naujai įsigyjamų fabrikinės gamybos baldų yra Baltarusijos fabrikų ga
mybos. Jie perkami artimiausiose Ašmenos, Subatninko, Trobų parduotu
vėse.
2 71% valstiečių turi medines vietos meistrų ir pačių darytas lovas ir tiktai 
2,4%—medines fabrikinės gamybos, kurios buvo įsigytos 1960—1965 m. 
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gos karties, užkištos už lubų balkio. Šiuo metu jų mažai be
išliko. Daugiausia yra paplitę iš lentelių sukalti lopšiai su 
pritvirtintais prie jų kojų supimo lankais (1 pav., 1, 3). Re
čiau yra paplitę sudėtingesnės konstrukcijos lopšiai, kurie 
supami stumdant gulimąją lopšio dali (1 pav., 2).

1 pav. 1—3—Vaikų lovelės (XX a. pirmoji pusė), Stalgonių ir 
Mačiučių k., 4 — lova (XX a. pradžia), Padvarės k., 5 — lova 
(XX a. ketvirtas dešimtim), Kmelninkų k., 6 — lova, Dieveniš

kių apyl.

Stalai nepasižymi įvairumu. Visokios paskirties kam
bariuose vyrauja keturkampis tradicinis stalas sukryžiuoto
mis kojomis (2 pav., 1) ar keturiomis vertikaliomis kojomis, 
kurios sujungtos kartelėmis. Stalai daugiausia nedideli. Bū
dingi matmenys: ilgis 105 cm, plotis 65 cm, aukštis 80 cm. 
Apvalūs stalai pasirodė tiktai po antrojo pasaulinio karo. Jie 
dar mažai išplitę, tačiau nerodo tendencijos nykti.

Suolai. Patys senieji XIX a. vidurio ir pabaigos suolai, 
kaip liudija informatoriai, buvo statomi ne tik gerajame kam
pe prie sienų, bet ir aplink visą pirkią. Suolai buvo pritaisomi 
tiesiog prie sienos, vieną šoną įmontuojant į sieną, antrą 
paremiant kojomis į aslą. Laikui bėgant, o ypač atsiradus dau
giau baldų, pakeitusių suolų funkcijas, suolai darėsi moder- 

115



LIAUDIES BUITIS

niškesni, lengvesni, grakštesnėmis kojomis, neretai profiliuo
tomis arba tiesiomis, tekintomis, galuose sujungtomis kar
telėmis. Iš šių suolų, veikiant miesto ir kaimyninei kultūrai, 
atsirado žymiai sudėtingesni suolai su atramomis, kurie šiose 
apylinkėse pasirodė ir paplito XX a. trečiajame—ketvirtaja
me dešimtmečiais. Ekspedicijos metu jų aptikta po 2—3 be
veik kiekvienoje pirkioje. Jie išsiskiria atramų įvairumu. Kai 
kurios atramos darytos filinginiu būdu, įvairiai komponuojant 
lenteles (3 pav., 3). Kitų atramos darytos iš plonų piautų ar 
tekintų kartelių, kurias komponuojant gaunama kiauraraštinė

2 pav. 1—stalas (1930), Kmelninkų k., 2 — stalas (1936), Kmel- 
ninkų k., 3 — krosnis, Dailidžių k., 4 — krosnis ir virykla, Mačiu- 
čių k., 5 — virtuvės vienos sienos išklotinė, Dailidžių k., 6 — pir

kios vienos sienos išklotinė, Dailidžių k.
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atrama (3 pav., 4). Šiuos suolus mėgstama padažyti aliejiniais 
dažais. Pirkioje jie užima paradinę vietą. Jie gana dideli: ilgis 
340 cm, sėdynės aukštis 53 cm, plotis 48 cm, aukštis su atra
ma 73 cm.

Greta tokių yra keletas mažų suolų, kurie rikiuojasi apie 
stalus ir prie krosnies. Jų matmenys žymiai mažesni, pvz., 
ilgis 129 cm, plotis 26 cm, aukštis 58 cm. Kiti suolai savo mat-

3 pav. 1—suolas (XX a. vid.), Mačiučių k., 2 — suolas (1961), 
Mačiučių k., 3 — suolas (XX a. šeštas dešimtm.), Padvares k., 
4 — suolas (XX a. pradžia), Stalgonių k., 5 — taburetė (1956), Stal- 
gonių k., 6—kėdė (XX a. pradžia), Mačiučių k., 7—kėdė (1956), 
Mačiučių k., 8 — kėdė (XX a. VII dešimtm.), Dieveniškių apyl.
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menimis artimi taburetėms. Reikia pasakyti, kad Dieveniškių 
apylinkių valstiečiai moka gerai panaudoti ir pritaikyti na
tūralią gamtinę medžiagą. Aptinkama suolų, darytų iš per
skelto medžio kamieno, kurio šakos atstoja suolo kojas 
(3 pav., 1).

Kėdės. XIX a.—XX a. pradžioje atsisėsti buvo naudo
jami tiktai suolai. Kėdės čia pasirodė po pirmojo pasaulinio 
karo. Jos buvo nesudėtingų formų, be atramų, pasidarytos 
pačių valstiečių, rečiau kaimo meistrų. Dauguma XX a. ant
rojo—ketvirtojo dešimtmečių kėdžių yra darytos iš išsišako
jusio medžio kamieno, kurio šakos atitinka kojas. Viršutinė
je dalyje atsisėsti pritaisyta apvali ar keturkampė lentelė 
arba tiesiog pritaikytas nuplautas medžio kamienas (3 pav., 
6). Imponuoja šių kėdžių sukurtos kojų kombinacijos. Šiuo 
metu valstiečiai jų nebedaro.

Pirmos kėdės su atramomis pasirodė apie 1925—1930 me
tus1. Daugiausia jos darytos pačių valstiečių arba kaimo 
meistrų (3 pav., 7, 8). Šių kėdžių pasirodymą ir išplitimą rei
kia laikyti miesto kultūros įtaka. Fabrikinės gamybos kėdės 
pasirodė po antrojo pasaulinio karo. Jos buvo įsigyjamos iš 
miestiečių, kurie pokario metais dėl sunkių gyvenimo sąlygų 
buvo priversti keisti baldus bei kitus daiktus į maistą. Dabar
tiniu metu fabrikinės kėdės perkamos minėtuose Baltarusijos 
TSR miestuose. Šiose apylinkėse gana retai aptinkama ta
burečių.

Skrynios šiuo metu dar gana plačiai buityje naudo
jamos, nors naujų jau seniai nebegaminama. Seniau jos buvo 
nepakeičiamos vežant kraitį. Iki pat XX a. trečiojo dešimt
mečio jose buvo laikomi drabužiai, kai kada ir maistas. Bet 
vėliau, veikiant miesto įtakai, kraitinė skrynia palaipsniui 
nustoja savo vaidmens. Apie 1935—1940 metus dauguma nuo
takų vietoje skrynios vežasi spintas. Tiesa, atskirais atvejais

*
1 Kėdžių su atramomis buvo rasta 38 valstiečių pirkiose: keturiolikoje pir
kių padarytos vietos meistrų ir pačių savininkų ir dvidešimt keturiose — 
fabrikinės gamybos.
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kraičio skrynios dar ir šiandien tebenaudojamos pagal savo 
paskirtį (4 pav.).

Savo konstrukcija skrynios nesiskiria nuo rytų Lietuvoje 
paplitusių kraičio skrynių (4 pav., 1). Dangtis išgaubtas arba

4 pav. 1 — skrynia (XX a. ketvirtas dešimtm.), Stalgonių k., 
2 — skrynia (1930), Michališkių k., 3 — spinta (XIX a. pab.), Va- 
latkiškių k., 4 — spinta (XX a. pradžia), Michališkių k., 5 — spin
ta (XX a. pradžia), Rimašių k., 6 — spinta (XX a. šeštas dešimtm.), 

Mačiučių k.

lygus. Kojų lentelės kiek profiliuotos. Mažai skiriasi ir jų 
išorės apipavidalinimas. Skrynios puošiamos geometriniais 
arba augaliniais spausdintais raštais. Pamėgtos fono spalvos: 
ruda, tamsiai raudona, mėlyna, rašto — balta, geltona.

Šiose apylinkėse rasta keletas skrynių su stalčiais apati
nėje dalyje (4 pav., 2). Informatorių teigimu — tai 1930— 
1935 metų pačios madingosios skrynios. Tačiau jos plačiai 
nepaplito, nes buvo išstumtos naujai pasirodžiusių spintų.
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Spintos. Drabužiams spintas valstiečiai žinojo jau 
XIX a. pabaigoje—XX a. pradžioje. Plačiau spintos paplito 
apie 1935 m.1 Šio laikotarpio spintos nedidelių matmenų: 
aukštis 176 cm, plotis 99 cm, gylis 58 cm, dviem durimis, su 
mažais profiliuotais karnizėliais (4 pav., 4). Vėliau, apie 
1940 m., paplito moderniškesnės spintos. Jose daugiau pa
puošimų, jos dviem durim su vienu arba dviem stalčiais apa
čioje ir profiliuotu aukštu karnizu. Matmenys mažai tesiskiria 
nuo ankstesnių spintų. Spintos su trimis durimis paplito po 
antrojo pasaulinio karo. Tai žymiai didesnės spintos, panašios 
į tuo metu buvusias mieste (4 pav., 6). Dabartiniu metu dieve- 
niškėnai perkasi Baltarusijos fabrikų gamybos spintas, kurios 
yra kiek paprastesnės, negu kitose Lietuvos vietose šiuo metu 
plintančios moderniškos spintos.

Rankšluostinės. Rankšluostinių mada pagal infor
matorių duomenis nėra senas dalykas. Daugiausia jos darytos 
pokario metais ir net per pastarąjį dešimtmetį. Plačiausiai pa
plitusios profiliuotų lentelių rankšluostinės, puoštos degintine 
technika. Krinta į akis rankšluostinės, puoštos tuščiomis siū
lų špūlelėmis (5 pav., 2). Šiuo metu jos greitai plinta, nes gre
timame Dailidžių kaime gyvena meistras Tamošius Videika, 
kaip tik darąs tokias rankšluostines. Degintine technika puoš
tų rankšluostinių pamėgtas raštas: paukštukai, gėlių žiedai, 
lapai ir kt. (5 pav.).

Indaujos šiose apylinkėse labai senos. Jos aptinka
mos keturių formų. Trys iš jų uždaros, viena atvira. Seniau
siomis laikytinos skobto medžio indaujos (4 pav., 3). Tokia 
spinta-indauja, daryta XIX a. viduryje ir gana gerai išsilai
kiusi, aptikta Valatkiškių kaime pas Igną Palėką. Savininkų 
teigimu, ši spinta niekada nebuvo naudojama kitiems tiks
lams, o tiktai indams ir maistui laikyti. Tą paskirtį ji atlieka 
iki šių dienų. Panašių indaujų, kaip teigia informatoriai, jau

*
1 Šiuo metu spintos yra 107 (78,0%) valstiečių pirkiose. Iš viso 116 spintų. 
Iš jų 57,1% darytos vietos meistrų arba savininkų, 14,7% miesto meistrų 
gamybos ir 28,2% fabrikų gamybos.
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5 pav. 1 — Rankšluostinė (XX a. ketvirtas dešimtm.), Žižmų k., 
2 — rankšluostinė (1958), Žižmų k., 3 — indauja (XX a. pradžia), 
Žižmų k., 4— indauja (XX a. trečias dešimtm.), 5 — pakabinama 
indauja (XX a. pradžia), Stalgonių k., 6 — indauja (1962), Stal- 

gonių k.
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nebegaminama nuo XIX a. vidurio. Antroji indaujų forma — 
tai nedidelių matmenų (aukštis 86 cm, plotis 116 cm, gylis 
65 cm) pastatomos spintelės (5 pav., 6), kurių paskirtis dve
jopa— indams sudėti, be to, darbo stalas šeimininkei, triū
siančiai prie krosnies. Tai iš lentelių sukaltos dvejų durų, 
vieno arba dviejų stalčių spintelės. Spintelės viduje yra vie
na arba dvi lentynėlės. Dėl savo praktiškumo jos dau
giausia paplitusios. Tačiau iki pat šių dienų prekybinės or
ganizacijos nepajėgia patenkinti augančio poreikio šioms 
spintelėms, todėl dieveniškėnai jas dirbasi patys arba užsako 
pas vietos meistrus.

Rečiau pasitaiko nedidelių matmenų (aukštis 65 cm, plotis 
45 cm, gylis 27 cm) pakabinamų spintelių (5 pav., 5). Jų vi
daus įrengimas ir panaudojimas toks pat, kaip ir pastatomų 
spintelių.

Vien tik indams laikyti yra pritaikytos atviros pakabina
mos indaujos (5 pav., 4). Tokią indaują rasime beveik kiek
vienoje pirkioje. Jų vieta arti krosnies. Paplitus patogesniems 
baldams — uždaroms pastatomoms ir pakabinamoms spinte
lėms, indai perkeliami į jas. Neuždaros indaujos šiuo metu 
naudojamos tiktai parankiausiems ir mažai reikalingiems 
indams laikyti. Jose dažnąi esti įruošta šeimos vaistinėlė. Pa
čios senosios XIX a. pabaigos — XX a. pradžios šio pobūdžio 
indaujos yra mažų matmenų (aukštis 68 cm, plotis 72 cm, 
gylis 22 cm), paprastesnių konstrukcijų, mažiau puoštos. Vė
lesnės, darytos XX a. trečiajame—ketvirtajame dešimtmečiais 
(aukštis 84 cm, plotis 75 cm, gylis 21 cm), puoštos profiliuo
tomis lentelėmis. Įdomu, jog senosios lentynėlės pakabinamos 
lyg aukštyn kojomis (5 pav., 3). Jose įrengiama tik viena len
tynėlė. Vėlesnės gamybos tarsi nuleistos kojomis žemyn, ir 
jose jau įrengiamos 3—4 lentynėlės.

Vidaus apdaila. Dieveniškėnų gyvenamųjų pirkių 
sienos, lubos, grindys yra vienas iš labiausiai šiuo metu be
sikeičiančių interjero komponentų.

XX a. pradžioje, kaip teigia informatoriai, nebuvo mados, 
o ir materialinių galimybių daryti medines grindis. Visur bu- 
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vo plūkto molio asla. Po pirmojo pasaulinio karo pasirodo 
pirmosios medinės grindys, kurios, veikiant miesto įtakai, 
kylant valstiečių materialinei gerovei, labai greitai plito. Šiuo 
metu daugumoje pirkių yra medinės grindys, tiktai virtuvėje, 
priemenėje ir kamaroje liko molinės aslos1. Gana plačiai 
praktikuojamas grindų dažymas. Mėgiamiausia grindų spalva 
yra raudona ir ruda su įvairiais atspalviais. Tačiau, ne visada 
gaudami pirkti mėgiamių spalvų, dieveniškėnai tenkinasi ir 
kitomis. Iš jų dažniau pasitaiko geltona, pilka spalva. Grindys 
valomos ne rečiau kaip kartą per savaitę.

Ypatingą dėmesį dieveniškėnai skiria sienų apdailai. Kiek’ 
vienais metais visos vidaus patalpos yra baltinamos 3—4 kar
tus. Pagal seniai nusistovėjusią tradiciją čia sienos nebuvo 
tinkuojamos, tačiau paskutiniais metais, veikiant miesto įta
kai, o taip pat praktiškumo sumetimais dėl kambarių šilumos 
ir švaros imamos tinkuoti tiek naujai pastatytų namų, tiek 
seniau statytų namų sienos. Sienos daugiausia baltinamos tik 
balta spalva. Tolygiai su tinkavimu plinta ir tapetavimas2.

Ilgus metus, net iki antrojo pasaulinio karo, Dieveniškių 
apylinkių moterys prieš kiekvienas šventes plovė pirkios lu
bas. Dabar šis sunkus ir nepraktiškas darbas palaipsniui iš
eina iš mados. Dauguma lubų šiuo metu yra dažomos kreidi
niais arba aliejiniais dažais3.

Kiek nesudėtingi šių apylinkių valstiečių baldai ir bendras 
vidaus išplanavimas, tiek ypatingas pirkios puošimas. Puo- 
šybiniai elementai išdėstyti visur, kur tik galima. Ypatingai

*
1 64,6% pirkių, kur visų patalpų grindys: medinės nedažytos — 61,1%, da
žytos— 8,7%, plūkto molio — 30,2%; 35,4% pirkių, kur virtuvės ir prieme
nės grindys plūkto molio, o kambario — medinės nedažytos 80%, dažy
tos — 20%.
2 Baltintų rąstų sienų yra 60,2%, lipintų tapetais — 23,9%, tinkuotų ir bal
tintų kreidiniais dažais—15,9%.
3 a) Juodlubių, baltintų kreidiniais dažais, yra 79,6%, dažytų baltais alieji
niais dažais—1,8%, nebaltintų—15,0%; b) įlaidinių lubų, baltintų kreida,— 
1,8%, nebaltintų—1,8%.
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puošniai klojamos lovos. Kadangi šių apylinkių valstiečiai 
klojasi plonomis antklodėmis, taigi patalus (duknas) retai 
kas beturi ir lovos klojamos žemai. Bet didelis pagalvių kie
kis— iki 6—8 ant vienos lovos — daro jas ypatingai turtin
gas. Jos užtiesiamos pačių austomis lovatiesėmis.

Stalai tiesiami taip pat savadarbėmis lininėmis staltiesė
mis, rečiau pirktomis. Tačiau kasdienai daugiausia tiesiamos 
polietileninės staltiesės. Jos taip pat tiesiamos ant medžiagi
nių staltiesių, kad šios nesusiteptų. Grindys gausiai užtiesia
mos namuose iš skudurėlių austais takais. Langai tiesiami 
pirktinėmis užuolaidomis. Gana plačiai praktikuojamos pus- 
langinės užuolaidos.

Pirkiose ypatingai gausu kambarinių gėlių. Labai pamėg
ta lango gėlė — mėta, kurių galima rasti beveik kiekvienoje 
pirkioje. Ji vertinama dėl malonaus kvapo. Be to, mėgiamos 
rožės, mirtos, fikusai, filodendrai ir kt.

Didelį dėmesį šių apylinkių gyventojai skiria krikštasuo
lei. Čia gausu paveikslų, foto vitrinų, moksleivių piešinių, 
siuvinėjimų (kampelių, takelių, siuvinėtų įstiklintų ir ne
įstiklintų paveikslų), popierinių gėlių, karpinių iš balto po
pieriaus ar laikraščio.

Toks gausus puošybinių elementų panaudojimas liudija 
apie kaimyninių tautų (baltarusių, lenkų) įtaką. Be to, ypač 
šiuo metu plinta pigaus skonio sentimentalūs ant kartono 
aliejiniais dažais piešti kilimėliai prie lovų. Jie pardavinėja
mi Trobų, Ašmenos turguose ir turi didelį pasisekimą aplin
kinių gyventojų tarpe. Krikštasuolėje tarp įvairių puošybinių 
elementų yra ir rankšluostinė, kurioje nuolat kybo buityje 
nenaudojamas austas rankšluostis.

Tuo būdu didžiausią įtaką valstiečių interjero raidai turi 
ekonominio lygio kilimas, atskiruose interjeruose — savinin
ko amžius. Jaunesnio amžiaus kolūkiečiai stengiasi neatsilikti 
nuo šiuolaikinės miesto mados. Vyresnieji pasilieka prie 
įprastos aplinkos, keičia ją tik esant būtinam reikalui.
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NAMŲ APYVOKOS DAIKTAI

Vacius Milius

Valstiečių kasdienėje buityje reikalinga nemaža namų apy
vokos daiktų. Tai daugiausia namų ruošoje moterų naudojami 
prietaisai, indai, susiję su maisto produktų perdirbimu, lai
kymu, maisto gaminimu bei kitais darbais. Dėl atitinkamų is
torinių ir ūkinių aplinkybių dieveniškėnų sodybose jų išliko 
ypač gausiai.1 Medžiagos atžvilgiu aiškiai vyrauja medis, po 
to eina metalo, molio dirbiniai, kartais medis, jungtas su šiau
dais. Mediniai daiktai pagaminimo technika irgi gana įvai
rūs: skobtiniai, šuleliniai, pintiniai.

Šiuo metu dieveniškėnų pirkiose randami namų apyvokos 
daiktai padaryti įvairiais laikotarpiais: seniausi jų siekia 
XIX a. vidurį, naujausi pagaminti pastaraisiais metais. Tačiau 
nemaža panašių namų apyvokos daiktų buvo dirbama ir daug 
senesniais laikais. Kai kurie jų šiuo metu jau nebenaudojami, 
mėtosi kaip senienos pirkių kampuose ar ant aukšto.

Namų apyvokos daiktus patogiausia peržvelgti pagal jų 
funkcijas. Pirmoji vieta tenka prietaisams, skirtiems grūdams 
perdirbti ir duonai kepti. Toliau eina daiktai, skirti daržo
vėms, pieno, mėsos produktams perdirbti, valgiams virti, 
jiems nešioti, saiko ir svorio matai. Ir pagaliau daiktai, nau
dojami drabužiams velėti, gyvuliams liuobti.

Dieveniškių apylinkėse retkarčiais dar galima rasti išli
kusių, dabar jau nebenaudojamų piestų kruopoms grūsti. 
Piestos, išduobtos iš pušies medžio, į apačią siaurėja, kartais

*
1 Kraštotyrininkų ekspedicijos metu namų apyvokos daiktus piešė Lietuvos 
TSR Valstybinio dailės instituto studentai S. Ikamas, G. Kairytė, A. Zalytė 
ir M. K. Čiurlionio Meno mokyklos auklėtiniai G. Gučaitė ir V. Vitkūnas. 
Šio straipsnio piešiniai R. Tarabildos,
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su ryškiomis tąsymo žymėmis. Pasitaiko ir įdomiau iš viršaus 
apdorotų piestų, būtent su iškartomis. Grūdama būdavo apva
laus skersmens į galus plonėjančiu piesčium. Jo vidurys pa
daromas plonesnis, tinkamas rankomis paimti (1 pav.).

Čia taip pat aptikta Lietuvoje buvusių visų tipų rankinių 
girnų. Grūdų malimas rankinėmis girnomis, greta daugelio 
kitų darbų, Dieveniškių apylinkėse buvo moterų pareiga. Se-

1 pav. 1 — „Niekotaitė" kruopoms niekoti, 2 — „antvožys" miltams 
sijoti, 3—5 — piestos, 6—9 girnos
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noviškiausios girnos — lovinės su girnakmeniais, įtaisytais 
didžiuliame lovyje, kurio galai užkalti lentomis. Kaip ir vi
soje Lietuvoje, taip ir apie Dieveniškes labiausiai buvo papli
tusios skrynelinės girnos. Rečiau pasitaiko girnų, įtaisytų į 
kubilus ar puskubilius. Dieveniškių apylinkėse, kaip ir kitur 
Dzūkuose, buvo vartojamos girnos ne tik akmeninėmis, bet 
ir medinėmis girnapusėmis. Malant girnomis, kruopos nioko
jamos buvo niekotėle, o sijojamos į antvožą, pintą iš šiaudų 
grįžčių ir lazdyno sluoksnių. Antvožas primena sėtuvę javams 
sėti, tačiau viršutinės jo dalies sienelės nuožulnesnės, skers
muo didesnis. Jo apačia pasiūta virve, kad būtų patvariau.

Naudojosi valstiečiai ir aplinkinių kaimų vandens malū
nais. Jei prie malūno susidarydavo eilė, tai, nuvežę grūdus, 
palikdavo ir po 2—3 dienų nuvažiuodavo parsivežti miltų.

Grūdams laikyti ne vienoje pirkioje rastas lovys, iškirstas 
iš storos pušies. Jie apvalaus skersmens, tik vienas tebuvo 
keturkampiškai nutašytas. Lovio galai užkalami storais lent
galiais, vidus kartais skersai perdalytas į dvi dalis, uždengia
mas iš lentų sukaltu dangčiu. Miltai, kartais ir grūdai, laikomi 
kubiluose, kurių šonai išskaptuoti iš vieno medžio arba pa
daryti iš šulelių. Grūdams semti seniau buvo naudojamas di
delis apie 70 cm ilgio samtis, kurio galva turėjo apie 30 cm. 
(2 pav.)

Duonkubiliai (dieškos) padaryti iš šulelių, į viršų siaurėja, 
senieji aplenkti mediniais, naujesnieji — geležiniais lankais. 
Jei kitose Lietuvos vietose į šio tipo duonkubilius, kad rau
gas būtų geresnis, būdavo pridedama bent pusė ąžuolinių 
šulelių, tai apie Dieveniškes dėl ąžuolų stokos tededami tik 
3—4 tokie šuleliai. Duonkubilis laikomas ant dviejų sukry
žiuotų lentelių — kryžoko. Ližė daroma ovalo formos, dažnai 
iš vieno medžio su kotu.

Kopūstai raugiami taip pat į viršų siaurėjančiuose 70-- 
80 cm aukščio kubiluose, kurie apjuosti trimis lankais. Ret
karčiais jie raugiami pūstašonėse statinėse.
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Apie Dieveniškes iki šių dienų išliko paprotys rauginti 
burokus sriubai. Jie rauginami panašios formos kubiliukuose 
kaip ir duonai įmaišyti, tik mažesnių matmenų (3 pav.).

Mažažemiai šių apylinkių valstiečiai karvių po mažai te
laikė, pieno daug neturėjo, tad ir pieno perdirbimo įrankiai 
nepasižymi dideliu įvairumu, jie negali lygintis su tokios pat 
paskirties žemaičių valstiečių prietaisais. Retkarčiais galima 
rasti melžtuvių. Sūriai kai kuriose pirkiose dar slegiami pa
čiu paprasčiausiu būdu: sūrmaišis su varške prispaudžiamas 
lentele ir akmeniu. Tačiau yra ir specialių sūrspaudžių, pa
darytų iš dviejų lentelių, kurių vienas galas judamai sujung
tas, o kitas priveržiamas per pagaliuką perkišamu šipuliuku, 
pleištukais ar sraigtu. Grietinė nustovinama skardiniuose in
duose, kurie merkiami į šulinį. Sviestas mušamas į viršų kiek 
siaurėjančiuose šuleliniuose muštuvuose, aplenktuose trimis 
lankeliais. Muštuvai uždengiami dangteliu (dugneliu), turin
čiu dvi ąseles ir skylę viduryje kryžokėliui perkišti. ,,Kryžo-

2 pav. 1 — Lovys grūdams laikyti, 2 — samtis grūdams semti, 
3 — „dieška" duonai įmaišyti (1958), 4— lovys grūdams laikyti, 
5 — kubilas grūdams ir miltams laikyti (1964), 6 — „kryžokas" 

„dieškai" padėti, 7 — ližė
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kelis", kaip rodo pats pavadinimas, apačioje užsibaigia dviem 
sukryžiuotomis kaladėlėmis, kuriose, kad geriau plaktųsi, 
kartais dar išgręžiamos skylutės. Sūriai džiovinami, suvynio
jus į palutę ir pakabinus saulės atokaitoje ant pirkios sienos. 
Jei norima stipriau sudžiovinti, vienai nakčiai pakišama į 
krosnį. Džiovinti sūriai vyniojami į palutes ir laikomi kraičio 
skryniose (mat, drabužiams laikyti dabar turima spintos).

Dieveniškių apylinkėse lašiniai ir kumpiai tik sūdomi. Tam 
tikslui yra didžiulės apie 180 cm ilgio iš drebulės darytos 
niekočios ir kubiliukai. Savaitę pasūdžius, jie sukabinami

3 pav. 1 — Melžtuvė, 2 — sūrspaudis, 3 — sviestamušė, 4 — kubi
liukas mėsai sūdyti (1950), 5 — „kasė" lašiniams laikyti, 6 — nie
kočia mėsai sūdyti, 7—8 „kuodela" kopūstams raugti (1930), 

9—10 — ,,kubilas" medui laikyti
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svirne ar pirkioje ant aukšto, pirkios kamaroje arba sudeda
mi į dėžę ar didelę pintinę. Pokario metais kai kurie valstie
čiai mėsą pradėjo rūkyti. Tam reikalui kaime yra viena kita 
būdelė, kur suneša rūkyti mėsą ir kaimynai.

Kiekviename kaime atskiri valstiečiai turėjo ir dabar turi 
bičių. Medus laikomas iš vieno medžio išskaptuotuose kubi
luose. Jie yra gana didelės apimties: apie 70 cm aukščio, 
50 cm skersmens. Tiems kubilams parenkamos tokios medžių 
rūšys, kurios nekeičia medaus skonio.

Šiose apylinkėse valgiui virti visur tebenaudojamos kros
nys (pečiai), nors pastaraisiais dešimtmečiais daug kur yra 
įrengtos viryklos. Būtiniausi kiekvienos krosnies reikme
nys — šakės puodams, čepela keptuvei kilnoti, žarsteklis mal
koms ir puodams tvarkyti. Visi šie įrankiai turi 1—1,5 m ilgio 
medinį kotą. Verdant valgį, krosnies prieždoje indas padeda
mas ant geležinio trikojo. Kai kuriose pirkiose šeimininkės 
turi specialų nedidelį kirvį. Būtinas kiekvienos šeimininkės 
įrankis — lentelė (dugnas, dugnelis) maisto produktams pjaus
tyti. Ji būna įvairių formų — stačiakampė, ovali ar apvali. 
Menturis verdančiai košei maišyti šiose apylinkėse nėra la
bai populiarus. Jis daromas iš eglaitės viršūnės, paprastai turi 
penkis nagus. Dieveniškėnų samčiai nedideli (ilgis 30— 
40 cm), nes tokio tereikėjo gaminant valgį į apačią siaurėjan
čiuose puoduose. Jų galas užsibaigia kabliu ar skylute paka
binti. Šaukštų galvos, kaip ir visoje Lietuvoje, čia pailgos 
formos (4 pav.).

Dažnoje pirkioje galima rasti piestelių pipirams, druskai 
grūsti. Palyginus su jau minėtomis didžiosiomis piestomis, jos 
miniatiūrinės, teturi 14—23 cm aukščio, 9—18 cm skersmens. 
Piestelės profiliuojamos dvejopai: nuo viršaus iki pagrindo 
lygiai siaurėjančios arba iš pradžių siaurėjančios nežymiai, o 
apačioje staigiau užgniaužtos.

Dieveniškėnai naudoja Rimašių kaimo puodininkės Kat
rės Misiukevičiūtės gamybos puodynes, ąsočius ir čerpes. Šie 
indai gana kuklių, paprastų formų, ąsočiai nė ąsos neturi. 
Panašios gamybos indų prieš keletą metų yra tekę matyti la
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biau į rytus. Juos gamino Zietelos (Diatlovo) rajono Zasečių 
kaimo valstiečiai.

Minėtini prietaisai maisto produktams vežioti. Iki antrojo 
pasaulinio karo šiose apylinkėse per Velykas buvo vežama 
šventinti pyragų ir margučių. Jie buvo sudedami į ovalo for
mos pintines iš šiaudų ir lazdyno plėšų. Tokios pintinės buvo 
žinomos visuose Dzūkuose. Be to, tam pačiam reikalui buvo

4 pav. 1—Šakės puodams kilnoti, 2 — „čepela" keptuvei kilnoti, 
3 — žarsteklis, 4 — kirvis šeimininkavimui, 5 — menturis, 6—7 — 
samčiai, 8 — šaukštas (1955), 9 — trikojis (1962), 10 — druskinė, 
11 — puodynė, 12—13 — piestelės, 14 — puodynė, 15—15— čer

pės aguonoms trinti
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naudojamos apvalios, į viršų platėjančios pintinės. Abiejų 
tipų pintinės uždengiamos tokio paties darbo dangčiu. Gry
bams ir uogoms rinkti pintinės kartais taip pat turi dangtį.

Populiariausias tūrio matas, naudojamas taip pat nedide
liam miltų kiekiui atsinešti, yra gorčius, pintas iš šiaudų grįž
čių ir lazdyno sluoksnių arba išduobtas iš vientiso medžio 
kaladėlės. Didesnio tūrio matas — pūdas, padarytas iš šule- 
lių. Sveriama mediniais bezmėnais (5 pav.).

Prietaisai drabužiams velėti yra dviejų tipų. Labiausiai 
paplitusios maždaug 1 m ilgio niekočios, tačiau žinomos ir 
šulelinės „balėjos".

Pasidairykime apie šulinius. Kartais svirties gale kabo me
dinis kibiras. Tačiau tai ne atsilikimo ar neišsigalėjimo požy-

5 pav. / — Bezmėnas, 2 — pūdas (1910), 3 — gorčius (1912), 
4 — gorčius (1952), 5 —karbija, 6 — pintinė grybauti (1950), 
7 — kibiras, 8 — kubiliukas karvei šerti (1945), 9 — karbija. 
10—slastai (1964), 11 —niekočia rūbams velėti (1963), 12 — ,,ba- 
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mis. Tokie kibirai dabartiniu metu kabinami tik prie šulinio, 
nes jie patvaresni. Jie padaromi iš storokų šulelių, aplenkiami 
dviem stipriais lankais, viršuje lankelis taip pat iš storos vie
los. Senieji žmonės dar prisimena medinius kibirus, vartotus 
vandeniui pirkioje laikyti. Jie turėjo dvi ąsas, į kurias buvo 
įtaisytas susuktų vyčių lankas. Pirkioje toks kibiras stovėjo 
ant trinkos ar suoliuko. Praėjus kuriam laikui po pirmojo 
pasaulinio karo, paplito metaliniai kibirai. Pastarajam kibirui 
kabinti netoli krosnies prie balkio pritaisoma stora viela su 
kabliuku apačioje. Šis paprotys apie Dieveniškes paplito pas
taraisiais dešimtmečiais. Jį įvedė jaunimas, kuris, būdamas 
judresnis, plačiau važinėja, prisižiūri naujovių kitur. Taip 
pakabintus kibirus prieš kurį laiką teko matyti ir lietuviš
kuosiuose Gervėčių apylinkių kaimuose.

Dieveniškių apylinkėse, kaip ir kitur Dzūkuose, tebėra 
paprotys prie šulinio įtaisyti iš pušies skaptuotą lovį gyvu
liams girdyti. Lovys ant dviejų stovų padedamas laisvai, kad 
vandenį būtų galima išpilti, dėl to vienas jo galas susiaurina
mas ir jame išgręžiama skylė pagaliui įkišti. Už pagalio pa
ėmus, lovys paverčiamas ant šono.

Karvėms šerti naudojamas dviąsis kubiliukas, žinomas 
taip pat visur Dzūkuose.

Ir pagaliau, pasidairę kamarose, pamatysime slastus žiur
kėms ir pelėms gaudyti. Šių pritrenkiamų slastų tipas, atro
do, žinomas visoje Lietuvoje.

Iš apžvelgtosios medžiagos galima padaryti tokias iš
vadas:

1. Dieveniškių apylinkėse gausiau negu kitose Lietuvos 
vietose iki šių dienų išliko kaimo amatininkų ar pačių vals
tiečių pasigamintų namų apyvokos daiktų.

2. Dalis iki šiol išlikusių daiktų (piestos, girnos, niekočios 
ir kt.) — ankstesnių šimtmečių lietuvių valstiečių materiali
nės kultūros formų liudininkai.

3. Formų atžvilgiu dieveniškėnų namų apyvokos daiktai 
skirtini aukštaičių etnografinei sričiai.
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4. Kolūkiniame gyvenime į dieveniškėnų buitį vis gau
siau įeina fabrikinių namų apyvokos daiktų, ypač indų mais
tui gaminti ir valgyti.

5. Kuriant liaudies buities muziejų, nemaža eksponatų 
aukštaitiškų trobesių interjerams apstatyti bus galima rasti 
Dieveniškių apylinkėse.

AUGALINIAI RESURSAI 
IR JŲ PANAUDOJIMAS

Eugenija Šimkūnaitė

Dieveniškių apylinkėse rasime beveik visus Lietuvoje augan
čius augalus, išskyrus būdingus tik šiauriniams rajonams. 
Šiek tiek daugiau būdingų pietų Lietuvai augalų, tačiau iš 
pirmo žvilgsnio šių apylinkių augalų pasaulis atrodo skurdo
kas. Reljefas čia lygus, dėl to nėra siaurų, greta išsitenkančių, 
kaip, pavyzdžiui, Ignalinos rajone, augmenijos juostų.

Dieveniškėnai gerai pažįsta savuosius augalus, moka juos 
panaudoti mamų ir senelių pavyzdžiu. Naudoja su meile ir 
pagarba ne tik senelėms, bet ir visų gėrybių teikėjai gerajai 
žemelei: ,,Žemelė gera, žemelė neškadavoja."

Dieveniškių moterys gerai pažįsta lapines žoles, lapie
nėms vartoja baltąją balandą, balandūnes, žliūges, gailiąją 
ir didžiąją dilgėles, ne tik valgomąją rūgštynę, bet ir smul
kiąją, skėstažiedę ir bukalapę.

Pirmojo pasaulinio karo ir nederliaus metais prisidurdavo 
ir balandų, balandūnių, burnočių sėklų, trainės viksvos, duo- 
nio, dirsės, monažolės, nendrinio dryžuočio, šerytės ir riet- 
menės grūdų, bėžio ir lūgnių šakniastiebių. Gilių dėdavo į 
duoną ir putrą, o lapienėms vartodavo ir sinavadolapio, vin- 
girio, barščio, skudučio, garšvos lapų. Beje, šiuos augalus 
moterys pažįsta gan menkai, nes 1941—1944 m. jų beveik ne
vartojo ir dėl to juos parodo kiek abejodamos.
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Jei aukštesniuosius valgomus augalus dieveniškėnai var
toja gan ribotai, tai žemesniuosius, pvz., grybus, vartoja labai 
gausiai. Dieveniškių moterys pažįsta apie 30 rūšių valgomų 
grybų, t. y. apie 10 kartų daugiau negu Zervynose ir beveik 
tiek pat, kiek Utenos rajone, kur grybų rūšių gausumu nusi
skųsti netenka. Valgiui vartoja įvairius grybus ir gerai nu
tuokia, kas kam labiau tinka, pvz., skylėtbūdžius vartoja 
šviežius arba džiovina, o lakštabūdžius raugina arba sūdo. 
Moka gerai paruošti ir aitrius grybus. Nuo seno grybų atsar
gas džiovindavo, raugindavo ar sūdydavo, dabar kai kurios 
nagingesnės šeimininkės pradeda ir marinuoti. Grybus žiemai 
sutaiso atskirose statinaitėse, su prieskoniais. Viena kita bal
tarusių įpročiu raugina grybus drauge su kopūstais ar agur
kais. Džiovintus grybus deda į barščius ar kitokias sriubas, 
o raugintus ar sūdytus valgo su bulvėmis. Pasninko dienomis 
grybus užtaiso tik svogūnais ir grūstiene druska, o kitais at
vejais— grietine, svogūnais su grietine. Rečiau džiovintus 
ar raugintus grybus troškina su kopūstais, verda pasninkinį 
miešimą iš giros tirščių. Lyginant su zervyniškėmis, Dieve
niškių moterys pasigamina iš grybų daug patiekalų, o su ig- 
naliniškėmis — mažai.

Daug ir įvairių augalų Dieveniškių apylinkėse vartojama 
prieskoniams: grūstienei druskai — kmynai, ajerai, pipirla- 
pės, duonai kepti ir girai — ajerų lapai, gėrimams paskanin
ti— juodųjų serbentų ūgiai ir kt. Skanius ir vertus maisto 
pramonės darbuotojų dėmesio bukietus sutaiso ir mėsos sū
dymui. XIX a. antrojoje pusėje mėsos atsargas rūkydavo, 
bet dabar, baltarusių pavyzdžiu, tik sūdo.

Žuvų dieveniškėnai turi nedaug, bet stambesnes kuojas 
kartais rūko, vartodami tuos pačius prieskonius, kaip ir mė
sai rūkyti. Smulkias žuvytes, dažniausiai aukšles, sūdo silkių 
sūryme. Žuvų nedaug, todėl čia jos — dažniausiai šventinis 
valgis (kūčių, pasninko švenčių metu). Nei sūdytoms, nei 
rūkytoms žuvims prieskonių nebeprideda, bet bulves su jo
mis verda arba skustas su prieskoniais, arba, nulupę virtas 
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bulves, apibarstę smulkiai kapotais svogūnais ir prieskoniais, 
trumpam pašauna į krosnį. Mūsų dienomis maistui vartoja
mus prieskonius ima išstumti pirktiniai, bet gėralams pagar
dinti tebevartojami beveik tik vietiniai prieskoniai. Sutaiso
ma ir karčiųjų, ir saldžiųjų (t. y. kvapių, bet neaitrių) prie
skonių mišinių, nors pastaruoju metu ir į gėralus skverbiasi 
žvaigždinis anyžius (badanas), apelsinų bei citrinų luobelės, 
ankštiniai pipirai.

Laukinės uogos žiemai paruošiamos įvairiai: bruknės (šiek 
tiek ir spanguolių) merkiamos, didesnė spanguolių dalis lai
koma sausai pintinėse arba sudedama ant kiminų (pardavi
mui, kad būtų pilnesnės), girtuoklės, avietės, mėlynės, ger
vuogės džiovinamos.

Nors vandenų tinklas Dieveniškių apylinkėse nedidelis, 
bet Gaujos pakrantės gali didžiuotis savąja apynių forma — 
gan stambiais, pailgais, neryškiomis briaunomis spurgais, tu
rinčiais gerą aromatą ir pakankamą lupulino kiekį. Be to, tie 
apyniai labai nelepūs ir derlingi. Vietomis pasitaiko ir smul
kiais spurgais apynių. Seniau apynius rinkdavę gausiai savo 
reikalams, net turėdavę ,,savas vietas", dabar renka daugiau 
pardavimui: tiek vaistažolių supirkėjams, tiek ir turgaus pre
kiautojams bei tarpininkams, nuvežantiems juos net iki Šiau
lių ir Biržų. Patys dieveniškėnai vietoje anksčiau gan gausiai 
daryto alaus daugiau darosi ,/krūminės" ir girtesnės už alų 
„braškos".

Per antrąjį pasaulinį karą atgijęs dažymas augaliniais da
žais dabar vėl gerokai primirštas. Senesnės moterys, beje, 
ir vyrai, žino įdomių augalinių dažylų paruošimo receptų.

Kailius, odas pakinktams ir avalynei bei kietąsias odas 
padams dieveniškėnai išsiraugindavo patys. Kailiaraugius au
galus pažįsta gerai, moka paruošti įvairaus kietumo ir skir
tingų spalvų bukietus. Kailiams raugti, dažyti dažniausiai 
vartoja šias spalvas: rudą, šviesiai rudą, pilkai rudą, pilką, 
juosvą, juodą, tamsiai mėlyną, plytinę, oranžinę. Dalį odų 
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paruošia ir skrabiai (t. y. pusiau teraugindami). Padinę ir kitą 
avalynės odą moka dirbti tik vyrai, o kailius — ir moterys. 
Odas pakinktams kartais tik sūdo, vėliau prisodrina tošiniu 
degutu, kaip sakosi patys dirbėjai, šio būdo išmokę ,,iš gudų".

Džiovintas katpėdes, dirses, nendrių šluoteles, kankorė
žius, šilęs dažniausiai vartoja patalpų papuošalams, t. y. ver
boms, daryti. Dažo pirktiniais aniliniais dažais labai ryškių 
atspalvių. Verbas darosi ne tik sau, bet ir parduoti.

Be vaistingųjų augalų, augalinių resursų sąrašas būtų ne
pilnas. Vaistingųjų augalų Dieveniškių moterys pažįsta apie 
550—600, t. y. nedaug mažiau, negu ignaliniškės, ir žymiai 
daugiau, negu zervyniškės, bet paprastai nevadina jų vais
tingaisiais augalais, gyduolėmis ar kokiais panašiais vardais, 
o tik besišnekant pasako, kad tas augalas geras nuo tokios 
ir tokios ligos, anas nuo to ir to padeda ir pan. Skirtingai nuo 
šiaurinių rajonų, Dieveniškių moterys žino daug priemonių, 
apsaugančių nuo pastojimo ar nutraukiančių nėštumą, o prie
monių nuo nevaisingumo beveik nežino. Tiek pokario metais, 
tiek ir per pastarąjį dešimtmetį vaistingųjų augalų naudoji
mas saviems reikalams žymiai sumažėjo. Daugelis mokėjusių 
gydyti sakosi jau pamiršusios, nes nebesą reikalo pačioms 
gydytis.

Dieveniškių apylinkėse, be gydomųjų augalų, žinoma ir 
svaiginamųjų bei dirginamųjų, dėl to „privaražyjimai" bei 
kitokio pobūdžio raganavimai čia dar neišnykęs reiškinys. 
Reikia pažymėti, kad, skirtingai negu kitose Lietuvos vietose, 
gydymas bei raganavimas čia laikomas kiek antgamtiniu, su 
velnio pagalba susijusiu reikalu.

Pardavinėti vaistingųjų augalų dieveniškėnai nevengia, 
tačiau vaistažolių supirkėjams parduoda .tik tuos, kuriuos ga
lima greit ir dideliais kiekiais paruošti, o kitų ruošti nenori, 
aiškindamiesi neturį laiko. Smulkiais kiekiais ruošiamus vais
tinguosius augalus keleriopai didesnėmis kainomis parduoda 
turgaus perpirkėjoms, beje, nevengia ir apsirikimų ar net 
sąmoningų pakeitimų.
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APIE MAISTĄ

Vacius Milius

Kraštotyrininkų ekspedicijos metu surinkta duomenų apie 
Dieveniškių apylinkių valstiečių maistą. Remiantis šia me
džiaga, apžvelgiama valstiečių maistas, jo režimas nuo XIX a. 
pradžios, pakitimai, įvykę tarybiniu laikotarpiu.

Tradicinis šių apylinkių valstiečių mitybos režimas buvo 
toks: iš esmės valgydavo tris kartus — pusryčius (abieda), 
pietus (pietai), vakarienę (večeria). Pusryčiams vasarą buvo 
verdama rūgštynių sriuba, kepami dideli sklindžiai (blynai) 
iš grikinių, žirninių, kvietinių, ruginių ar miežinių miltų. Ge
riausi buvo laikomi grikinių miltų sklindžiai. Ruginių miltų 
sklindžiai buvo rūgštūs, iš jų kepdavo tik tada, kai neturėjo 
kitų miltų. Pirmiausia buvo valgoma rūgšti sriuba, paskui 
sklindžiai. Kartais būdavo paduodama dvi sriubos, tokiu at
veju antroji buvo prėska buza. Ji buvo verdama iš grikinių 
ar miežinių miltų, prabalinama pienu ar uždaroma (pragrū- 
dama) taukais. Prie pusryčių valgių priklausė ir košė, kuri 
buvo verdama piene iš grikinių kruopų ir valgoma su spir
gais. Pietums buvo valgomi nuo pusryčių likę valgiai. Kad 
neatšaltų, jie buvo laikomi krosnyje (pečiuje). Vasarą dar 
buvo valgomi pavakariai, kuriems paduodavo pieno, grieti
nės, spirgų. Moterys, piautuvais piaudamos rugius, į laukus 
pavakariams nešdavosi duonos, kumpio, dešros, pomidorų. 
Pagal trilaukę žemdirbystės sistemą vieno kaimo visų gy
ventojų rugiai būdavo vienoje vietoje. Kiekviena piovėja 
plaudavo savo rėžyje, tačiau pavakarių valgyti visos sueida
vo vienon vieton. Pasitaikydavo, kad kuri moteris pavakarių 
neturėdavo, tokiu atveju jai duodavo kaimynės. Vakarienei 
buvo verdama skustos bulvės, kurias valgydavo su saldžiu 
ar rūgusiu pienu, su spirgais ar pagaliau su raugintais bu
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rokais. Pastaruosius apipildavo taukais ar spirgais. Sekma
dieniais buvo gaminami tie patys valgiai, tik jie buvo dau
giau paskaninami, duodama daugiau mėsos, lašinių.

Valdomos žemės kiekis, jos rūšys, aišku, nulėmė valstie
čių pragyvenimo, o tuo pačiu ir maitinimosi lygį. Turtinges
nieji turėjo 3—4 karves, suvartodavo daugiau mėsos. Po kar
vę stengdavosi išlaikyti kiekvienas valstiečio ūkelis. Maža
žemiai per metus paplaudavo 50—60 kg kiaulę, tad mėsos te
turėdavo tik žiemai. Pagrindinis tokių valstiečių maisto pro
duktas buvo bulvės.

Maistas priklausė ir nuo įvairių metų laikų. Vasarą daž
niausiai buvo verdama minėtoji rūgštynių sriuba, žiemą — 
raugintų kopūstų, raugintų dryžuotųjų burokų sriuba. Sun
kiausia, ypač mažažemiams, su maistu būdavo birželio ir 
liepos mėnesiais, iki atsirasdavo šviežių bulvių. Rudeniop 
pataisydavo grybų: apvirindavo, nupildavo vandenį, įdėdavo 
bulvių, grietinės, spirgų, svogūnų laiškų ar galvelių. Spirgus 
ir grietinę užpildavo grybams išvirus, valgydavo su duona. 
Kitas grybų paruošimo būdas: grybus išvirdavo, nusunkdavo 
ir pakepindavo keptuvėje, pridėję grietinės, spirgų, svogūnų. 
Baravykus žiemai džiovindavo krosnyje, sumovę ant šipuliu
kų. Džiovintų grybų dėdavo į rūgščias sriubas — kopūstus ar 
burokus. Be to, džiovintus grybus paruošdavo taip pat, kaip 
ir žalius — pavirindavo ir apkepdavo keptuvėje.

Valstiečiai džiovino mėlynes ir vartojo jas su arbata kaip 
vaistą. Šiaip uogas suvalgydavo vasarą. Kartais mėlynių žie
mai apipildavo cukrum. Retkarčiais išvirdavo uogų su cuk
rum, tačiau retai, nes cukrus ano meto valstiečio kišenei buvo 
per brangus. Cukrų duodavo tik ligoniui, svečiui ir per krikš
tynas bei vestuves.

Mėsą (ne pasninko metu) valstiečiai valgė keturis sykius 
per savaitę: pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais ir 
sekmadieniais. Gavėnios pasninko metu (7 savaites) neduoda
vo nei mėsos, nei pieno, o advento metu (4 savaites) pieną 
vartodavo 4 dienas per savaitę. Tokių griežtų pasninkų dar 
buvo laikomasi kurį laiką po pirmojo pasaulinio karo, vėliau 
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jie sušvelnėjo. Pienas per gavėnią būdavo surauginamas, 
pašildomas, nusunkiamas ir supilamas į duonkubilį. Po Ve
lykų į jį pridėdavo grietinės ir valgydavo su sklindžiais, bul
vėmis ar duona.

Šiuo metu ankstesnis dieveniškėnų valgymo režimas mažai 
tepakitęs. Tačiau pastaraisiais metais pasirodė ir naujų, iš 
miestų atėjusių valgių. Svarbiausia, pagerėjo maitinimosi 
lygis. Gausiau vartojama mėsos produktų. Iš tradicijos pusry
čiams kepami daugiausia tarkuotų bulvių blynai, į kuriuos 
primaišoma grikinių ar miežinių miltų. Jie valgomi su spir
gais, sviestu, varške, dar praskiedžiama grietine. Prie blynų 
daromas ir dažinys: samčiu sutrinama virtų bulvių, įdedama 
spirgu, grietinės, kartais įplakama kiaušinių, ir tas mišinys 
kiek pavirinamas. Pagal tradiciją pusryčiams duodama ir pie
niškos miežinių kruopų ar makaronų sriubos. Vietoje pieniš
kos sriubos kartais verdama bulvienė (balionas) su mėsa ar 
spirgais, į kurią dedama kepintų svogūnų (galvelių ar laiškų). 
Vienose pirkiose duona valgoma naminė, kitose pirktinė.

Pastaruoju metu, ypač šventėms, imta gaminti daržovių 
mišrainė. Papiovus kiaulę, avį ar veršį, kepami kotletai. Kai 
kurios valstietės ėmė virti didžkukulius (cepelinus), išmoku
sios iš miestuose pabuvojusių merginų. Žiemai verdama mė
lynių, bruknių, agrastų, raudonųjų ir juodųjų serbentų uogie
nės. Taip pat vartojama surogatinė kava, pasaldinta cukrumi, 
kava neretai dar prabalinama pienu. Arbata rečiau tever- 
dama.

Ir dabar tebėra paprotys vestuvėms kepti kvietinių miltų 
karvojų. Jis kepamas ir jaunojo, ir jaunosios pusėje. Į jį pri
maišoma kiaušinių, cukraus, viršus papuošiamas iš tos pačios 
tešlos padarytomis juostelėmis, gėlėmis, 3—4 paukštukais, kai 
kada saldainiais, sudėliotais gėlėmis. Jaunoji karvojų vežasi 
į jaunojo pusę, kur jis padedamas ant vaišių stalo. Svočia jį 
dalija visiems prie stalo sėdintiems. Jaunasis karvojų nusive
ža, važiuodamas pasiimti jaunosios į jungtuves, ir įteikia prie 
sodybos vartų kelią pastojusiam jaunimui. Jį įteikia svotas 
kartu su degtinės ar vyno buteliu. Tačiau, išperkant vartus, 
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karvojaus galima ir neduoti, o ant vaišių stalo jis būtinai turi 
būti. Dabar naminį karvojų ima keisti tortas. Kartais jis 
kepamas namuose, tačiau dažniausiai nuperkamas Vilniaus 
parduotuvėse. Dabar per vestuves būna po 3—4 tortus. Jų 
atsiveža ir giminės.

Trumpai apie gėrimus. Pastaraisiais dešimtmečiais, vasa
ros metu eidami į laukus, valstiečiai nešdavosi ąsočius van
dens, į kurį įmesdavo padžiovintų duonos plutelių, su cukrum 
įtrintų mėlynių.

Sula buvo leidžiama iš beržų ir klevų. Ją gerdavo tuoj, 
be to, laikydavo duonkubilyje iki šienapiūtės ir nešdavo šien- 
pioviams bei grėbėjoms. Rauginamą sulą apipildavo sudai
gintų miežių sluoksneliu. Tam reikalui sudrėkintus miežius 
3—4 dienas palaikydavo maiše ir sudaigindavo. Kai kas dar 
pridėdavo mielių ir cukraus, tada išeidavo saldrūgštis gėri
mas. Rauginant sulą, duonkubilis būdavo apdengiamas popie
rium ir dangčiu (dugnu).

Namie atsigerti, o taip pat į laukus neštis gaminama šalti- 
barščiai ir pasalda. Šaltibarščiams išverdama rūgštynių, įtru- 
pinama svogūnų laiškų ir prabaltinama grietine. ,,Pasalda" 
yra giros rūšis. Išverdama ruginių miltų tešla, skystesnė už 
košę, praskiedžiama vandeniu duonkubilyje, kur ji įrūgsta.

Naminis alus šiose apylinkėse nebuvo ir nėra populiarus. 
Jo darymo būdas gana paprastas: baltieji, saldumo turį (ne 
cukriniai) burokai supiaustomi gabalėliais, išverdami puode, 
skystis nusunkiamas į kubiliuką, įdedama mielių, cukraus, šu
tintų apynių, apdengiama audeklu ir dangčiu, kuris dar į vietą 
įmušamas. Kubiliuko šone, netoli dangčio, yra kranelis alui 
išleisti. Toks alus daromas didžiųjų šeimos ir kalendorinių 
švenčių progomis, tačiau ne visose sodybose. Alaus nusiper- 
kama ir parduotuvėse.

Apžvelgus Dieveniškių apylinkių maistą, galima padaryti 
tokias išvadas:

1. Pagal tradicinį maistą šių apylinkių valstiečiai priskir
tini aukštaičių etnografinei sričiai.

2. Praeityje įvairiais metų laikais maisto produktai žymiai 
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keisdavosi: vasarą vyravo augalinis maistas, žiemą buvo dau
giau suvartojama mėsos.

3. Pastaraisiais metais šių apylinkių valstiečių maistas žy
miai pagerėjo: gausiau vartojama mėsos produktų, cukraus 
ir kitų pirktinių produktų.

4. Iki šių dienų Dieveniškių apylinkėse išliko tradicinis 
vestuvių pyragas — karvojus, kuris pradedamas keisti tortu.

MARGIEJI RAŠTAI

Regina Sipavičiūtė, Dalia Šilainytė

Baltieji audiniai.1 Nors šioje ekspedicijoje surinkti 
baltieji lininiai audiniai sudaro tik mažesnę visų surinktų au
dinių dalį, bet kaip seniausieji mūsų liaudies audiniai, išlaikę 
senąsias raštų parinkimo ir komponavimo tradicijas, reika
lauja atskiro apibūdinimo.

Iš baltųjų audinių ekspedicijos metu daugiausia rasta 
rankšluosčių, mažiau staltiesių, lovatiesių, paklodžių. Pagrin
dinė medžiaga, vartota šiems audiniams, yra iš seno lietuvių 
pamėgti linai.

Senesnieji audiniai (austi prieš 50—100 metų) grynai li
niniai, t. y. ir metmenims, ir ataudams vartoti tik linai. Vė- 
lyvesniuose audiniuose nebalinti linai derinami su balintais 
arba su balta medvilne. Daugumos dieveniškėnų baltųjų au
dinių metmenys yra nebalintų linų siūlai, o ataudai — baltos 
medvilnės. Tuo tarpu kitose Lietuvos dalyse (Žemaičiuose, 
Užnemunėje, Šiaurės Lietuvoje) daroma priešingai — linus 
vartoja tik ataudams.

*
1 Straipsnis remiasi medžiaga, surinkta Dieveniškių apylinkėse kraštotyrinin
kų ekspedicijos metu Lietuvos TSR Valstybinio dailės instituto studenčių 
tekstilininkių E. Jasiūnaitės, B. Orlingytės, R. Sipavičiūtės, G. Smirnovaitės, 
J. Stanevičiūtės, D. Šilainytės. Apie baltuosius audinius rašė D. Šilainytė, 
apie spalvotuosius — R. Sipavičiūtė.

142



LIAUDIES BUITIS

Kaip ir visur Lietuvoje, taip ir Dieveniškių apylinkėse 
baltieji audiniai austi įvairiai: dvinytai, keturių nyčių ruože
liu (trinytai), servetomis, dimais ir rinktiniu būdu. Didžiausią 
dalį sudaro audiniai, austi servetomis. Tokie audiniai esti 
plonesni, negu austi dimais, ir praktiškesni, nes nėra palaidų 
siūlų.

Nemaža baltųjų audinių austa dimais (dimkä). Tai irgi 
plačiai mėgiamas audimo būdas. Taip audžiami įvairių pa
skirčių audiniai: rankšluosčiai, staltiesės, lovatiesės.

Reikia pažymėti, kad prieš 50—60 metų šiame krašte buvo 
labai paplitę dvinytai (t. y. paprasčiausiu drobiniu pynimu) 
austi audiniai. Tai lininės baltos paklodės ir skariniai. Pasta
rieji vartojami kaip skepetos ryšuliams, pintinėms aprišti, 
duonkubiliams uždengti, indams šluostyti. Jų matmenys kiek 
neįprasti: 70 cm pločio ir 80 cm ilgio, kuris dar pratęstas apie 
15 cm pinikų juosta.

Iš seno mūsų liaudies mėgiami ir gerbiami rankšluosčiai 
Dieveniškių apylinkių kaimuose turi ne tik buitinę, bet ir 
dekoratyvinę paskirtį. Kai kuriose pirkiose kaip interjero 
puošybos elementas kabo gražus raštuotas rankšluostis, kuris 
paprastai kasdieniniame gyvenime nevartojamas.

Rankšluosčiuose ypač aiškiai jaučiamas kompozicijos už
darumas. Tai matyti iš įvairių raštų užbaigimo būdų. Vienų 
rankšluosčių galai ir šonai užbaigti tuo pačiu raštu. Kitų 
šonai ir galai baigiasi skirtingais raštais. Rasta rankšluosčių, 
kur šonai yra uždaros kompozicijos, o galuose raštas užbaig
tas mezginiais. Didelę dalį sudaro rankšluosčiai, neturį užbai
gimo pakraščiuose, bet su įaustais galuose skirtingų spalvų 
siūlais. Senesniuose rankšluosčiuose tie medvilnės siūlai (žič- 
kai) yra tik raudonos karmino spalvos, vėlesniuose — įvairių 
spalvų: raudonos, žalios, violetinės, mėlynos, ružavos.

Staltiesės — jau grynai utilitarinės paskirties audiniai. Se
nesnės — vien lininės, todėl jų vieno tono raštai labai ramūs, 
vyrauja ornamento faktūra. Senosios staltiesės paprastai dvi- 
palės. Kartais tos palos gražiai sujungtos nerta juostele. Vė
lesnės staltiesės jau dviejų tonų, tačiau jų raštai labai papras
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tų geometrinių formų, gerai dera su dengiamo stalo plokštu
ma. Jų ornamentai daugiausia kvadratiniai, raštai stambesni 
ir dekoratyvesni, negu rankšluosčių. Pastaruoju metu austos 
staltiesės rašto stiliumi ir audimo technika beveik nesiskiria 
nuo baltų lovatiesių.

Esminio skirtumo tarp lovatiesių ir rankšluosčių raštų nė
ra. Visi jie geometriniai: kvadratai, langučiai, katpėdėlės, 
vingutės, akutės, segmentiniai apskritimai ir pan. Dieveniškių 
audėjų ypač mėgstami katpėdėlių motyvai. Rinktinių audinių 
raštuose vyrauja augalijos ir gyvūnijos motyvai.

Ornamento komponavimą nulemia audinio paskirtis. Pail
gos formos rankšluosčiams parenkami ištęsti, pailgesni, smul
kūs ir grakštūs raštai, pabrėžiu vertikalią jų slinktį. Ir, apskri
tai, ornamentas, teikiąs audiniui skirtingą išvaizdą, formuo
jamas įvairiai.

Paklodės austos labai paprastai: dvinytai, retkarčiais ke
turnyčiais dimais. Beveik visos jos užbaigtos kutais ar mez
giniais. Paprotys puošti paklodžių pakraščius išliko iki šių 
dienų.

Atskirai reikia pažymėti baltųjų audinių puošimą mezgimu 
ir pynimu. Beveik kiekvienas rankšluostis ar drobinė paklodė 
užbaigiama kabliuku nertomis karunkomis ar rankomis pin
tais mezginiais (pinikais). Kabliuku megzti nėriniai daugiau
sia yra iš baltos medvilnės, o rankomis pinti pinikai — iš 
linų. Baigus austi audeklą, paliekami gana ilgi metmenų siū
lai. Pastarieji, suskirstyti į mažus pluoštelius, sukeičiami tar
pusavy ir supinami. Taip susidaro pinikų raštai. Toks audinio 
galų užbaigimas yra gražus ir praktiškas — neyra siūlai.

Kaimyninių tautų audinių įtaka baltiesiems Dieveniškių 
audiniams mažiau ryški, negu spalvotiesiems. Galima būtų 
įžiūrėti baltarusių audinių poveikį. Jis pasireiškia visų pirma 
audinio raštų traktavime: neišryškinama rašto dalių dydžio 
kontrastas, nėra dominuojančio motyvo, o tuo pačiu lieka 
neaiški kompozicinė mintis. Gausus įvairių spalvų derinimas 
žičkuose tikriausiai taip pat atėjęs iš baltarusių.
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Spalvotieji audiniai. Šiose apylinkėse spalvotų 
audinių gana gausu. Paskirties atžvilgiu jie nėra labai įvai
rūs. Aiškiai išsiskiria dvi grupės: audiniai drabužiams ir lo
vatiesės.

Drabužiniai audiniai — milai, medžiagos sijonams ir ska
ros.

Milai audžiami iš vilnos ir veliami. Paprastai jie audžiami 
dviem ir keturiomis nytimis, kitaip tariant, dvinytai ar ruo
želiu.

Kompozicijos atžvilgiu jie labai paprasti: nesudėtingas 
sulangavimas. Spalvos neintensyvios, duslokos, dažnai pa
liekama natūrali vilnos spalva. Iš milų siuvami švarkai, kel
nės, sijonai ir paltai.

Didžiausia dalis medžiagų sijonams audžiama iš linų, tai 
vadinamosios placenkos. Čia ir spalvinė gama platesnė, ir 
kompozicija sudėtingesnė, didesnis toninis kontrastas. Žais
mingumas bene pagrindinė „placenkų" meninė savybė. Audi
mo technika tokia pat, kaip ir milų: dvinytas, ruoželis, tik čia 
labiau mėgiamas dvinytas, o miluose — ruoželis.

Antra spalvotųjų audinių rūšis — lovatiesės. Tai visų gau
siausia ir įvairiausia audinių grupė. Lovatiesės audžiamos iš 
vilnos, lino, medvilnės ir vatos siūlų. Viskozinis šilkas, pla
čiai paplitęs kitose Dzūkų vietose, čia retai sutinkamas. La
bai paplitęs pynimas — ruoželis, kuris vadinamas trinytu au
dimu, nors iš tikrųjų audžiama keturiomis nytimis. Taip pat 
lovatiesės audžiamos dvinytai, ripsu, dimais ir parinktinai.

Didžiausią grupę sudaro pakulinės lovatiesės. Pagal raštą 
ir audimo būdą jas galima suskirstyti į kelias grupes. Lova
tiesės, austos ruoželiu, paprastai būna languotos arba skersa- 
dryžės, įvairių spalvinių derinių. Kiekvienam audiniui bū
dingas vieningas koloritas. Kita grupė — keturnytės lovatie
sės, kur pagrindinis motyvas — katpėdėlė. Čia spalvų nau
dojama mažiau, visas dėmesys sutelktas į rašto proporcijų 
grožį. Keturnytės skersadryžės sudaro savarankišką grupę. 
Ypač pažymėtinas skoningas spalvų derinimas. Lovatiesės, 
austos dvinytai ir į dvinytį audimą panašiais būdais, paprastai 
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esti languotos ar dryžuotos ir skiriasi nuo lovatiesių, austų 
ruoželiu, tik faktūra, kurią diktuoja pasirinktas pynimas. Ir 
paskutinė grupė — pakulinės lovatiesės, austos keturiomis ar 
daugiau nyčių, pasižymi faktūrų ir rašto turtingumu.

Apskritai, visos pakulinės lovatiesės labai plataus spalvi
nio diapazono, bet kartu jos pasižymi santūrumu, ramumu, 
būdingu dažytam linui. Languotose lovatiesėse labai dažna 
balta spalva, kuri kartais iškrinta iš bendro spalvinio kolori
to (tai būdinga dar nedėvėtiems audiniams).

Nemažai lovatiesių audžiama rinktine technika. Metme
nims dažniausiai imamas linas ar medvilnė, o ataudžiama vil
na. Pagrindiniai šių lovatiesių rašto motyvai yra paukštukai, 
lapai, rožės, vynuogės. Jie traktuojami kiek natūralistiškai, 
kompozicija perkrauta. Spalviniai deriniai neišradingi.

Atskirą grupę sudaro lovatiesės, kuriose ryški baltarusių, 
iš dalies lenkų audinių įtaka. Tai daugiausia skersadryžės lo
vatiesės. Pagrindiniai jų bruožai: aiškaus ritmo nebuvimas, 
kompozicinis smulkumas, margumas. Spalvinė įtaka pasireiš
kia tuo, kad naudojamas spalvų spektras, jų neatrenkant ir 
nederinant, o dedant viską į vieną. Tačiau reikia pasakyti, 
kad tiek spalvotieji, tiek baltieji audiniai Dieveniškių apylin
kėse turi tvirtas lietuviškas tradicijas.

DRABUŽIAI 

Aldona Stravinskienė

146

Apie tradicinius Dieveniškių apylinkių moterų bei vyrų dra
bužius medžiaga nėra gausi. Nedideli jos pluoštai saugomi 
Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos instituto Etnogra
fijos sektoriaus* 1 bei Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko uni-

*
1 1957 m. šiose apylinkėse vykusios ekspedicijos medžiaga.
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versiteto Mokslinės bibliotekos rankraštynuose1. Labai ne
daug šios medžiagos sukaupta ir mūsų respublikos muziejuo
se. Lietuvos TSR Istorijos-etnografijos ir Dailės muziejai 
kraštotyrininkų ekspedicijos2 metu praturtėjo įsigytais die- 
veniškėnų drabužiais, vilkėtais XIX a. pabaigoje — XX a. 
pradžioje.

Šio nuošalaus Lietuvos pakraščio ekonominį vystymąsi bei 
kultūrinį gyvenimą ilgai stabdė carizmas, o vėliau — lenkų 
ponų viešpatavimas. Todėl čia ilgiau negu kitose etnografi
nės Lietuvos srityse vyravo natūralusis ūkis. Dauguma Die
veniškių apylinkių gyventojų namuose austais drabužiais 
rėdėsi iki antrojo pasaulinio karo bei pirmaisiais pokario me
tais, kai tuo tarpu į Užnemunės, Žemaičių kaimus fabrikiniai 
dirbiniai ėmė skverbtis jau XIX a. pabaigoje. Savadarbiai 
drabužiai ir mūsų dienomis pagal tradiciją laikomi tvirtes
niais.

Išskiriame moterų, vyrų bei vaikų drabužius, kurie, atsi
žvelgiant į metų laikus, buvo vasariniai ar žieminiai. Kasdien 
vilkimi drabužiai buvo siuvami iš prastesnės medžiagos, pil
kesnių spalvų, o išeiginiai, ypač moterų drabužiai, sužėrėda
vo vaivorykštės spalvomis, sutviskėdavo baltumu.

Pagrindinį moterų drabužių kompleksą, kaip ir 
kitose etnografinėse Lietuvos srityse, sudarė marškiniai, sijo
nas, prijuostė, liemenė, sermėga (segutė)f kailiniai, įvairi gal
vos danga, papuošalai ir apavas.

Mažiau pasiturinčių moterų išeiginiai marškiniai net XX a. 
pradžioje buvo pačių siūti, lininiai. Jie vadinami mankietais, 
paraukytėliais, viršum jų kartais iškilmingomis progomis bū
davo užsivelkamos liemenės (šniūraukutės).
*

1 Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko universiteto Archeologijos-etnografijos 
katedros studentų 1959 m. Dieveniškių apylinkėse vykusios ekspedicijos 
rankraščiai (vadovavo doc. P. Dundulienė).
2 Ekspedicijos metu medžiaga apie dieveniškėnų drabužius rinkta Pagaujė- 
nų, Lastaučikų, Didžiulių, Šaltinių, Kaziulių, Rimašių, Puikių, Bėčionių, 
Skraičionių, Žižmų, Naujųjų Kaziulių, Kalvių, Siaurimų, Siudainių, Grybiš- 
kių ir Reistinių kaimuose. Drabužių piešinius ekspedicijos metu ir šiam 
straipsniui piešė R. Pigagaitė ir J. Kaziukaitytė.
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Ekspedicijos metu aptikti marškiniai yra tunikinio sukir
pimo: su perpetėmis, vadinamomis priromkais arba lostau- 
kom, kurios su apykakle sujungiamos audeklo trikampėmis 
skiautelėmis — varlytėmis. Aplink apykaklę marškiniai dai
liai suraukti — sutįsti. Jų apykaklė atverčiama, kaklo iškir
pimas (prajierkas) — viduryje. Prie kaklo marškiniai suriša
mi nupintais raišteliais ar susegami sagutėmis. Marškiniai su 
atverčiama apykakle vadinami marškiniai su vartais. Jų ran
kovės ilgos ir plačios, pažastyse nekirptos, o įstatytos cviklio 
pagalba. Rankovių galai platūs ar su prisiūtais rankogaliais 
(kaunierčikais). Rankovės buvo siuvamos iš specialaus siauro 
audeklo. Taupydamos stuomeninę drobę, moterys iš jos daž
nai siūdavo tik viršutinę, matomą marškinių dalį. Žemiau 
liemens prisiūdavo pridurkus iš prastesnio — pakulinio ar 
nuoklastinio audeklo. Marškinių perpetes, apykaklę, rankovių 
galus siūdavo iš plonesnės negu stuomuo drobės arba iš balto 
perkelio.

Dieveniškių apylinkių tradiciniai moterų marškiniai buvo 
kukliai puošiami. Krūtinės daly, abipus prakirpimo, nusiuva
mos 2—3 siūlelės — maniškėlės. Rankovių galuose ar perpe
čių pakraščiuose prie rankovių įaudžiami raudonų žičkų dry
želiai (Pav., 1).

Gausiau puošiami vėlesnio tipo, slavų tautų poveikyje su
siformavę marškiniai, paplitę šiose apylinkėse po pirmojo 
pasaulinio karo. Jie siuvami su gorsu, prie kurio suraukiami, 
su siaura stačia apykakle ir užsegimu šone. Marškinių krūti
nė, apykaklė bei rankogaliai puošiami geometriniais bei au
galiniais raštais, kurie siuvinėjami kryželiu juodomis, rau
donomis bei mėlynomis gijomis.

Tradiciniai marškiniai ilgi. Senosios dieveniškėnės pri
simena, kai mezginiais — karunkom — puošti marškinių 
padalai baltuodavę iš po sijonų. Marškinių apykakles, ranko
vių galus, perpetes moterys sukietindavo ir iki blizgėjimo 
lygindavo, brūžuodamos kiaulės iltimi.

Ypač daug marškinių reikėdavo vasarą- šienapiūtės, ru- 
giapiūtės metu, nes per darbymečius nebuvo laiko jų velėti.
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XIX a. pabaigoje—XX a. pradžioje nuotaka parsiveždavusi 
apie penkiolika lininių, mergavimo metais rankomis siūtų 
marškinių ir keliolika rietimų stuomeninės drobės. Marški
nius jaunoji dovanodavo anytai, šešurui.

Nė vienoje kitoje etnografinėje Lietuvos srityje nėra iš
likę tiek daug namie austų margų, spalvingų sijonų, kaip 
pietryčių dzūkuose, o tuo pačiu ir Dieveniškių apylinkėse. 
Ekspedicijos dalyvių akis stebino kraičių skryniose pūpsantys 
rietimai languotų, įvairiaspalvių lininių, vilnonių bei pusvil- 
nonių audeklų, skirtų sijonams (spadnyčioms).

1 — Marškiniai, Reistinių k., 2 — sermėga, Kmelninkų k.
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Kasdieniniai sijonai yra tamsesnių tonų, vienspalviai, lan
guoti balankiniai ar akeliniai (austi akutėmis, trinyčiai). Jie 
dažniausiai audžiami iš šaroko1. XIX a. antrojoje pusėje buvo 
paplitę čia skersiniai (juostelėti) ryškių ir kontrastingų spal
vų išeiginiai sijonai. Po pirmojo pasaulinio karo jie susiauri
nami ir persiuvami į išilgadryžius. Greta vaivorykštės spal
vomis žėrinčių „juostelėtų" sijonų buvo dėvimi labai iškil
mingi, senove dvelkiantys balti lininiai, faktūriniais raštais 
puošti sijonai. Subtilia spalvine gama išsiskiria natūraliais 
dažais dažyti sijonai. Balų rūdimis, kiauluogėmis, mėlynojais, 
burokų rašalu dažytos juosvos, pilkšvos gijos darniai pinasi 
juose su alksnio, ąžuolo, eglės žievėmis, svogūnų lukštais 
dažytomis rusvų tonų gijomis. Dauguma sijonų — dvinyčiai, 
languoti. Be minėtųjų, mėgiamos derinti šios spalvos: žalia, 
juoda, rašalinė ir balta; mėlyna, raudona, balta ir juoda; rau
dona, žalia, mėlyna ir juoda. Sie sijonai kartais praturtinami 
įaustais įvairiaspalviais pupkučiais. Mėgiami ir penkianyčiai, 
eglele, krypute, skrynutėm bei keturnyčiai diminiai katpė- 
dėlių rašto sijonai.

Skersadryžiai sijonai buvę vienpaliai. Jei audeklas buvo 
siauras, apačioje jie buvo priduriami ir vadinosi sijonai su 
rumbei iu. Kiti sijonai — keturpaliai. Trys jų palos prie juos
mens smulkiai suraukiamos ar suklostomos, o ketvirtoji — 
priekinė beveik neraukiama, nes ji pridengiama prijuoste. 
Sijonai surišami kairiame šone iš lininių gijų nupintais ma- 
tuzėliais, austa juostele ar susegami metaline kabe bei saga. 
Jie buvę sunkūs, platūs ir ilgi. Eidamos į bažnyčią, viršu
tinius sijonus dieveniškėnės pasikaišiusios susi juosdavo juos
telėmis arba nešdavosi įsirišusios į lopinėlį ar skarinį. Apsi
segus sijonai čia išsiskleisdavo lyg armonika, čia vėl susi- 
glausdavo. Kad klostės neiširtų, juos paslėgdavo po karštais 
duonos kepalais.

*
1 Š а г o k a s — iš nuoklastų, pakulų ar prastų linų audžiamas audeklas. Li
niniai drabužiai Dieveniškių apylinkėse dar vadinami rūbiniais.
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Apatiniai sijonai buvo balti lininiai, vėliau medvilniniai, 
taip pat raukti ir platūs, apačioje puošti baltais kiauraraščiais 
siuvinėjimais bei rankomis nertais ar fabrikiniais mezginiais.

Prie sijonų buvo derinamos liemenės (šniūraukos, šniū- 
laukaitės) ir prijuostės. Neturtingesnės valstietės liemenes 
siūdinosi iš balto ar įvairiaspalvio skersadryžio, smulkiai lan
guoto lininio audeklo bei raudono milo. Labiau pasiturinčios 
pirkosi vilnones, aksomines raudonos, juodos ar mėlynos 
spalvos liemenes. Jų pamušalas dažniausiai būdavo baltos 
drobės.

Liemenės glaudžiai gaubė liemenį. Priekyje jos buvo su
varstomos juostele, kaspinėliu ar susegamos metalinėmis ka
bėmis bei sagomis. Žemiau liemens liemenės buvo smulkiai 
suklostomos ar užbaigiamos dantytais skverneliais. Stokojant 
medžiagos, jos buvo siuvamos trumpos, iki liemens. Mote
rys jas apvedžiodavo raudona virvele bei galionais.

Prijuostė (kvartükas) dar XX a. pradžioje buvo būtina 
drabužio dalis. Ypač ištekėjusiai moteriai pasirodyti viešai 
be prijuostės buvo laikoma didele gėda. Sakydavo: ,,Kokia 
čia marti, kad be kvartūko." Neturinčios dailios prijuostės 
prisijuosdavo vietoje jos skarinį. Labiausiai Dieveniškių apy
linkėse buvo paplitusios baltos, lininės, plačios, pažemiuose 
raudonais dryželiais ir mezginiais puoštos prijuostės, bet prie 
balto sijono moterys mėgo derinti raudoną prijuostę. Rečiau 
sutinkamos štampuotos, geometrinio rašto prijuostės. Po pir
mojo pasaulinio karo paplito baltos, fabrikinės kiauraraštės 
prijuostės.

Labai įvairi šių apylinkių moterų galvos danga. Vienaip 
galvas dabino ištekėjusios moterys, kitaip — merginos, tačiau 
ir vienų, ir kitų galvos papuošalas buvę ilgi, dailiai sušukuoti 
plaukai. Merginos juos pindavo į dvi kasas, kurias apie gal
vą sudėdavo vainiku. Už kasų kairėje pusėje užkišdavo rūtų 
puokštelę. Pagal tradiciją vestuvių теш jaunajai buvo 
išpinamos kasos. Po to marčios nebepindavo jų visą gyveni
mą, o suvijusios ant kaspinų, sudėdavo apie galvą lankučiu.
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XIX a. viduryje, jaunajai išpynus kasas, jos galvą apgobda
vo nuometu. Tai atsispindi ir šio krašto kunigavimuose1.

Plonutėliais nuometais jaunamartė apdovanodavo anytą, 
mošas. Linus, iš kurių ausdavo nuometus, moterys labai 
kruopščiai šukuodavo ant vandens su šeriniais šepečiais. Kai 
į vandenį nebekrisdavo ne tik spaliai, bet ir dulkelytės, nuo
metams austi linai buvo laikomi tinkamais. Nuometams skirtų 
gijų tolkos2 turėdavo lįsti per žiedą. Jei eina — bus gera 
nuometka, jei ne, tai dar per stora.

Nuometai būdavo balti, maždaug 3 metrų ilgio, kiek pla
tesni už rankšluosčius. Jų galai puošiami įaustais raudonų 
žičkų rėžinėliais, baltais pinikais bei „matuzėliais", prime
nančiais varpelius. Dabar nuometų sunku besurasti ir šiame 
daugelį senųjų tradicijų išsaugojusiame krašte.

Žinoma Dieveniškių apylinkėse moterų galvos danga — 
plotka, kurios čia vadinamos ploktomis. Jos buvo taip pat 
baltos, kiek trumpesnės už nuometus, galuose puoštos žičkų 
rėželiais ar mezginiais. Ekspedicijos metu užfiksuotas įdomus 
„ploktos" užrišimo būdas. „Plokta" ir jos pakraštyje prie 
kaktos esanti siaura raštuota juostelė uždedamos ant galvos, 
atmetant ant nugaros jų galus, kurie sukeičiami, perjuosiami 
juostele ir dailiai surišami dviem kilpomis.

Kai kurios senolės prisimena lostaukes3. Susirišus lostau- 
kės galai kerodavę žemiau menčių. Plotkomis, lostaukėmis 
gobęsi galvas ne tik moterys, bet ir merginos.

Visos moterys ir merginos turėdavo po kelias austas ar 
fabrikines skepetaites (lopinėlius). Moterys jomis ryšėjo ap
link galvą, mergaitės susirišdavo pasmakrėje.

Plotkų, lostaukių ir „lopinėlių" kraštelį priekyje prie kak-

*
1 Dieveniškių apylinkių moterys, išleisdamos savo kaimo mergaitę į marčias, 
kunigaudavo, t. y. atsisveikindavo. „Kunigaudavo' ir jaunoji, atsisveikinda
ma su tėviške. Apie Varėną, Daugus — verkaudavo.

1

2 T o 1 k a — 20 posmų, o posme — 40 gijų, tolkoj — 800 gijų.
3 Lo stauk ė — apie 120X40 cm dydžio baltos drobės gabalas, rišamas ant 
galvos.
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tos atlenkdavo. Į tą atlankėlę moterys dešinėj šaly, mergi
nos— kairėj prikaišiodavo rūtų.

Ant kasų po „lopinėliais" moterys dėvėdavo lininę kiaura- 
raštę, nupintą ar fabrikinę kepurėlę (čipkelį, čepčiuką), be 
kurios dar XX a. pradžioje vyresnio amžiaus moteris viešai 
niekur nepasirodydavusi. Kepurėlę apkaišydavo rūtomis ar 
prie kaktos papuošdavo fabrikinėmis gėlėmis, kurios maty
davosi iš po „lopinėlio", prisegdavo prie jo keletą spalvotų 
kaspinų.

Šiose apylinkėse gilias tradicijas turi XIX a. pabaigoje 
moterų nešiotos iš raudono, juodo milo bei aksomo pasiūtos 
kepurėlės, kurios buvo puošiamos galionų bei aksomo siau
romis juostelėmis.

Moterys ir merginos kaklus mėgo puošti koralų karoliais, 
kuriuos po kaimus nešiodavę keliaujantys pirkliai (vengti
nai) ir mainę juos į stuomenis, staltieses ar kitus audeklus. 
Minėti karoliai buvę gana brangūs ir kainavę 1—2 rublius, 
todėl ne kiekviena mergaitė galėjo juos įsigyti. Labiau pasi
turinčios moterys puošdavosi dideliu karolių rėdu, suside
dančiu iš 10—12 eilių, neturtingosios pasitenkindavo šešio
mis jų eilėmis.

Koralų karoliai buvę ne tik papuošalas. Senolių nuomone, 
jie gydę geltą, galvos skausmus, akių ir kai kurias kitas ligas. 
Mažus vaikus šie karoliai apsaugodavę nuo kerėsiu.

XX a. koralus pakeičia įvairiaspalviai stikliniai karoliai.
Esant šaltesniam ar lietingam orui, moterys ir merginos 

apsigobdavo didelėmis skaromis (didžiuliais lopiniais), kurių 
neatsisako ir dabar. „Lopiniai" dažniausiai audžiami namie 
iš natūralių pilkšvų, rusvų ir baltų vilnonių gijų. Jie būna 
smulkiai ar stambiai languoti, dažniausiai keturnyčiai, austi 
ruoželiu, nes nuo jų geriau nubėgą lietaus lašai. Aplink „lo
pinį" visada esti matuziukai, kurių galuose surišami maz
geliai.

Vilnonius „lopinius" moterys labai taupydavusios. Eida
mos į bažnyčią, dažnai apsigobdavo balta paklote, o „lopinį" 
nešdavosi po pažastim ar įsirišusios į skarinį.
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Minėtuosius drabužius moterys ne tik išsiausdavo, bet ir 
pasisiūdavo pačios. Šaltesniam orui skirtus viršutinius drabu
žius siūdavo kaimo siuvėjai.

Virš marškinių moterys vilkdavosi iš lininio milo ar fabri
kinio audeklo pasiūtą neilgą, truputį žemiau liemens siekiantį 
švarkelį (nažutkėlę, žakietėl}), kuris dažniausiai būdavęs be 
apykaklės, nes pečius apsigobdavo „lopiniu". XX a. pradžioje 
ėmė siūdintis švarkus, vadinamuosius sakus, kurie už švar
kelius buvo ilgesni ir platesni. Švarkelių ir „šakų" pamuša
las buvo languoto bei dryžuoto lininio audeklo ar margo 
kartūno.

Vyresnio amžiaus moterys vilkėjo iš storo lininio audeklo 
pasiūtus apsiaustus, vadinamus šiušponiais.

Pavasarį ir rudenį vilkėjo iš natūralios spalvos pilko, rus
vo keturnyčio milo pasiūtomis segutėmis, kurios buvo apve- 
džiojamos juodu aksomu ar dirbtiniu kailiuku ir išsiuvinėja- 
mos mašina. Didesnių šalčių metu vilkdavosi baltus nedažy
tus ar rusvai bei juodai nudažytus kailinius, kurie nugaroje 
ties liemeniu būdavo suraukiami.

Išeiginius moterų drabužius praturtina, paįvairina skari- 
niai, į kuriuos svočios įsirišdavo tradicinį karvojų, kūmos — 
pyragą, bobutės priėmėjos — prinasius. Ir dabar vyresnės 
Dieveniškių apylinkių moterys, eidamos į vaišes ar kelionę, 
nešasi į skarinį įsirišusios sūrį, ragaišį ar drabužius.

Skariniai būdingi tik pietryčių Lietuvai. Baltarusės taip 
pat jų neturi. Ekspedicijos metu moterų kraičių skryniose 
rasdavome po 6—10 ar net 15 skarinių, kurių ilgis 100— 
120 cm. Tai baltos, dažniausiai dvinytės drobės gabalai, likę 
nuriečiant audeklą iš staklių. Visas jų puošnumas — viename 
gale esą pinikai, nupinti iš metmenų gijų, likusių nurietus 
audeklą. Pinikai pinami be jokių įrankių, rankomis, jie čia 
vadinami mastymu. Skarinius moterys mastydavo šventva
kariais, kai jokio kito darbo negalėjo imtis, bet daugiausia 
skarinių išmastydavo piemenaitės, ganydamos bandą. Užsi- 
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dėjusios skarinį ant klupsčių, mastydavo lankučiu, dantukais, 
katės, kiškio pėdžiukais, skrynute, slenkstuku, akutėm, rėdė- 
Hais, klėtkom, lietučiu, balankutėm ir kitais motyvais, ku
riuos perkomponuojant, grupuojant buvo sukuriami nauji 
raštai.

Skariniu apklodavo ir rūgstančią duoną, nauju šluostyda- 
vosi veidą, rankas, o kartais juo užtiesdavo stalą, vaišindami 
svečią.

Vyrų drabužiai buvo paprastesni, ne tokie spalvin
gi kaip moterų. Vasarą jie vilkėjo baltus lininius, iki kelių 
marškinius, kuriuos susijuosdavo austa ar pinta juostele. Vy
rų marškiniai buvo labai panašūs į aprašytuosius moterų 
marškinius. Senesnieji — su perpetėmis, atlenkiama apykakle 
ir ančio prakirpimu priekyje. Jų apykaklė surišama raudo
nomis pynelėmis, vadinamomis žičkeliais, ar susegama sagu
tėmis. Po pirmojo pasaulinio karo Dieveniškių apylinkių vy
rų marškiniai pasiuvimu bei puošimu primena slaviškuosius. 
Sie marškiniai vadinami marškiniais su dubeltu. Jie siuvinė
jami kryželiu raudonomis, juodomis bei mėlynomis gijomis.

Vasarinės, kasdien ir išeigai skirtos vyrų kelnės XIX a. 
pabaigoje—XX a. pradžioje taip pat buvo baltos, per juosme
nį sutraukiamos virvute ar juostele.

Vėsesniam orui esant, ant marškinių vilkdavosi iš natū
ralaus balto, pilko ar rusvo milo pasiūtus ilgus, iki kelių švar
kus (marinarkas) ar segutes, kurios buvo apvedžiotos juodu 
aksomu bei papuoštos siuvinėjimais. Kelnės — rūdyne apda
žyto, juosvai pilko, per keturias nytis ,,akutėm", ruoželiu 
austo lininio audeklo, skersadryžio ar pilko milo bei pusmilio.

Iškilmingomis progomis vyrai savo baltus, pilkus drabu
žius papuošdavo, ant kaklo pasirišdami baltą ar spalvotą ,,lo
pinėlį" bei šaliką. Jei vilkėjo marškinius siuvinėta krūtine, 
ant kaklo „lopinėlio" nerišdavo.

Žiemą vyrai vilkėjo tiesaus kirpimo, su didele versto kai
lio apykakle kailinius, ant kurių, važiuodami į kelionę, vilk
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davosi milinę — didžiąją segutę. XX a. ji vadinama burnosu. 
XX a. čia pradėta vilkėti iš lininio audinio, milo ar pusmilio 
pasiūti ilgi švarkai, vadinami sakais, ir eilutės (kostiumai).

Vasarą vyrai dėvėdavo šiaudines skrybėles, žiemą — iš 
avinukų kailių pasiūtas aukštas, lygias kepures.

Skambus akordas pilkoje vyrų drabužių gamoje buvo spal
vinga juosta. Dieveniškių apylinkėse buvo paplitusios pinti
nės, dažniausiai iš vilnonių gijų pinamos ir rinktinės, iš linų 
ir vilnų audžiamos juostos. Pintinių raštai nesudėtingi: eglu
tės, rombeliai, o rinktinių — labai įvairūs: lankutis, varnos 
akutė, žarnelė, kanapėlė, bortelė, ožkos nagutė, mozurka 
ir t. t. Mėgiamos raštų spalvos — raudona, žalia, violetinė, 
rožinė, kurios linksmai skamba pilkšvo lino fone.

Prieš vestuves mergaitės prisimatodavo juostų didžiulius 
kamuolius, nes daugybės jų reikėdavo per vestuves. Vos 
įžengusi į vyro namus, nuotaka dar ir dabar meta raudon
margę juostelę ant krosnies ar priekrosnio. Kartais ant juos
tos užveria riestainių ar žiedą. Seniau, mesdama juostą, jau
noji berdavo ant aslos saują rugių. Vienų senolių nuomone, 
tai reiškę, kad nuotaka perimanti šeimininkės pareigas, ki
tų — raudona juostelė metama, kad krosnis gerai kūrentųsi, 
trečių — kad naujoji šeima pasiturinčiai ir laimingai gyven
tų. Be abejo, šis paprotys yra labai senas ir sietinas su ma
gija. Juosta su duona (rugiai, riestainiai) greičiausiai buvo 
duoklė įsivaizduojamoms namų dievybėms, kurių prielan
kumo norėjo susilaukti jaunamartė, žengdama į naują gy
venimą. Tuo pat tikslu jaunoji kabindavo juostą krikštasuo- 
lėn, ant šulinio svirties, ant šluotos, žarsteklio. Juostomis ji 
apdovanodavo šešurą, dieverius, svotą, muzikantus. Būtinai 
turėdavusi apdovanoti juostomis nors tris vaikus.

Juostomis puošdavosi ne tik vyrai. Daugybės jų reikėjo 
buityje: lauknešėliui, piemenėlio maišeliui parišti, kūdikiui 
suvystyti, prijuosčių, sijonų raišteliams padaryti ir daugeliui 
kitų atvejų.
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Atskirai minėtini vaikų drabužėliai. XIX a. pa
baigoje Dieveniškių apylinkėse kūdikius krikštydavo visa 
giminė vienais marškinėliais, kurie buvo lininiai, balti, nau
dojami tik krikšto apeigų metu ir ėjo iš kartos į kartą. Taip 
darė todėl, ,,kad giminė gražiai sugyventų, nesisūdytų (nesi- 
bylinėtų)". Kūdikius vystydavo į lininius vystyklus (palas) 
ir sujuosdavo raštuotomis juostomis. Marškinėliais apvilkda
vo tik po krikšto. Kūdikių marškinėliai priminė suaugusių 
marškinius. Mažų vaikų marškinėliai buvo plonesnės drobės, 
o 5—7 metų vaikams siūdavo marškinius iš storo pakulinio 
audeklo, nes ,,spaliai kūno nedrasko", o tik užgrūdina.

Vien marškiniais vaikai vilkėdavo maždaug iki 8—10 me
tų. Sulaukusioms tokio amžiaus mergaitėms prieš Velykas 
pasiūdavo dažytos drobės rauktus sijonėlius, o berniu
kams — kelnukes.

Paaugliai ir piemenukai šaltesniu metu vilkėjo lininiais 
šiušponiais, kaptonais'. Kai kurie paaugliai turėdavę plones
nės, dailesnės drobės „šiušponius" išeigai.

Po pirmojo pasaulinio karo paaugliams, kaip ir suaugu
siems, siuvami tiesaus kirpimo, siekiantys kelius švarkai, va
dinami sakais, sakučiais.

XIX a. pabaigoje ir maždaug iki XX a. 30-jų metų vyrai, 
moterys ir vaikai avėdavo iš liepų, karklų, eglių ir kadagių 
karnų nupintomis vyžomis, kurios čia vadinamos vyžais, bei 
iš odos ar milo surauktomis naginėmis (kadokais). Vyžas py
nė ir nagines siuvo patys valstiečiai. Nuotaka šalia audeklų 
savo kraičkubiliuose atsinešdavo į vyro namus apie 12 porų 
vyžų. Vyžomis apsiavę senoliai, paimti į rekrutus, ėjo tūks
tančius kilometrų. 1876 m. į Turkiją taip keliavęs Broniaus 
Pesecko (Kalvių k.) senelis trejus metus. Jis nešėsi dešimt 
porų vyžų.

*
1 Apsiaustais.
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Kad ne taip greit susiavėtų, vyžas palopydavo storu au
deklu. Aunantis vyžomis ir naginėmis, kojas apvyniodavo 
autais, о XX a. kartais apmaudavo kojinėmis. Vyžos buvo 
su dvylika ąselių, į kurias įverdavo kanapines virveles (apy- 
varas). Jomis aprišdavo autais apvyniotas blauzdas. Naginės 
taip pat turėjo ąseles.

Moterys ir vaikai beveik iki antrojo pasaulinio karo 
vaikščiodavo basi. Net per sniegą merginos bėgdavusios ba
sos viena pas kitą dienot ar vakarot.

Apie 1930—1935 metus labiau pasiturintys valstiečiai pra
dėjo pirktis aulinius batus, moterims — suvarstomus pusba
čius (čerevykus) ar batus trumpais auleliais (kamašus). Batus 
pirkdavo didelius, kad tiktų didesnei ir mažesnei kojai. Eida
mi į bažnyčią, dieveniškėnai batus nešdavosi įsirišę į skarinį 
ar „lopinėlį" ir tik prie bažnyčios apsiaudavo. Todėl batų 
užtekdavo dviem kartoms. Į vakaruškas bernai ateidavo če- 
batuoti, o merginos basos. Vėliau ateidavo apsiavusios, bet 
apavą sustatydavo po lova ir šokdavo basos.

Jaunikis per vestuves labai iškilmingai, padėjęs ant lėkš
tės, per vyriausiąją pamergę įteikdavo nuotakai „čerevykus" 
ar „kamašus". Tai rodo, kad fabrikinė avalynė buvo labai 
branginama. Caro laikais moteriški batai kaštuodavo 3—4, 
o vyrų — 5—6 rublius.

XIX a. pabaigoje—XX a. pradžioje valstiečiai mūvėjo sa
vadarbes vilnones ar linines, juodos, baltos ar pilkos spalvos 
kojines, kurias dažniausiai numegzdavo Dieveniškių mieste
lio žydės, rečiau pačios valstietės. Mezgėjoms už darbą bū
davo atsilyginama maisto produktais, vilnomis ar pinigais.

Dieveniškių apylinkių tradiciniai drabužiai atskiro tipo 
nesudaro. Tai darnus rytų aukštaičių ir pietryčių dzūkų 
XIX a. antroje pusėje—XX a. pradžioje vilkėtų drabužių 
kompleksas. Juose jaučiama ir kaimynų baltarusių tup laikų 
vilkėtų drabužių įtaka,
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Dieveniškių apylinkėse yra dvejos veikiančios kapinės (Die
veniškėse ir Norviliškėse) ir keletas neveikiančių kaimo ka
pinaičių. Veikiančių kapinių įkūrimo laikas ir vieta susiję su 
parapijų ir bažnyčių steigimu bei jų tvarkymo įstatymais. 
Medinė Dieveniškių bažnyčia didiko Alberto Goštauto inicia
tyva buvo pastatyta apie 1474 m. Apie tą laiką, matyti, prie 
bažnyčios, šventoriuje, buvo įkurtos kapinės. Vietos gyven
tojų teigimu, jos buvusios kalvelės, ant kurios stovėjo baž
nyčia, šiauriniame ir rytiniame šlaituose. 1795 m. Lietuvos 
bažnytinė vyresnybė šventoriuose laidoti uždraudė. Taigi da
bartinės Dieveniškių kapinės įkurtos apie XVIII a. pabaigą 
ar XIX a. pradžią. Tai liudija ir pačių senųjų antkapinių pa
minklų užrašai, likę iš XIX a. pirmosios pusės. Dieveniškių 
kapinės įkurtos lygiame lauke, Dieveniškių—Rimašių kelio 
kairėje pusėje, apie 0,5 km nuo miestelio.

Norviliškių parapija dvarininkės Daratos Šorsovos inicia
tyva buvo įsteigta 1617 m. 1745—1863 m. Norviliškėse gy
veno vienuoliai. Buvo pastatyti vienuolyno trobesiai (gyve
namasis namas tebestovi ir šiuo metu), o netoli jų, kalvelės 
šiauriniame šlaite, buvo įkurtos vienuolių kapinės (dabar jos 
išnykusios, šlaitas apaugęs krūmokšniais). Dabartinės Nor
viliškių kapinės įkurtos apie 1920 m. netoli medinės bažny
čios (statytos 1918—1929 m.), šiauriniame kalvelės šlaite, 
prie Klevyčios—Surviliškio kelio. Iki Norviliškių kapinių 
įkūrimo veikė Urelių (Urlionių) kaimo kapinės, esančios prie 
Urelių—Dieveniškių kelio.

Neveikiančios kapinaitės yra taip pat Jurgelioniu, Padva- 
rių, Siudainių, Žižmų kaimuose. Pasak vietos gyventojų, Jur
gelioniu kapinaitės įkurtos per švedmetį, maro metais. XX a.
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pradžioje jose dar laidoję vaikus. Kapinaitėse išlikę du seni 
mediniai kryžiai. Šiuo metu vaikus dar tebelaidoja šiaip jau 
apleistose Šiudainių ir Urelių kaimų kapinėse. Baigia nykti 
Padvarių ir Žižmų senos kapinaitės. Nyksta taip pat nuo 
1941 m. neveikiančios Dieveniškių žydų kapinės.

Dieveniškių apylinkių kapinės kuriamos daugiausia kalve
lėse, jų šlaituose. Išimtį sudaro dabartinės Dieveniškių kapi
nės, esančios lygiame lauke. Visos kapinės yra natūralūs pušų 
miškeliai su eglių, drebulių, beržų priemaiša. Tik palyginti 
neseniai įkurtos Norviliškių kapinės apaugusios lapuočiais. 
Daugelis kapinių mažai tvarkomos. Laidojama be plano. Ka
pinėse beveik nėra žymesnių takų. Tik per Dieveniškių ka
pinių vidurį išvestas platus kelelis. Neretai kapinės aptver
tos medine statinių ar karčių tvora ir apkastos grioviu bei 
pylimu (Dieveniškių, Norviliškių, Urelių, Šiudainių).

Turėdamos griežtas ribas, palyginti nedidelio ploto kapi
nės negali plėstis. Ilgainiui jose susidaro didelė kapų spūs
tis, tuo pačiu ir didelis paminklų tankumynas (Dieveniškių ka
pinės). Didelis paminklų tankumas, apskritai, būdingas viso 
Vilniaus krašto kapinėms. Jau etnografas V. Šukevičius 
1903 m. rašė, kad Vilniaus krašto kapinėse kryžių tiek daug, 
kad nėra vietos nė krūmeliui pasodinti1. Paminklų gausumą 
Dieveniškių apylinkių kapinėse nulėmė taip pat šiam Lietu
vos kraštui būdingas laidojimo paprotys: mirusiajam drauge 
su karstu stalius, giminaitis ar šeimos narys tašo ir medinį 
kryžių, kuris, mirusį palaidojus, tuojau pastatomas prie ka
po. Todėl labai retai bepasitaiko kapų, prie kurių nestovėtų 
bent mažas medinis, kartais gruboko darbo antkapinis pa
minklas. Po laidotuvių praėjus kiek laiko, prie daugelio kapų 
pastatomi puošnesni paminklai (obeliskai ir kt.), tačiau ir 
senieji paliekami.

1 W. Szukiewicz, Krzyże zdobne w gubernji Wileńskiej, „Wisła", t. 
XVII, 1903, p. 702.

Dieveniškių apylinkių antkapiniai paminklai sudaro tris 
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svarbiausias grupes: mediniai kryžiai, metaliniai paminklai 
ir akmeniniai, cementiniai bei kitokie obeliskai.

Medžiaga paminklams vartojama įvairi — medis, akmuo, 
cementas; po antrojo pasaulinio karo plačiau imta vartoti me
talas (santechninių įrengimų vamzdžiai, statybinės armatūros 
strypai, stora viela). Anksčiau populiariausi antkapiniai pa
minklai buvo mediniai kryžiai. XIX a. pirmojoje pusėje pa
plito akmeniniai obeliskai, kurių viršūnė buvo daugiausia 
papuošta metaliniu (kaltu iš geležies arba lietu iš ketaus) 
kryželiu. XIX a. pabaigoje — XX a. pradžioje greta akmens 
obeliskų buvo pastatytas vienas kitas metalinis paminklas, 
tačiau jie daugiausia yra atvežtiniai, didesnių miestų kalvių 
darbo. Apskritai, vien metalo paminklai Dieveniškių apy
linkių kapinėms seniau nebuvo būdingi. Paminklų papuoši
mui vartojama skarda, retkarčiais švinas, bronza.

Labiausiai paplitę mediniai kryžiai. Jie daromi daugiausia 
iš tašyto keturkampio medžio, tačiau yra nemaža sukryžiuotų 
tik kiek apdailintų apvalių rąstų. Šie paminklai esti įvairaus 
aukščio — nuo 0,5 iki 5 metrų. Kryžmos ir liemens santykiai 
labai įvairūs — nuo 1:1 iki 1:3. Pridengti liemens ir kryžmos 
linijų susikirtimo Dieveniškių apylinkių kryžiuose nesisten
giama (priešingai Žemaičių kryžiams). Daugumas Dieveniškių 
apylinkių medinių kryžių visai nepuošti. Įdomūs jie savo 
proporcijų laisvumu, darbo primityvumu ir natūralumu.

Puoštiems Dieveniškių apylinkių mediniams kryžiams bū
dinga liemens ir kryžmos galų profiliavimas, taip pat kon
struktyvus apatinės liemens dalies pastorinimas. Galų profi
liavimas geometriniais motyvais nėra įvairus — liemuo ir abu 
kryžmos galai pagražinami rutuliu, rombu, špūle, keturkampe 
prizme. Kartais prie vienaip ar kitaip profiliuoto galo prika
lama lentelė, atliekanti ir konstruktyvią paskirtį (apsaugo 
nuo puvimo). Rečiau kryžių galai profiliuojami augaliniais 
motyvais. Šiuo atžvilgiu minėtinas masyvus apie 3 m aukš
čio kryžius Dieveniškių kapinėse. Jo galai profiliuoti stores
niu už liemens bei kryžmos skersmenį dobilo lapo motyvu: 
papuošimas išdrožtas iš to paties medžio.
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Kryžmos ir liemens vidurinės dalys profiliuojamos tik ret
karčiais— suploninamos, nudrožiamos aštrios jų briaunos 
ir kt. Tuo būdu sukryžiavimo vieta ir galai lieka storesnį.

Aptikti keli mediniai kryžiai, dengti liemens viršūnę ir 
kryžmos galus jungiančiomis lentelėmis — tartum stogeliu 
(Dieveniškių kapinėse). Tai neseni paminklai (vienas jų sta
tytas 1943 m.). Spindulių motyvas aptiktas tik vienintelį kar
tą (stilizuoti augalo lapai kryžiaus „pažastyse", Dieveniškių 
kapinės). Sukryžiavimo vietoje kryžiai kartais puošiami me
diniu rombu arba ovalo formos porcelianiniu įdaru.

Konstruktyvi, o kartu ir medinius kryžius puošianti dalis 
yra jų sukryžiavimo vietą dengiantys stogeliai. Daugiausia 
jie padaryti iš skardos, iškarpytos piūkladančiu ornamentu 
(Dieveniškių kapinės, 1935 m.). Kartais vietoj skardinių su
kalami mediniai stogeliai.

Mediniai kryžiai kartais nudažomi mėlyna spalva — ultra
marinu. Tačiau tai reti atvejai.

Metalinių antkapinių paminklų Dieveniškių apylinkėse ne
gausu. Be to, nemaža jų atvežtiniai, daryti miestuose, et
nografiniu tos vietovės požiūriu nevertingi.

Metaliniai antkapiniai paminklai sudaro dvi grupes:
1. Metaliniai kryžiai, įtvirtinti į žemą akmens ar cemento 

luitą, dažnai esantį po žemėmis.
2. Metaliniai kryželiai, puošią obelisko formos antkapinio 

paminklo viršūnę.
Be to, meniški kaltiniai metaliniai kryžiai puošia Dieve

niškių, Geranainių, Norviliškių kulto pastatų (bažnyčių, var
pinių) bokštus. Tiesa, tų kryžių (ypač apie Geranainis) meni
nis sprendimas rodo, kad jie atvežtiniai, tačiau savo kon
strukcija jie yra panašūs į geležinius antkapinius šių apylin
kių paminklus ir apžvelgiami kartu su jais.

Metaliniai kaltiniai kryželiai akmens obeliskų viršūnėse 
buvo statomi jau XIX a. viduryje. Metaliniai kryžiai Dieve
niškių apylinkėse pradėti statyti XIX a. antrojoje pusėje. Iki 
XX a. vidurio metaliniai kryžiai ir obeliskų kryželiai buvo 
kalami ir lankstomi daugiausia iš plokščios geležies (neskai
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tant lietų iš ketaus). Jų papuošimui retkarčiais buvo varto
jamas švinas (štampuotas), dar rečiau karpyta skarda. Maž
daug nuo 1945 m. kalti metaliniai antkapiniai paminklai ne
statomi, net obeliskų viršūnės daugiausia puošiamos ne kal
tais, bet lenktais kryželiais.

Senesniųjų metalinių kryžių liemuo ir kryžma nukalti 
daugiausia iš plokščios geležies strypų, kurie sukryžiavimo 
vietoje būna sulydyti, suplakti, kartais sukniedyti. Mažesni 
kryželiai (daugiausia puošiu obeliskų viršūnes) būna iškalti 
iš vieno geležies gabalo. Pastarieji beveik be jokių papuoši
mų, tik jų galai dažnai esti saikingai profiliuoti. Vieno ne
aukšto metalinio antkapinio paminklo liemuo (Dieveniškių 
kapinės) iki kryžmos iškapotas smulkiu kryželių ornamentu, 
primenančiu medžio dirbinių (verpsčių, kultuvių) pagražini
mus. Didesnių kaltinių metalinių kryžių liemens ir kryžmos 
plokštuma būna neužpildyta, kiaura — liemuo ir kryžma nu
kalti iš dviejų geležies strypų, kurie galuose sujungiami (su
kalami, suvirinami). Tokie kryžiai lengvesni, jiems nukalti 
reikia mažiau metalo. Ažūrinė jų konstrukcija labiau derina
si su turtingais papuošimo elementais („dvigubo" liemens ir 
kryžmos kryžiai būdingi kulto pastatų bokštams).

Šiuo metu obeliskų kryželiai daugiausia lenkiami iš dvb 
gubos storos vielos arba plono vamzdelio (Dieveniškių, Nor- 
viliškių kapinės), didesni paminklai daromi iš vamzdžių, ar
matūros strypų (Dieveniškių, Norviliškių kapinės). Jų kryžma 
su liemeniu dažnai suvirinama — atskirai privirinamas kiek
vienas petys. Kartais pečiai prie liemens prisukami — įtaisomi 
sriegiai. Sriegiais būna pritvirtinti ir galų papuošimai — rutu
liai. Originalios konstrukcijos metalinis kryžius pastatytas 
apie 1950 m. Pustakių kaime. Jį iš tanko liekanų padirbo kal
vis P. Andriuškevičius.

Metalinių paminklų viršūnė ir kryžmos galai profiliuoja
mi įvairiai. Paprasčiausias senesniųjų kryžių profiliavimas 
yra toks: plokščio kryžiaus galas perskeltas į dvi dalis, jos 
pasmailintos ir pasuktos viena į viršų, kita į apačią (Gera- 
nainių kapinės, BTSR). Galuose kartais pasitaiko rutulio 
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imitacija (plokščioje geležyje), matyt, atėjusi į metalinius 
kryžius iš medinių. XIX a.—XX a. pradžios metalinių kryžių 
galų papuošimui būdingi augaliniai motyvai: stilizuotas do
bilas, iškaltas iš plokščios geležies (Dieveniškių kapinės, 
1909 m.) arba išlankstytas iš apvalios vielos, kaip ir visas kry
želis (Geranainių kapinės, 1892 m.). Prie dobilo kiekvieno 
lapo viršūnėlės kartais pritvirtinami rutuliukai (Dieveniškių 
bažnyčios bokštas). Dobilo motyvu papuoštais galais metali
niai kryžiai kitų papuošimo elementų beveik neturi. Senes
nieji šio tipo paminklai pasižymi darniomis proporcijomis, 
skoningai dera su obelisku arba bokštu.

Metaliniai kryžiai, pastatyti iki XX a. pradžios, galuose 
profiliuojami taip pat lelijos (tulpės) motyvu. Kartais tas mo
tyvas yra subtilių apibendrintų formų (Dieveniškių kapinės, 
apie 1907 m.), kartais spręstas natūralistiškai (Geranainių var
pinė). Lelijos motyvas kryžiaus galuose neretai susilieja su 
kitais ornamentais, padarytais iš lankstytos geležies, įsijun
gia į bendrą puošnaus kryžiaus ažūrinį vaizdą ir lieka beveik 
nepastebimas (XX a. pradžios kryžius Geranainių kapinėse). 
Naujesniųjų (XX a. vidurio) kryžių, daugiausia puošiančių 
obeliskų viršūnes, galų „lelijas" sudaro pasmailinti plokščio 
kryžiaus galai ir tą kryžių puošiančios lankstyto metalo juos
tos (Dieveniškių, Norviliškių kapinės). Kulto pastatų bokštų 
ir kitų puošnių kryžių galuose daugiausia jungiami keli mo
tyvai: prie „dobilo" kiekvieno lapelio pridedamas kryželis 
(Utelių kapinių koplyčia), prie masyvaus rutulio pritvirtina
mas kryželis, kurio galai savo ruožtu papuošti stilizuotos le
lijos motyvu (Geranainių kapinės), prie rutulio pritvirtinamos 
natūralistiškai nukaltų lelijų kekės (Geranainių bažnyčios 
didysis bokštas) arba stilizuotų tulpių kekės (Geranainių baž
nyčios mažasis bokštas), prie apskritimo, sulenkto iš dvigu
bos geležies, pritvirtinamas dobilo motyvo papuošimas (Nor
viliškių bažnyčios bokštas). Žr. pav.1

*
1 Piešiniai G. Kairytės.
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Daugelis metalinių kryžių, ypač obeliskų viršūnėse, be 
galų profiliavimo, daugiau nepuošiami. Net liemens ir kryž
mos sukryžiavimo vietoje paliekamas aštrus kampas. Obelis
kų kryželių, sulenktų iš dvigubos geležies, centre dažniausiai

1 — Varpinės viršūnė, Geranainių mstl., 2 — bažnyčios bokšto vir
šūnė, ten pat, 3 — antkapio viršūnė, ten pat, 4 — antkapis (akmuo 
ir geležis), Dieveniškės, 5 — antkapis (medis), ten pat, 6 — kapo 

tvorelės detalė, ten pat

susidaro rombo pavidalo skylutė. Rombo pavidalo piešinys 
kartais įkertamas ir plokščios geležies kryžių centre. Rombo 
viduryje pradurta skylutė dangaus fone imituoja tradicinę 
„akį" (Klevyčios kapinės). Puošnesnių XIX a. pradžioje staty
tų metalinių kryžių liemens ir kryžmos susikirtimo vieta daž
nai uždengiama apskrita metalo plokšte (Geranainių, Dieve
niškių bažnyčių bokštai, Geranainių, Norviliškių kapinės) ar
ba sutvirtinama metaliniu žiedu (Norviliškių bažnyčios, Ge
ranainių varpinės, Urelių kapų koplyčios bokštai). Tai vienin
teliai Dieveniškių apylinkių kryžiuose aptikti saulės moty
vai. „Saulė" puošiama spindulių pluoštais. Kartais spindulių 
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būna tik keturi, po vieną iš kiekvienos kryžiaus ,,pažasties“, 
tačiau dažniausiai grupuojami po 2—3 kiekvienoje ,,pažas
tyje“. Spindulių pluoštui tolstant nuo ,,saulės“, spinduliai 
prasiskečia ir sudaro rotondą. Spinduliai dažniausiai lanks
tyti bangele. Kaitaliojami tiesūs ir lankstyti spinduliai, gru
puojami skirtingai išlankstyti. Tokiu būdu suardoma mono
tonija. Spindulių galai dažnai būna strėlės pavidalo, stilizuo
tos lelijos motyvo. Labai puošniems (ypač kulto pastatų 
bokštų) kryžiams būdingi spinduliai, imituojantys augalų la
pus. Kartais spinduliai nukalami lygaus, kartais karpyto 
(stilizuoto) lapo pavidalo.

Metalinių kryžių liemuo ir kryžma dažnai pagražinami (o 
kartu ir sutvirtinami) įvairių formų lankstytomis plokščios ge
ležies juostomis (kartais stora viela). Tiek senesniųjų, tiek 
naujųjų metalinių kryžių liemenį ir kryžmos pečius jungia 
daugiausia S pavidalo (spirale susuktais galais) juosta. Šiuo 
motyvu, apskritai, būdingu Lietuvos mediniams ir metali
niams antkapiniams paminklams, Dieveniškių apylinkėse gau
siai puošiami tik metaliniai kryžiai. Prie liemens iš abiejų 
pusių taip pat būna pritvirtintos metalinės juostos, kurios 
prie pagrindo (arba obelisko viršūnės) susukamos spirale, 
daugiausia į vidų. Naujesnių kryžių spiralės kartais keičia
mos kampuotu lankstymu (Dieveniškių kapinės, 1948 m.). 
Prie liemens, kryžmos ir net spindulių dažnai pritvirtinami 
C pavidalo plokščios metalo juostos papuošimai. Kartais 
tarp liemens (arba kryžmos) ir metalo juostos, puošiančios 
kryžių, įjungiamas metalinis rutuliukas. Kryžiuose, kurių lie
muo ir kryžma tuščiaviduriai, liemens ir kryžmos tuštumoje 
dažnai įmontuojama plona plokščios geležies juosta, sulanks
tyta bangele. Ji teikia kryžiui ažūrinę išvaizdą (Geranainių 
bažnyčios didysis bokštas). Vieno naujo iš vamzdžių pada
ryto metalinio kryžiaus liemuo išmargintas raudonomis tul
pėmis su žaliais lapais (Norviliškių kapinės).

Visų primityviausias šių apylinkių akmeninis antkapinis 
paminklas aptiktas Dieveniškėse. Tai iš 5 nedidelių lauko ak
menų ant kapo kauburėlio sudėtas kryžius. Didysis akmuo 
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padėtas viduryje. Primityvių obeliskų esama Urelių kapinė
se. Tai 30—50 cm aukščio, 20—35 cm pločio, 17—20 cm sto
rio lauko akmenys, priešakyje kiek aptašyti. Aptašytame jų 
šone iškaltas įdubas kryželis. Dabartinė akmens išvaizda (ap
samanoję ir susmegę į žemę) rodo, jog šie paminklai pasta
tyti seniai, tur būt, apie XIX a. pradžią. Panašių antkapinių 
paminklų aptikta ir Geranainių kapinėse. Nuo XIX a. vidurio 
paplito didesni obeliskai (lauko akmenys kiek aptašytu 
priešakiniu šonu), kurių viršūnėje (iškaltoje skylėje) įtvirtin
tas metalinis kryžius. Plokščiajame (aptašytame) paminklo 
šone daugiausia yra iškalti įrašai. Apie šiuos paminklus tvo
relės dažniausiai nėra, jie stovi prie kapo kauburėlio.. Jų me
taliniai viršūnių antgaliai daugiausia kalti, saikingai papuoš
ti. Tokie akmeniniai antkapiniai paminklai buvo statomi iki 
XX a. pradžios. Vėliau, ypač 1920—1940 m., buvo statomi la
biau apdailinti akmens obeliskai. Jie nebeturi liaudiško brai
žo, daugelis jų atvežti iš miestų. Prie jų pradėtos statyti me
talinės tvorelės. 1920—1940 m. obeliskai pradedami lieti iš 
cemento (Dieveniškių kapinės). Tokio obelisko viršūnėje kar
tais nuliejami ir masyvūs cementiniai kryželiai. Pasitaiko me
dinių obeliskų (Dieveniškių kapinės).

Akmeninius, cementinius ir metalinius paminklus dirba 
specialūs meistrai, kalviai. Dieveniškių kapinėms šiuo metu 
daugiausia antkapinių paminklų pagamina vietinis meistras 
Jegoras Banelis1. Pirmąjį antkapinį paminklą Banelis padarė 
1944 m., mirus motinai. Nuo tada ir prasideda jo, kaip antka
pių meistro, kelias. Pirmiausia dirbo nereguliariai, kaimynų 
arba pažįstamų prašomas. Bedirbdamas pats išmoko amato. 
Nuo 1962 m. jis dirba pramkombinato meistru.

Banelis antkapinius paminklus lieja iš cemento, naudoda
mas storokos vielos arba šiaip gelžgalių karkasą. Paminklus

*
1 J. Banelis gimė 1905 m. Dieveniškėse. Augo didelėje šeimoje. Tėvas tu
rėjo 5 ha žemės. Šeima iš ūkelio nepragyveno. Jegoras jau vaikystėje už
darbiavo: piovė Dieveniškių prekybininkams malkas, dirbo vežėju, padie
niu darbininku. Niekur nesimokė. Vedęs užaugino šešis vaikus. 
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dirba visuomet vienodus (skiriasi tik smulkmenos) — apie 
1,5 m aukščio nuplautos piramidės formos obeliskus. Obelis
kai dažomi sodria juoda spalva. Obelisko viršuje įdedama 
mirusiojo fotografija, iš kraštų papuošta dviem geltona bron
za dažytomis klevo lapų imitacijomis. Dar žemiau yra įrašai, 
kuriuos užsako patys žmonės.

Nugenėto medžio kamieno formos antkapinius paminklus 
su iškaltais grybų, gilių, ąžuolo lapų bareljefais, padažytais 
lokalinėmis (rausva, gelsva, melsva) spalvomis, iš akmens bei 
cemento dirba Gaišios (Baltarusijos TSR) meistrai broliai 
Bagracevičiai. Rusvai dažytus cementinius apie 1,2 m aukš
čio obeliskus su niša ir dažytu bareljefu joje dirba meistras 
Davidovičius iš Trobų (Baltarusijos TSR). Bagracevičių ir Da- 
vidovičiaus darbo paminklai statomi daugiausia Norviliškių 
kapinėse. Kaltus metalinius kryžius anksčiau dirbo kalvis 
Zverelas iš Klevyčios, Markovskis iš Antaniškių kaimo. Jų 
darbų, spėjama, yra Norviliškių kapinėse. Metalinius kry
žius iš vamzdžių su apvaliais aliuminio antgaliais ir kapų 
tvoreles iš armatūrinio metalo strypų šiuo metu dirba Dau- 
lėnų kaimo kalvis Vincas Jonuška, gyvenantis Norviliškėse.

Nemaža antkapinių paminklų ir tvorelių (ypač metalinių) 
atvežama iš Vilniaus, Ašmenos, Minsko ir kitur. Tačiau tai 
ne menininkų, o atsitiktinių uždarbiautojų gaminiai. Apskri
tai, Dieveniškių apylinkių kapinėse meniškų meistrų profe
sionalų padirbtų antkapinių paminklų, išskyrus vieną kitą 
ankstyvesnį (XX a. pirmosios pusės) kūrinį, nėra.

Tvorelės apie kapus Dieveniškių apylinkių kapinėse me
dinės ir metalinės. Primityviausios yra karčių (šatrų) tvore
lės (Urelių kapinės). Kartais palyginti masyvios ilgokos kar
telės sukryžiuojamos po dvi ir pritvirtinamos prie neaukštų 
masyvių stulpelių (stulpelių aukštis 0,5 m, Dieveniškių ka
pinės). Neaukštų medinių tvorelių kampiniai stulpai kartais 
būna akmeniniai. Tačiau apie kapus tveriamos daugiausia 
statinių tvorelės. Daugelio jų statiniai ir kampiniai stulpeliai 
yra išgražinti, profiliuotais galais. Pasitaiko tvorelių, kur sta
tiniai išverti per skylutes horizontalioje kartelėje (Dieveniš
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kių kapinės, tvorelės aukštis 1,5 m). Statinių tvorelės juosia 
daugiausia stačiakampį plotą, kurio viduryje yra kapas ir 
antkapis. Tas plotas kartais būna toks mažas, kad tvorelė pri
mena medinę vaikų lovelę.

Primityviausios metalinės tvorelės yra iš plonos vielos su
raizgyti ir prie žemų stulpelių pritvirtinti storokos vielos už
tvarėliai (Dieveniškių kapinės). Metalinių tvorelių virbų ga
lai įvairiai puošiami (ieties, lelijos motyvu), patys virbai iš
lankstomi ir suplojami liepsnų, lelijų ir kt. motyvais. Naujo
sios metalinės tvorelės daugiau konstruktyvios, neišradingos. 
Jos daromos iš statybinės armatūros virbų arba siaurų, daž
nai visai tiesių metalinių juostų. Virbų ir juostų viršutiniai 
galai šiek tiek pagražinami — suplojami, pasmailinami. Nau
jausios metalinės tvorelės daugiausia dažomos juodai, viršu
tinė virbų dalis — sidabro spalvos bronza.

Antkapinių paminklų įrašai daugiausia daromi obeliskuo
se, tačiau pasitaiko lentelių su įrašais, pritvirtintų prie me
dinių paminklų. Įrašų mediniuose kryžiuose neaptikta. Jų 
neaptikta taip pat ir prie metalinių (senųjų) kaltinių kryžių. 
Obeliskų įrašai daugiausia išrėžiami, lentelėse prie medinių 
antkapinių paminklų — išrašomi juodais dažais. Dieveniškių 
apylinkių antkapinių paminklų įrašai daugiausia lenkiški. 
Tai nulėmė nutautusios bažnyčios įtaka, buržuazinės Lenki
jos okupacija ir kt. Tačiau ir carizmo laikais, ir okupacijos 
metais paminklų įrašai buvo rašomi lietuvių kalba: „S. A. 
Ona Banieliene g. 1851 m. kovo 11 m. 1909 m. gegužies 29 d. 
Meldžiu sukalbėti 3 Sveika Marija."1 Medinio antkapinio pa
minklo J. Mickevičiūtei lentelėje įrašyta: „A. A. Jonytė Mic
kevičiūtė Mokinė 17 m. Gimė 1919. Mirė 1935 m. Tebune tau 
lengva Lietuvos žemelė.“ XX a. viduryje ir vėliau paplinta 
jausmingi, ilgi įrašai. Daug kur įrašomas ir paminklo funda
torius. Įrašai daugiausia išrėžti grubia ranka, ratdės nelygios, 
menkas žodžių komponavimas, daug rašybos klaidų. Dieve-

*
1 Kalba netaisyta.
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niškių apylinkių antkapinių paminklų įrašuose retai kada 
kreipiamasi į praeivį, prašant pasimelsti už mirusį. Čia daž
niausiai linkima ramaus amžino poilsio, reiškiamas artimųjų 
liūdesys, meilė mirusiajam.

SENOJI LIAUDIES MEDICINA

Vlada Damskytė

Praėjo tie laikai, kai dieveniškėnai gydydavosi tik namie. 
Šiuo metu, paklausti „Kaip gydotės?", tuoj pamini miestelio 
ligoninę, o kitas nurodo Šalčninko ar Vilniaus kokį gydyto
ją. Bet ir dabar, ištikus nelaimei, ne vienas dieveniškėnas 
gelbstisi naminiais vaistais.1 Esą ir tokių ligų, nuo kurių dak
tarai nepadedą, pvz.: išgąstis, nukerėjimas, gyvatės įkan
dimas.

Nuo išorinių sužeidimų vartojamos kraujažolės (nasravai, 
krivauninkas)2, kurios dedamos ant žaizdos. Vartoja ir tuo
pos3 pumpurų spiritinę trauktinę. Pumpurus renka anksti pa
vasarį, kol dar nėra lapukų, ir užpila degtine. Apskritai, 
trauktinę geriau esą vartoti, kai žaizda jau išsivaliusi. Iš pra
džių ant žaizdos geriau esą dėti paprastą degtinę. Ši „neduo
da ažupūst" žaizdai, „ištįsia visus negerumus".

Nuo sumušimų, t. y. kai žmogus „susidaužia ranką ar ko
ją, ar taip visą", padedanti pievinė bajorė4: „Šutina žolę ir 
geria." Dar yra sumušimo žolė, ją ne tik geria, bet ir vartoja 
kompresams.

*
1 Medžiagą autorė rinko kartu su Jovita Gocevičiūte.
2 Kraujažolė — Achillea millefolium. (Pastabas išnašose pateikė E. Šim
kūnaitė.— Red.)
3 Tuopa (topolis) — Populus.
4 Pievinė bajorė — Centaurea pratensis Thuill.
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Rakštis iš po nago ištraukią riešutų branduoliai. Votys 
gydomos gysločiam', kuris dedamas ant voties. Jei kas nori 
pats sau pasidaryti žaizdą, taip pat yra vaistų. Mažą žaizdelę 
ištrynus aitriuoju vėdrynu (geltončiumi)2, pasidaranti didelė 
žaizda. Taip žaizdas trindavę vyrai, kai nenorėdavę eiti į 
kariuomenę (maskoliaut).

Nuo šuns įkandimo vartoja paprastąjį godą — pereskaką3, 
kurį su sviestu deda ant žaizdos. Nuo gyvatės įkandimo jokio 
vaisto nesą, galima tik užkalbėti. Reikia, kad gydomasis tikė
tų: „Kas nevierija, tam nepadės." Reikia išeiti į plyną lauką, 
peržegnoti duoną (tinka tik apatinė pluta), padėti dešinę 
ranką ant įkąsto žmogaus ar gyvulio ir kalbėti:

Žemė juodoji, (3 k.)
Kam tu paleidai (3 k.)
Negadną daiktą. (3 k.)

Ir tris kartus po tris „Sveika Marija". Ir svarbu nealsuoti. 
Duoti gydomajam suvalgyti tą duoną.

Jei gyvatė buvo su vaikais, tai reikia užkalbėti tiek kartų, 
kiek buvo jos vaikų, ir kaskart vis kitam kalbėtojui. Kalbėto
jas savo žinojimo negali perleisti kitam, nes tada jis pats pra
randąs galią. Geriausiai sekasi užkalbėti jauniausiam šeimos 
vaikui, žinoma, jei jis iš prigimties turi tą „dovaną".

Krūtinės sopuliams gydyti vartojama tikroji ar miškinė 
sidabražolė (dzerevianka), auganti pievose, pakrūmėse. Var
toja „topolių bubukus — кар krūtinę sopa, no širdies"4. Ren
ka juos pavasarį, saują dvi deda į litrą vandens. Virintu van
deniu užlieja ir palieka, kol „pritįs". Geria, kai skauda, po 
pusę šaukšto. Gerai padedanti ir šermukšnių žievių arbata. 
Vartojamos ir uogos. Vienam uogų kilogramui imama pus
antro kilogramo cukraus, verdama ir geriama po šaukštą,

*
1 Plačialapis gyslotis — Plantago major L.
2 Aitrusis vėdrynas — Ranunculus acer L.
3 Paprastasis godas-— Anchusa oflicinalis L
4 Kvapių tuopų (Uhapsus L.) vyriškieji žirgynai (bubukai).
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„кар širdį sopa". Šermukšnių uogos gerai ir nuo kraujospū
džio. Bulbojai — taip pat vaistai nuo širdies. Vartoja nuo 
krūtinės skausmų ir mažažiedę tūbę — devesylą', kuris šiaip 
esąs nuo pilvo. Užmerkia degtinėn ir geria.

Tuberkuliozę galima esą gydyti ežio mėsa.
Nuo pilvo sopulių siūlo kompresą su namine degtine arba 

rūtą, kurią „pratrina ir geria". Džiovintos mėlynės su cuk
rum— nuo viduriavimo su krauju. „Pelynas — nuo pilvo, 
nuo krūvinės." Sugrūda į degtinę, išsunkia per švarią drobelę 
ir geria. Mėtos tinka ne tik nuo viduriavimo, bet ir profilak
tiškai: kai iš grikinių miltų kepa babkeles, kai „riebulius su
ka, mėsą sūdžia".

Žarnyno parazitus — smulkias kirmėles — patariama nai
kinti rugiagėlėmis. „Reikia stotis ir iš tarpukojo rauti." Ver
da arbatą su visomis šaknimis.

Nuo geltos vartoja smiltyninius šlamučius — snaudės, 
dramuškas2. „Nuo inkstų" (nuo sutinimo) tinka usnys. Renka 
viską be šaknų, iki žydėjimo. Šlapimą varo paprastasis var
putis (pirnikas) kartu su dilgėlių šaknimis. Papiausčius ir pa
džiovinus reikia pašutinti. Ypač tinka nuo bado sutinimų pa
prastosios naktižiedės — pūslytės3, kurios irgi varo šlapimą, 
tinka vartoti seniems vyrams. Jos gerai ir nuo pūslės užde
gimo.

Dažnai dieveniškėnų minima liga — pasirušinimas. Jo 
priežastis gali būti sunkus, nepatogus kėlimas, pasitempimas, 
tačiau dažniausiai ji neaiški. Atrodo, tuo terminu vadinamos 
visos pilvo ligos, sukeliančios aštrius skausmus, bet nesuke- 
liančios viduriavimo: „Vaikščioja po žyvatą, кар kamuolys 
kočiojas." Gydo gysločiaus arbata, užkalba. Kai ką nors pa
kelia, skauda pilvo apačią, strėnas — taip pat parušenija. Gy
do medetkų (nadatkų, natkų) arbata, kmynų, ramunėlių, šilto 
vandens kompresėliais ant kryžiaus, užkalba. Daro sausą va-

*
1Mažažiedė t ū b ė — Verbascum.
2 Smiltyninis šlamutis — Helicrysum arenarium DC.
3 Paprastoji naktižiedė — Silene inflata Smith.
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ną: „tris akmenis įdeginus įmest vandenin su natkom" 
A. Peseckienė pati buvo „surusinusi" kryžių, kuris ilgai 
skaudėj ęs. Užplikiusi ąsotėlį morkų sėklų, išgėrusi — ir pra
ėjęs tas sopulys. Dabar jau 60 metų kaip sveika. Jei suserga 
arklys — šutina morkų sėklas ar jų stiebus (stramblius). Nuo 
pasirušinimo tinka ir rūtos. „Kai motina vaiką turi, labai 
sopa kryžių, tai kmynų prišutina." Sunkiai ką pakėlus, 
moteriai gali atsirasti „baltų plovų". Tokiu atveju geriamos 
apšutintos baltažiedės notrelės (notrės)' ir diemedis. Įdeda
mos dvi trys „notrių" šakelės į litrą vandens, reikia gerti po 
pusę stiklinės.

Šermukšnių žiedus šutina ir geria, dėdami į litrą vandens 
vieną kekę. Jurgino žiedų arbata: į litrą vandens dedamas 
vienas žiedas. Baltieji žiedai esą nuo baltųjų, raudonieji — 
nuo raudonųjų, t. y. nuo gausių menstruacijų. Kai reikia iš
šaukti menstruaciją, verda vyšnios žievės arbatą.

Gimdymo kraujavimus A. Peseckienė iš Kaziulių, garsi 
apylinkės priėmėja, sulaikydavo šaltais, t. y. šalto vandens 
arba sniego kompresais ant krūtinės ir galvos. O E. Šapočkie- 
nė iš Siaurimų sako, kad, esą, padeda, jei pasipuošiama su 
vestuviniu kasnyku. E. Videikienė teigia, kad „geriausiai tris
kart „Sveika Marija" sukalbėt, persižegnot, ir kraujas nustos 
bėgęs". Kai moterys gimdo, duoda skalsių (varnagrūdžių)2. 
Jei maitinanti moteris išgeria spirito — prapuola pienas krū
tinėje. Tada reikia šutinti ramunėles.

„Kai viduriai pūsta, tai jau niekas nepadeda",— sako 
E. Šapočkienė, užklausta apie vėžį. Sinkevičienė iš Šiudainių 
tiki, kad vėžį galima išgydyti ežio tulžim, kurią reikia užpilti 
spiritu ir gerti po 4 lašus dukart per dieną.

Užvalgęs maisto, kurio negali valgyti (pvz., žemuogių, 
kiaušinių), žmogus gydosi skėtine širdažole — centurija3, ku
ri auga po dirvonus, rausvai žydi, skinama, kada reikia. Daž-

*
1 Baltažiedė notrelė — Lamium album L.
2 S k a 1 s ė — Secale comutum.
3 Skėtinė širdažolė — Centaunum umbellatum Gilib. 
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niausiai šutina visą kelmelį, rečiau vien šakutes ar šaknis, 
deda tris šakutes į pusę litro vandens. Geria po pusę stiklinės, 
nekenkia, jei ir daugiau.

Nuo egzemos padedąs tikrasis lipikas — valasnykas1, Au
ga ant dirvonų, žydi geltonai, lapukai smulkūs. Užpliko žalią 
ar išdžiovintą ir arbata prausia odą. Galima ir paburti, ,,kap 
menas jau atpuldinėja, mažas darosi" (delčia): reikia triskart 
paspiaudyt bevardį pirštą, patrint palangę „ties stavaru ir 
vėl tą mėsą pačėravot, kad būtų gerai išprausta ranka". Trin
ti „triskart po tris stavarėlius, kad būt devyni stavarėliai", 
kiekvieną kartą kitą. Kalbėti: „Išeidyk, prapuldinėk, kad tu 
čionai nebūtai" (A. Peseckienė). Kai oda apkerpėja ar kas 
išauga ant odos ir ją niežti, šutina paprastąją juodgalvę — at- 
kvatnykq2 ir prausiasi, ją šiaip geria nuo apkurtimo. „Kad 
votys juodos", prausia lauko našlaičių (brolelių)3 arbata ir 
užkalba. Vienas iš užkalbėjimų: „Pons Jėzus užtūrėjo Jorda
ne vandenį, кар tada krikštijo, кар vanduo stojos. Kad taip 
ponas Jėzus užtūrėt tą sopulį" (L. Baranauskienė, išmokiusi 
tetulė iš knygelės).

Nuo dantų skausmo gerai pievinė kartenė — dantiskė4: 
„Pašutink, skalauk ir pridėk; pertraukdinėja, nutįsia" (A. Pe
seckienė). L. Baranauskienė pataria pakramtyti riešutų bran
duolių.

Visų turtingiausias ir išradingiausias — karpų gydymas. 
Čia išimtinai pasikliaunama burtais. Suskaičiavus, kiek kar
pų, tiek žirnių reikia patrinti ir numesti, kur kiaulės bėginėja. 
Galima patrinti žirniais ir pamesti: ,,kas ras — tam bus, o 
tau — nebus". Kai jaunas mėnuo pirmą kartą pasirodo, atsi
klaupęs sukalbėk „Sveika Marija", paimk žemės, patrink: 
„Koks tas menas švarus— lai būna mano kūnas švarus." Kas 
gydo karpas, „dairosi į mėnesį, ima žemę iš po kojų, tris

*
1 Tikrasis lipikas — Galium verum L.

2 Paprastoji juodgalvė — Brunella vulgaris L.
3 Trispalvė našlaitė — Viola tricolor L.
4 Pievinė k a r t e n ė — Cardamine pratensis L
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kartus apsuka apie karpą ir meta atgalia ranka. Ir vėl ima, 
žiūrėdamas į mėnesį. Taip triskart. Ir nesidairydamas bėga 
į trobą" (E. Šapočkienė). Kitas būdas: kai jaunas mėnulis, rei
kia paimt siūlą, surišt mazgutį (kiek karpų, tiek mazgučių). 
Tą siūlą užkąst į smėlį, grįžt namo, niekur nežiūrėti. Išsiveda 
karpos.

Kai šeimininkė kepa duoną, suriša naują šluotą. Ta šluo
ta iššluoja pečių. Paskui tešla apvedžioja karpas nuo savęs, 
išeina laukan ir išmeta tą tešlą su šluota. Grįžtant negalima 
su niekuo kalbėti ir žiūrėti. Kas paims tą šluotą, tam bus ir 
tos karpos.

Žmonės karpas stengiasi nugydyti visokiais burtais. Kas- 
ninkėliu ištrynę karpą, numeta jį atgalia ranka. Kai lietus pri- 
lyja į kokią duobutę akmeny, tai tuo vandeniu pavilgo, ir 
karpa prapuola.

„Kur kiaulė svela, būna kai kokie anglys. Tai tuo anglių 
ištrina ir prapuola. Reikia naktį, kad mėnulis šviestų, ir die
vulio prašyt: pons dieve, susimylėk man ant tos ligos" (E. Vi- 
deikienė).

Kai karščiuoja žmogus, duoda liepos žiedų, aviečių arba
tos, pašutina juodosios tūbės (divono)'. Kai šiaip galvą skau
da, užpliko ir geria raudonėlį (čemborą)1 2. Paprastoji durnaro
pė (durnadagis, durnopjanas)3 4 — nuo nervų. Sėkla dedama 

ant žarijų ir dūmeliais parūkoma. Durnaropė nuodinga: „De
vynias sėklas jeigu suvalgyt, tai žmogus nedalaikys" (M. But- 
rimavičienė).

1 Juodoji tubė — Verbascum nigrum. L.
2 Paprastasis raudonėlis — Origanum valgare L.
3 Durnaropė — Datura stramonium L.
4 U s n i s — Cirsium.

Didelis menas—„išgąsčius išrinkdinėti". Kai vaikas išsi
gąsta, stato ant žemės, nukerpa nagus ir „renka išgąsčius". 
Usnis (čertapalakas)11 gerai nuo išgąsčio ir visų kitų ligų. 
Verda arbatą, geria ir prausiasi. Taip pat rūkosi. Nuo išgąs
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čio ir daržų aguona. Peržydėjusias galveles užpliko. Vaikus 
prausia ir duoda gerti po truputį. Nuo išgąsčio gelbsti ir 
miškinė bei pilkoji sidabražolės.

Kai mažą vaiką mėnuo „apžibina", vaikas verkia. Kabina 
šlapią paklodę ant durų. Arba aprengia kultuvę nuvilktais 
nuo vaiko drabužėliais, kepurėlę uždeda ir palieka, kad „me
nas pernakt žibintų".

Būna, kad ir žmogus nukęri žmogų, dažniau gyvulį, tyčio
mis, o kartais ir nenorėdamas. „Nuo kerėsiu padeda ta šluo
ta, kuria advente šluoja pečių." Prilaužoma jos virbų kibiran 
ir parūkoma užkerėta karvė ar paršas. Galima ir užkalbėt, 
bet ne nuo kiekvieno užkerėjimo padeda užkalbėjimas. Ga
lima užkalbėti ir vandenį ar duoną. „O geriausia — varnalė
šą sudeginti, tais pelenais nusiprausti — jokia liga nelimpa" 
(E. Videikienė).

Psichinių susirgimų pasitaiką nuo skersvėjo. Gydoma už
kalbėjimu. Kitoks gydymas kenkiąs.

Alkoholizmą dieveniškėnai irgi gydo: pamerkia lauko 
pelytę su visa gūžta į degtinę ir duoda išgerti.

Dieveniškėnų liaudies medicina, kaip ir kitų vietų, buvo 
gerai išvystyta, turėjo išplėstinius žadėjimus, daug archaiškų 
bruožų (pvz., žadėjimo galią labiau paveldįs jauniausias vai
kas). Pastaruoju metu dieveniškėnų liaudies medicina — 
viena iš labiausiai degraduotų. Jai įtakos turėjo ir baltarusių 
bei lenkų liaudies medicina.

Pat e ik ė j ai: Mikalina Butrimavičienė, 57 m. Poško- 
nių k.; Emilija Videikienė, 70 m., Siaurimų k.; Stasys Čer
niauskas, 50 m., Poškonių k.; Liudvika Januškevičienė, 
85 m., Siaurimų k.; Elena Šapočkienė, 60 m., Siaurimų k.; 
Ona Kopūstienė, 78 m., Kalvių k.; Mečys Kopūstas 90 m., 
Kalvių k.; Anelė Peseckienė (buv. priėmėja), 85 m., Ka
ziulių k.; Elena Skeivienė, 70 m., Daubutiškių k.; Liudvika 
Baranauskienė, 68 m., Žižmų k.
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Kraštotyrininkų ekspedicijos metu Vilniaus Technologinio 
technikumo moksleivių grupė1, vadovaujama dėstytojo J. Bu
zo, 26 šios apylinkės kaimuose2 surinko etnografinės statisti
nės medžiagos konkretiems socialiniams tyrinėjimams. Pagal 
Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos instituto Etnografi
jos sektoriaus sudarytą „Kolūkiečių šeimos anketą" buvo ap
klaustos 554 kolūkiečių šeimos3. Apklausos duomenys leidžia 
kalbėti apie Dieveniškių apylinkių šiuolaikinės kolūkiečių 
šeimos struktūrą, šeimos narių bendrojo ir specialiojo išsila
vinimo lygį, kultūrinių poreikių supratimą ir jų patenkinimo 
lygį, pagaliau apie dabar vykstančių kai kurių etninių pro
cesų ypatumus.

Be to, šio straipsnio autorei tyrinėjamoje apylinkėje pa
vyko surinkti kai kurių duomenų, leidžiančių giliau nušviesti 
didžiosios, arba neišsidalijusios, šeimos Lietuvoje egzistavi
mo klausimą.

Dailidžių kaimo Poškonių apyl. 70 m. amžiaus gyventojas 
Juozas Mikalaika papasakojo, jog prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą jo tėvų šeimoje buvę 37 asmenys. Išsikalbėjus pasirodė, 
kad Mikalaikų šeima 1908 m., kai pasakotojui buvo apie 10 
metų, buvusi tipinga didžioji šeima. Jos nariai tarpusavyje 
buvo susiję ne tik tiesioginės — tėvų ir vaikų, bet ir šaluti-

*
1 R. Adomaitytė, J. Bieliūnaitė, R. Gabrėnaitė, A. Kairiūkštytė, E. Majaus- 
kaitė, V. Markevičiūtė, M. Pusvaškytė, J. Rainytė, M. Rauluševičiūtė, 
M. Sarapinaitė, S. Stanionytė, A. Žitkevičiūtė.
2 Bėčionių, Kmelninkų, Daubutiškių, Didžiulių, Jurgelioniu, Grybiškių, Ka- 
ziulių, Lastaučikų, Mačiučių, Milkūnų, Miežionių, Padvarių, Pajurgelionių, 
Poškonių, Prabaščiškių, Puikių, Pupiškių, Reistinių, Rimašių, Siaurimų, 
Skraičionių, Smališkių, Stalgonių, Šaltinių, Šiudainių, Žižmų.
3 Anketos statistinius duomenis apskaičiavo Lietuvos TSR MA Istorijos ins
tituto Etnografijos sektoriaus vyr. laborantė J. Vaškūnaitė.
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nės — pusbrolių — giminystės ryšiais. Mikalaikų šeimoje gy
veno neatsidaliję du broliai, tų brolių vaikai ir šių vaikų 
vaikai (1 pav.1). Visa šeima gyveno didelėje dviejų galų pir
kioje (2 pav.). Puošnusis galas (III), galiniu fasadu išėjęs į

1 Piešiniai R. Tarabildos.

1 pav. Mikalaikų šeima 1908 m. Poškonių apyl., Dailidžių k.

2 pav. Mikalaikų šeimos pirkios plano rekonstrukcija: I — Jono 
Mikalaikos galas, II — kamara bulvėms, III — Tamošiaus Mikalai- 
kos galas, IV — priemenė, V — gonkelės, 1 — stalas, 2 — lova, 

3 — krosnis
kaimo gatvę, priklausė vyresniojo brolio, Tamošiaus, šeimai, 
antrasis galas (I) — antrojo brolio, Jono, šeimai. Kamara (II), 
naudota bulvėms supilti, priemenė (IV) ir prieangis (V) buvo 
bendri. Kiekviename pirkios gale buvo po stalą (1), keletą 
lovų (2) ir krosnį valgiui gaminti (3).

Tamošiaus ir Jono Mikalaikų šeimos su įpėdiniais garny- 
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bos ir vartojimo santykių atžvilgiu sudarė vieną neišsidali
jusią šeimą, nes tiek žemė ir gyvuliai, tiek ūkio padargai 
buvo bendri. Ūkio šeimininkas (gaspadorius) buvo Tamošius, 
jo žmona — šeimininkė (gaspadinė). Tamošius paskirstydavo 
darbus visiems kitiems šeimos nariams, tvarkė ūkio pajamas 
ir išlaidas, atstovavo visai šeimai ir jos ūkiui prieš valdžios 
įstaigas. Jo žmona prižiūrėjo šeimos namų’ ūkį, jos žinioje 
buvo moterys ir jų darbai: namų ruoša, verpimas, audimas. 
Valgį virdavo (,,pečių kūrendavo") ir duoną kepdavo visos 
moterys iš eilės. Šeima valgydavo tą patį valgį prie vieno 
stalo per du kartus: pavalgius suaugusiems, prie stalo būdavo 
sodinami vaikai. Juozas Mikalaika prisimena, kad 1908 m., 
kol senelio Tamošiaus sūnus, jo dėdė Motiejus, su ketvertu 
vaikų (pasakotojas jų vardų nebeprisiminė) dar nebuvo iš
vykęs į Ameriką, prie stalo būdavę susodinama net 20 vai
kų. Juos valgydindavusi senelė, Tamošiaus žmona, kurios 
nors marčių padedama. Dar prieš pirmąjį pasaulinį karą, apie 
1911—1912 m., Mikalaikų šeima išsidalijusi į keletą indivi
dualių šeimų, pasidalydama į tiek dalių ir buvusį žemės vala
ką, gyvulius ir trobesius.

Aprašytoji Mikalaikų šeima — tai viena didžiausių ir įdo
miausių sudėties atžvilgiu neišsidalijusių šeimų, kurių pėd
sakus autorei teko rasti. Ne tik XX a. pirmaisiais dešimtme
čiais, bet, kiek galima spręsti iš XVI a. antrosios pusės — 
XIX a. pirmosios pusės Lietuvos dvarų inventorių, neišsidali
jusiose šeimose daugiausia gyvendavo du ar trys vedę sū
nūs1. Kalbėdamas apie lietuvių neišsidalijusią šeimą, tokią 
pat išvadą yra priėjęs ir lenkų istorikas H. Lovmianskis1 2. Mi
kalaikų šeimos pavyzdys rodo, kad atskirais atvejais net 
XX a. pradžioje, ypač Lietuvos pietryčių dalyje, yra buvę 
labai sudėtingos struktūros neišsidalijusių šeimų. Tokios šei

1 А. Вишняускайте. Развитие литовской крестьянской семьи, Мо
сква, 1964.
2 Н. Łowmiański, Studja nad początkami społeczeństwa i państwa Li
tewskiego, t. I, Wilno, 1931.
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mos ekonominis pagrindas, be žemės darbo, buvo pašaliniai 
verslai, šiuo atveju — miško medžiagos ruošimas.

Kad didžiosios šeimos tradicijos Dieveniškių apylinkėse 
XX a. pirmaisiais dešimtmečiais dar buvo gana gyvos, liudija 
atskirų neišsidalijusių šeimų buvimas ligi pat socialistinės 
santvarkos pergalės Tarybų Lietuvos kaime. Netgi pastaruo
ju metu Rimašių kaime gyvenanti kolūkiečių Gaidžių šeima 
tam tikru požiūriu nėra visiškai išsidalijusi. Tiesa, Gaidžiai 
turi dvejus arus, laikomi atskiromis šeimomis, bet pasodybi- 
nius sklypus tėvų ir vaikų šeimos apdirba bendromis jėgo
mis, gautojo derliaus neskiria, maitinasi bendrai, gyvena 
dviejuose tradicinės pirkios galuose. Šeimos biudžetą tvarko 
tėvas — Stasys Gaidys, kurio nuomone, kitaip ir negali būti, 
nes tėvas turįs būti „gaspadorius". Gaidžių šeima ligi pat su
sikuriant kolūkiams tebebuvo neišsidalijusi. Žinoma, Gaidžių 
ir į ją panašių šeimų jau negalima laikyti didžiąja šeima. Vis 
dėlto tokie pavyzdžiai rodo, kiek atskirose vietose buvo įsi
šaknijusi senoji tradicija, kuri, ekonominių sąlygų palaiko
ma, leido išlikti archainei šeimos formai iki mūsų laikų.

Dabartinė šeimos struktūra rodo Dieveniškių apylinkėse, 
kaip ir visoje Lietuvoje, vyraujant dviejų kartų (tėvai ir ne
tekėję jų dukterys ir nevedę sūnūs) šeimą. Trijų kartų šei
ma, kurioje, be minėtų, dar gyventų seneliai (tėvų tėvai), te
sudaro 17,3%. Tyrinėtojo dėmesį patraukia nedidelis skaičius 
(2,7%) šeimų, kuriose, be sutuoktinių ir jų vaikų, dar gyvena 
kiti giminaičiai ir sutuoktinių tėvai. Kiti giminaičiai — tai 
daugiausia nevedę sutuoktinių broliai ir netekėjusios sese
rys. Be to, Rimašių kaime rastos dvi šeimos (0,4%), kuriose, 
be sutuoktinių, jų vaikų ir uošvių (vyro tėvų), dar gyvena 
sutuoktinio brolio šeima. Panašios struktūros šeimos, mūsų 
manymu, yra neseniai Dieveniškių apylinkėse egzistavusios 
didžiosios šeimos liekana. Dieveniškių apylinkių kolūkiečių 
šiuolaikinės šeimos struktūrą rodo 1 lentelė (duomenys pa
teikiami procentais).

Dieveniškės priklauso prie tautiniu gyventojų atžvilgiu 
gana mišrių Tarybų Lietuvos sričių. Dauguma šių apylinkių 
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dabartinių lenkų teigia, kad jų seneliai ir netgi tėvai yra bu
vę lietuviai, gerai kalbėję lietuviškai ir lenkiškai nemokėję. 
Dauguma tokių šeimų buvo sulenkinta ponų Lenkijos valdy-

1 lentelė

Sutuokt. Našlė Sutuokt., 
jų vaik.

Našlė, 
vaik.

Sut., 
vaik., 

uošviai

Sut., 
kiti 

gimin.

Sut., 
brolio 
šeima

Neved., 
netek. Kiti

9,8 1 4,3 51,2 1 9,7 1 17,3 1 2,7 | 0,4 | 2,2 | 2,4

mo laikotarpiu, kada šio krašto gyventojams lietuviams per 
bažnyčią, mokyklas, kariuomenę, administracijos įstaigas ir 
visais kitais būdais buvo brukama lenkiškoji šovinistinė 
orientacija. Tam tikras procentas žmonių, ekspedicijos ap
klausos anketose užsirašiusių lenkais, savo kilme yra vietiniai 
lietuviai, moka lietuvių kalbą arba kalba baltarusių, lenkų, 
lietuvių kalbų mišiniu. Pagal surinktą etnografinę statistiką 
minėtuose 26 Dieveniškių apylinkių kaimuose iš bendro su
rašytų 554 šeimų skaičiaus apie pusę sudaro lietuviai, vieną 
trečdalį lenkai, likusios šeimos — mišrios. Nacionalinę šeimų 
sudėtį rodo 2 lentelė (procentais).

2 lentelė

Iš 
viso 

Šeimų
lietuvių lenkų

v.-lt. 
ž.-1. 

vk.-lt.

v.-lt.
Ž. — 1. 
vk. —1.

v.-l. 
ž. - lt. 
vk.-lt.

v.-l. 
ž.-lt. 
vk.-lt.

v.-l. 
ž. — 1. 

vk.-lt.

v. - lt. 
ž. - r.

vk.— lt.

554 I 48,8 I 31,0 | 11,6 | 1,3 Į 1,3 | 2,4 | 1,4 | 0,2

(Tęsinys)

v.-l. v. — br. v.-lt. v. — br. v.-l. v. — vyras 1. — lenkas
ž.-br. ž. — lt. ž. — br. ž.-1. ž. — r. ž. — žmona r. — rusas
vk.-l. vk. — lt. vk. — lt. vk.-l.

1_________vk. — vaikai 
lt. — lietuvis

br. — balta
rusis

1 0,5 I o,3 1 0,7 j o,3 1 0,2

Nacionaliniu atžvilgiu mišrių šeimų tarpe vyrauja šeimos, 
kuriose vyras yra lietuvis, žmona — lenkė. Daugeliu atvejų 
tokių šeimų vaikai yra lietuviai, (tarpusavyje vartojama lie
tuvių kalba. Mišriose šeimose, kuriose vienas iš sutuoktinių
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lietuvis, antras lenkas, rusas ar baltarusis, 15,2% šeimų vai
kai yra lietuviai ir tik 2,6% šeimų vaikai lenkai. Įdomu, kad 
yra 1,4% šeimų, kuriose sutuoktiniai laiko save lenkais, bet 
savo vaikus rašo lietuviais.

Dieveniškių apylinkių kolūkiečių išsilavinimą, remiantis 
jų pačių pateiktais duomenimis, rodo 3 lentelė (procentais).

Būdinga, kad daugiausia neraštingų rasta iki 1900 m., o 
mažaraščių dar ir iki 1920 m. gimusių asmenų tarpe. Didesnis 
procentas vyresnio amžiaus asmenų yra nebaigę pradžios mo
kyklos arba turi tiktai pradinį išsilavinimą. 1921—1930 m. 
gimusiųjų daugumas jau yra baigę pradinę mokyklą, o 1931— 
1940 m. gimusiųjų tarpe jau yra su viduriniu ir aukštuoju 
išsilavinimu. Šio amžiaus žmonės jau mokėsi tarybinės san
tvarkos metais. Apskritai, verta atkreipti dėmesį į tai, kad šio 
amžiaus moterų išsilavinimo lygis prašoka vyrų išsilavinimo 
lygį- Tai galima paaiškinti karo ir pokario laikotarpio sąly
gomis, kai vyrai buvo labiau įtraukti į gamybinį ir visuome
ninį gyvenimą, negu moterys, ir mažiau beturėjo sąlygų mo
kytis. Paskutiniųjų amžiaus grupių asmenų tarpe nėra nė 
vieno beraščio ar mažaraščio (nekalbant apie dar nelankan
čius mokyklos). Visi mokyklinio amžiaus vaikai mokosi. Visa 
tai rodo nenukrypstamą išsilavinimo lygio kilimą.

Žmonių išsilavinimo kilimas neatskiriamai susijęs su liau
dies kultūros pakilimu. Pateiktoji statistika gana ryškiai pa
vaizduoja Dieveniškių apylinkių gyventojų kultūrinę pažan
gą tarybų valdžios metais.

Kaimo kultūros kilimą taip pat rodo spaudos prenumerata 
ir kitų šiuolaikinių ryšio priemonių skaičiaus didėjimas. Re
miantis šia statistika, Dieveniškių apylinkių tyrinėtuose kai
muose 1965 m. vienai kolūkiečių šeimai vidutiniškai teko 1,5 
laikraščio bei žurnalo. Populiariausi laikraščiai buvo rajone 
leidžiamas ,,Lenino priesakai" (297 egz.) ir ,,Tiesa" (116 egz.), 
toliau — ,,Lietuvos pionierius" (74 egz.), „Sovetską j a Litva" 
(60 egz.), „Czerwony sztandar" (47 egz.). Žurnalų tarpe, kaip 
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ir apskritai Tarybų Lietuvos kaime, populiariausias yra „Ta
rybinė moteris" (20 egz.).

Be spaudos, šiuo metu respublikos kaimuose yra platus 
radijo ir radijo taškų bei televizijos tinklas. Tyrinėtose apy
linkėse 554 kolūkiečių šeimos turėjo 89 radijo imtuvus, 162 
šeimų butuose įrengti radijo taškai, 6 šeimos turėjo televi
zorius. Be to, nemaža šeimų turi nedideles nuosavas biblio
tekėles, o moksleiviai, kaip ir kitur, aprūpina savo šeimos 
narius knygomis iš mokyklų bibliotekų.

Nuolatiniais kino lankytojais daugelyje anketų pažymėta 
vaikai ir jaunimas. Dauguma šeimų sakosi lankančios kiną 
porą trejetą kartų per metus.

Populiariausia individualinio susisiekimo priemonė Dieve
niškių apylinkėse yra dviratis. Juos turinčios pasisakė 307 
šeimos. Motociklų rasta 12 šeimų.

Be to, 30,1% visų apklaustųjų šeimų turi siuvamąsias ma
šinas.

Tokie bendrais bruožais Dieveniškių ekspedicijos metu 
atliktos kolūkiečių šeimos anketinės apklausos analizės duo
menys.

Ateityje kraštotyrininkai turėtų stengtis surinkti kuo dau
giau anketinių duomenų, liečiančių šeimą ir kitus šiuolaiki
nės buities bei kultūros klausimus. Anketos duoda ryškų, 
nors, žinoma, ir ne absoliučiai tikslų tiriamojo objekto vaiz
dą. Tikslumas priklauso ne tik nuo anketos užpildytojų kraš
totyrininkų sąžiningumo ir rūpestingumo, bet ir nuo atsaki- 
nėjančiojo į anketos klausimus sąmoningumo bei geros va
lios. Svarbu pasiekti, kad apklausiamieji duotų teisingus at
sakymus.

Vis dėlto žinios apie šeimos sudėtį, jos giminystės santy
kius, išsilavinimą yra daugiausia tikslios. Praėjus tam tikram 
laikui, kraštotyrininkų surinkti duomenys apie Tarybų Lietu
vos atskirų vietovių gyventojų šeimų sudėtį bus tikras istori
nis šaltinis. Šiuo požiūriu ir Dieveniškių apylinkių šeimos an
ketiniai duomenys yra tam tikras įnašas lietuvių šeimos istori
jai tyrinėti.
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Dėl istorinių sąlygų ir geografinės padėties dauguma Dieve
niškių apylinkių gyventojų moka lietuviškai, baltarusiškai ir 
lenkiškai. Senieji žmonės labai gerai kalba tarmiškai ir yra 
puikiai išlaikę įdomias dzūkų tarmės ypatybes, kurių būdin
gesnes čia ir paminėsime.

Garsų junginiai am, an, em, en, tariami nevienodai, pvz.: 
kampas kumpas, penktas, pinkiólika, žentas žintas. Iš to ga
lima manyti, kad per Dieveniškes eina riba, skirianti vaka
rinius dzūkus nuo rytinių.

Taip pat ą, ę ir a, e, tariami u, i, pvz.: grūštas, tįsc, karvį, 
rankų, su akiu, su kati, puodi.

Nedėsningai vienbalsinami dvibalsiai uo, ie, pvz.: važūc, 
perdusi, kluninä, vinas.

Dieveniškių tarmės kai kurie atstovai vietoje balsio u 
kartais taria vidurinės eilės garsą i (ы), pvz.: ažlneštos ,,už
neštos", lieživį ,,liežuvį", nivedė ,,nuvedė".

Atskiri tarmės atstovai garsą ė retkarčiais sudvibalsina, 
pvz.: giesmie, veizdiej.

Labai svyruoja tiek šaknies, tiek galūnės nekirčiuotų il
gųjų balsių i, u, ė, o tarimas: vienu atveju tas pats žmogus 
tame pačiame žodyje juos ištaria beveik kaip ilgus ar pusil
gius, kitu atveju — beveik trumpus. Balsiai ė, o šaknyje 
trumpėdami išlieka nepakitę, o galūnėje kartais girdėti be
veik a, e, pvz.: skdita, statė.

Tarmėje iš veiksmažodžių sangrąžinės dalelytės si išmeta
ma balsis i, pvz.: nepasródzia „nepasirodo", suzdej. Senoviš
ką formą išlaikė žodžiai antaras „antras" ir vėlinąs „velnias".

Greta vienas kito einą balsiai ar skiemenys kartais su-
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traukiami į vieną, pvz.: dvetas<dvejetas, pada<pagada 
„giedra", najo<nučįjo.

Iš konsonantizmo ypatybių minėtinas dzūkavimas. Afri
katos č, dž tariamos c, dz, pvz.: stačių, padėdzinejo, arčiau, 
gardžiau. Tačiau, jeigu linksniuojant ar asmenuojant daugu
mas linksnių ar asmenų žodyje č, dž afrikatų neturi, tai ten, 
kur turėtų būti c, dz, yra t, d, pvz.: bobulių, statiaū, gdudiau, 
pagirdiau.

Priebalsiai t, d prieš i, y, į, ie ir prieš nukritusius galūnėje 
i, ie tariami c, dz, o junginiai tv, dv verčiami į cv, dzv, pvz.: 
cylėk, medžy „miške", miekci, dzvilika.

Tarmei būdinga kietinti priebalsius. Priebalsis i kietina- 
mas prieš e, ė ir net prieš i, in (<*en)  pvz.: klaba, galėjo, 
sustinkįs, kiaulį, su kiauli. Taip pat prieš priešakinės eilės 
garsus arba prieš supriešakėjusius užpakalinės eilės garsus 
dažnai kietinama priebalsis r, rečiau kiti, pvz.: skranda „bė
ga", važavo, varsaiis.

Minėtina priebalsių asimiliacija, dėl kurios priebalsis kar
tais pranyksta, pvz.: adavėt „atidavėt", apila „apipylė", 
avertė „apvertė", avilk „apvilk".

Kartais išlieka sveiki priebalsių p), vj junginiai, pvz: 
aujiį „avių", nedavjau, lapjų (kartais ir lapja), pjovė, šlapja.

Kai kurių kaimų žmonės, vieni dažniau, kiti rečiau, prie
balsius t, d prieš ė, e, y verčia į k, g, pvz.: klevas „tėvas", 
gegė, „dėdė".

Dieveniškių tarmės žodžių daryba taip pat įdomi. Labai 
mėgstami deminutyvinės reikšmės daiktavardžiai. Dažniau 
pasitaikančios priesagos: -aitis, -aite, pvz.: avitaitė „avelė", 
bobaitė, mergitditė, bernikaicis, šalikdicis; -elis, -elė prideda
ma prie dviskiemenių daiktavardžių, ir jos balsis dažniausiai 
yra ilgas ir platus, pvz.: gerklala, mėnelis „mėnesėlis", tačiau 
kartais garsas e tų pačių tarmės atstovų ištariamas siauriau 
ir trumpiau, pvz.: berželis, kalnielis. Be minėtų, labai popu
liarios dar šios priesagos: -(ijukas, -(i)ukė, pvz.: berniukas, 
galukas, linciūkė, žebiikė „kilpelė"; -ulis, -ulė, pvz.: lietulis, 
sesiila.
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Priesaginiams daiktavardžiams menkinamąją reikšmę su
teikia priesagos: -ėkas, -ėka, pvz.: ber nekas, kumelekas; 
-yštė, pvz.: merg'ištė, dukclštė „dukra".

Iš būdvardžių padaryti daiktavardžiai daugiausia yra mo
teriškos giminės, pvz.: su priesaga -yba: geryba, jauny ba, arba 
su priesaga -ūma: akluma, degumą „karštis".

Įdomesnės būdvardžių priesagos yra: -ickas, -icka, pvz.: 
juodzickas „labai juodas", trumpickas „labai trumpas"; -inis, 
-inė, pvz.: lietuviškinė „lietuviška", praeici nei metai 
„praėjusieji metai"; -ingaf pvz.: labai ranking a „labai 
gabi"; -oktas, -akta, pvz.: nev i e no kta galva „nevienoda 
galva", nevienoktas daiktas „nevienoda vieta"; -ukulis, 
pvz.: m a ž u k u 1 i s vyras „mažučiukas vyras".

Iš būdingesnių veiksmažodžių priesagų galima paminėti 
-inėti, -dinėti, -dyti priesagų vedinius. Jos daugiausia pride
damos prie priešdėlėtų įvykio veikslo veiksmažodžių, kurie 
neretai žymi veiksmo pasikartojimą, pvz.: labai i š m i r d z i- 
nė j o žmones. Būna atvejų, kai minimi veiksmažodžiai reiš
kia tik konkretų šiuo metu palaipsniui vykstantį veiksmą ar
ba nusako tik tam tikrą pastovią padėtį, pvz.: jaū prade- 
d z i ne ja žydėc anos,- mes p a ai d o m iš lietuvių.

Taip pat tarmėje dažni priesagos -ėti vediniai, pvz.: page- 
rėc „atsigerti", pavargėc „pavargti", paverpėj „paverpė", 
pakopėsiu „pakepsiu". Tautosakoje ypač dažnai vartojami 
akimirkos veiksmažodžiai su priesaga -erėti, pvz.: svisteria, 
kišterė, virpters „susipurtins". Veiksmažodžiai su priesaga 
-auti esamojo laiko trečiajame asmenyje dažnai turi galūnę 
-na, vietoje literatūrinės kalbos -ja, pvz.: auklina, vaikš- 
ciauna.

Be rytų aukštaičiams būdingo priešdėlio ažu-, kuris tar
mėje vartojamas vietoje literatūrinės kalbos priešdėlių ap-, 
nu-, pa-, pra-, pri-, su-, už-, nemažai yra veiksmažodžių prieš
dėlių, kurių reikšmės taip pat skiriasi nuo literatūrinės kalbos, 
pvz.: ap-: apenėjo „nupenėjo"; at-: visa atrinkta „papa
sakota"; in-: insikėlė „atsikėlė"; iš-: isidairė „pamatė"; nu-: 
nudaužė „užmušė"; pa-: pagulė „sugulė" ir t. t.
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Minėtina priešdėlio pa- vartosena, pvz.: änys paini r ė 
„anys numirė", pagis o pečius ,,užgeso pečius". Neretai jis 
pridedamas visai be reikalo prie įvairius priešdėlius turinčių 
veiksmažodžių, pvz.: papamirė „numirė", paparejo „parėjo", 
papamifšo „pamiršo", paišmėtė „išmėtė".

Yra įdomių linksnių formų. Vyriškosios giminės vienaskai
tos naudininkas šalia formų su galūne -u ir -i (junginiuose su 
prielinksniais), ypač tautosakoje, turi ir formų su galūne -o, 
pvz.: boba sako kiškio; dasviedė Margio akmenų.

Visų kamienų daiktavardžių daugiskaitos naudininkas yra 
išlaikęs nesutrumpėjusią galūnę -mu, pvz.: ber žarnų, akimu, 
dukteriniu, sesutėmu.

Ši tarmė yra išsaugojusi ir kai kuriuos senuosius vietinin
kus. Vienaskaitos vidaus einamasis (iliatyvas) turi galūnę -n, 
pvz.: tvartan, šulnin, rankon, o daugiskaitos įprastinė galūnė 
yra -na, pvz.: kapūosna, rankósna, rečiau -nan, pvz.: spa- 
liuosnan. Vidaus esamojo (inesyvo) daugiskaitos galūnė yra 
-sa, pvz.: kalnuose, dzienosä, karvėsa, aky sä.

Pasitaiko atvejų, kai iliatyvo formos pavartojamos vietoje 
inesyvo, pvz.: та pači k a r č то n geria, arba inesyvo for
mos pavartojamos iliatyvo reikšme, pvz.: dar (dabar) tur
guose. nevažiuoja.

Labai įvairūs priebalsinio ir i kamieno linksniai: senąją 
galūnę išlaikė vienaskaitos kilmininkas, pvz.: dukteres, sese- 
rės, šunės, šalia dukteres, dukres, seseres, sesuvös, šunies, 
vandenio; galūnę -es dažnai išlaiko ir daugiskaitos vardinin
kas, pvz.: dūręs, duntes, žųses.

Į silpnesniuosius i, u (įu) ir priebalsinį kamieną yra at
ėję kai kurie linksniai iš stipresniųjų kamienų, pvz.: vande
nio, žmogo; ašmenai, sūnai; su akiu, su nosių.

Vietoje literatūrinės kalbos įvardžių formų jūsų, mūsų 
tarmėje vartojamos trumpesnės formos, pvz.: jūs vaikai, 
mus kiemas. Daugiskaitos naudininko dažniau vartojama 
forma yra su galūne -mu: nieko m u m u nepadaris; j u m u 
dudenaū; rečiau su -mi, pvz.: m u m i davė; aš j ūmi padė
siu.

188



KALBOS TURTAI

Iš įvardžių vietininkų pastebėta daugiskaitos aliatyvo for
mos, vartojamos adesyvo reikšme, pvz.: į ūsu mp miškas, o 
m ū s u m p medžias vadzinose.

Tarmėje taip pat dažnai vartojamos apibendrintos, su
trumpėjusios savybinio įvardžio formos mä, sä, tä, pvz.: та 
(=mano) momä, sä ( = savo) momös, aš tä ( = tavo) rage jau. 
Vietoje literatūrinės kalbos savybinių įvardžių jūsiškis, mū
siškis ar jūsų, mūsų vartojama jósis, mūsis: mūši s gaidzys, 
j d s i s žodzis.

Įdomūs veiksmažodžių kaitybos atvejai. Tarmėje pasitaiko 
esamojo laiko atematinių (priebalsinių) veiksmažodžių lieka
nų, pvz.: liekci, miegci. Dažnai šių veiksmažodžių asmenų 
galūnės jau sudaromos pagal balsinius veiksmažodžius, pvz.: 
miegmam, liekma, pasikińkma (pasitinka), šalia liekna, miėg- 
na, isimiegni, miegnam.

Esamojo laiko i ir o kamieno veiksmažodžiai, kaip ir ki
tose tarmėse, dažnai pereina į ia kamieną, pvz.: gūlia, tūria, 
tūpia.

Trumpą šaknies balsį turi esamojo laiko formos: Ii ja, gija.
Kai kurie tarmės veiksmažodžiai turi kitą kamieną negu 

literatūrinėje kalboje, pvz.: ištūštė „ištuštino", surišę „suri
šo", atšipę „atšipo", išlupę „išlupo", pririšę „pririšo", pagovė 
„sugavo".

Tariamosios nuosakos dviskiemeniai veiksmažodžiai kir
čiuojami galūnėje, pvz.: būtau, duotau, būtai, neštut, būtut. 
Taip sukirčiuotų pasitaiko ir daugiaskiemenių veiksmažodžių, 
pvz.: noru, kad atvažiuotdu ir rastäu; kad dš žinotdu.

Liepiamoji nuosaka dar dažnai pavartojama ir be forman
to k(ie), pvz.: adūoj „atiduok", inlĮs „įlįsk", kimš „kišk", aima 
„eikim".

Atskiros sangrąžinių veiksmažodžių formos esamojo ir 
būtojo laiko trečiajam asmenyje dažniausiai yra nesutrumpė
jusios, pvz.: gaminasi, nešėsi, arba turi galūnę -se, pvz. ve
dose, galvojase.

189



KALBOS TURTAI

Kai kurios sangrąžinės veiksmažodžio formos yra išlaikę 
galūninį kirčiavimą, pvz.: sėdos, goves, stojos greta sėdosi, 
stojosi.

Dalyviai tarmėje reti, pvz.: tėvas nu mi r j s; a t v a ž a 
vusi buvo duktė. Abiejų giminių vienaskaitos ir daugiskai
tos formos gana dažnai būna nesuderintos ir pavartojama api
bendrinta vyriškosios giminės daugiskaitos vardininko forma, 
pvz.: merga a p s i r e d į grąžei; i š d e g į kiemas ( = kaimas).

Tarmė turtinga gražių savitų prieveiksmių, pvz.: gerickai 
,,gerokai", mažickai ,,mažokai", tolickai ,,tolokai", žemickai 
„žemokai", varginai ,,vargingai", lobiau. ,,žemiau", vis vien- 
tara ,,vis tiek", daugės ,,daugiau", pirmuliausia ,,pirmiausia", 
iš kaddikščių ,,iš seno" ir t. t.

Įdomių tarminių ypatybių yra ir daugiau, tačiau dėl nedi
delės straipsnio apimties visų jų čia paliesti neįmanoma.

PASTABOS
APIE TARMĖS LEKSIKĄ

Aloyzas Vidugiris

Visos tarmės viena nuo kitos skiriasi įvairiomis fonetinėmis, 
morfologinėmis ir leksinėmis ypatybėmis. Kai aiškesnių fo
netinių ir morfologinių skirtumų gretimose apylinkėse nepa
stebima, vietos žmonės savo tarmę skiria pagal daiktų ar 
veiksmų pavadinimus, t. y. pagal leksiką. Taigi leksika daž
nai gali būti svarbiausias kriterijus skiriant vienos apylinkės 
(ar nedidelio rajono) tarmę, šnektą nuo kitos.

Leksikos, būdingos tik vienai kuriai nedidelei apylinkei, 
paprastai randame nedaug. Daugiau yra žodžių, kurie varto
jami keliose apylinkėse, rajonuose ar net tarmėse. Juos pa
prastai vadiname dialektizmais Daugelis tokių dialektizmų 
yra patekę į literatūrinę kalbą ir prigiję kaip sinonimai. Kal
bininkams visi dialektizmai yra labai svarbūs. Jie padeda 
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nustatyti ne tik atskirų žodžių kilmę, pirminę jų reikšmę, bet 
ir tarmių diferencijavimąsi, jų tarpusavio sąveiką ir kt.

Dieveniškių tarmės leksiką pagal vartojimo plotą ir kryptį 
galima skirstyti šitaip:

1. Žodžiai, būdingi vakariniams dzūkams ir gretimoms 
vakarų bei vidurio aukštaičių apylinkėms , pvz.: asla „budė, 
pustyklė, galąstuvas"; basaminčia „basnirčia"; brolelis „naš
laitė, tokia gėlė"; buitis „gyvenimas"; dar „dabar"; gautis 
„čiupti, stvertis"; grambuolys „vabalas, juodvabalis"; nūnai 
„šiandien"; pentis „kulnas"; pragrūdalas „užtrynimas, parie- 
binimas, užbaltinimas"; skaros „skalbiniai, baltiniai, drabu
žiai"; varmas „sparva".

1

2. Rytiniams dzūkams ir gretimoms rytų aukštaičių apy
linkėms būdingi žodžiai, pvz.: ažačia „užpakalis, pasturgalis", 
plg. a ž a c i n i a i ratai; lakštas „laiškas"; laukas „praplikęs"; 
mygti „spausti"; pasalias „(kibiro) vąšas"; sėkmė „pasaka", 
plg. sekti „pasakoti"; trąšos „mėšlas, išmatos"; veikti „dirbti, 
darbuotis", plg. įvairius priešdėlinius vedinius: atveikti „ati
dirbti", ažuveikdzineti „uždarbiauti", ažusvelkti „užsidirbti", 
išsiveikti „atsidirbti (už bausmę)" ir kt.

3. Žodžiai, vartojami pietrytiniame Lietuvos kampe, t. y. 
į abi puses nuo Dieveniškių, tiek į vakarus, tiek į šiaurės ry
tus. Pirmiausia minėtini plačiausiai vartojami žodžiai, pvz.: 
blakutė „blakė"; girdas „gandas"; grynas „nuogas, plikas"; 
gisti „gesti"; itas „šis, šitas", plg. itokis „šitoks"; keltuva 
„galvijas"; laidyti „melžti"; leisti „pustyti, aštrinti"; leja „lie
ja"; pašinas „rakštis", plg. ažušinti „įvaryti rakštį"; skristi 
„bėgti", plg. skraidyti „bėgioti".

1 Remiamasi Lietuvių kalbos žodyno spausdinta (žr. Lietuvių kalbos žodynas. 
1.1—II, red. J. Balčikonis, Vilnius, 1941, 1947, t. III—V, red. K. Ul
vydas, 1956—1959, t. VI, red. J. Kruopas, 1962) ir nespausdinta me
džiaga, taip pat įvairių dialektologinių ekspedicijų ir išvykų užrašais.

Kiti šio kampo dialektizmai apima tik nedidelę dalį vaka
rinių ir rytinių dzūkų (t. y. į vakarus tesiekia Eišiškes, Dubi- 
čius, o į šiaurės rytus ir rytus — Švenčionis, Adutiškį ar Ger-
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vėčius, Lazūnus), pvz.: degąs,-antį „karštas,-a"; dudenti 
„kalbėti, šnekėti"; lopinys „skara", lopinaitis „skarelė"; me
džias „miškas"; rakštis „karstas".

Treti žodžiai yra žinomi tik iš lietuviškų buv. Ašmenos 
apskrities vietų: Dieveniškių, Lazūnų ir Gervėčių, pvz.: gyvis 
^gyvuliai, galvijai, banda"; kadaikščias „senovinis"; oratė 
„arimo metas ir darbai"; pakapynos „šermenys, laidotuvės". 
Apie Dieveniškes, Rodūnią ir Zietelą (Slanimo raj.) yra var
tojamas žodis šiltis „šiluma". Vien tik apie Dieveniškes tėra 
žinomas daiktavardis klastytuvė „bruktuvė": k 1 a s c y t u v i 
linus klastom (brukame).

Jeigu pažymėtume kiekvieno minėtų žodžių paplitimo 
ribas (izoglosas), tai aiškiai matytume, jog didelis izoglosų 
pluoštas Dieveniškių apylinkes juosia iš vakarų ir iš rytų. 
Vadinasi, čia baigiasi daugelis vakarų dzūkams būdingos 
leksikos ir prasideda rytų dzūkų žodyno ypatybės. Taigi lek
sika patvirtina, kad per Dieveniškių apylinkes eina riba tarp 
vakarinių ir rytinių dzūkų.

Antra vertus, trečioji leksikos grupė rodo, jog pietrytinės 
Lietuvos pakraštys kartu sudaro ir savitos leksikos kampą. 
Ypač šiuo atžvilgiu minėtini siauriau žinomi žodžiai, kurių 
dalis yra neabejotini archaizmai, pvz.: medžias miško reikš
me, oratė, rakštis karsto reikšme, K. Sirvydo laikais žinomas 
daug plačiau, šiltis „šiluma" ir kt.

Kiti šio kampo žodžiai, kaip antai: galiniuotis „eiti imty
nių, galynėtis"; kadaikščias „senovinis"; pakapynos „šerme
nys" gali būti susidarę pagal specifinius tarmės morfologijos 
dėsnius. Taigi šie žodžiai lygiai tinka ir tarmės morfologijai, 
ypač šio krašto žodžių darybai iliustruoti, juoba kad su įvai
riais priešdėliais ir priesagomis čia yra sudaryta labai daug 
tarminių žodžių, kurie skiriasi nuo literatūrinės kalbos, kaip 
antai: apdairyti, išsidairyti „pamatyti, pastebėti"; pris(i)dėti 
„priprasti", pagurinti „sudaužyti" ir kt. Visa tai rodo, kad 
pietrytinio Lietuvos TSR kampo (pvz., Adutiškio, Švenčionių, 
Varenavo (Balatnos), Benekainių, Salčninko ir ypač Dieve
niškių, Lazūnų, Gervėčių apylinkių) šnektos yra nuėjusios 
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ilgą daugeliu atžvilgių vienodą raidos kelią (jos dėl to turi 
nemažai įvairių kalbos bendrybių) ir sudaro savotišką perei
namųjų (tarpinių) tarmių kompleksą.

Atskirai norėtųsi aptarti būdingus Dieveniškių tarmės žo
džius ažačia „užpakalis, pasturgalis" ir skaudus,-!, skaūdžiai 
„greitas,-a, greitai".

Daiktavardis ažačia (pvz.: kieta ažačia-, ažaj iš ažačios; 
grįžk ažačion) ir iš jo padarytas būdvardis ažatinis (pvz., aža- 
cinei ratai) tomis pat reikšmėmis yra vartojamas apie Kau- 
leliškes, Varenavą, Armoniškes.

Kitose, daugiausia rytinių dzūkų ir atskirose rytų aukš
taičių tarmių, vietose yra išlikę suprieveiksmėjusiu šio daik
tavardžio linksnių, pvz.: vns. vard. ažačia „nuošaliai, neaikš- 
tėj" (Daugėliškis, Dusetos); vns. kilm. ažačios „nuošaliai, iš 
pasalų" (Daugėliškis, Rimšė, Paringys, Gedžiūnėliai, Kirdei
kiai, Balninkai); dgs. įnag. ažačiom „nuošaliai" (Daugėliškis).

Apie Dusetas ir Obelius šis žodis pasitaiko jau ir su prie
veiksmių formantu -iai: ažačiai „nuošaliai".

Rytų dzūkų pietrytinėje ploto dalyje (apie Tverečių, Mie
lagėnus, Adutiškį, Švenčionis, Striūnaitį, Lentupį, Kliukščio- 
nis, Gervėčius, Lazūnus) yra išlikęs nesuprieveiksmėjęs gimi
naitis ažvačia „užpakalis, pasturgalis", ažvatinis.

Be abejo, formos ažačia ir ažvačia yra vienos kilmės, ta
čiau sunku pasakyti, kuri iš jų yra senesnė. Etimologai šio 
žodžio kilmės irgi nėra tyrinėję. Iš to, kad jokių šių žodžių 
giminaičių neaptikta nei kitose baltų, nei slavų kalbose, rei
kia manyti juos atsiradus lietuvių kalbos dirvoje. Galima 
spėti, kad žodis až(v)ačia yra eufeminės kilmės, t. y. pagra
žintas, vietoje vulgaraus žodžio padarytas švelnesnis iš rytų 
Lietuvai būdingo prielinksnio ažuo- (kurio sutrumpėjusios 
formos yra ažu ir až) ir prieveiksmio čia. Tokiam spėjimui 
lyg ir pritartų žodžio až(v)ačia geografija: jis arba iš jo pa
darytų formų pasitaiko kaip tik toje teritorijoje, kur ir dabar 
tarmėse vartojamas prielinksnis až(uo). Vadinasi, pirminė jo 
forma galėjo būti *ažuočia,  kaip ir ažuodarbis, užuogana.
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Priešdėlio dvibalsis uo galėjo išvirsti į ua>va, kaip ir dabar 
sakoma apie Punią, Jiezną, Butrimonis (Alytaus raj.) (dvana, 
dųak, svalas) arba Lazūnų tarmės žodyje ųžvolas, vožvolas. 
Be to, vietoje dvibalsio uo taria va ir kai kurie Eišiškių raj. 
Butrimonių apyl. tarmės atstovai. Antra vertus, šiame eufe- 
miniame žodyje dvibalsis uo (ua) žmonių sąmonėje nesunkiai 
galėjo būti sutapatintas su parodomąja dalelyte va „štai". O 
kitur šis v (u) galėjo iškristi, kaip ir žodžiuose apyniai, apa- 
lainis, apalus. Bet ir toliau lieka neįrodyta, kodėl šio žodžio 
teritorijos pakraščiais iš dviejų pusių yra forma ažačia, o 
vidury — ažvačia. Vadinasi, šis mūsų spėjimas nepaneigia 
formos ažačia pirmumo ir yra viena šio įdomaus žodžio kil
mės aiškinimo hipotezių.

Ne mažiau įdomus yra ir žodis skaudus, -i, kuris Die
veniškių tarmėje vartojamas greito reikšme, pvz.: skriskim 
(bėkim), kuris skaudesnis būsim; dnys (vakare) skan
džiai gula; skaudžiau, aik välgyc. Kad tai tos pačios 
kilmės žodis, kaip ir literatūrinės kalbos skaudūs, -i „tai, kas 
skauda arba daro skausmą" (tarmė vietoje skaudėti turi žodį 
sopėti), rodo kitos tarmės, kuriose šis žodis sutinkamas įvai
riomis kitomis giminingomis reikšmėmis, pvz.:

skaudūs lietūs „smarkus, žvarbus" (Seirijai, Merkinė, 
Kietaviškės, Alytus, Varėna, Valkininkas, Eišiškės, Gervė
čiai, Salakas, Rokiškis, Jūžintai, Lygumai); s kaūdas lietus 
(Labanoras, Molėtai); plg. formas su priesaga r: skaudrus 
lietutis (Tverečius, Rimšė, Dūkštas, Gedžiūnėliai, Paringys, 
Švenčionėliai, Daugėliškis, Palūšė, Kupiškis, Panevėžys); plg. 
skaūdžiai nulijo (Ėriškiai); s к а П d r i a i lyja (Palūšė, 
Gedžiūnėliai);

skaudūs vėjas „aštrus, smarkus, šaltas" (Šatės, Kuršė
nai, Rokiškis, Adutiškis, taip pat Ruigys, Milkus, rašę savo 
žodynus buv. Rytų Prūsijos lietuvių tarme);

skaudi perkūnija „smarki, didelė" (Telšiai, Vainutas); 
skaudrus gradsmas (Daugėliškis);

skaudūs vanduo, skaudi upė „sraunus, srauni" 
(Želva, Upninkai, Vidiškiai, Molėtai, Striūnaitis, Dieveniškės); 
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plg. skaudumą ,,sraunuma, srovė" (Zelva, Kuktiškės, Dusetos); 
skaudrus vanduo (Molėtai, Apsas, Breslauja), s kaud r i 
upė (Mielagėnai, Tverečius, Daugėliškis, Adutiškis), skaud- 
ruma (Mielagėnai), plg., (vanduo, upė) s k a ū d ž i a i bėga, 
teka ,,srauniai, greitai" (Labanoras); plg. upių vardus Skaud- 
upelis (Viekšniai), Skaūdinis (Dotnuva);

skaudūs žmogus ,,aštrus, karštas, staigus, piktas, žiau
rus" (Skaistgiris, Dusetos, Upytė, Smilgiai); skaudrus 
žmogus (Tverečius, Paringys, Mielagėnai); skaudūs ark
lys ,,staigus, jautrus, greitas" (Gervėčiai, Striūnaitis, Dusetos, 
Joniškis).

Atskirose vietose žodis skaudį r )us kartais pavartojamas 
ir grynai greičio reikšme, pvz.: liga (kvaraba) skaudr i 
(Kirdeikiai, Dūkštas); pupos s k a ū d r i a i išvirė (Rimšė); 
nevažiuok teip skaūdž i ai (Dusetos).

Kitos žodžio skaudus reikšmės jau visiškai nebesisieja su 
greičio ypatybe, pvz.: skaudūs kalnas „status" (Salakas, 
K. Sirvydas); skaudrus kalnas, pakalnė, šlaitas (Paringys, 
Daugėliškis, Gedžiūnėliai, Dūkštas, Švenčionys).

skaudūs medis, dalgis „trapus, kietas" (Dusetos, Jur
barkas, Pagramantis, Upyna); s k a u d r i dalgė „aštri" 
(Biržai);

skaudūs pavasaris „šaltas" (Dusetos);
skaudūs kelias „pašalęs, kietas" (Skirsnemunė); 

skaudrus pyragas „kietas, sudžiūvęs, sukepęs" (Papilys, 
Pandėlys); skaudūs miegas „kietas, gilus" (Seredžius);

skaudūs balsas „čaižus, stiprus" (Tauragnai); surėkė 
s k a ū d z i a i (Tverečius);

skaudžiai žalias, geltonas „ryškiai" (Tirkšliai, Kuršė
nai); skaūdžiai bijau „labai" (Ventė, Plaškiai) ir kt.

Iš pateiktų pavyzdžių matyti, kad žodžiai skaudūs, skaud
rus, skaūdžiai, skaudriai daugiausia vartojami reikšti ypaty
bei, kuri žmogui yra nepatogi, nemaloni, skausminga. Ši reikš
mė, atrodo, ir yra pirminė. Tai patvirtina tolimas žodžio 
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skaud(r)us giminaitis skusti1. Tačiau įvairiose tarmėse atsi
radusios antrinės, dabar jau nykstančios reikšmės yra ne ką 
jaunesnės už pagrindinę. Daugelis jų veikiausiai yra atsira
dusios lygiagrečiai, plg. skusti, skudrūs ,,darbštus, vikrus, 
greitas“. Pietryčių, ypač rytų Lietuvoje, žodis skaud(r)us pla
čiausiai sutinkamas vandens sraunumui arba lietaus smarku
mui pabrėžti. Dieveniškių tarmėje žodis skaudūs ilgainiui 
buvo apibendrintas greito reikšme ir išstūmė net savo sino
nimus: greitą, veikų (žodis greitas, greitai vartojamas į va
karus ir rytus nuo Dieveniškių, o veikus, veikiai — apie La- 
zūnus, Zietelą).

Dieveniškių apylinkės yra iškentusios didesnę politinę ir eko
nominę priespaudą, negu kitos mūsų respublikos vietos. Ta
čiau šio krašto žmonės, ypač vyresnioji karta, išsaugojo ne 
tik gražiausius ir būdingiausius tarmės žodžius, bet ir savitus, 
vaizdingus posakius, vadinamus frazeologizmais. Tokių po
sakių tiesioginė reikšmė paprastai esti išblankusi: mažai be- 
jaučiama arba visai išnykusi, ir jie kalboje turi vaizdinę per
keltinę reikšmę.

Daugelis Dieveniškių frazeologizmų, ėjusių iš kartos į kar
tą, yra labai archaiški, kaip antai: galvon durc ,,prisiminti"; 
širdzin pale ,,ateiti į galvą"; kapuosna nuveic ,,mirti". Tokių 
senų junginių tarmėje ypač gausu. Tačiau, keičiantis socia
linėms sąlygoms, tarmėje atsiranda ir naujesnių junginių, 
kurių konstrukcija artimesnė literatūrinei kalbai, pvz.: į mie-

*
1 Plg. E. F r a e n k e 1, Litauisches etymologisches Wörterbuch, Göttingen, 
1955—1963, p. 823.
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gų trauke (dažniau: miegan trauke) „norėti miego"; į miltus 
sutrinc (dažniau: miltuosna sutrinc) „sunaikinti ką" ir t. t. 
Pasitaiko vienas kitas frazeologizmas, kurio atitikmenų gali
ma rasti slavų kalbose, pvz.: nuö kojų nusidaūže „pavargti" 
(plg. rusų сбиться c ног). Panašūs junginiai dažniausiai yra 
vertiniai iš slavų kalbų, pvz.: galvų dūryc „galvą sukti, ap
gaudinėti“ (plg. rusų голову дурить) ir t. t.

Šių apylinkių frazeologinių junginių sudėtis labai įvairi. 
Kai kurie sudaryti iš pagalbinių ir savarankiškų žodžių ir šne
kamojoje kalboje daugiausia yra šaukiamosios intonacijos. 
Šios sudėties posakiai dažnai prasideda jungtuku kad, pvz. 
kad tave muöla suėstų! „kad tau blogai būtų"; kad tad perū- 
nas ažušaūt! „po perkūnais!" ir t. t.

Labai gausu ir palyginamųjų, arba komparatyvinių, žo
džių junginių, beveik visada prasidedančių palyginamąja da
lelyte kaip, pvz.: кар akmeniu mėse „labai gerai kalbėti"; 
кар gaidžiu vaikšciaucie „išdidžiam būti"; кар iškastam būde 
„labai panašiam į ką būti".

Gausiausią frazeologizmų grupelę sudaro žodžių junginiai, 
susidedą iš vardažodžio ir veiksmažodžio: kartais vardažodį 
valdo tik veiksmažodis, o kartais veiksmažodis su prielinks
niu, pvz.: akis plėšė, „pulti, priekaištauti"; skürön dūoc „muš
ti"; iš skūros isiverzdzic „nutautėti"; nė saujos nebūc „vi
sai nebūti".

Pasitaiko sustiprinamojo pobūdžio junginių, sudarytų iš 
dviejų priešingų reikšmių daiktavardžių, kurie sugretinti be 
prielinksnių, pvz.: dziend nakcls „visą laiką"; rytas vakaras 
„visą laiką". Kartais panašūs frazeologizmai turi sugretintas 
to paties žodžio skirtingas formas, pvz.: rytas ryto „kiekvieną 
rytą". Be šių, pastebėta posakių, sudarytų pridėjus prie daik
tavardžio skaitvardį, būdvardį, įvardį ar dalyvį, pvz.: galva 
trecia „antrą kartą vedęs vyras ar ištekėjusi moteris"; mažos 
dzienos „vaikystė"; galva kita „pirmą kartą vedęs vyras ar 
ištekėjusi moteris"; atriekta riekėla „ištekėjusi duktė ar ve
dęs sūnus".
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Nemažai yra junginių, sudarytų iš dviejų daiktavardžių, 
kurie santykiauja vienas su kitu kaip kilmininko linksnio 
pažyminys su pažymimuoju žodžiu, pvz.: gaidžio ašara ,,labai 
mažai". Tačiau tai daugiausia sudėtiniai terminai, kurių kom
ponentų tiesioginė reikšmė taip pat yra išnykusi, ir jais nu
sakomi daiktų, augalų ar reiškinių pavadinimai, pvz.: bobų 
vasara ,,pirmoji spalio mėnesio diena"; kiškio česnakas ,До- 
kia žolė"; meškos žirnei ,,žirnikai"; varnos akutė „toks audi
mo būdas".

Prie sudėtinių terminų priskirtini ir įvairūs tarmėje žino
mų liaudies žaidimų sudėtiniai pavadinimai, taip pat įeiną į 
frazeologijos sudėtį, pvz.: kaci nūs trauke „toks žaidimas"; 
kanapės palaužyc „toks žaidimas"; meškų šoke „toks žai
dimas".

Dar galima priminti, kad tarmėje yra sustabarėjusių posa
kių, susijusių su įvairiomis šeimos šventėmis ar šiaip buiti
niais papročiais, pvz.: barščių duoc „tariamai bausti, toks 
paprotys naktigonių metu"; vaikų denge „rinkti pinigus nau
jagimio daliai; toks krikštynų paprotys" ir kt.

Frazeologizmai1 pateikiami alfabetine tvarka, nepaisant jų 
sudėties bei perkeltinės-vaizdinės reikšmės.

*
1 Žvaigždute (*) pažymėti pavyzdžiai yra paimti iš J. Dovydaičio tautosa
kos rankraščių, esančių Lietuvių kalbos ir literatūros instituto Tautosakos 
rankraštyne (LTR 2907, 2909). Jų rašyba palikta tokia, kokią vartojo au
torius.

akia negalėti žiūrėti „nekęsti ko": Jos tėvas akiu negalėjo 
žūrėc in lietuvių.

akimi įremti „labai atidžiai žiūrėti": Jinai akimi įrėmė in ma
ni, o aš nieko.

akyje tamsu pasidaryti „bloga pasidaryti, alpti": Man cik akyj 
tamsu pazdarė.

akim apsvilintom būti „būti sugėdintam": Aš nenorėjau, ka(d) 
man akys apsvilintos būtų.

akim dviem šviesti „du vaikus turėti": Akys dzvi šviečia: ir 
tų durk — sopa, ir tų durk — sopa ( = abiejų vaikų gaila). 
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akim užmestom į šoną būti „kreivas akis turėti": Ano akys 
užmestos ingi šonų.

akis lūpti, plėšyti, piešti „pulti ką, priekaištauti": Ita boba 
man akis lupa. Duktie mócinai ėmė akis ptėšyc. Ana pra
dėjo man akis plėšcie — aduoj valku pinigus.

akis nunerti „akis nuleisti": Sesuva akis nunėrė ir nuvej.
akis išlupus veizdėti „nustebusiam žiūrėti": Мота vėimi

( = žiūri) in mani akis išlupus, kiį aš ūtaryju (=kalbu).
akysna kirsterti „priekaištauti": Aš nenoru, ka(d) man akys- 

na kirstertų.
akysd žaliai būti „nekenčiamai būti": Tu man žalia akysa, 

aš tavi nenoru ragėc.
ant penketukų parvažiuoti „gerai mokytis": Anys ant penke

tukų parvažiūoj iš mokyklos.
apkirstom rankom būti „suvaržytam būti": Tadu žmonių ge- 

rickal apkirstos rankos buvo: nebuvo kų girpc ( = dirbti).
ašarelėmi mazgoti*  „daug verkti": [Veidelį] do ašarelėmi 

reiks mazgoti.
ašarosa būti „labai daug verkti": Ka(d) pamirė sūnus, metus 

ašarosa buvaū.
aštunta dalia*  „arti aštuoniasdešimt metų": In aštuntos dalios 

sloba būkle (= gyvenimas).
be duonos, be spirgų būti „neturėti ko valgyti": Anos nebūna 

be duonos, be spirgų.
čia ugniai, čia karšta būti „visur labai blogai būti": Visaipö 

gyvenaū: čia ugnis, čia karšta buvo.
dantimi graužti ,,pykti, keršyti": Ir tas graužia dantimi, ir tas 

graužia dantimi.
dangų atrakinti „griausti perkūnijai": Šiūmet Jurgis anksti 

dungų atrakino. Jaugi Jurgis prieš savo vardoves atrakino 
dungų — užugridudė, gera bus vasara*.

diena naktis „visą laiką, ištisai": Dzienä naktis rėkia, rėkia 
anas tvaikas].

dievo obuoliai „meškytė": Rudenį nė vieno lapelio пег, o čia 
dzievo obuldicei karo.
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gaidžio ašara „labai mažai": Ito pieno nėr, cik gaidžio ašara 
ito pieno.

gaidžių, gaidžius duoti „vaišinti saldumynais; toks krikštynų 
paprotys": Tadu boba ( = senelė pribuvėja) duoda gaidžių 
ragauc. Gaidžius boba duoda, kai valkas yra paduotas kū
mai ažu stalo*.

gaidelius daryti*  „kepti pyragaičius; toks krikštynų papro
tys": Dar ( = dabar) bobaitė gaidelius daro.

gaidukus pastatyti „padėti saldumynus ant stalo; toks krikš
tynų paprotys": Boba pastato gaidukus in toriėlkos ir pasta
to an stalo.

gaidukus pirkti „dėti, duoti pinigų vaiko daliai; toks krikš
tynų paprotys": Pirmutinei gaidukus kūmai perka.

galva pirmutinė „nevedęs vyras, netekėjusi mergina": Anas 
dar jaunas bernėkūcis, dar galva pirmutinė ant pečių.

galva kita*  (trečia, ketvirta) „pirmą, antrą, trečią... kartą ve
dęs vyras ar ištekėjusi moteris": Кар bernas ir merga, tai 
pirma galva, о кар veda, tai kita galvčt būna*.  Ana tūri kitų 
vyrų: trecia galva in pečių. Кар tris kart apsižėnijo, tai 
sako — ketvirta galva.

galvon ateiti, durti „atsiminti": Pripamiršaū, neateina skaū- 
dzei ( = greitai) galvon. Man nūnai (šiandien) galvon dūrė, 
кар toliau katbėc.

galvon imtis „stengtis atsiminti, įsidėmėti": Nieko galvon ne
šimi: suvestai ( = pagalvotum) — acimintum.

galvoj tvarkos neturėti*  „protui susilpnėti": Po tai degumai 
(=ligai, karščiui) aš neturiū galvoj tvarkos išdudėnt.

galvoj virti „galvai svaigti, ūžti": Man galvoj verda ir verda 
кар vanduo j — negaliu pale.

gerus kelius gaudyti „stengtis dorai gyventi": Gerus kelius 
gdudiau, ka(d) neapsišukūoc ( = neapsigaučiau), ka(d) ne- 
būtau (svilintas ( = sugėdintas).

gūžtas gaudyti*  „toks žaidimas: vienas užrištom akim gaudo 
kitus": Gūžtas gaudo tik pirkioj, slėptis negali.

į bernus įrašyti*  „toks paprotys naktigonių metu": Reikia įra
šyti tave į bernus.
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iki smefties ažudaūžti„mirtinai užmušti": Davė ir ik smefcies 
ažudaužė tų valkų.

į miegą traukti „norėti miego“: Mani tep traukė in miegų, ir 
atėjo svečia ( = viešnia).

į miltus sutrinti „sunaikinti ką": Aś cik nenoru tavi sutrinc 
in miltus.

ilgą uodegą varinėti „ganyti karves": Mažukulė ir aš pači ilgų 
vuodegų varinė jau.

in krūtinės sopulių turėti „daug kentėti": Anas liko gyvas, 
alė kiek jam in krūtinės sopulių.

iń kūno pasiimti „pariebėti": Dantų neturiu, todėl negaliu in 
kūno pasimc.

iń pirštų vdikščiauti „išdidžiam būti": In pirštų vdikšciauna: 
cap, cap paspūcįs, pašifdzįs.

iš galvos išsisukti „pamiršti": And vlskų moka, alė islsukė iž 
galvos.

iš juoko griūti „labai juoktis": Gali iš juoko grūc, кар dnys 
dudena.

iš kailio verstis „stengtis pasikeisti": Žmonys pdcys iš kailio 
verčias, cik negali skaudzei.

iš pirštų kitų pažiūrinėti „norėti iš kito gauti ką": Ir dar 
( = dabar) gerai būnu: iš pirštų kitų nepažiūrinėju.

iš proto vėsti „labai įkyriam būti": Motina mani iš proto 
veda.

iš savęs juokūs krėsti „iš savęs juoktis": Žmonys pdcys iš sa
vi juokus kracia.

iš skürös išsiversti „nutautėti": įsivertė iš skürös anas, ir vi
si paragėjo, kų anas nedoras.

juokūs atidengdinėti „juokauti": Vakari juokūs atdengdzi- 
nėjam.

kad tave perūnas ažušaūtų „o kad tavei! po perkūnais!“: Kad 
taū pėrūnas ažušaūt! aš daugiausia vogiau ir man mažiau
sia duodat.

kad tave ugnia sudegintų „kad tu sudegtum!": Kad tavi ug- 
nid sudegintų! ko tu nori ?!

201



KALBOS TURTAI

kaip akmeniai sėdėti „tylėti": Sėdžiu кар akmuo j, nieko ne
suprantu.

kaip balos „labai daug“: Lietuvių čia кар balos, cik katbėc 
nenór.

kaip ežiui pasipūsti „išdidžiam būti": Anas paspūcįs кар 
ežys: velke, velke ( = dirbti) — rėkia.

kaip gaidžiui vdikščiauti „išdidžiam būti": Anas tep кар gai- 
dzys vdikšciauna paspūcįs.

kaip galvas išdegus skristi „kaip akis išdegus bėgti": Vaikai 
skrańd, кар galvas išdėgį — bijo.

kaip iš dūmo eiti „labai gerai sektis": Vaikamu кар iš dūmo 
alna mokslas.

kaip iškastam būti „labai panašiam į ką būti": Valkas кар 
iškastas ingi tėvų.

kaip iš maišo pilti „labai daug pripasakoti“: Кар utaryji pil
nai ( = iš širdies), tai pili кар iš maišo.

kaip iš šautuves šauti „labai gerai pasakoti": Mes primisly- 
sim, primislysim, кар iš šautuves šaūs.

kaip maišui pilnam būti „labai riebiam būti": Aš pažįstu, — 
anas кар maišas pilnas.

kaip nakčiai su diena gyventi, nesutarti „labai nesutarti, ne
sugyventi; bartis, peštis": Anys gyvena кар nakcis su dzie- 
пй. Кар nakcis su dzienu nesutaria, tep anys.

kaip paukščiams apie vandenį muštis „labai daug dirbti, 
stengtis, siekiant ko": Aš gi mušiaūs кар ciej paūkščei apie 
vangenį ( = vandenį).

kaip pirštam gryniem būti „neturtingiem būti, nieko neturė
ti": Кар pirštai gryni buvom, nieko neturėjom.

kaip šuniui kates nekęsti „labai nesutarti, nesugyventi": Ne
kenčia кар šuva kates; tep sutaria, кар šuva su kati.

kaip ugniai būti „labai staigiam, nervingam būti": Ana to
kia кар ugnia narvuota.

kaip Užgavėnių diedui duoti*  „labai mažai duoti": Dau ( = da
vė) кар Užgavėnių diedu.

kaip už medaūs gautis „labai karštai prie ko pulti"; Anas кар 
už mėdo ( = medaus) govės.

202



KALBOS TURTAI

kaip vašku suvaškuoti „labai gerai daryti ką": Dar cik mer- 
glščė, alė meluoc moka — кар vašku suvaškuoj.

kaip velniui skristi „labai greitai bėgti": Anas skranda кар 
vėlinąs (=velnias).

kaip vienas visi „kartu": Kiškei visi кар vienas velke, atkaz- 
dzinėc dziedo ( = dziedui) duris.

kalną imti „labai sektis": Kur $ nuėjau., tl kalnų ėmiaū.
kanapės palaužyti „toks žaidimas: sudėjus nugaras, ranko

mis vienas kitą kiloti, stengiantis versti per galvą": Eime, 
kanapės palaužysim.

katinus traukti „toks žaidimas naktigonių metu": Du katinus 
traukia apinastrius surišį, o kici vėima ( = žiūri).

kiaulę mušti „toks žaidimas (varomas akmenėlis į duobelę)": 
Bulo ( = būdavo) alna kiautį mušė pimenal.

kiškio baravykas „toks grybas": Kiškio baravykas panašūs 
ingi mūsų, cik kartūs: pirštų sudžiovintu gerai apdzėdzinėc.

kiškio duona „tokia žolė, turinti panašias į svogūno šaknis": 
Kiškio duonų tarkuoja albo ( = arba) grūda ir duoda kar
vei — tokie ridzikelei.

kiškio rūškiniai „kiškio kopūstai": Kiškio rūšklnei rūkštūs: 
mes ganom ir valgom.

kojom nesimainyti „nepaeiti": Blogai man, kojos nesimalno 
jaū.

lazdų kloti*  „mušti": Ir prade j juos lazdų kloc iš viršaūs.
lentelinė juosta*  „toks audimo būdas": Juosta, austa lente

lėm, vadinasi lentelinė juosta.
liežuviui suktis „kalbėti": Ka(d) negirtas, jam liežuvis ne

sisuka.
liežuvį sukti „gudriai kalbėti": Suko, suko liežuviu, kolei įsi

suko — neinkliuvo.
[mįslių] maišūs mokėti „labai daug": Mes jų maišūs mokam, 

tų mįslių.
mešką šokti*  „toks žaidimas": Lįsk man tarpui kojų, o aš 

tavi ažu kojų, ir šoksim baltų meškų.
mėsom virti „drebėti kūnui": Mdn visas miėsas verda ir 

verda.
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miegui apmarinti*,  „norėti miego": Alna anas namo, ir kad 
į į apmarino miegas: negdl ir alt*.

miežinė peteliškė „laumės žirgelis": Kadu miežinė peteliškė 
skraido, ralkia avižas, miežius sėc.

musės pavarinėti*  „mažai tenusilenkti (sakoma, kai vestuvių 
metu jaunieji žemai nenusilenkia tėvams ir svečiams)“: Ot, 
negražiai kloniojasi, ot palinksi, palinksi galva, tik mu
sės pavarinėj.

[gieda] net pirkia kelias „labai smarkiai": Net pirkia kelias, 
кар vyrai gieda ( = dainuoja).

nė saujos nebūti „visai nebūti": Nėr nė saujos linų.
[pautienė] nors per žemę mesk*  „labai gera, kieta": Кар ko

kia pinkiólika pautų, — itai pautienė tiršta, graži, nors tu 
jų per žemį mesk.

nosį sukti, susukti „pykti, raukytis": Paspucįs tokis, tuojau, 
nosį suka, ka(d) negerai. Susuke nosį, ingi mumis neina 
( = neateina).

nosis panulėisti „nusiminti": Tomu mergómu blogai: nosis 
panuldidį äjo namo abidzvi.

nuo galo galą pašnekėti „užbaigti pasakoti ką": Visokios 
pasakos: ana tos nuok galo galų pašnekės.

nuo kelio nudaužti*  „sutrukdyti mirti": Nereikia vėrkaut 
( = raudoti), ka(d) nenudaūšč nabaščiką ( = numirėlį) nók 
kelio.

ožio ragan dabūti*,  suvaryti „į vargą patekti, įtraukti": Da- 
buvo ožio ragan. Vokecel mumis visus ožio ragan suvarė: 
viskų acimdzinėj.

ožkos kurtelė, nagutė*  „toks audimo raštas": Juosta, austa 
ožkos kurtelä. Čia yra juosta, austa ožkos nagutė.

peilį širdin įverti „skausmą padaryti": Ką pamuše ( = užmu- 
šo) dukterį, invėrė peilį širdzin.

plunksnom neišnešti „neįstengti duoti ką(kraitį ar pini
gų)": Кар kadu tėvų plunksnos neišneša ciek düoc [duk
teriai].

po kojom nueiti „niekais nueiti; į praeitį nueiti": Visokių 
ponų matėm, alė visi nuvėjo po kojom.
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pö kojom paimti, paminti „skriausti, pažeminti": Änys po 
kojom paėmė mani! Vokecei nūnai po kojom paminei.

po širdžia utaryti „nuoširdžiai, laisvai kalbėti": Кар ūtaryį 
po širdzi, tai tada ir negražei sako (negražius žodžius pa
sako).

po vežimu, būti „nėščiai būti": Marei po vežimu, boba sena, 
aš vienas ainū darban. Moj jau po vežimu, kad arielkos 
negeria*.

prie širdies sodinti*  „prie kairiojo šono": Mergų sodzlna 
jaunasai prie širdzies.

račiuku susukti*  „susiriesti": O anas susuke račiuku, atsigulė.
rytas ryto „kas rytas": Rytas ryto dina klškei in abiedos 

( = pietauti) pas bobų.
rytas vakaras „visą laiką": Rytas vakaras änys čia sedzi ir 

sedzi.
sapniui tekti*  „susapnuoti": Nu ir jau miėkc, vidunaktis, nu 

ir jai teko sapnys.
savaitė pirmutinė (antra, trečia, ketvirta) „brolis, sesuo; bro

lių, seserų vaikai; brolių, seserų vaikų vaikai; brolių se
serų vaikų vaikų vaikai: (taip nusakomi giminystės ryšiai 
pagal rankos sąnarius arba delno pirštų sąnarius)": Кар 
sulanki pirštų, itai pirmutinė savaitė, itai brolis albo 
( = arba) sesuvä. Itam daikti [per rankos riešą] antarä sa
vaitė. Čia [per alkūnę] trecia savaitė; кар seseres ar bro
lio vaikai tūri vaikus. Kur pecis [peties sąnarys], čia ket
virta savaitė.

savo porös keleiviai „pėsti": Änys keleivei savo porös: dina 
ir dina.

senystai prisiglausti „pasenti": In mani senystė jaū prisi
glaudė.

Serbalauskui ližę ir diešką ažuraštūoti*  „pritrūkti duonos": 
Atvažiavo Serbalaūskas ir ažuraštavo Už į ir dzieškų 
( = duonkubilį).

Serbalauskui su Lapinaūsku ateidinėti, vaikščioti „sakoma, 
kai pavasarį pritrūkstama duonos, mėsos ir verdama tik 
sriuba iš rūgštynių ir dilgėlių": Pirma pas žmones anksti 
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ateidzinėjo Serbalaūskas su Lapinaūsku. Кар cik pavasaris, 
jau po kiemų ( = kaimą) ir vaikšto Serbalaūskas su Lapi
naūsku.

sieksniui trumpam būti ,,sakoma, kai pavasarį, pailgėjus die
nai ir sutrumpėjus nakčiai, nebėra laiko verpti": Кар cik 
dzienä ilgesnė, tep sieksnys trumpas.

smegenis sukti ,,kvaršinti galvą": Nesuk man smegenų.
su prakaitu skristi ,,sušilus bėgti": Ana su prakaitu skrido 

mėdzin ( = miškan).
svečią supiduti „pirmoji sauja suplautų rugių": Pirma reikia 

svečių supjduc — itai pirma sauja rugių, itų neša namo.
svetimom rankom veikti „kitų darbu naudotis": Anas sveci- 

mom rankom veikia.
širdį turėti „mėgti": Aš in jos turu širdzį, ana gera.
širdin pulti, tėkterėti „į galvą ateiti": Man puolė širdzin skrisc 

( = bėgti) per duris, кар bus, tep. Karalio (=karaliui) tėkte- 
rėj širdzin paklausyce, kų anos dudena.

tik nuo žemės atakusiai būti „labai jaunai būti": Duktė cik 
nuo žemės atakusi.

tikrą širdį pasakoti „teisybę kalbėti": Tep buvo, clkrų širdzį 
pasakoju.

už akmenio kliūti „labai prastai daryti ką": Mes čia visi ažū 
akmenio kliūnam, nemokam gerai kalbėc.

už jo galvos „iš kieno nors lėšų, ištekėjus": Až jo galvos ana 
mokinos.

vaiką dengti „toks krikštynų paprotys — rinkti pinigus vaiko 
daliai": Anksciaū cik kūmai dengė vaikų, dar ima pinigus 
iš visų.

vesėilią šokti „žaisti": Kate su peli vesėilių šoka.
viedrą šalto vandenio palikti „nieko nepalikti": Anas paliko 

namie viėdrų šalto vandenio ir dzidelį bėdų ( = vargą).
vieną ašarą „labai nedaug": Pagaviau vienų ašarų vandenio, 
vieną vagą varyti „išvien dirbti, veikti": Anas vienų vagų 

varė su mumi.
visatkomu atlikti „neištekėti": ]ta merga visatkomu atliko.
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žaliai žiūrėti ,,nekęsti ko, pykti": Visciek aš in jos žalei žiū
riu.

žodį laužti ,,klaidinti, meluoti; neišlaikyti žodžio": Nenorėjo 
žodžio lauže — neažpuldzinėk.

žodį persakyti ,,įskaudinti, užgauti": Dovanokit, tevelei, kad 
žodelį persakiau, kad karteliais nepaklausiaū* . Mažu aš 
j ūmi do žodelį persakiau, do kelalį perėjau.
Čia pateiktas tik nedidelis Dieveniškių apylinkėse varto

jamų frazeologizmų pluoštelis. Bet ir iš tų negausių pavyzdžių 
matyti, kad šių apylinkių frazeologija yra savita, įvairi ir at
spindi lietuvių šnekamosios kalbos turtingumą.

PRIEBALSIAI d, t bei gr k 
DIEVENIŠKESE IR KITOSE 
VIETOSE

Jurgis Dovydaitis

Dieveniškių apylinkėse priebalsiai d, t verčiami į g, k, prieš 
priešakinės eilės balsius — i, y, į, e, ė ir dvibalsius ie, ei, o 
kartais ir prieš iau. Analogiško priebalsių išvirtimo atvejų 
taip pat pastebėta ir kitose Lietuvos vietose: Dubičiuose, Ka
beliuose, Kapčiamiestyje, Ratnyčioje, Švendubrėje, Rimšėje, 
taip pat Baltarusijoje apie Pelesą (Varenavo ra j.), Azierkų k. 
(Gardino raj.) ir Punsko apyl. (Lenkijoje). Šis priebalsių išvir
timas esti dvejopas: 1) kai keičiama d>g ir t>k (dėdė>gėgė, 
tėvas>kėvas) ir 2) kai g>d ir k>t (rugiai>rudiai, kirvis> 
tirvis). Antrojo priebalsių išvirtimo daug mažiau atvejų.

Dieveniškių apylinkėse pastebėta tik pirmojo priebalsių 
išvirtimo atvejų: Valgy c gaminu itai d u k e r i a i (dukteriai). 
Minkščimu sulipgė (sulipdė), nu ir tadu ana nunešė pie- 
menämu. Viedzmų ragenų i n r e g ė (inrėdė) labai gražiai. P a- 
laigė (palaidė) arklius. Kada vesėilia p r a s g ė j (prasdėj). 
Dziedas ir boba kepė b u n g e ł į (bandelę). Kam mumu gėreie 
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marių vanduo j, g evy niab r ola (devyniabrolė) žirgelius 
gano. Cū, žirgai, kol neėdat žalios žoles, kol nėgeriat marių 
v a n g e n i o (vandenio). Paricinau ž i e g e 1 į (žiedelį) do per 
marių dugnelį. Lapė sus k i ko (sustiko) vilkų. O k y (ty, ten) 
kokia p o ūks k ė (paukštė) labai gražiai gieda. Linus neša 
iš pirkelės (pirtelės) ir mina primnėlėj. Mergėla mano 
jaunojoj, kur š ingi e na k į (šiandien naktį) nakvojai? 
Dzvylikos niekelių (metelių) man prisižagėjo (prisi
žadėjo), rūtų vainikėlį pas mani раде jo (padėjo). Aš i š- 
kekėjus (ištekėjus) dzvig ešimc (dvidešimt) mėtų, o 
dabar penkiasgėšimc g evy ne Ii (penkiasdešimt de- 
vyneli). Kevo p r a v a r g ė (tėvo pravardė) Dzvy nelis. Tadu 
iš ė g ė (išėdė) vidurius, cik skūrėlį p а те k ė (pametė). Ми
ти buvo nepazvėlyta ikeipo (iteipo) dugėnc (dudent). 
Buvo ponas, turėjo dzig e 1 į (didelį) dvarų.

Palyginimui pateiksime keletą pavyzdžių ir iš minėtų piet
ryčių Lietuvos vietų: Šitai m e r g d i k e i g e š i m c i (mer
gaitei dešimti) mėtai. Reikia g y r b c (dirbt) darbus. V y k e Ii 
(vytele) stuogų g engiu (dengiu). Dbč1. Ankstų r y kelį 
(rytelį) vyšnių s o g ė 1 i n (sodelin) kukau raiba gegulė. Par
eina j a u k ė 1 i a i (jauteliai) keliu baubódami. Mano mielos 
neragėc, nei žo gelio neg ir g ė c (žodelio negirdėt). 
Srauni v upė kėka (upė teka). Viens mauskė ž i e g e- 
1 i ū s (maustė žiedelius), antras g 1 ó s k ė v e i g e 1 i u s 
(glostė veidelius). Tus (tas) karalius p ast akė (pastatė) k a- 
r aidikį (karalaitę). Švendubrė. Buvo šv e n k ė s e kma- 
g i e n į (šventė sekmadienį). Aisiu, ba mani sukę m s (su
tems). P u š a i k e s so gina (pušaites sodina). Iš pakulų 
padarom storų du g e kl ų (audeklą). Kpč. P e r g i ė n 
k ė p g i (perdien teipgi) sugaudom ir pūdų g ešimc (de
šimt) alba ir dzv i g e š i m c (dvidešimt). Namo nešta- 
kiaū (nestatiau). Pis. Kėgu (tegu) eina g e b e s ė I i a i

*
1 Santrumpos Lietuvių kalbos žodyno, t. I—II (red. J. Balčikonis), Kau
nas, 1941, 1947, t. III—V, (red. K. Ulvydas), Vilnius, 1956—1959, t. 
VI-VII (red. J. Kruopas), Vilnius, 1962—1966.
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(debesėliai). Gieda raibas g a i g ė 1 i s so g ė 1 i n (gaidelis 
sodelin). Girtuoklės, avi ė kės (avietės) auga palga miš
kų. Azr. Vištos nakciu būna tvarki (tvarte). Piovėm šienų, 
gir b от dvi g i e na s (dirbom, dienas). Pns.

Priebalsiams pasikeitus pirmuoju atveju, kai kuriuose žo
džiuose išnyksta reduplikacijos, pvz.: deda>geda: nasrusnan 
žiedų gėdas. Dv; dūdėlė>dūgėlė: jis ne an dūgėlės 
grajina. Kpč. Tačiau, priebalsiams taip pasikeitus, žymiai daž
niau tie patys priebalsiai pasikartoja skiemenyse — susidaro 
lyg ir naujų reduplikacijų, pvz.: girdėsi>girgėsi: ciesiuoj 
ausiu gerai g i r g ė s i; tekėti>kekėti: o kur tos mergos? — 
P a i š k e k ė j o. Dv; degimai>gegimai: parugėm! g e g i
rnai; dirgėle>girgėle: kai g ir gėlė patvorėly siübavaü; 
katė>kakė: per tavo lūpėlį kak ė petį kįsė (tįsė); ty
kus >kykus: pavasarėlio kykus vakaras. Kb.

Priebalsiams išvirstant, susidaro naujų fonetinių lyčių, sa
votiškų geminatų, pvz.: o k y (ty) kokia p o u k š k ė (paukš
tė). Dv. Sulaukki (sulaukti) sulaukiau, a t ai k i akėjo 
(ateiti atėjo), per visų nakkėlį (naktelę) meiliai prakal
bėjo. Ko kelp (taip) skoūdziai g teks k i (gieksti), mie
la lakskingėla (lakštingėla). Kb. An dal g y kš k ė 1 i o 
(dalgykštėlio) atsiremdama. Azr.

Kai kuriose pietų Lietuvos vietose pasitaiko ir antras mi
nėtųjų priebalsių išvirtimo atvejis, pvz.: Ar deras (geras) 
arklys? Davė man pasodei i o t r ei d į (pasogėlio treigį) 
telyčaitį. Dbč. Karalius miškan inėjo dilia i t e 1 i u (giliai 
keliu). Bulkdites patepa (pakepa). Nemotojo, tėp ir 
dyvėno (nemokėjo, gyveno). Suprašo d i minių (gimi
nių). Kb. Vienu rozū p r a s i s t y r ė (prasiskyrė) žamė; būna 
viskas dirdiec (girdėt). Švendubrė. Nuvėį dirbc an te
ito (kelio). Azr. Kartais verčiama ir prieš užpakalinės eilės 
balsius: Buvo t a r a 1 i u s (karalius). Dera ir valdo (ge
ria ir valgo). Atalna viltas, sät o (vilkas, sako), kad aš 
t ūdas (kūdas), та tik t aula i (kaulai). R u d i u s (rugius) 
pjoüs loūtan (laukan). Dbč.

Ir šiuo atveju reduplikacijos neretai išnyksta, pvz., ko
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kis>kotls: kotis kūlimas. Kb; kokia, koki>kotia, kotl: oi 
k o t i ä skaradnd; ko t i mokslai? Švendubrė. Tačiau šiuo 
atveju žymiai daugiau susidaro naujų savotiškų reduplikaci
jų, pvz.: daugiau.>daudiaū: nieko daudiaū, cik prie 
kuknios d e r u s v a 1 d i u s (gerus valgius) virsim,- gydo- 
mas>dydomas: labai dydomas vanduo j; kitas, kiti> 
titas, titl: 111 a s šoko; vieni miegci, t i t i tepa (kepa) 
bülbes; kinkyti>tintyc: jam liepė tintįįc ir važuoc. Šven
dubrė.

Be to, tose tarmėse, kur įvairuoja d, t ir g, k, pasitaiko 
atvejų, kai š, ž pereina į s, z ir atvirkščiai: Ajoü per da r z a- 
1 į, skyniou tris žolynus. Kb. Bernelis an žirgelio 
segėjo (sėdėjo), su jaunu m e r g u z ė t i kalbėjo. Azr; S n e- 
t ė j o (šnekėjo), an vieno piršto nešė,- Nupidunam 
rugius. Švendubrė. Tad, galimas daiktas, ir Poškonių apyl. 
kaimas, vietos žmonių vadinamas Šudainimis, atstatytinas ne 
į Šiudainys, o į *Sūdainys  (nekirčiuotas ilgasis u dėl slavų 
kalbų įtakos čia dažnai yra trumpinamas).

Šio priebalsių išvirtimo plotas geografiškai sutampa su 
senųjų jotvingių gyventais plotais. Tačiau jotvingių kalbos 
pavyzdžių nėra išlikę. K. Būga darė prielaidą, kad jotvingių- 
sūduvių kalboje garso ž vietoje tarta z ir vietoje š bus tarę 
s.1 Tad gali būti, jog ne tik s, z, vartojami vietoje š, ž, bet ir 
priebalsiai k, g vietoje t, d ir atvirkščiai, laikytini jotvingių 
kalbos substratu2.

Tad būtina artimiausiu laiku kuo gausiau surinkti šio reiš
kinio autentiškos medžiagos. Dėsningai verčiančių priebalsius 
tarmių atstovų Dieveniškėse ir kitur bepaliko vos keletas, ir 
jų vis mažėja. Dar po kelerių metų šio reiškinio, dėsningai 
vartojamo buitinėje kalboje, jau nebesurasime.

Ж
1 K. Būga, Rinktiniai raštai, t. III, Vilnius, 1961, p. 134.
2 Tokią išvadą daro ir kalbininkai J. Otrembskis ir T. Sudnik: J. Otrębs- 
k i, Gramatyka języka litewskiego, t. I, Warszawa, 1958, p. 352—357; „Lin
gua Posnaniensis", t. VII, Poznań 1959, p. 341; T. M. C у д н и к, Заметки 
о литовско-белорусском двуязычии (на материале говора Гервят). Про
блемы индоевропейского языкознания, Москва, 1964, р. 79—89.
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ŽEMES KALBA 
(VIETOVARDŽIAI)

Irena E r manytė, Kazys Eigminas'

Tyrinėjant Dieveniškių apylinkių kalbos ypatybes, jos fone
tinius, morfologinius, sintaksinius, leksinius bruožus, negali
ma užmiršti vietovardžių — „žemės kalbos", duodančios daug 
vertingos medžiagos kalbos istorijai, jos gramatinės sanda
ros studijoms.

Vietovardžiai taip pat padeda spręsti etnogenezės proble
mas. Vietų pavadinimai, atsiradę labai seniai, atspindi žmo
nių visuomeninius santykius, įvairius žmonių gyvenimo įvy
kius, kultūrą, nes labai dažnai vietovardžiai susiję su ten 
gyvenusių žmonių darbo specifika, amatais, darbo įrankiais 
ir kt. K. Būgos žodžiais tariant, vietovardžiai „gali atstoti 
archyvą, kuriame istorijos dokumentus sudaro ne tik bendri
niai, bet ir tikriniai vardai"2.

Didžiausią Dieveniškių apylinkių vietovardžių procentą 
sudaro mikrotoponimija (laukų, pievų, dirvų, miškų ir kt. pa
vadinimai). Upių ir kitų vandenų Dieveniškėse nedaug, todėl 
ir hidronimai negausūs.

Vietovardžiai nagrinėjami, kaip ir anksčiau (Zervynų ir 
Ignalinos draustinio), struktūriniu-gramatiniu požiūriu3, be to, 
duodamos, kiek įmanoma, tikslesnės formos.

I Pirminiai (sudaryti vien iš bendrinio žodžio be jo
kio darybinio formanto arba su tokiu formantu — priesaga

*
1 Pirminius, taip pat antrinių vietovardžių priesagų vedinius (iki -iškės) ap
rašė I. Ermanytė, o priesagų (nuo -iškės) vedinius, priešdėlių vedinius, su
durtinius ir sudėtinius (kilmininkinius, kvalifikacinius ir kt.) — K. Eigminas.
2 K. B ū g a, Rinktiniai raštai, t. III, Vilnius, 1961, p. 491.
3 Klasifikuojant vietovardžius, vadovautasi A. Vanago pateikta schema, plg. 
A. Vanagas, Dėl hidronimų darybos nagrinėjimo, Lietuvių kalbos mor

fologinė sandara ir jos raida, Vilnius, 1964, p. 207—220.
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arba priešdėliu, bet toponiminiu požiūriu atlieka pirminio vie
tovardžio funkcijas). Jie yra:

a) fiziogratiniai: Balos pv. Milkūnų k., Darželiai pv. Ka- 
ziulių k., Dirvonai pv. Milkūnų k., Ganiava mš. Milkūnų k., 
Išlaidą kr. Rimašių k., Naujiena mš. ir 1. Poškonių k., Silas mš 
Padvarių k., Varyklos kelias Mačiučių k.;

b) metaioriniai: Pečiai 1. Poškonių k., Plikė kin. Bėčionių k., 
Ūodegos 1. Dailidžių k.;

c) būdvardiniai: Dvarnoji dr. Dieveniškės, Ilgosios dr. Poš
konių k., Paskutinės dr. Bėčionių k., Plačiosios dr. Bėčionių k., 
Trečiosios dr. Žižmų k.

II Antrinių vietovardžių grupė yra daug gausesnė ir 
įvairesnė. Patys dažniausi yra priesagų vediniai; gausūs taip 
pat ir priešdėlių vediniai, sudėtiniai bei sudurtiniai vieto
vardžiai.

1. PRIESAGŲ VEDINIAI

- i j a: Dubijä buv. mš. Kaziulių k., Silvija dr. Dieveniškės;
- e i k o s: Lapėikos mš. Mačiučių k.;
- eka: V er sekė up. Milkūnų k.;
- e 1 ė, - e 1 i s: Berželis up. Žižmų k., Dugneliai b. Rimašių k., 
Treinėlės 1. Skraičionių k., Valkelis 1. Didžiulių k.;
- ė 1 ė, - ė 1 i s: Liepynėliai 1. Rimašių k., Matrūnelė upi. Siauri
nių k., Skynimėlis dr. Kaziulių k.;
- ui i s: Didžiuliai k., Dundulis mš. Žižmų k., Kaziūliai k.;
- in ė, - inis: Akmenytinės dr. Padvarių k., Degūtinė mš. 
Mačiučių k., Kūdrelinės 1. Poškonių k., Palaūkinė mš. Mačiu
čių k., Pievėlinės dr. Padvarių k., Samaninės mš. Padvarių k., 
Uodeginės 1. Mačiučių k.;
- ūnai: Milkūnai k., Rindžiūnai k.;
- utė, -utis: Lankutė pv. Kaziulių k., Mačiūčiai k.; Stru- 
kūtės dr. Poškonių k.;
- i š k ė s. Dieveniškių apylinkėse labai paplitę priesagos 
-iškės vietovardžiai. Su šia priesaga buv. Dieveniškių valsčiu
je buvo net 37 gyvenviečių pavadinimai. Priesagos -iškės vie
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tovardžiai labai paplitę ne tik Dieveniškių, bet ir kaimyninėse 
apylinkėse, net Baltarusijos TSR. Šios priesagos vediniai daž
niausiai rodo minėtos gyvenvietės ar kito gamtos objekto 
priklausymą kokiam asmeniui ar asmenų grupei. Be to, jie 
gali būti susiję su kitu vietovardžiu.

Dieveniškių apylinkės vietovardžiai, priesagos -iškės ve
diniai, daugiausia yra kilę iš asmenvardžių, pvz.: Antaniš- 
kės k.: Antanas, Mikuliškės k.: Mikulis, Norviliškės msti ir k.- 
Norvila(s), Vairutiškės mš.: Vairutis.

Kai kurie priesagos -iškės vietovardžiai kilę iš profesijų 
pavadinimų, pvz.: Kunigiškos pv. Bėčionių k.: kunigas, Pra- 
baščiškės k.: piabaščius, Šiaūčiškės mš. Krakūnai: šiaūčius.

Keli šios priesagos vediniai kilę iš tautybės pavadinimų: 
Totoriškės mš. Dieveniškės, galima būtų sieti su totorius, 
Žydiškės pv. Kaziulių k. galėjo priklausyti žydų tautybės 
žmogui.

Kai kurių priesagos -iškės vietovardžių kilmė ne visai 
aiški. Jie gali būti kilę iš asmenvardžių arba ir iš bendrinių 
žodžių: Grybiškės k. Gurelių k.: grybas arba Grybas; Smališ- 
kės k.: smala arba Smalius, Smalys, Letėniškės 1. Poškonių 
k. — greičiausiai iš Letenis, Letentus, vargu iš letena.

Neretai priesagos -iškės vietovardžiai turi ne daugiskaitos 
vietininką, o vienaskaitos vietininką, pvz.: Dievėniškėn, Mi- 
kuliškėn, Mikuliškėj, Toks faktas pastebimas ir kitur pietry
čių Lietuvoje.

Vienaskaitinių, t. y. su priesaga -iškė, vedinių užrašyta tik 
4. Vienas kilęs iš asmenvardžio: Andriškė 1. ir pv. Dailidės: 
Andrius, o kiti kilę iš profesijų pavadinimų: Blėkoriškė aria
mos dirvos Dieveniškės: blėkorius; Kunigiškė pv. Kaziulių k. 
ir Šaltinių k.: kunigas,- Sliesoriškė mš. Mačiučių k.: sliesorius.

- o n e s. Dieveniškių apylinkėse nemaža priesagos -ones 
vedinių. Tai išlaikytos senosios priebalsinio kamiengalio for
mos, retai besutinkamos kitose Lietuvos vietose. Ir Dieveniš
kių apylinkėse neretai jos jau pakeičiamos i arba ė kamieno 
formomis, kurias vartoja dažniausiai literatūrinės kalbos pa
veikti žmonės arba oficialieji raštai.
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Daugumas šios priesagos vedinių kilę iš asmenvardžių ar 
pavardžių, pvz.: Bėči0nes\\Bėčionys k.: Bėčius, Bėčys,- Mie- 
žiones k. (Senieji ir Naujieji): Miežius, Miežys-, Stalgónesll 
Stalgónys k.: Stalgus, Stulgys.

Priebalsinio kamiengalio priesagos -ones gyvenviečių var
dų yra ir gretimose apylinkėse (Kurmeliónes msti.: Kurmelis; 
Mikantónes k. Baušių apyl.: Mikantas; Lukšiones k. Ašmenos 
raj.: Lukšys, Lukše).

- ė n a i. Palyginti labai nedaug priesagos -ėnai vedinių, 
kilusių iš pavardžių arba kitų vietovardžių: Daulėnai k.: Dau- 
lys, Daūlius; Pagaujėnai k.: Pagaujys pv.

Kiek daugiau yra priesagos - ü n a i vedinių, daugiausia 
kilusių iš asmenvardžių ar pavardžių: Gedūnai vs.: Gedys,- 
Girdžiūnai k.: Girdžius,- Milkūnai k.: Milkus.

2. PRIEŠDĖLIŲ VEDINIAI

Dieveniškių apylinkėse nemaža vietovardžių, sudarytų su 
įvairiais priešdėliais:

a ž u - priešdėlis rodo, kad šiuo vietovardžiu išreikštas 
gamtos objektas yra lokališkai susijęs su gyvenviete ar gam
tos objektu, išreikštu vietovardžiu be priešdėlio ažu-, pvz.: 
Ažualksnis 1. Siaurinių k., Ažubalis dr. Lastaučikų k., Ažudar- 
žis dr. Padvarių k.

pa-, pvz.: Paeglyne dr. Pliustų k., Pabalys pv. ir ganiava 
Kaziulių k., Pavaškeliai 1. Vaišutkiemio k. ir kt.

3. SUDURTINIAI DARINIAI

Dieveniškių apylinkėse daug sudurtinių vietovardžių, 
sudarytų iš dviejų daiktavardžių. Daugelio šio tipo vietovar
džių antrasis komponentas yra fiziografinis terminas.

Pirmasis sudurtinio vietovardžio komponentas gali būti:
a) augalo pavadinimas, pvz.: Bėržupis\\Berželis\\Zižmiškė 

upelė up.: beržas,-
b) paukščio ar gyvulio pavadinimas: Kėkštamedis i. ir mš. 

Rindžiūnų k.: kėkštas,- Zvirblamedis dr. Zižmų k.: žvirblis,- Ve- 
žiakiemis k.: vėžys;
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c) kitas bendrinis žodis: Piliakalnys\\Piliakalnis kin. Bėčio- 
nių k.: pilis; Peklalobis slėnis ir mš. Grybiškių k.: pekla; Bažny- 
čiavietė 1. Šaltinių k.: bažnyčia;

d) tautybės pavadinimas: Gudakalnis mš. Girdžiūnų k.: gu
das; Žydabradis pv. Skraičionių k.: žydas;

e) asmenvardis ar vietovardis: Juodžiavalkis pv. Pajurge- 
lionių k.: Juodžius; Krakūnkelė kelias Mačiučiai: Krakūnai; 
Vaišutkiemis k.: Vaišuta(s).

Dieveniškių apylinkėse yra keletas sudurtinių vietovar
džių, kurių pirmasis komponentas kilęs iš būdvardžio, pvz.: 
Naujakelė kelias Mačiučių к.: пай jas; Rudupė miškelis Daubu
tiškių k.: rudas; Saūsmedis mš. Kalvių k.: sausas.

Pasitaiko keletas sudurtinių vietovardžių, kurių pirmasis 
komponentas yra prielinksnis, pvz.: Tarpukelė 1. Didžiulių k.: 
tarp; Tarpumedis 1. Jurgelioniu k. ir kt.

Vieno sudurtinio vietovardžio pirmasis komponentas yra 
prieveiksmis: Pusiaumargiai 1. Rindžiūnų k.: pusiau, o vieno — 
pamėgdžiojantis arklio šaukimą jaustukas ar iš jo padarytas 
daiktavardis: Kuziapievės pv. Dailidžių k.: kuzid kuzia.

4. KILMININKINIAI VIETŲ VARDAI

Dieveniškių apylinkėse yra nemaža kilmininkinių vieto
vardžių.

Daugelio kilmininkinių vietovardžių antrasis komponentas 
yra fiziografinis (topografinis) terminas, o pirmasis kompo
nentas (kilmininkas) gali būti:

a) gyvenamosios vietos vardas, pvz.: Dainavos kalnai 
kalnai: Dainava k.; Kamučių medžias mš.; Kamučiai k.; Liškūniš- 
kių laukas: Liškūniškės k.; Paginu kelias kelias: Paginai k.;

b) asmenvardis, pvz.: Banelio medžias valdiškas miškas prie 
Dieveniškių: BanėllS; Vanago lobas gn. ir 1., dabar ten įsikūręs kaimas: 
Vanagas.

c) bendrinis žodis, pvz.: Bobų Daržas dr. Šiudainių k.: bo
ba; Molynės kalnas kin. Šaltinių k.: molynė; Varnų lobas dr. 
Dieveniškės: varna.

Pasitaiko vienas kitas metaforinis kilmininkinis vietovar- 
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dis, kurio antrasis komponentas vartojamas perkeltine reikš
me, metaforiškai nusakančia vietos pobūdį, pvz.: Gaidžio 
Kūdrelė pv. Milkūnų k.; Ožkos Nugara 1. kin., dr. Stalgonių k., 
2. kin., 1. Didžiulių k.

5. KVALIFIKACINIAI VIETŲ VARDAI

Dieveniškių apylinkėse pasitaiko ir vadinamųjų kvalifi
kacinių vietovardžių, kurių antrasis komponentas yra koks 
nors fiziografinis terminas, o pirmasis, determinuojantysis, 
komponentas — paprastai būdvardis, nusakantis gamtos ob
jekto, išreikšto antruoju komponentu, fizines arba kitokias 
savybes, pvz.: Aštras(ai) kalnas kin. Kaziulių k., Didelis laü- 
kas dr. Dieveniškės, Kaulinis kelias kelias Mačiučių k., šal
tas lobas pv. ir 1. Kaziulių k.

Kai kurie Dieveniškių apylinkių kvalifikaciniai vietovar
džiai sudaro poliarizacines poras1. Tokių kvalifikacinių vie
tovardžių pirmieji komponentai — būdvardžiai yra antonimai. 
Vieno poliarizacinio vietovardžio pirmasis komponentas pa
prastai išreiškia kokią nors pažymimojo objekto savybę, tuo 
tarpu kito poliarizacinio vietovardžio pirmasis komponentas 
gali būti net opozicija pirmajai porai: Ilgosios pievos pv.: ilga
sis šalia Trumposios pievos pv. Dvariškių k.: trumpasis.

Kai kurių kvalifikacinių vietovardžių pirmasis, determi
nuojantysis, komponentas nusako antruoju komponentu iš
reikšto objekto lokalinę priklausomybę: Milkūniškinis me
džias mš. Versekos k.: Mil kanai, Žižmiškė upelė up. Žižmų k. 
(Žižmuose ji dar vadinama Berželiu, Beržupiu).

Dieveniškių apylinkėse rasta keletas metaforinių kvalifi
kacinių vietovardžių: Šventi Pečiai dr. Rudnios k., Aukšta 
Kepurė kin. Kmelninkų k.

Vieno kvalifikacinio vietovardžio pirmasis komponentas 
yra kelintinis skaitvardis: Pirmos sėdybos 1. Jokūbiškių k.

*
1 А. Ванагас, Образование названий рек Литовской ССР (Авторе
ферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филоло
гических наук), Вильнюс, 1966, р. 14—15.
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Dieveniškių apylinkėse yra keletas vietovardžių, kurie 
lygiagrečiai vartojami su kitais darybos tipais:

a) kilmininkinis ir kvalifikacinis: Puikių kalnas ir Pui
kinis kalnas mš. Šaltinių k.;

b) kvalifikacinis ir sudurtinis: Šventi Pečiai dr. ir Sventa- 
pečiallišventapečiai 1. Kamučių k.;

c) konstrukcija su prielinksniu ir priešdėlio vedinys: Ažu 
Dubnyko ir Ažudubnykės dr. Ramoškų k.

Dieveniškių apylinkėse yra nemaža sudėtinių vietovar
džių, sudarytų iš prielinksnio ir vietovardžio ar kito kokio 
nors žodžio. Tokio darybos tipo vietovardžiai beveik visada 
rodo gamtos objekto lokalinę priklausomybę, pvz.: Ažii Ber
žynėlio dr. Padvarių k., Ažu Žemaičio 1. Pajurgelionių k., In 
kalno dr. Paginu k., Pas akmenį pv. Dvariškių k., Pas ilgąją ežią 
dr. Kmelninkų k., Po berželiu pv. Žižmų k., Po šulniui 1. Pagi
nu k., Po Gudeliais mš. į Gudelių k. pusę, Prie kapčio 1. Jokūbiš- 
kių k., Tarpui kiemo 1. Sadžiūnų k., Tarpti kojų 1. Paginu k.

Dieveniškių apylinkės mirgėte mirga vietų vardais var
deliais, pasakojančiais apie šio krašto praeitį, čia gyvenusius 
žmones jų darbą, svarbesnius gyvenimo įvykius. Dieveniškių 
vietovardžiai yra tarsi knyga, galinti daug papasakoti apie 
šį įdomų dzūkų kampelį, padėti atskleisti žilą jo praeitį.

Įvadiniame straipsnelyje buvo pateikta tik dalis užrašytų vie
tovardžių. Kad skaitytojas galėtų susidaryti pilnesnį ir išsa
mesnį Dieveniškių apylinkių vardyno vaizdą ir sėkmingiau

1 Dieveniškių apylinkių vietovardžius rinko K. Eigminas, I. Ermanytė. 
J. Lipskienė, P. Kniūkšta ir A. Vidugiris. Alfabetinį vietovardžių sąrašą pa
rengė K. Eigminas ir I. Ermanytė.
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jais pasinaudoti mokslo reikalui, pateikiamas visų iš Dieve
niškių apylinkių užrašytų vietovardžių alfabetinis sąrašas. Į 
sąrašą įdedamas ir vienas kitas įdomesnis vietovardis iš gre
timų Baltarusijos TSR apylinkių.

Vietovardžių alfabetinis sąrašas pateikiamas tokia tvarka: 
gyvenviečių pavadinimai, vandenvardžiai (upeliai), smulkioji 
toponimija (mikrotoponimija). Rašant, kirčiuojant arba at
renkant iš kelių gretiminių pavadinimų pagrindinę vietovar
džio formą, vadovaujamasi vietos lietuviškai kalbančių žmo
nių tartimi, žiūrima, kuri forma dažniau vartojama. Taip pat 
nurodoma, kokį objektą ar keletą objektų minėtas vietovar
dis žymi, ir pateikiama jo lokalizacija.

1. GYVENAMOS VIETOS

Albertina k. Daulėnai k.
Antaniškės\\Antaniškės k. Didžiuliai k.
Ašmenė vs. Dieveniškės msti.
Avietinė\\Malinovka vs.
Ažubaliai k.

Dvariškės\\Padvariškės k.

Ažumedis vs. Galmantai k.
Gaišia msti. (BTSR)

Bacėnai k. Gedūnai k.
Bagdžiuliai k. (BTSR) Geležiai vs.
Balkanai k. (BTSR) Gerandinys msti.
Baltučiai k. Girdžiūnai k.
Becikelniai k. (BTSR) Graužiškės msti. (BTSR)
Bėčionys k. Grybiškės k.
Belužiškės k. (BTSR) Gudeliai k.
Bikenai k. Gareliai k.
Bukiškės\\Bukauka vs. Gužiniai k.

Cirkonys k. (BTSR) Jani navas buv. dvaras 
Jankūnai k.

Dailidės k. Jokabiškės k.
DainaväWDainave k. Joniškis vs.
Dabutiškės\\Dabutiškės k. Jurgeliónys k,
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Kace nai\\Kace nų Gedūnai k.
KalviaiIIKavoliai k.
Kamučiai k.
Katkuškės\\Katkiškės k.
Kauleliškės msti. ir k. (BTSR) 
Kazimier  iškės\\Kazimiera- 

vas k.
Kaziuliai k.
Kaziuliškės vs.
KildiŠkės buv. dvaras
Kizbos k.
Klevyčia msti. (BTSR) 
Kmelninkai k.
Krakūnai k.
Kreivo j i\\Krelvosios vs., buv. 

palivarkas
Kruniškės k.
Kulkiškės k. (BTSR) 
Kurmeliónys msti.

Lastaūčikai k.
Laukininkai k. (BTSR) 
Laužai k.
Lempinės vs.
Lentiškės vs. (BTSR)
Liepės k. (BTSR) 
Liškūniškės k.
Liudvikiškės||Liudvinavas vs.
Ližiškės\\Lizaučizna buv. vs.

Padvarių k.
Lukšionys k. (BTSR) 
Lulėįai vs.

Mačiučiai k.
Marijampblis k. (BTSR) 
Marijoniškės vs.

Maciūnai k. (BTSR)
Mažiuliai k. (BTSR)
Medikai k. (BTSR)
Mediniai k.
Melagės vs. 
Michališkės k.
Miestdvas buv. dvaras Antaniš- 

kių k.
Miežionys k. (Senieji ir Nau- 

jieji)
Mikantónys k.
Mikuliškės vs.
Milkūnąi k.

Nartūnai k.
Naujiena vs.
Negibónys k. (BTSR) 
Norviliškės msti.

Pabijoniškės vs.
Padvarės k.
Pagaujėnai k.
Paginai\\Paginiai k.
Pagojys vs.
Päjurgelionys k.
Pavadžiai vs.
Pavydonys k.
Pieskiniai\\Pieskiniai k.
Pliustal k.
Poškonys k.
Prabaščiškės k. ir vs.
Pulkės\\Pulkiai k.
Pupiškės k.
Putiškės k.

Ramoškos vs.
Reistinial\\Raistiniai k.
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Reistiškės vs.
Rimašiai k.
Rindžiūnai k.
Rockiškės buv. dvaras 
Rudniä k.

Sabaliūnai k.
Salelė vs.
Seniškės vs.
Siautimai k.
Siliai k.
Skaivonys k.
Skraičionys k.
Sleskai vs.
Smalinė vs.
Smališkės k.
Stokai vs.
Šlakų Ūla vs.
Stalgónys k.
Stanisloviškės k.

Sadžiūnai k.
Šaltiniai k.
Balkaičiai k.
Sety/osllSetllos k.
Šilinė vs.

2. UPELIAI

Barysalaukio upė Kaziulių k., 
Gaujos kairysis intakas

Berželis II Bėržupis || Beržas II Žiž
miškė upelė up. Žižmų k., 
Gaujos dešinysis intakas

Bradas up. Rimašių k., Gaujos 
kairysis intakas
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Šiurkščiai k.
SiudainysWSudóinys k.
Šulniai vs.

Tarašiškės mstl.
Turgėlis || Turgeliai mstl.

tjreliaiWrliónys k.
Utkónys k.

Vaišutkiemis k.
Valatkiškės k.
Valeriškės buv. dvaras
Vanago lobas k.
Vaškeliai k.
Vėjeliai k. ir vs.
Versekä k.
Vėžiakiemis k.
Vilkiškės k.
Vlčdiškės k., buv. palivarkas
Vosyliškės vs.

Zabieliškės k.
Zajašiškės k.
Zaračėnai Žižmų k. dalis

Žižmai k. ir vs.

Čepų upė Žižmų k.t
Gau/dllGau/a up. Dieveniškės, 

Nemuno dešinysis intakas
Mačiūniškės upelis Vaške

lių k.
Ma/rūnelėllMatrūna up. Poš- 

konių k., Gaujos dešinysis 
intakas
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Naujonkä (taip vadinamas 
Versekos aukštupys) up. 
Milkūnų k., Gaujos kairy
sis intakas

Padalgiškė up. Kaziulių k., 
Gaujos kairysis intakas.

PūdukupisIlPadukupėllKupd 
up. Vaškelių k., Gaujos kai
rysis intakas

3. MIKROTOPONIMIJA

Abedžiai dr. Vėžiakiemio k.
Abuolas pv. Stakų Ūtos vs.
Akmenyčia dr. Norviliškių k. 
Akmenyčios dr. Jokūbiškių k. 
Akmenytinės dr. Padvarių k. 
Alksnynas pv. Padvarių k. 
Amerika mš. Šiudainių k. 
Aūdriškė pv. Dailidžių k. 
Afitaros dr. Žižmų k.
Apidemės dr. Dieveniškės 
Apyniavä dr. Dieveniškės 
Apkartai mš. Žižmų k.
Apkartelė mš. Girdžiūnų k. 
Apošnia pv. ir dr. Setylų k.
Apušlnės dr. Setylų k.
Apušlotas mš. ir 1. Siaurimų k.
Atliekas 1. Kruniškių k.
Asiūkle 1. pv. Silių k.

2. mš: Pagaujėnų k.
Astravas dr. Zabieliškių k.
Aštras(ai)\\Aštras(ai) kdlnas 

kin. Kaziulių k.
Ataželnykas mš. Urelių k.
Atožalas 1. Katkuškių k.

Padukupė up. žr. Padukupis
VersekdllVersakd up. Die

veniškės, Gaujos kairysis 
intakas

Visinčia up. Šalčninkas, Šal
čios dešinysis intakas

Žižma up. Dieveniškės, Gaujos 
dešinysis intakas

Zižmiškė upelė žr. Berželis

Aukšta Kepurė kin. Kmelnin- 
kų k.

Azeriščius mš. Liškūniškių k.
Až Jaučio dr. Skaivonių k.
Ažūalksnis 1. Siaurimų k.
Ažubalinės 1. 1. Padvarių k.

2. 1. Lastaučikų k.
Ažu Beigų dr. Pajurgelionių k.
Ažu Beržynėlio dr. Padvarių k.
Ažu Botyro 1. Dvariškių k.
Ažu Dainavos pv. Katkuš

kių k.
Ažu Dubnyko\\Ažudubnykės 

dr. Ramoškų k.
Ažugalinės dr. Siaurimų k. 
Ažu ganiavų dr. Pagiųų k. 
Ažugaujis 1. 1. ir pv. Padva

rių k. 2. pv. ir dr. Kalvių k.
Ažu kalnelio 1. pv. Dvariškių 

k. 2. dr. Zabieliškių k.
Ažukalnės 1. Stalgonių k.
Ažu kalno pv. Poškonių k. 
Ažukapinės dr. Šiudainių k.
Ažu kapinių 1. Kamučių k.
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Ažu Klemano 1. Paginu k.
Ažukluonės 1. i. Antaniškių k.

2. dr. Kalvių k. 3. dr. Kaziu- 
lių k. 4. 1. Šadžiūnų k.

Ažu Kvainykelio 1. Paginu k. 
Ažu Lekavičio dr. Milkūnų k. 
Ažulobės pv. ir mš. Kalvių k. 
Ažulobnia 1. Šarkaičių k.
Ažu magazino dr. Dvariškių k.
Ažu mėlnyčios 1. Dieveniškės 
Ažu Meškovės 1. Poškonių k. 
Ažuoganos dr. Dieveniškės 
Ažupaltė 1. Kaziulių k.
Ažu pirčių dr. Jokūbiškių k. 
Ažuskersakelė dr. Kaziulių k. 
Ažu sodo dr. Dvariškių k. 
Ažušalos dr. Vaškelių k. 
Ažušulnė\\Ažu šulnių dr. Pagi

nu k.
Ažutelnykiai pv. Skraičio- 

nių k.
Ažu Teletnykų dr. Šiudainių k. 
Ažuvalkis mš. Šiudainių k.
Ažu Vaičiakalnio 1. Siauri

nių k.
Ažu varyklų 1. Paginu k.
Ažužydinės\\Ažužydės dr. Mil

kūnų k.
Ažu Žemaičio 1. Pajurgelio- 

nių k.

Bulaičiai rst. Mačiučių k. 
Bdltiškės dr. Kalvių k.
Balos 1. pv. Bėčionių k. 2. pv 

ir gn. Padvarių k. 3. pv.

Skraičionių k. 4. pv. Verse
kos k.

Balsytės pv. Žizmų k.
Baltučių krūmai kr. Katkuš- 

kių k.
Baltutiškės mš. Pagaujėnų k.
Banelio medžias mš. Dieveniš

kės
Bafceliškės pv. Girdžiūnų k.
Barysakūdris mš. Žižmų k.
Barysalaukis 1. Kaziulių k.
Barzdočynas 1. pv. Bėčionių k.

2. i. Siaurinių k.
Batrakinės dr. Didžiulių k.
Bat raku pievos pv. Pajurgelio- 

nių k.
Bažnyčiavietė 1. Šaltinių k.
Beržynas 1. mš. Didžiulių k. 2.

mš. Dieveniškės. 3. 1. Gure- 
lių k. 4. mš. Mačiučių k. 5. 
pv. Padvarių k.

Beržynėlis kr. Padvarių k.
Beržinės mš. Reistinių k.
Bezdóniai 1. ir mš. Silių k.
Bezdūniškės pv. Vaišutkie- 

mio k.
Bindrolės pv. Rindžiūnų k.
Birökavis 1. 1. Didžiulių k. 2. 

mš. Kmelninkų k.
Blekoriškė dr. Dieveniškės 
Bobų Daržas dr. Šiudainių k.
BrolybaWBrastva 1. 1. Vėžia- 

kiemio k. 2. pv. Žižmų k.
Brazauskas 1. Skraičionių k.
Bukiškė\\Bukauka mš. Daili

džių k.
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Bukdukos pv. Kruniškių k.
Bukoniškės pv. Skaivonių k.

Cegelniä 1. i. Daubutiškių k.
2. dr. Dvariškių k. 3. dr. Mil- 
kūnų k.

Cegelnykas 1. Dvariškių k.
Cerabėžia 1. Bėčionių k.

Cefnalaukis 1. Daulėnų k.
Ciaūčiškės mš. Mačiučių k.

Dadačiai 1. Kaziulių k.
Dainavos kalnai kalnai Daina

vos k.
Darašuko pieva pv. Dieveniš

kės
Daržai 1. pv. Mūkimų k. 2. dr. 

Remoškų k. 3. dr. Zabieliš- 
kių k.

Darželiai 1. pv. Dieveniškės. 2. 
pv. Kaziulių k.

Daržėlinės 1. Prabaščiškių k.
Daržinės pv. Padvarių k.
Dafžinykai pv. Ramoškų k.
Degimas mš. Paginu k.
Degsninė dr. Milkūnų k.
Degutinė mš Mačiučių k.
Dengelės dr. Prabaščiškių k.
Deńgos dr. Prabaščiškių k.
Desencinos 1. Liškūniškių k. 
Didelis laūkas dr. Dieveniškės 
Didešilas mš. Šaltinių k.
Didisai kvainykas mš. Kmel- 

ninkų k.

Didžiakelis kelias Pajurgelio- 
nių k.

Didžiuliu medžias mš. Pagi- 
nų k.

Dyki margeliai dr. Žižmų k. 
Dirvelė dr. Žižmų k.
Dirvelės 1. 1. Liškūniškių k.

2. dr. Padvarių k. 3. pv. Siau
rinių k. 4. 1. Skraičionių k. 

Dirvonas|| Dirvoninės dr. Mil
kūnų k.

Dirvos dr. Kaziulių k.
Dubavä mš. Urelių k.
Dubi ja mš. Kaziulių k.
Dubnykas 1. dr. Dieveniškės.

2. pv. Ramoškų k. 
Dubrävas kr. Katkuškių k. 
Dugnai 1. 1. Didžiulių k. 2. dr.

Lastaučikų k. 3. 1. ir mš. Pa
dvarių k.

Dugneliai 1. pv. Bėčionių k. 2.
b. Puikių k.

DundulisWDunduliai mš. Žiž
mų k.

Duobės 1. Urelių k.
Duobinės 1. Šetylų k.
Dvarnoji pv. Pliustų k. 
Dvafnos dr. Rimašių k. 
Dvarnosios pv. Lastaučikų k. 
Dzialkos dr. Grybiškių k.

Eglynas 1. 1. Daulėnų k. 2. 1.
Siaurimų k.

Ežeryščia mš. Paginu k.

Ferma dr. Vaškelių k.
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Gaidžio Kūdrelė pv. Milkū- 
nų k.

Galödirvis 1. Rimašių k. 
Galosėdimis 1. Žižmų k. 
Galudaržės pv. Žižmų k. 
Galukiemis 1. Šiudainių k. 
Ganiava 1. mš. Mačiučių k. 2.

1. ir mš. Šetylų k.
Gauja pv. Jankūnų k. 
Gau’abrčdas'.'Pagaujys pv.

Vaškelių k.
Gerklėlė\\Derklėlė dr. Grybiš- 

kių k.
Germedinė dr. Skaivonių k. 
Giria i. Dailidžių k.
Gizinės pv. Katkuškių k. 
Gliniščia dr. Rudnios k. 
Go jėlinės dr. Paginu k. 
Grainės pv. Šarkaičių k. 
Grybiškės 1. Gurelių k. 
Gudakalnis mš. Girdžiūnų k. 
Gudūkelė kelias Mačiučių k. 
Gudinis skynimas dr. Kaziu

lių k.
Gurės kin. Katkuškių k. 
Guriai 1. Dailidžių k.
Gurių medžias mš. Katkuš

kių k.

Ickiškės pv. ir dr. Dieveniškės 
Ilgamedis 1. Dailidžių k.
Ilginės 1.1. ir dr. Lastaučikų k.

2. mš. Mačiučių k. 3. dr. Pa- 
dvarių k. 4. dr. Valatkiš
kių k.

Ilgosios 1. dr. Kmelninkų k. 2. 
dr. Poškonių k.

Ilgosios pievos pv. Dvariš
kių k.

In kalno dr. Paginu k.
Išlaidė kr. Rimašių k.
Išdeguma b. Milkūnų k.

Jafičio ÄtaugasWJ afičiškės mš.
Mačiučių k.

Janinavas kr. ir mš. Šetylų k. 
Jokūbulinės dr. Poškonių k. 
Jokūbiškės 1. Liškūniškių k.
JuodžiavalkisIlJuodavalkis 1.

dr. Kaziulių k., 2. pv. Pajur- 
gelionių k. 3. pv. Šaltinių k. 

Jurelėvičio medžias mš. Rima
šių k.

Kačergė 1. Liškūniškių k.
Kačerginė 1. 1. Smališkių k.

2, pv. Žižmų k.
Kačerginės 1. mš. Kalvių k. 2.

mš. Mačiučių k. 3. mš. Plius- 
tų k. 4. dr. Poškonių k.

Kačėrgos dr. Kmelninkų k.
Kalnai 1. Siautimų k. 
Kalneliai i. Pagaujėnų k. 
Kalninė dr. Šiurkščių k. 
Kamara mš. Žižmų k.
Kamėjos lankė pv. Žižmų k.
Kampas 1. gn. Didžiulių k.

2. pv. Padvarių k.
Kampinė dr. Paginu k.
Kampinės 1. dr. Lastaučikų k.

2. dr. Padvarių k. 3. dr. Poš-
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konių к. 4. dr. Reistinių к.
5. dr. Šetylų к.

Kamša pv. Rimašių k.
Kamučių kelias kelias Milkū- 

nų k.
Kamučių medžias mš. Ramu

čių k.
Kapai mš. Kmelninkų k.
Kapčeliai pv. ir 1. Dieveniškės
Kapčinės dr. Didžiulių k.
Kapčius 1. žem. Jokūbiškių k.

2. pv. Vaškelių k.
Kapstoniškės mš. Mačiučių k.
Karalaigės\\Kralaigės\\Kra- 

legės buv. vs. dabar mš. Sety- 
lų k.

Kafčminės 1. dr. Didžiulių k.
2. dr. Padvarių k.

Karklynas 1. kr. Dieveniškės. 
2. pv. Padvarių k.

Katkuškių kalnai kin. Katkuš- 
kių k.

Kaulinis kelias kelias Mačiu
čių k.

Kaziönosios 1. Lastaučikų k.
KaziūliškėsIlKazliškės dr. Stal- 

gonių k.
Kazoriškės 1. pv. Jurgelioniu 

k. 2. 1. ir pv. Pajurgelionių 
k. 3. pv. Smališkių k.

Kekštamedis 1. ir mš. Rindžiū- 
nų k.

Ketvifčiai\\Ketviftis dr. Žiž- 
mų k.

Ketvirtainės žem. Dieveniškės 
Kinis vieta baloje Skraičionių k.

Kitos dr. Zabieliškių k.
Klanai 1. pv. Kaziulių k. 2.

pv. Lastaučikų k. 3. pv. Pa
dvarių k. 4. pv. Siautimų k. 

Kiantį kalnas kin. Kaziulių k. 
Klynas 1. pv. Didžiulių k. 2.

1 . Liškūniškių k. 3. 1. Pa
dvarių k.

Klynėliai i. Pagaujėnų k. 
Klyniukas dr. Liškūniškių k. 
Klaneliai pv. Milkūnų k.
Kloniai pv. Milkūnų k. 
Kodzmiškis pv. Šarkaičių k. 
Kovalda'i 1. Girdžiūnų k.
Kračiūniškės 1. dr. Girdžiūnų 

k. 2. gn. Pagaujėnų k.
Krakūnakelė kelias Mačiu

čių k.
Krapyvä mš. Paginu k.
Kraštinė 1. dr. Kamučių k. 2.

dr. Milkūnų k. 3. dr. Skai- 
vonių k. 4. dr. Smališkių k. 

Kraštinės 1. dr. Girdžiūnų k.
2 .||Pasku/inės dr. Jokūbiš
kių k. 3. 1. Jurgelioniu k. 4. 
dr. Kalvių k. 5. dr. Kmelnin
kų k. 6. dr. Padvarių k. 7. 
dr. Pajurgelionių k. 8. dr. 
Pliustų k. 9. dr. Poškonių k. 
10. dr. Sabaliūnų k. 11. dr. 
Skaivonių k. 12. 1. Šaltinių 
k. 13. dr. Šarkaičių k. 14. dr. 
Setylų k. 15. dr. Vaišutkie- 
mio k. 16. dr. Valatkiškių 
k. 17. dr. Versekos k. 18. 
dr. Zabieliškės k.
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Krdušos mš. Poškonių k. 
Kreivoji 1. kin. Jankūnų k. 2.

1. Katkuškių k. 3. Kreiva
1. ir kr. Šetylų k.

Krikštakelis kelias Milkūnų k. 
Krinyčelinės 1. Poškonių k. 
Krinyčios pv. Padvarių k. 
Kryželiai 1. 1. Jurgelioniu k.

2. pv. ir dr. Pajurgelionių k. 
Kronas 1. Lastaučikų k. 
Kraneliai 1. ir mš. Šiudainių k. 
Kroninės kalvos kin. Dieveniš

kės
Krosnynas 1. Ramoškų k. 
Kruglekai dr. Kmelninkų k. 
Krūniškės pv. Šetylų k.
Kruniškių balos b. Katkuš

kių k.
Kūbelnykas dr. Žižmų k.
Kūdra 1. dr. Dvariškių k. 2. pv.

ir mš. Poškonių k. 3. 1. Skai- 
vonių k. 4. pv. Žižmų k.

Kūdrelės mš. Pavydonių k. 
Kūdrelinės 1. 1. ir dr. Poškonių

k. 2. 1. Šetylų k.
Kūdrinės l.\\Kūdrinės pv. irdr.

Rimašių k. 2. 1. Šetylų k.
Kūdros pv. ir gn. Milkūnų k. 
Kūlelis 1. Urelių k.
Kūlyne i. Šarkaičių k
Kuniginė l.\\Kuniginės pv.

Dieveniškės. 2. pv. Norviliš
kių k.

Kunigiškė 1. pv. Bėčionių k.
2. pv. Kaziulių k. 3. pv. Šal
tinių k.

Kunigiškos l.\\Kuniginės pv. 
Daulėnų k. 2. pv. Dieveniš
kės

Kurönai 1. dr. Dailidžių k. 2. 1. 
Kmelninkų k. 3. 1. ir mš. 
Padvarių k.

Kuroninės 1. dr. Kmelninkų k. 
2. dr. Padvarių k.

Kuroniškės pv. Zabieliškių k.
Kutai 1. dr. Antaniškių k. 2. 1. 

Paginu k.
Kūziapievinės\\Kūziapievės dr. 

Valatkiškių k.
Kūziapievės gn. Dailidžių k.
KvainykasWKvainykelis 1. 1. 

Paginu k. 2. mš. Šetylų k.

Laibutis pv. Šaltinių k. 
Lamanina b. Jankūnų k.
Lankos 1. pv. Milkūnų k. 2. pv.

Pagaujėnų k. 3. pv. Valat
kiškių k.

Lankutė pv. Kaziulių k.
Lankutės 1. gn. Milkūnų k. 2. 

pv. Pagaujėnų k.
Lapeikos, -ū, -äs mš. Mačiu- 

čių k.
Lapeikiį raistas vieta mš. Ma- 

čiučių k.
Lapių kalnas mš. Šaltinių k.
Lašiškė pv. Šaltinių k. 
Laukeliai dr. Šiudainių k. 
Lauraniškės pv. Žižmų k.
Lazdynas 1. ir pv. Pajurgelio

nių k.
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Lazdinė\\Lazdiniai 1. Gude
lių k.

Lazdinės pv. Pagaujėnų k. 
Lebedžiai pv. Šadžiūnų k. 
Leteniškės 1. Poškonių k.
Liepynėliai\\Liepynėlis 1. Ri- 

mašių k.
Liškos 1. Šaltinių k.
Liškūniškių laūkas 1. Liškū- 

niškių k.
Liudvinavas mš. Šetylų k.
Lobai 1. Siaurinių k.
Lobas 1. ir pv. Mačiučių k.
Lobelė 1. ir pv. Kmelninkų k.
Lobeliai pv. Jurgelioniu k.
Lobelinės 1. Šetylų k.
Lobelis pv. Daulėnų k. 
Lobyčiai pv. Pliustų k. 
Lobinė dr. Šiurkščių k. 
Lobinės kin. ir dr. Šetylų k. 
Lokinės 1. 1. Poškonių k.

2. mš. Šetylų k.
Luža rst. Šiurkščių k.
Lūvas 1. gn. Kalvių k. 2. pv. 

Skraičionių k.

Mačiučių medžias mš. Šadžiū
nų k.

Mačiūkiškės 1. pv. Gudelių k. 
2. pv. Pagaujėnų k.

Mačiule pv. Lukšionių k.
(BTSR)

Magazinas mš. Urelių k.
Majökas kin. Dainavos k. 
Malkakirtė kr. Pliustų k. 
Manteliškės dr. Šetylų k.

Margeliai 1. dr. Dieveniškės. 
2. dr. Dvariškių k. 3. 1. Ka
mučių k. 4. pv. Kaziulių k. 
5. 1. ir mš. Mačiučių k. 6. dr. 
Pagaujėnų k. 7. 1. Pajurge- 
lionių k. 8. i. ir kr. Prabaš- 
čiškių k. 9. dr. Siaurimų k.
10. i. Urelių k. 11. 1. Vaške
lių k.

Margelinės dr. Valatkiškių k.
Margelis 1. 1. Didžiulių k. 2. 

pv. Žižmų k.
Margiai 1. pv. Bėčionių k. 2. 

dr. ir 1. Grybiškių k. 3. pv. 
Jurgelioniu k. 4. 1. Mačiu
čių k. 5. 1. Pajurgelionių k. 
6. 1. Rimašių k. 7. 1. Rindžiū- 
nų k. 8. 1. Šaltinių k. 9. pv. 
Vaškelių k.

Marios 1. Šaltinių k.
Motuzai dr. Pagaujėnų k.
Mažiškės dr. Vaškelių k. 
Medekas mš. Jurgelioniu k. 
Medžias 1. Kruniškių k.
Melagės 1. dr. Prabaščiškių k.

2. 1. Šaltinių k.
Meldyne mš. Urelių k.
Mendrynas pv. Lastaučikų k.
Mendrinės 1. dr. Mačiučių k.

2. pv. Padvarių k.
Mestuvą mš. Liškūniškių k.
Meškovė mš. Poškonių k. 
Mikalalkinės dr. Lastaučikų k. 
Mikiškės kin. ir dr. Šiudainių k. 
Milkūnlškinis medžias mš.

Versekos k.
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Moclnės kalnas dr. Pupiškių k. 
Modeliai dr. Dieveniškės 
Mokų akmuo akmuo Skraičio- 

nių k.
Molienos i. Lastaučikų k. 
Molinė dr. Paginu k.
Molinės 1.1. Dieveniškės 2. dr.

Jurgelioniu k.
Molynės kalnas kin. Šaltinių k. 
Molinis kėlias kelias Milkū- 

nų k.
Montviliškės 1. Šetylų k. 
Muravėlinė pv. Stalgonių k. 
Muravėlis 1. 1. Didžiulių k. 2.

pv. Lastaučikų k. 3. 1. Pa- 
dvarių k.

Muravlškis 1. Pupiškių k.

Naróbalis dr. Dailidžių k. 
Naujakelė kelias Mačiučių k. 
Naujienä 1. ir mš. Poškonių k. 
Naujienos 1. 1. Liškūniškių k.

2. dr. Valatkiškių k.
Nėckuškės 1. 1. Didžiulių k. 2.

1. Kmelninkų k. 3.1. Lastau
čikų k. 4. dr. Padvarių k.
5. dr. Siaurinių k. 6. 1. Stal
gonių k. 7. dr. ir b. Šetylų k. 

Niėmkamedis mš. Šiudainių k. 
Norkūniškės dr. Poškonių k.

Ojėlinės i. Poškonių k. 
Ojėlis i. Stalgonių k. 
Ojiškės pv. Poškonių k. 
öjus mš. Šetylų k.
öjaus kėlias 1. Žižmų k.

Okiškė(s) pv. ir 1. Poškonių k.
Olinės 1. Poškonių k. 
Olos mš. Poškonių k.
Ožkos Nugara kin. Didžiulių k.

Paąžuolinė 1. Smališkių k.
Pabalaitės pv. Kamučių k.
Pabalę 1. Milkūnų k.
Pabalinęs gn. ir dr. Didžiulių k.
Pabalys 1. pv. ir gn. Kaziulių k.

2. 1. Padvarių k. 3. pv. Bė- 
čionių k.

Paberžės dr. Pavydonių k.
Paberžy  nė 1. i. Padvarių k. 2.

1. Dieveniškės
Pabiržė 1. Paginu k.
Pablindinys 1. Dieveniškės 
Pabradlnės dr. Kalvių k.
Padalgiškys 1. Kaziulių k.
Padaržės i. Bėčionių k.
Paduobės medžias mš. Verse- 

kos k.
Padvarė 1. Smališkių k.
Paeglynė dr. Pliustų k.
Pagaujys 1. 1. Kalvių k. 2. pv.

Pagaujėnų k. 3 pv. ir 1. Siau
rinių k. 4. gn. Šiudainių k.
5. pv. Vaškelių k.

Pūgedunės miškas mš. Žiž
mų k.

Paglniškiai 1. Paginu k.
Paginu kėlias kelias Paginu k.
Paginu pievos pv. Padvarių k. 
Pagronyčiai 1. 1., dr. Daili

džių k. 2. dr. Grybiškių k.
Pagužinial 1. Krakūnų k.
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Paįanušinės dr. ir pv. Valatkiš- 
kių k.

Pakalne 1. Skraičionių k.
Pakar klyne 1. i. Dieveniškės. 

2,||PakarWym'ai 1. Pliustųk.
Pakatkuškė 1. Dailidžių k.
Pakelinės dr. Pavydonių k.
Pakelinio krūmai kr. Katkuš- 

kių k.
Pakruniškė 1. Dailidžių k.
Pakūdrinės dr. Poškonių k.
Pakuronė 1. Kmelninkų k.
Pakuroninės dr. Lastaučikų k.
Palankiai liPalankės 1. pv. Bė- 

čionių k. 2. gn. ir dr. Skrai
čionių k.

Palatkuškės dr. Pupiškių k.
Palaūkinė mš. Mačiučių k.
Polaidžiai i. Pagaujėnų k. 
Paliėtkas dr. Sadžiūnų k. 
Pamačiulys 1. i. ir pv. Poško

nių k. 2. 1. Siautimų k.
Pamačiutė 1. ir mš. Mačiučių k.
Pameldinė 1. Urelių k.
Papart ynas 11 Päpartnykas dr.

Kmelninkų k.
Papiėviai\\Papiėvis dr. Skrai

čionių k.
Papušė gn. Šaltinių k.
Papusimas II Papusimai dr. Ri- 

mašių k.
Paraiste 1. Padvarių k.
Paralstinės dr. Lastaučikų k.
Paraistys 1. Stalgonių k. 
Paramačial mš. Stalgonių k.

Paramoškys i. ir dr. Siudai- 
nių k.

Parovė||Paravial 1. ir pv. Poš
konių k.

Paravial\\Paravinė pieva pv. 
Dvariškių k.

Paryklys 1. Kaziulių k.
Parūdnykės i. Pagaujėnų k.
Pas akmenį pv. Dvariškių k.
Pas dvilipinį akmenį 1. Pupiš

kių k.
Pasečkos 1. žem. Liškūniškių 

k. 2. mš. Paginu k.
Pas ėglius dr. Kmelninkų k.
P asteninės dr. ir pv. Valatkiš- 

kių k.
Pas ilgąją ežią dr. Kmelnin

kų k.
Pas kelelį dr. Dvariškių k.
Pas kryžių dr. Jokūbiškių k.
Paskutinės dr. Bėčionių k.
Pas liniją dr. Norviliškių k.
Pastaunykas 1. pv. Lastauči

kų k. 2. pv. Padvarių k. 3. 
pv. Setylų k.

Pa(s) Žižmiį kėlią dr. Dvariš
kių k.

Pašaūčiškės i. Mačiučių k.
Pašilė 1. dr. ir 1. Padvarių k.

2. 1. Sadžiūnų k.
Pašilės dr. Dieveniškės
Paškeliauščizna 1. ir kr. Kat- 

kuškių k.
Paupė gn. Vėžiakiemio k.

229



KALBOS TURTAI

Pavadžiai 1. i. Daulėnų k. 2.
pv. Sabaliūnų k. 3. mš. Skai- 
vonių k.

Pavarykal 1. dr. Dailidžių k.
2. dr. Kaziulių k.

Pavaškelial 1. Vaišutkiemio k.
Pavaškinial mš. Kaziulių k.
Pažaslial 1. ir pv. Daulėnų k.
Pečiai 1. Poškonių k.
Pekla b. ir pv. Dailidžių k.
Peklalobis slėnys ir mš. Grybiš- 

kių k.
Pienakalnis kin. Bėčionių k.
Pievelės 1. pv. ir gn. Lastauči

kų k. 2. pv. Padvarių k.
Pievelinės 1. dr. ir 1. Lastauči

kų k. 2. dr. Padvarių k.
Pievutės slėnys Jokūbiškių k.
Piliakalnys 11 Piliakalnis || Pi-

nakalnys kalnas Bėčionių k. 
Pilypiškės gn. Girdžiūnų k. 
Pirktinė\\Pirktinės dr. Jurge

lioniu k.
Pirmosios dr. Jokūbiškių k.
Pirmos sėdybos 1. Jokūbiš

kių k.
Pirmutinė 1. dr. Dailidžių k.

2. 1. Šetylų k.
Pirmutinės dr. Zabieliškių k.
Plačioji 1. dr. Kamučių k. 2. 1.

Prabaščiškių k. 3. dr. Zabie
liškių k.

Plačios 1. Šetylų k.
Plačiosios dr. Bėčionių k.
Pleceliai 1. Skraičionių k.

Plecias\\Plecas 1. Šadžiūnų k.
Plentaukä pv., i. Daubutiš

kių k.
Plėšimai buv. mš., 1. Poško

nių k.
Plikė kin. Bėčionių k.
Po berželė\\Po berželiu pv.

Žižmų k.
Po eglelė 1. 1. ir pv. Poško

nių k. 2. gn. Sabaliūnų k.
Po Geležiais dr. Daulėnų k.
Po grūšia dr. Dvariškių k.
Po Gudeliais mš. Gudelių k.
Po Kavoliais pv. Dvariškių k.
Po kva ja dr. Sabaliūnų k.
Polastaūčikinė dirva dr. Di

džiulių k.
Po laužais 1. Jankūnų k.
Polidnka 1. mš. Bėčionių k. 2. 

mš. BTSR Taurelių k.
Poniškas mš. Jokūbiškių k.
Po Paginais 1. dr. ir mš. Siau

rinių k. 2. 1. Siudainių k.
Po parovė dr. Didžiulių k.
Po Sdbaliu 1. Jokūbiškių k.
Poškaberžinė dr. ir pv. Saba

liūnų k.
Po šulniui 1. Paginu k.
Pošuškinės\\Pošuškos dr. Pa- 

gaujėnų k.
Po V er seka dr. Milkūnų k.
Po Zagórkais mš. Pajurgelio- 

nių k.
Prastovinės dr. Didžiulių k.
Prie kapčio 1. Jokūbiškių k.
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PrüdeliaiWPrüdas (Staviščia) 
pv. Daulėnų k.

Plūdinės dr. Milkūnų k.
Pūdiškinės dr. Pagaujėnų k. 
Pulkeliai gn. Skraičionių k. 
Puikiai i. Skraičionių k.
Puikių kalnas\\Pulkinis kal

nas mš. Šaltinių k.
Pusidumargiai 1. Rindžiūnų k. 
Pustälaukis dr. Grybiškių k.
Pustaukd dr., kin. Jokūbiškių k. 
Pustaukos 1. mš. Padvarių k.

2. dr. Vaškelių k.
Pusvalakis 1. Vaišutkiemio k. 
Puščia\\Pustauka mš. Norviliš- 

kių k.
Pūtiškės dr. Pavydonių k.

Rabatkinės 1. Lastaučikų k.
Raistas 1. kr. ir b. Dieveniškės.

2. b. Pagaujėnų k. 3. gn. 
Pavydonių k. 4. b. Prabaš- 
čiškių k. 5. b. Rimašių k. 6. 
b. Šiurkščių k. 7. mš. Šiudai
nių k. 8. mš. Vėžiakiemio k.
9. b. Žižmų k.

Raistaukd pv. Šiudainių k.
Raistelis gn. Gudelių k. 
Raistinė mš. Geležių k.
Raistinės 1. ir pv. Mačiučių k. 
Ramoškų kelias Šiudainių k. 
Raškučiones pv. Jokūbiškių k. 
Ravai pv. Šaltinių k.
Ravelio kelias Žižmų k. 
Rudnykai pv. Daulėnų k.

Rudny kas b. Šiurkščių k. 
Rudupė miškelis Daubutiškių k.

Sälos 1. b. ir pv. Katkuškių k. 
2. b. Dainavos k.

Samaninės 1. dr. Poškonių k. 
2. mš. Padvarių k.

Samanininės pv. ir dr. Valat- 
kiškių k.

Samanynas 1. Kruniškių k. 
Santakės mš. ir pv. Šaltinių k. 
Saruliškės pv. Skaivonių k. 
Saulutiškės pv. Vėžiakiemio k. 
Sausa lanka pv. Girdžiūnų k. 
Saūsmedis mš. Kalvių k. 
Sėdelė dr. Paginu k.
Sėdyba 1. Jankūnų k. 
Sėdybos 1. Paginu k. 
Sėdima 1. 1. Antaniškių k. 2. 

dr. Daulėnų k. 3. dr. Milkū
nų k. 4. i. Skaivonių k. 5. 
dr. Šiurkščių k.

Sėdimos 1. 1. Antaniškių k. 2. 
i. Dailidžių k. 3. 1. Dieveniš
kės. 4. 1. Gedūnų k. 5. 1. 
Girdžiūnų k. 6. 1. Jokūbiš
kių k. 7. dr. Jurgelioniu k. 
8. 1. Kamučių k. 9. 1. Kmel- 
ninkų k. 10. dr. Lastaučikų 
k. 11. dr. Norviliškių k. 12. 
i. Padvarių k. 13.1. Pagaujė
nų k. 14.1. Pavydonių k. 15. 
1. Prabaščiškių k. 16. 1. Siau
rinių k. 17. i. Šadžiūnų k. 
18. 1. Šarkaičių k. 19. dr. Be
tylu k. 20. 1. Vaišutkiemio k. 
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21. dr. Valatkiškių k. 22. dr. 
Versekos k. 23. dr. Vėžia- 
kiemio k. 24. 1. Žižmų k.

Sena Gauja, mš. Mačiučių k. 
Senakelė kelias (iš Šiudainių į

Siaurinius)
Senas Venas gn. Bėčionių k. 
Servitutas 1. dr. Lastaučikų k.

2. 1. Urelių k.
Siaura dr. Skaivonių k.
Siaurosios 1. dr. Dieveniškės.

2. dr. Pagaujėnų k. 3. pv. 
Smališkių k. 4. 1. Šadžiū
nų k.

Siaurukės 1. dr. Lastaučikų k. 
2. mš. Vėžiakiemio k.

Siaurutės 1. 1. Antaniškių k.
2. dr. Dvariškių k. 3. dr. Gir- 
džiūnų k. 4. dr. Lastauči
kų k. 5. 1. Liškūniškių k. 6. 
dr. Milkūnų k. 7. i. Pajur- 
gelionių k. 8. pv. Pliustų k. 
9. i. Prabaščiškių k. 10. 1. 
Sabaliūnų k. 11. dr. Siauri
nių k. 12. i. Skaivonių k.

Silvijd 1. mš. Žižmų k. 2. gn. 
ir dr. Dieveniškės

S'itnikas 1. i. Pajurgelionių k.
2. gn. šaltinių k.

SkaistägirisWSkalstagiris mš. 
Kalvių k.

Skaistagirys mš. Mačiučių k. 
Skerdimas 1. ir kr. Siaurinių k. 
Skersinės 1.1., dr. Dvariškių k.

2. 1. Gurelių k. 3. dr. Kal
vių k. 4. dr., 1. Lastaučikų k. 
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5. dr. Siaurimų k. 6. dr. Šiu
dainių k. 7. dr. Valatkiš
kių k. 8. dr. Vėžiakiemio k.

Skersiniškės 1. Poškonių k.
Skefsiškės 1. Padvarių k.
Skersutės 1. Liškūniškių k.
Skynimas 1. pv. ir dr. Didžiu

lių k. 2. pv. Kaziulių k.
Skynimėlis dr. Kaziulių k.
Skirstiniškės 1. pv. ir gn. Las

taučikų k. 2. dr. Poškonių k.
Skritailai dr. Silių k.
Skuto kalnas dr. Kaziulių k.
Sliesoriškė mš. Mačiučių k. 
Smirgeniškės pv. Girdžiūnų k.
Sodželkelė 1. Šaltinių k.
Stakų medžias mš. Katkuš

kių k.
Strumblinä 1. mš. ir 1. Pagi

nu k. 2. mš. Šetylų k.
Strukos 1. pv Dvariškių k. 2. 

dr. Kmelninkų k.
Strukutės dr. Poškonių k.
Survitutas 1. Antaniškių k.
Svillškės dr. Daulėnų k.

Saitas lóbas 1. slėnys, pv. ir 1.
Kaziulių k. 2. mš. Reisti- 
nių k.

Šaltiniai 1. pv. Skaivonių k. 2. 
gn. ir dr. Žižmų k.

Šaltinėlis 1. Pajurgelionių k.
Šaltinių akmuo Žižmų k.
Šaltinių kalnas Jurgelioniu k.
Sepetnys 1. Dieveniškės
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Šerinė pv. Vėžiakiemio k.
Šerinės 1. pv. Padvarių k. 2. 

pv. Kaziulių k.
Serininės pv. ir dr. Valatkiš- 

kių k.
Šermukšninė 1., dr. Dailidžių k.
Siaūčiškės mš. Mačiučių ir 

Krakūnų k.
Silakalnis dr. Stalgonių k.
Silas 1. mš. Kalvių k. 2. buv. 

dr., dabar mš. Setylų k. 3. mš. 
ir 1. Padvarių k.

Silėliai\\Silėlis 1. ir mš. Stalgo
nių k.

Slektakelė II Slektakelė || Siek
tų kėlias Mačiučių k.

Slynėlės 1. dr. ir gn. Dieveniš
kės. 2. 1. Rudnios k. 3. dr. 
Skraičionių k.

Šmotai dr. Siaurimų k.
Šmotas mš. Šaltinių k.
Šniūrai pv. Dainavos k.
Šniūras pv. Jurgelioniu k.
Šniūreliai pv. Lastaučikų k.
Šulniai mš. Didžiulių k.
Šuntakis mš. Šaltinių k.
Suška gn. Milkūnų k.
Sventūpečiai\\Sventapečia'i 1.

Ramučių k.
Šventi Pečiai dr. Rudnios k.

Tabačnykai pv. Dieveniškės
Tarpūbalis kr., pv., mš. Verse- 

kos k.
Tarpui kiemo dr. Sadžiūnų k.

Tarpukelė 1. dr. Dieveniškės.
2. 1. Didžiulių k. 3. dr. Pa
dvarių k. 4. dr. Žižmų k.

Tarpūkelinės dr. Valatkiš- 
kių k.

Tarpu kojų 1. Paginu k.
Tarpūmedis 1. Jurgelioniu k.
T auras buv. dvaro bravoras Liud

vinavo k.
Teletnykai\\Telėtnykai 1. pv. 

ir gn. Daulėnų k. 2. pv. Jan
kūnų k. 3. pv. ir gn. Lastau
čikų k. 4. pv. ir dr. Smališ- 
kių k. 5. pv. Šiudainių k. 6. 
pv. Valatkiškių k. 7. pv. 
BTSR Lukšionių k.

Telėtnykas 1. pv. Lastaučikų k. 
2. pv. Siaurimų k. 3. mš. Pa
dvarių k. 4. gn. ir pv. Plius- 
tų k.

Telėtnykeliai pv. Dvariškių k. 
Tiltelis dr. ir pv. Daulėnų k. 
Tindiškės mš. Urelių k.
Totoriškės 1. dr. ir kr. Dieve

niškės. 2. mš. Dieveniškės. 3. 
mš. Kalvių k. 4. mš. Prabaš- 
čiškių k.

T raina'i\\Treinal\\Treiniai 1.
Kaziulių k.

Trainėliai\\Treinėlės 1. Skrai
čionių k.

Trakai||Trakėliai 1. kr., pv. ir 
mš. Daulėnų k. 2. pv. Gude
lių k. 3. pv. Pagaujėnų k. 4. 
dr. Pavydonių k.

Trečiosios dr. Žižmų k.
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Trikampis 1. Urelių k.
Trobų kelias Šiudainių k.
Trumposios pievos pv. Dvariš

kių k.
Trumputės dr. Kmelninkų k.

Uodeginės dr. Mačiučių k.
Uodegos 1. Dailidžių k.
Ūta 1. dr. ir kr. Stakų Ūtos vs.

2. 1. Rindžiūnų k.
Už Jančio dr. Skaivonių k.
Už upės pv. Skaivonių k.

Vada 1. pv. Milkūnų k. 2. dr.
Rudnios k.

Vaičiakalnis mš. Poškonių k.
Vaidegas mš. Kalvių k.
Vairutiškės mš. Šaltinių k.
Valakelės dr. Šiurkščių k.
Valäkos 1. 1. Girdžiūnų k. 2. 

dr. Vaškelių k.
Valka 1. 1. Dailidžių k. 2. gn. 

Šarkaičių k.
Valkelis 1. Didžiulių k.
Valkos pv. Zižmų k.
Vanago lobas buv. gn. dabar 

kaimas prie Dieveniškių.
Varenčiškės\\Varančiškės 1. ir 

dr. Žižmų k.
Varyklinė dr. Didžiulių k.
VaryklinesWVaryklinės 1. dr.

Poškonių k. 2. dr. Siaurinių 
k. 3. dr. Šiudainių k.

Varyklos 1. kin. ir dr. Jokūbiš- 
kių k. 2. kelias Mačiučių k.
3. takas Paginu k,

Varinės dr. Dieveniškės
Varnų lobas dr. Dieveniškės 
Vasilevas pv. Bėčionių k.
Venas (iš baltarusių к. ВЫГан 

„ganykla") 1. pv. Dailidžių 
k. 2. gn. Dieveniškės. 3. gn. 
ir pv. Lastaučikų k. 4. dr. 
Milkūnų k. 5. gn. Pagaujėnų 
k. 6. pv. Paginu k. 7. gn. Pa- 
vydonių k. 8. gn. Poškonių 
k. 9. i. Šetylų k.

Verpėtakalnis 1. kin. tarp 
Grybiškių, Didžiulių ir Ri
mašių k. 2. mš. ir kin. Di
džiulių k.

Vidulaukis 1. Stalgonių k.
Vidurinė 1. dr. Dailidžių k. 2. 

dr. Didžiulių k. 3. 1. Kamu
čių k. 4. dr. Skaivonių k. 5. 
dr. Šarkaičių k. 6. dr. ir pv 
Valatkiškių k.

Vidurinės 1. pv. Dvariškių k. 
2. 1. Jurgelioniu k. 3. dr. Mil
kūnų k. 4. dr. Sabaliūnų k. 
5. dr. Siaurimų k. 6. dr. 
Skaivonių k. 7. dr. Verse- 
kos k.

Vidutinės dr. Kalvių k.
Vilnutės pv. Zižmų k.
Vinkiniai dr. Silių k. 
Vuodegä mš. Ramoškų k. 
Vuodeginės mš. Silių k. 
Vuodinė dr. Milkūnų k,
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Zapaska i. Katkuškių k.
Zaračėnal pv. Žižmų k.

Žalias kalnelis kin. Stakų Ūtos
vs.

Žalias lobas dr. Dieveniškės
Zäslai dr. Daulėnų k.
Zäslas skynimas ir mš. Skaivo- 

nių k.
Zydabradis pv. Skraičionių k.
Zydiškės pv. Kaziulių k.
Žydo Daržas 1. Versekos k.

Zoravietės\\Zuravietės\\(A) 
žoravietės vieta raiste Rima- 
šių k.

Zvirblamedis dr. Žižmų k.
Zvyreliai 1. ir pv. Siaurimų k.
Zvirgžde\\Zvirgždė dr. Grybiš- 

kių k.
Zvirgždės\\Zvirgždos 1. dr.

Urelių k. 2. 1. Daulėnų k.
Zvirgždinė 1. Pajurgelionių k. 
Zvirgždinės 1. dr. Valatkiš- 
kių k. 2. dr. Vėžiakiemio k.

b. — bala msti. — miestelis

SANTRUMPOS

buv. — buvęs mš. — miškas
dr. — dirva pv. — pieva
gn. — ganykla rst. — raistas
k. — kaimas up. — upė, upelis
kin. — kalnas, kalnelis vs. — viensėdis
kr. — krūmai žem. — žemuma
1. — laukas žr. — žiūrėk

KAI KURIŲ
VIETOVARDŽIŲ ETIMOLOGIJOS

Simas Karaliūnas

1. DIEVENIŠKĖS
Vietovardis Dieveniškės priklauso gana paplitusiam lietuvių 
vardyno darybos tipui — priesagos -iškės vediniams iš as
menvardžių, plg. Dieveniškių apylinkėse sutinkamus vieto
vardžius Jokūb-iškės k(aimas), Кгйп-iškės k., Put-iškės k., 
Kaulel-iškės (miestelis) ir atitinkamus asmenvardžius Jokū- 
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bas, Krunaz ar Krunys, Putd ar Putys, Kaulelis. Vadinasi, vie
tovardis Dieveniškės yra kildintinas iš asmenvardžio Dieve- 
nis. Mūsų turimais duomenimis, toks asmenvardis (pavardė) 
dabar nebevartojamas. Tačiau, remiantis kitų vietovardžių 
analogija, lengvai galima numanyti jį buvus. Antai kaip 
greta vietovardžio Kaulėliškės turime asmenvardį Kaulelis, 
iš kurio išvestas šis vietovardis, taip greta vietovardžio Die
veniškės seniau turėjo būti asmenvardis Dievenis.

Šaknies Diev- asmenvardžių esama ir daugiau, plg. Die
vaitis, Dievinas, Dievulis, Dievokaitis ir Dieveikis (kirtis ne
žinomas). Jei greta asmenvardžių Būgaitis ir Buginas yra ir 
Bugenis, tai analogiškai ir greta asmenvardžių Dievaitis bei 
Dievinas taip pat galėjo būti Dievenis.

Diev- šaknį turi dar tokie vietovardžiai, kaip Dieveniš
kės (k. netoli Naujosios Vilnios), Dievoniai (k. netoli Kel
mės, kirtis nežinomas), Dievaičiai (k. netoli Sakių), Dievogala 
(du k. netoli Kauno). Šių vietovardžių struktūra ir forma ro
do, kad jie, kaip ir Dieveniškės, bus kilę iš asmenvardžių. 
Pasakytina, kad vietovardis Dieveniškės yra sudarytas tokiu 
pat būdu kaip Dieveniškės, t. y. iš asmenvardžio Dievonis ir 
priesagos -iškės. Asmenvardis Dievonis yra išlikęs kaimo 
varde Dievoniai.

Visi Diev- šaknies asmenvardžiai ir iš jų išvesti vietovar
džiai yra sietini su daiktavardžiu dievas „už žmogų aukštesnė 
mitologinė būtybė; stabas".

2. ORELIAI

Vietovardžio Oreliai' daugiskaitinė forma rodo, kad jis 
bus kilęs iš asmenvardžio (pavardės) Orelis, kuris dabar, atro
do, nebevartojamas. Tokią prielaidą remia šio vietovardžio 
ir asmenvardžio santykio analogija kituose vietovardžiuose 
ir asmenvardžiuose (plg. atitinkamai vietovardį ir asmenvar
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dį Juodeliai: Juodelis, Budeliai: Budelis, Gudeliai: Gudelis 
ir kt.).

Lyginant asmenvardį Urelis su panašios struktūros asmen
vardžiais Juodelis, Senelis (kirtis nežinomas) ir kt., matyti, 
kad jie turi bendrą pasikartojantį elementą -elis ir skirtingus 
elementus ur-, juod- ir šen-. Pastarieji du elementai, be abe
jo, yra sietini su būdvardžiais juodas ir senas, o ur- analo
giškai turėtų būti uras. Kyla klausimas, ką gi reiškia uras.

Vartant A. Juškos žodyno rankraštį, pasitaikė rasti taip 
užrašytą žodį: „uras, ra, vecs, starożytny. Uras upis če bu- 
vęns.“ Taigi A. Juškai buvo žinomas žodis uras (mot. g. ura) 
reikšme „senas". Asmenvardyje Urelis ieškoti šaknies ur- 
reikšme „senas" leidžia analogija: kad iš žodžių, turinčių 
reikšmę ir šaknį senas, gali būti daromi asmenvardžiai su 
priesagomis, rodo pavardės Sen-elis, Sen-iónis, Sen-ulis, 
Sen-uta. Tad semantinis ir morfologinis santykis Sen-elis: se
nas yra tolygus santykiui Ūr-elis: ur-as (dėl kirčio vietos 
plg. Jūod-elis).

Šaknį ur-, sietiną su būdvardžiu uras „senas", atrodo, dar 
turi pavardės Ur-inas (dėl priesagos plg. Biid-inas) bei Urin- 
-ūvičius (su slaviška priesaga -avičius, išvesta iš Urinas), 
Ur-uš-aitis (dėl *Ur-ušas  plg. Bart-ušas) ir U r-al-evičius su 
slaviška priesaga -evičius, padaryta iš Ur-alas (dėl priesagos 
plg. Gińt-alas).

1 Lietuvos TSR administracinis-teritorinis suskirstymas, Vilnius, 1959, p. 977.
2И. Спрогис, Географический^рловарь древней Жомойтской земли 

XVI столетия, Вильна, 1888, р. 323.
3 Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynas, Vilnius, 1963, p. 180.

Su ur- esama ir vieno kito vietovardžio bei vandenvar
džio, plg. Ur-očia (vienkiemis netoli Švenčionių)1, Ur-iški 
(alksnynas netoli Užvenčio)1 2, Ur-upis (upė netoli Kuršėnų)3. 
Vandenvardžio Ur-upis elementą ur- reikia sieti su liras „se
nas". Tai patvirtina žodis iirupė, randamas A. Juškos žodyno 
rankraštiniame palikime: „ūrupe, vecupe, koryto pierwotne 
rzeki. Če ūrupe Levos, o tin nau-upe." Vadinasi, A. Juška 
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žinojo žodį urupė, turėjusį „senvagės reikšmę. Iš jo ir kilo 
upės vardas Ürupis.

Tuo būdu lietuvių kalboje seniau buvo vartojamas žodis 
uras (ura) „senas", kurio tikslus atitikmuo randamas prūsų 
kalboje, plg. pr. urs „alt (senas)", kilusį iš senesnio uras. Są
vokai „senas" reikšti greta uras lietuvių kalba dar turi tos 
pat šaknies, tik kito balsių kaitos laipsnio beveik išnykusį 
žodį voras1. Pastarąjį žodį, kaip rodo prūsų vietovardžiai 
Woricke, Worit ir kt., bus turėjusi ir prūsų kalba2.

3. KRUNIŠKĖS

Šis vietovardis yra tokios pat struktūros, kaip Dieveniš
kės, todėl jis kildintinas iš asmenvardžių (pavardžių) su šak
nimi Krun-, plg. tokius asmenvardžius, kaip Krunys ir Krunąs 
(kirtis nežinomas). Asmenvardžiai savo ruožtu sietini su 
daiktavardžiais kruna „kas nuolat kosi", krunąs „žmogus, ku
ris labai kosi, krunuoja“ ir veiksmažodžiais krunėti (krunaII 
kruni, krunėjo) „kosėti, krenkšti; sirguliuoti“ krūnti 
(kruna, kruno) „senti, karšti, krūšti, silpti"3.

Veiksmažodį krunėti etimologai laiko onomatopėjinės 
kilmės, t. y. atsiradusiu pamėgdžiojant gamtos garsus.

Be Kruniškių, dar žinomi du tos pat šaknies kaimų var
dai — Kruna! (k. prie Musninkų) ir Krunis (k. prie Semeliš
kių), kurie taip pat yra kilę iš asmenvardžių.

Ж
1 Žr. ,.Kalbos kultūra", 9, Vilnius, 1965, p. 55.
2 Plg. G. G e r u 11 i s, Die altpreussische Ortsnamen, Berlin und Leipzig, 
1922, p. 208.
3 Lietuvių kalbos žodynas, t VI, Vilnius, 1962, p. 705—709.
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LIETUVIŲ IR BALTARUSIŲ 
LIAUDIES DAINŲ RYŠIAI

Vanda Barauskienė

Dieveniškių apylinkių geografinė padėtis aiškiai rodo, ko
kioje artimoje kaimynystėje čia gyvena dviejų tautų žmo
nės — lietuviai ir baltarusiai. Daug bendro turi ir jų praeitis. 
Drauge jie nešė socialinės ir nacionalinės priespaudos jungą 
carizmo laikais, ponų Lenkijos okupacijos metais. Paprasti 
darbo žmonės, lietuviai, baltarusiai ir lenkai, vienodomis eko
nominėmis sąlygomis pelnė sau kasdieninę duoną, grūmėsi 
su vargu, siekė šviesesnės ateities. Visa tai nulėmė dauge
lio bendrų reiškinių atsiradimą jų buityje, kultūroje, ypatin
gai liaudies kūryboje.

Ryškūs Dieveniškių apylinkių lietuvių ir jų kaimynų bal
tarusių poetinės kūrybos panašumai ir kai kurie skirtumai 
skatino panagrinėti tos kūrybos ryšius. Nagrinėjimo objektu 
imamos šių apylinkių lietuvių ir baltarusių dainos. Būdamos 
labiausiai susijusios su žmonių gyvenimu, papročiais, jos tei
kia daugiausia faktų ryšių klausimui nušviesti.

1965 m. kraštotyrininkų ekspedicijos metu Dieveniškėse 
buvo užrašyta per 300 lietuvių liaudies dainų. Tačiau šiose 
vietose tautosaka pradėta rinkti daug anksčiau, maždaug 
nuo 1927 m.1 Nuo to laiko Lietuvos TSR Mokslų akademijos 
Lietuvių kalbos ir literatūros instituto Tautosakos rankrašty
ne iš Dieveniškių apylinkių sukaupta apie 1600 dainų. Jas 
susisteminus, paaiškėjo, jog čia iš viso surinkta apie 360 lie
tuvių liaudies dainų tipų.

*
1 Pirmieji Dieveniškių apylinkėse tautosaką rinkti pradėjo kaimo mokytojai 
Antanas Baliulis ir Marija Seržantaitė. Savamoksliai daraktoriai, jie slapta 
mokė vaikus lietuviško rašto ir juto reikalą padėti išsaugoti ne tik gimtąją 
kalbą, bet ir liaudies kūrybą. Apie 1930 m. šiose vietose ne kartą lankėsi 
ir Juozas Aidulis, vienas iš žymiausių Vilniaus krašto tautosakos rinkėjų.
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Tose pačiose apylinkėse užrašytų baltarusių dainų yra 
žymiai mažiau, vos 28 tipai. Tačiau jas papildo 1877—1905 
metų laikotarpiu netolimuose Baltarusijos rajonuose (Lydos, 
Naugarduko, Pružanų, Slucko, Slanimo ir kt.) žymaus balta
rusių etnografo ir tautosakos rinkėjo Michailo Federovskio 
surinkta labai turtinga medžiaga, paskelbta leidinyje „Lud 
białoruski"1.

Peržiūrėjus minėtus lietuvių ir baltarusių liaudies dainų 
šaltinius, galima ne tik nustatyti bendrą dainų tematiką, siu
žetus, motyvus, bet ir nurodyti jų kiekį, įvairavimą. Medžia
ga daug kur parodo, kad liaudies kūrybos tarpusavio sąvei
ka pasireiškė giliau ir sudėtingiau. Ji buvo svarbus faktorius, 
ilgus amžius intensyviai veikęs liaudies dainų raidą, nulėmęs 
atskirų žanrų likimą.

Ne vienas tautosakos tyrinėtojas2 yra pastebėjęs, jog 
vienos tautos atstovai, gyvendami kitos tautos apsupti arba 
labai artimoje kaimynystėje, dažnai išsaugoja liaudies tra
dicijoje daug seno. Tai patvirtina ir Dieveniškių apylinkių 
lietuvių dainos. Čia geriausiai išlikusios, iki šiol gyvos ka
lendorinių švenčių, ypač vakaronių, dainos. Jei kituose Lie
tuvos kampeliuose kalendorinės dainos seniai užmirštos arba 
jų teužrašyta vos vienas kitas variantas, tai čia jas reikia 
laikyti populiariausiomis. Palyginus Dieveniškių apylinkėse 
ir visoje Lietuvoje surinktas kalendorines dainas3, aiškiai 
matyti, kad Dieveniškėse jos užima bene žymiausią vietą. Jų 
užrašyta 35 tipai. Atskiri tipai, užrašyti daug kartų, turi va
riantų, kurių neturi, pavyzdžiui, šio krašto darbo ir kitos 
dainos. Nemažai yra tokių kalendorinių dainų, kurios užra-

*
1 M. Federowski, Lud białoruski, t. V, Pieśni, Warszawa, 1958, 1— 
2105 dainos; t. VI, Pieśni, Warszawa, 1960, 2106—4171 dainos.
2Ф. В. Тумилевич, Сказки и предания казаков-некрасовцев, Рос- 
тов-на-Дону, 1961, стр. 9 и др.
3 Čia ir toliau duomenys pateikiami iš Lietuvos TSR MA Lietuvių kalbos 
ir literatūros instituto Lietuvių liaudies dainų katalogo.
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šytos tik Dieveniškių apylinkėse, arba jos sudaro didžiąją 
dalį panašių dainų, užrašytų kitose Lietuvos vietose1.

Be abejonės, svarbiausia priežastis, sudariusi sąlygas Die
veniškių apylinkėse ilgiau išlikti senajai liaudies kalendori
nei poezijai, buvo užsitęsęs ekonominio gyvenimo atsiliki
mas, didelis vietos gyventojų izoliuotumas. Žmonių gyveni
mas, buitis čia glaudžiau negu kur kitur buvo susijusi su 
primityviu žemės darbu, žemės ūkio kalendoriumi. Šios gra
žiai išsilaikiusios kalendorinės dainos turi daug bendrumų su 
kaimynų baltarusių dainomis. Dieveniškėnų žiemos ciklo ka
lendorinė daina ,,Oi upe, upele, kodėl tu nepilna"2 turi vi
siškai į save panašią baltarusišką seserį ,,Qj, ryeczuńka, 
ryeczuńka"3.

Baltarusiškas šios dainos variantas yra nebetekęs savo 
funkcijos, ji dainuojama kaip paprasta meilės daina.

Iš to paties žiemos ciklo daug bendrumų turi dainos-žai- 
dimai. Tai savotiški bernelių ir mergelių erzinimaisi, žaismin
gas vienų peikimas, kitų išaukštinimas. Tokios kalendorinių 
žaidimų dainos, kaip „Jerubė", „Jievaro 'tiltas", sutinkamos 
ir dieveniškėnų, ir baltarusių repertuare.

Savo tematika ir motyvais artimai siejasi pavasario ciklo: 
jurginių, sūpuoklinės, o ypač lalautojų dainos. Lietuvių liau
dies dainose lalavimai neužima žymesnės vietos, o baltaru
siai bene geriausiai iš visų slavų dar išlaikė šį paprotį ir su 
juo susijusias gausias ir įdomias lalautojų dainas. Dieveniš
kių apylinkėse užrašyta keletas lietuviškų lalavimų, labai 
artimų baltarusiškiems. Artimiausi iš jų yra apie mergelę,

*
1 Pavyzdžiui, daina ,,Aš pasikėliau anksti rytelį" iš viso užrašyta 36 kartus, 
iš jų Dieveniškių apylinkėse — 28. ,,Žaliam sode obelėlė" iš viso užrašyta 
38 kartus, Dieveniškių apylinkėse — 23. „Ežerai šalo, bernai pašalo" užra
šyta 28 kartus, čia—19. „Leliumoj, skrido vanagėlis"—iš viso 35 užrašy
mai, Dieveniškėse — 22. Dainos „Tai tam kiškeliui trys misleliai" yra 7 
užrašymai, iš jų Dieveniškių apylinkėse — 6 ir t. t. O tokių dainų tipai, 
kaip „Tu, putinėli kudrėvas", „Perskrisiu per jūsų pirkią, perskrisiu", „Kel
kit anksti, bajorai" ir kt., užrašyti tik šiose apylinkėse.
2 LTR 2618(11), 2613(3).
3 M. Fed e ro ws k i, Lud białoruski, t. V, Nr. 38.
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kuri bevelėdama ant marių paleido nuo rankų žiedelį. Žvejai 
žada pasiekti ir ištraukti žiedelį, jei ji jiems atsilygins. Vie
nam ji žada aukso žiedą, kitam šilko skarą, trečiam — pati 
teksianti. Lietuviškas dieveniškėnų variantas turi charakte
ringą lalautojų dainų priedainį: „Vyno, vyno žaliojo"1, o 
baltarusiškas — „Lolam!"2. Kai kurie baltarusių šios dainos 
tipo variantai turi priedainį „Chrystos vaskros, syn božy!" 
Lietuvių kalendorinėse dainose visiškai nesutinkama krikš
čioniškų religinių motyvų. Baltarusių dainos taip pat pasižymi 
šia savybe, nors kai kur prie seno poetinio teksto priedai
niuose arba pabaigoje bandoma prilipdyti religinių giesmių 
motyvų, suartinančių tas dainas su krikščioniškomis šventė
mis. Čia, be abejonės, pasireiškė lenkų poetinės kūrybos įta
ka, kur religinė tematika kalendorinėse dainose yra vyrau
janti.

Lietuvių darbo dainų šiose apylinkėse užrašyta 23 tipai. 
Tai daugiausia naujesnės dainos, ypač humoristinio pobū
džio piemenų dainelės. Daugumos jų ryšiai su darbo funkcija 
abejotini. Atskiri tipai užrašyti vos vieną kitą kartą. Iš se
nesnių minėtinos „Oi, skauda, skauda mano galvelę" (Valios 
mergelė) — arimo daina, dar plačiai gyvuojanti ir baltarusių 
liaudyje kaip šienapiūtės daina. Jos yra 6 užrašymai. Geriau
siai išlikusios priskiriamos šienapiūtės dainoms „Oi, daugel, 
daugel mūsų broliukų" (7 užrašymai); „Du broliukai kuni
gai" (3 užrašymai); „Gieda gaideliai anksti rytelį" (2 užrašy
mai). Dar užrašyta 2 tipai linarūtės dainų, 4 tipai ganymo 
ir 7 tipai rugiapiūtės dainų. Rugiapiūtės dainos labai artimos 
baltarusiškoms. Jose ryški socialinė tematika:

Jau vakaras vakarėja, 
Mūsų ponas veselėja.

Po pabarį vaikštinėja, 
Sa plovėjas pavarinėja:

*
1 LTR 3118(86).
2 M. Federowski, Lud białoruski, t. V, Nr. 1564.
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— Piaukit, mano (jaunos) piovelės, 
Nedapiovę namo neisit, 
Nevečerioję tai negulsit.1

A ūžė wieczar wieczaryeje, 
Nasz pan miody wiesieleje, 
Pa postaci pajechdžaje, 
Zency swa je prihaniaje: 
Zniecie, žency, padžynajcie, 
Sami sabie ni łamiecie, 
Minie pana ni pažniecie.2

Užrašyti 3 tipai pabaigtuvių dainų. Jose taip pat atsispin
di socialinė piovėjų padėtis. Jei kitose Lietuvos vietose pa
baigtuvių vainikas nešamas tėveliui, šeimininkui, tai čia — 
poniuliui, poniulei.

Dieveniškių apylinkėse mažai teužrašyta rugiapiūtės 
dainų, todėl lyginti su baltarusių rugiapiūtės dainomis ma
ža ką begalima. Baltarusiškos rugiapiūtės dainos, sprendžiant 
iš M. Federovskio surinktos medžiagos, buvusios gausios, 
įvairios, įdomios. Jų tematika turtinga. Jos labai artimos lie
tuvių liaudies rugiapiūtės dainoms, užrašytoms kitose Lietu
vos vietose.

Visa tai kalba, kad Dieveniškių apylinkėse rugiapiūtės, 
kaip ir kitų darbo dainų, būta, tačiau dabar jos labai apny- 
kusios. Patys žmonės tai patvirtina. O dabar jie dainuoja ru
giapiūtės dainas tik baltarusiškai. Šios dainos pradėjo nykti, 
matyt, jau seniai. Tam galėjo turėti įtakos ir darbdaviai, ku
rie šiame krašte buvo dažniausiai kitataučiai. Dirbant tokio 
pono laukuose drauge su tokiais pat varguoliais baltarusiais, 
lenkais, galėjo būti dainuojama ir baltarusiškai.

Panašių atvejų, kai, artimai bendraujant dviejų tautų 
žmonėms, kokia nors dainų rūšis arba žanras įsiviešpatauja

*
1 LTR 2631 (34).
2 M. Fed e r o w sk i, Lud białoruski, t. V, Nr. 1758.
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viena kalba, pastebėta ir kitur. Pvz., Ignalinos rajono Tvere
čiaus apyl. Pakalniškių kaime, Lietuvos ir Baltarusijos pasie
nyje, iš žmonių užrašyta labai įvairios medžiagos, tačiau žai
dimų, ratelių dainas jie mokėjo tik baltarusiškai. Pasirodė, 
jog čia nuo seno, kai gretimų kaimų (lietuviškų ir baltaru
siškų) jaunimas susirinkdavo pasilinksminti, tai dainas dai
nuodavo lietuviškai, o ratelius ir žaidimus vesdavo baltaru
siškai1.

Šio krašto lietuvių ir baltarusių vestuvių apeigos turi 
daug bendrumų, todėl ir vestuvinėse dainose daug bendrų 
temų ir motyvų. Pvz., lietuviškose ir baltarusiškose piršlybų 
dainose vienodi patarimai berneliui, kokią mergelę rinktis, 
o mergelė lygiai taip pat nenori tekėti už seno, už prasisko
linusio, už girtuoklio. Ir vienur, ir kitur sutinkamas įdomus 
sutartuvių motyvas: bernelis neša mergelei dovaną — žalios 
girios papartėlį. Sutinkamas taip pat dukros pragėrimo mo
tyvas. Mergvakario dainose daug dėmesio skiriama rūtų vai
niko pynimui. O'kai nuotakai reikia palikti savo tėvus, ir 
lietuviai, ir baltarusiai graudina ją ir ragina išvykti dainomis 
,,Sėskis, Onele, sėskis, jaunoji" (Jau žirgeliai sukinkyti)2, 
,,Siadaj, siadaj, miła, kochana"3. Labai panašios dainos, ap
dainuojančios, kaip anyta arba šešuras laukia atvykstančios 
jaunos marčios: vienose dainuojama, jog laukia nesulaukia 
darbininkės, jos kraičių, kitose — ji nemielai priimama. Daug 
bendrumų randama vestuvių veikėjų, ypač svočios ir piršlio, 
apdainavimuose. Šie ir daugelis kitų bendrų motyvų sutin
kami ne tik dieveniškėnų, bet ir, apskritai, visoje lietuvių 
vestuvinėje poezijoje.

Reikėtų išskirti nuotakos-našlaitės graudinimo temą: naš
laitė kviečia į savo vestuves mirusius tėvus; mirę tėvai prašo 
dievą išleisti juos į dukters vestuves; tėvai negali atsilankyti, 
nes prispaudė lentelės, užbiro smiltelės ir t. t. Dainos šia te-

*
1 LTR 3264.
2 LTR 3118(53), 3770(8), 3798(19).
3 M. Fe d ero w sk i, Lud białoruski, t. V, Warszawa, 1958, Nr. 899. 
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ma sutinkamos tiktai rytinėje, esančioje kaimynystėje su 
Baltarusija, Lietuvos dalyje. Tokių dainų užrašyta ir Dieve
niškių apylinkėse. Jų daug rasta ir to krašto baltarusiškose 
vestuvinėse dainose, pvz. ,,Tai Aniulės tėvelis"1, ,,Da czyja 
heto matka"1 2.

1 LTR 2631(8).
2 M. Federowski, Lud białoruski, t. V, Nr. 1003.

Lietuviškų krikštynų dainų Dieveniškių apylinkėse užra
šyta žymiai mažiau, negu baltarusiškų. Ir tuose negausiuose 
užrašymuose randame bendrų abiem tautoms motyvų, ypač 
kūmų humoristiniuose apdainavimuose.

Dieveniškių krašte vaikų dainų užrašyta palyginti nema
žai. Tai daugiausia lopšinės ir vaikų žaidinimo dainelės. Iš 
dieveniškėnų lietuvių pateikėjų užrašyta nemažai ir baltaru
siškų vaikų dainų (11 tipų). Ypač mišriose šeimose tos dainos 
gyvuoja lygiomis teisėmis lietuviškai ir baltarusiškai.

Lyginant šeimos dainas, į akis krinta tai, kad baltarusiai 
turi keletą dainų apie vyro ir žmonos meilę, gražius jų san
tykius, apie užuojautą ir pagalbą mylimai žmonai. M. Fede- 
rovskis šias dainas išskiria net į atitinkamą skyrių — „Lai
minga šeima". Tuo tarpu lietuvių liaudies dainose apie šeimą 
daugiau yra priekaištų berneliui, kad vedęs jis užmiršo, ką 
mergelei žadėjo, aukštinamas mergelės gyvenimas ,,pas mo
čiutę", skundžiamasi anyta, mošomis ir berneliu, kuris neūž- 
taria prieš piktą anytą. Apie piktą anytą, šešurą daug dainų 
turi ir baltarusiai. Tačiau daugiausia bendrų dainų, ypač bū
dingų rytų Lietuvai ir gretimoms Baltarusijos sritims, — apie 
vyro ir žmonos nesantaiką: apie girtuoklį, neištikimą, nemy
lintį vyrą. Sie santykiai piešiami labai konkrečiais, realisti
niais vaizdais, kiek neįprastais lietuvių šeimos dainoms. Ki
tose Lietuvos vietose tos dainos daugiau išsidailino, o Die
veniškių apylinkėse, stipriai veikiant baltarusiškai tradicijai, 
jos neištobulėjo ir atrodo lyg kažkoks proziškas įvykių per
pasakojimas.
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Meilės dainų Dieveniškių apylinkėse užrašyta nemaža. 
Bet tai pavieniai tipų užrašymai. Jose silpnai užčiuopiami 
bendrumai su baltarusių dainomis, išskyrus vieną kitą ro
mansą.

Baltarusiai, kaip ir lietuviai, turi vaišių dainų, kurios 
spausdintuose šaltiniuose taip pat išskiriamos iš kitų dainų. 
Tai rodo mūsų ir baltarusių šių dainų artumą, nes, pavyzdžiui, 
rusų tautosakoje vaišių dainų nėra. Tačiau, nežiūrint jų mo
tyvų bendrumo, ypač vaišių pabaigos dainose, kai svečiai 
raginami namo, lietuvių vaišių dainos yra turtingesnės. Die
veniškių apylinkėse užrašyta nedidelis pluoštas lietuvių vai
šių dainų, bet jos gražios, šmaikščios, savo tematika artimos 
visoje Lietuvoje dainuojamoms vaišių dainoms. Skiriasi tik 
tuo, kad kitose Lietuvos vietose mieli kaimynai, susirinkę 
pasivaišinti, šlovina alutį, o čia — degtinėlę, kai kitur ištuš
tėjusi bačkelė ąsotėlį bara, tai čia butelėlis barilkėlę bara, 
kam išviliojo paskutinį lašą. Aiškiai matyti, kad tai ne alaus 
kraštas. Susiėję su savo kaimynais baltarusiais, dieveniškėnai 
dainuoja ir baltarusiškas vaišių dainas. Ekspedicijos metu 
buvo užrašytos 3 tokios dainos.

Dieveniškių apylinkių varguomenė praeityje buvo pri
versta susidurti su emigracija. Neturtingiesiems teko keliau
ti svetur darbo ir duonos ieškoti. Emigracija ypač sustiprėjo 
lenkų okupacijos metais. Dieveniškėnų dainose randame jos 
atspindžių. Užrašytos trys emigrantų dainos, kuriose skamba 
ryškūs savo gyvenimiška tiesa motyvai. Baltarusiškų emig
rantų dainų nepavyko rasti, nors pateikėjai teigė, jog apie 
emigrantų gyvenimą taip pat dainuoja baltarusiai bei lenkai, 
ir nurodė panašią lenkišką dainą: ,,Oi, ty, Ameryka, ty jestesz 
przeklęta"1.

Nors dieveniškėnų talalinėse ir humoristinėse dainose su
tinkame posmų, negailinčių pašaipos savo kaimynams balta
rusiams, dainose vadinamiems gudais (žinoma, tuo pačiu at-

*
1 LTR 3797(6).
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silygina ir kaimynai), tačiau daug yra ir bendrų šios rūšies 
dainų. Kai kurios užrašytos lietuviškai ir baltarusiškai: „Mu
šė mane vyras"1, «Муж меня бил»2, „Sugalvojo senis diedas 
rudenį ženytis"3, „Aženiysie staryczók"4. Jos sutinkamos tik 
rytinėje Lietuvos dalyje.

Dieveniškių apylinkėse lietuvių liaudies karinių-istorinių 
dainų užrašyta nedaug, iš viso tik 12 tipų. Iš jų 8 turi dides
nių ar mažesnių bendrumų su baltarusių karinėmis-istorinė- 
mis, ypač su rekrutų dainomis. O kai palygini lietuvių kari- 
nes-istorines dainas su M. Federovskio ir P. Šeino surinktomis 
baltarusių karinėmis, rekrutų dainomis, šių dainų artimumas 
tiesiog stebina. Tai yra pastebėjusi ir D. Krištopaitė5.

Be abejonės, kaimyninių tautų gyvenimo sąlygos, bend
ros kovos su priešais, vienodai sunki tarnyba caro armijoje, 
sunki rekrutų dalia sudarė palankias sąlygas išplisti bend
riems karinių-istorinių dainų motyvams.

Dieveniškių apylinkėse labai populiarios baladės. Kadan
gi baladžių siužetai yra tarptautinio pobūdžio, žinomi vidu
rio ir rytų Europos tautose, tik kiekvienos tautos savaip 
traktuojami, tad randame ir lietuviškų bei baltarusiškų ba
ladžių atitikmenų. Įdomu, kad Dieveniškių apylinkėse beveik 
visas balades iš vietinių žmonių pavyko užrašyti ir lietuviš
kai, ir baltarusiškai. Padainavo jas lietuviai. Ypatingai iš
baigtos ir meniškos M. Akuškienės iš Skraičionių kaimo 
baladės6.

Dieveniškių ir artimiausių jų kaimynų dainų bendrumai, 
savitarpio įtakos atskiri bruožai čia tepaliesti labai trumpai. 
Tai tik darbo pradžia. Kai kuriuos klausimus reikėtų dar

*
1 LTR 3118(89), 3482(18).
2 LTR 3482(19).
3 LTR 3118(66).
4 M. Federowski, Lud białoruski, t. VI, Nr. 2463, 2464, 2465, 2466.
5 D. Krištopaitė, Lietuvių liaudies karinės-istorinės dainos, Vilnius, 
1965.
6 LTR 3797(47, 50, 51).
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daugiau patyrinėti ir paieškoti nuodugnesnio atsakymo. Pa
vyzdžiui, kodėl dainos, turinčios ypač ryškių bendrumų su 
baltarusių dainomis, kitose Lietuvos vietose yra gražesnės, 
meniškesnės, o čia baltarusių kaimynystėje gana padrikos, 
menkesnės. Reikėtų daugiau patyrinėti ir kalendorinių dainų 
bendrumus, kodėl kai kurie kalendoriniai ciklai turi daugiau 
bendrumų, o kiti mažiau. Labiau susidomėjus kaimyninių 
tautų dainomis, galima būtų geriau išryškinti lietuvių liau
dies dainų nacionalinę specifiką.

Dieveniškių apylinkių vaikų dainų repertuaras nėra platus, 
nors gana savitas ir įdomus. Ankstesniuose Dieveniškių tau
tosakos rinkiniuose vaikų dainų užrašymų maža terandame. 
Šią spragą išlygino kraštotyrininkų ekspedicijos dalyviai, už
rašinėj ę vaikų dainas ir užfiksavę apie 40 jų tipų.1 Užrašytoji 
medžiaga leidžia aptarti vaikų dainų pobūdį ir jų gyvavimą 
šiose apylinkėse.

Iš visų vaikų dainų žanrų mažiausia užfiksuota lopšinių. 
Keletą lopšinių padainavo L. Šilabritienė. Kadangi Dieveniš
kių apylinkėse ši pateikėja — viena iš kūrybingiausių, dau
gelis jos lopšinių yra improvizacinio pobūdžio. Pasak patei
kėjos, lopšines ji sugalvodavusi čia pat, vaiką supdama. Jos 
lopšinėse vyrauja individualinis pradas, tradicinių formulių 
jose žymiai mažiau, nors randame būdingų lopšinėms gyvu-

*
1 Žymesnės Dieveniškių vaikų dainų pateikėjos yra šios: Liudvika Šilabri
tienė iš Žižmų kaimo, Marija Povilaitienė iš Mačiučių (dabar gyvenanti Vil
niuje), Marija Seržantaitė (jau mirusi), Sofija Siliukienė, Anelė ButrimavL 
čienė iš Lastaučikų k., Anelė Butrimienė iš Skraičionių ir kt.
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lėlių — katinėlio, laputės, vištelių — įvaizdžių. Pateikiame 
tipingą Šilabritienės lopšinių pavyzdį:

Ciūčiai liūliai, dukrelę, 
Ciūčiai liūliai, mažukę, 
Ciūčiai liūliai, miegulio, 
Ma vaikeli gražuti, 
Ma vaikeli mažuti.
Apsik apsik, katule, 
Nesubudink dukrelės, 
Nesubudink Onutės.1

Katinėlio motyvas dažniau sutinkamas baltarusių lopšinė
se. Pateikėjai, matyt, bus turėjęs įtakos paplitęs šiose apy
linkėse baltarusiškos lopšinės tekstas:

Ты, каток, не бурчи, 
Мне дитяти не буди.2

Žymiai daugiau užrašyta vaikų žaidinimų — trumpų dai
nelių ar eiliavimų, dainuojamų ar sakomų mažiems vaikams, 
norint juos pralinksminti, nuraminti.

Labiausiai paplitęs vaikų žaidinimas Dieveniškių apylin
kėse yra „Grūdu grūdu grūdutį". Tai savita plačiai žinomos 
visoje Lietuvoje dainelės „Viru viru košę“ versija. Šis tekste- 
lis dainuojamas arba sakomas žaidžiant su vaiko pirščiukais. 
Labiausiai jis mėgstamas šiaurės ir vidurio Aukštaičiuose. 
Šio tipo žaidinimas turi keletą versijų su skirtingomis pra
džiomis („Viru viru košę", „Virė virė pelelė košelę", „Grūdu 
grūdu čiulkinį" ir kt.) ir įvairiomis turtingomis pabaigų va
riacijomis. Dieveniškių apylinkėse gyvuoja gana pastovi, ta
čiau savita versija. Žaidinimas prasideda eilute „Grūdu grū
du grūdutį" ir yra artimas kitų rajonų dzūkų versijoms „Grū
du grūdu grūcukę" arba „Grūdu grūdu čiulkinį". Šitokioje

*
1 LTR 3483(18).
2 LTR 3801(20). 
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dainelės pradžioje primenamas dzūkų kaimui būdingas se
noviškas valgio gaminimo būdas.

Pilniausias tekstas užrašytas iš Anelės Butrimavičienės, 
gyv. Lastaučikų kaime (žr. šio leidinio dainų pavyzdį Nr. 14). 
Iš kitų variantų jis išsiskiria įjungtu nauju buitiniu motyvu. 
Mama verda košelę „ant priepečkėlio sėdėdama, kačergėle 
maišydama".

Daugelyje šios dainelės variantų yra įsiterpęs jokia lo
gika nepaaiškinamas įvaizdis: verda košelę, „nei juodą, nei 
baltą, snukutį apkaltą" arba „pas pušį prikaltą". Neaiškios 
prasmės įvaizdžiai vaikų dainelėse yra dažnas reiškinys: jie 
atsiranda dėl rimo, žodžių sąskambio, kadangi vaikų dainose, 
taikantis prie vaikų psichikos, teksto prasmė pateikėjams ne 
visada rūpi. Tačiau kūrybingesni pateikėjai stengiasi tokias 
vietas ištaisyti; štai viename variante kalbama apie košelę, 
„nei juodą, nei baltą, iš grikučių maltą“1.

Visiems Dieveniškių variantams būdinga graži, meniška 
dainelės pabaiga — ryškus, lakoniškas dzūkų peizažo pie
šinys:

Bėk, pelyte, vandenio: 
Čia kalnelis, čia lobelis, 
Čia gilus gilus šulnelis.2

Ši meniška „košelės virimo" Dieveniškių versija artimai 
susijusi su Varėnos, Liškiavos, Druskininkų variantais. Ta
čiau, palyginus su jais, joje jaučiamas nemažas dieveniškėnų 
kūrybos indėlis.

Dieveniškėse paplitę ir daugiau vaikų žaidinimų. Populia
rios čia „katutės", arba „ladutės", „kėkavimai", kurie žinomi 
visuose Lietuvos kampeliuose. Šių žaidinimų Dieveniškių va
riantai, palyginus su kitų Lietuvos vietovių, yra skurdesni. 
Pavyzdžiui, čia neteko užrašyti taip mėgiamų Aukštaičiuose 
tradicinių kėkavimų tekstų apie meškutę, vežančią per tiltą 
*
1 LTR 3798(86).
2 LTR 3795 11(48).
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šėką, arba Dominyką, Iš L. Silabritienės užrašytas kėkavimas 
yra improvizacinis, primenantis lopšinę:

Kėkuc kėkuc, vaikiuką,
Kėkuc kėkuc, mažutį, 
Kėkuc kėkuc, gražutį, 
Opa opa...... 1

Dieveniškių apylinkėse yra užrašyta savitų, niekur kitur 
negirdėtų žaidinimų tekstų. Marija Povilaitienė pateikė ši
tokį žaidinimą:

Cerbaba, čerbaba,
Marga višta, 
Tvoron kišta, 
Raiščių rišta, 
Vanagų pešta, 
Lap, lap, lap, lap.2

Pateikėjos nurodymu, šis žaidinimas atliekamas, tekstą 
dainuojant rečitatyvu, įgnybus vaikams į rankų plaštakas. 
Ties žodžiais ,,lap, lap, lap" rankomis plasnojama.

Lopšinėmis ir žaidinimais vaikų dainos neišsisemia. Dides
ni vaikai patys mėgsta dainuoti arba mielai klausosi dainų 
apie žvėrelius ir paukštelius. Dieveniškėse gyvuoja daugelis 
visoje Lietuvoje žinomų siužetų gyvūnijos tematika. Čia už
rašyta ,,Tindi rindi raška", ,,Du gaideliai", ,,Šarkele varnele", 
„Kumpu snapu pelėda", „Turėjo bobutė žilą oželį", „O kur 
tu buvai, oželi mano" ir kt. Tačiau šie dainų tipai Dieveniškių 
dirvoje neišaugo į savitas atskiras versijas. Jie nesiskiria iš 
kitose Lietuvos vietose dainuojamų variantų; kai kurie teks
tai primiršti, gyvuoja tik nuotrupomis.

Populiariausias, daugelį kartų užrašytas siužetas yra „Šoko 
šarka pasipūtus". Si daina priklauso gausiai dainų grupei apie

*
1 LTR 3483(21).
2 LTR 3118(135).
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paukščių vestuves bei puotas. Jos nebuvo kurtos vaikams, 
tačiau ilgainiui dėl savo turinio bei formos atėjo į vaikų 
repertuarą. Dar ir dabartiniu metu kai kuriose vietose, pa
vyzdžiui, Žemaičiuose, jos užfiksuojamos kaip pokylių, vai
šių dainos. Dieveniškėnuose ši daina taip pat nėra ištisai 
perėjusi į vaikų repertuarą. Sofijos Mackevičienės iš Žižmų 
kaimo teigimu, tai esanti „jos tėvelio daina įsigėrus". Ir dau
giau pastabų rodo, kad ji čia gyvuoja kaip vaišių daina.

Daina „Šoko šarka pasipūtus" žinoma rytų Lietuvoje: ją 
dainuoja Tverečiuje, Švenčionyse, Ukmergės apylinkėse. Ta
čiau šių vietovių tekstų variantų turinys apima tiktai vestu
vių dalyvių išskaičiavimą, tuo tarpu Dieveniškių versijoje 
dar prijungiamas vaišių motyvas.

Su gyvūnijos tematika artimai susijusios vadinamosios for- 
mulinės dainos, kurių Dieveniškių apylinkėse taip pat ne
maža užrašyta.

Formulinių dainų klausimas yra labai sudėtingas. Tai sa
vitas dainų žanras, savo kilme siekiantis gilią senovę ir to
limas šalis, kadaise turėjęs apeiginį, kultinį pobūdį. Formu- 
linės dainos, išplitusios daugelyje Europos ir Azijos šalių, yra 
neatskiriamai susipynusios su formulinėmis pasakomis. Lie
tuvių tautosakoje tie patys siužetai vienur laikomi pasako
mis, kitur — dainomis. Griežtai jų atskirti neįmanoma.

Dieveniškių apylinkėse išplitę šie formulinių dainų ir pa
sakų siužetai: „Mačiau mačiau kukutį", „Tarnavau vargavau 
pas poną", „Du du du, atskrido bacėnas", „Byly, byly, pa
supk mane".

„Mačiau mačiau kukutį" užrašytas tik vienas variantas 
iš M. Povilaitienės, todėl sunku spręsti apie dainos populia
rumą šiose apylinkėse. Jos tekstas panašus į dzūkiškuosius 
variantus, užrašytus apie Varėną, Valkininką, Eišiškes, Ro- 
dūnią, Lydą. Galimas daiktas, ši versija gyvavo ir Dieveniš
kių apylinkėse, tik pastaruoju metu kiek primiršta.

Įdomu, kad prie šios dainos, kaip ir daugumos formulinių 
dainų, yra dainininkės pastaba, jog ją dainuoja „vaikus 
migdant".
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Žymiai populiaresnis siužetas Dieveniškių apylinkėse yra 
,,Tarnavau vargavau pas poną". Ekspedicijos metu jis užra
šytas penketą kartų. Šis siužetas priklauso formulinių kumu- 
liatyvinių dainų rūšiai. Jis plačiai žinomas visoje Lietuvoje 
(kiek mažiau Žemaičiuose)1. Tačiau ji nepasižymi turtingais 
variantais bei versijomis. Tekstai paprastai skiriasi ilgumu, 
apdainuojamų gyvulių bei paukščių skaičiumi, jų garsų pa
mėgdžiojimu.

Nieku ypatingu nepasižymi ir Dieveniškių variantai. Įdo
mu, kad pirmoje eilutėje dieveniškėnai išlaikė gražius lie- 
tuviškus žodžius ,,Tarnavau vargavau pas poną", kai tuo tar
pu vidurio Lietuvoje ši daina dažnai pradedama „Slūžijau 
tūžijau pas poną". Dainoje minimi tie patys paukščiai ir gy
vuliai: vištytė, gaidelis, antytė, avelė, karvelė, arkliukas ir 
kt. Kai kurie Dieveniškių pateikėjai dainą išvysto toliau. Štai 
Vladislovo Silabrito iš Kalvių kaimo padainuoto varianto 
paskutinis posmas:

Tarnavau vargavau pas poną, 
Dovanoj man ponas žemelę. 
Toj žemelė duonos duoda, 
Tas arkliukas žemę dirba, 
Toj karvytė pieno duoda, 
Toj kiaulaitė kruku-ruku, 
Toj žąsytė gigu-gagu, 
Tas gaidžiukas kakarieku, 
Toj vištaitė kiaušius deda, 
Iš tų kiaušių vaikus veda — 
Mažickus, gražickus, geltonus.2

Pirmosios posmo eilutės, atspindinčios valstiečio buitį, bū
dingos tiktai Dieveniškių variantams. Jose matai meilę ir 
pagarbą žemei, jos didelę reikšmę valstiečio gyvenime.

Ж
’ Sisteminio lietuvių liaudies dainų katalogo duomenimis, turime 150 šios 
dainos užrašymų.
2 LTR 3801(35).
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Labiausiai išplitęs formulinės dainos tipas yra „Du du du, 
atskrido bacėnas". Tai — vienas populiariausių kūrinių, nes 
iš Dieveniškių apylinkių yra apie 20 jo užrašymų. Ją moka 
beveik kiekvienas pateikėjas, nors ne visi atsimena pilną 
tekstą. Šiame kūrinyje ryškiausiai atsispindi formulinių dainų 
ir pasakų tarpusavio sąveikos sudėtingumas. Labai sunku 
aptarti „Bacėno" žanrą. Vietos gyventojų dauguma šį kūrinį 
traktuoja kaip pasaką, vadina jį ,,sėkmė", kaip ir visas pa
sakas. Vis dėlto jos neseka, bet dainuoja. Žižmų kaimo pa
teikėja S. Siliukienė pažymėjo dvejopą jos pobūdį, sakydama, 
kad tai esanti ir ,,sėkmė", ir „giesmė". Todėl ją laikyti daina 
galima tik sąlyginai. ,,Bacėnas" turi tam tikrą būdingą dai
noms funkciją. Dauguma pateikėjų jį laiko vaikų tautosakos 
kūriniu. Jis „giedamas" arba sekamas „mažickiemu vaikamu, 
kai tik pradeda ūtaryt", dažniausiai prieš užmingant. Tačiau 
yra pateikėjų, nurodančių kalendorinį jo pobūdį. M. Povilai - 
tienė laiko šią dainą „kalėdine". Si pateikėjos pastaba labai 
reikšminga. Sprendžiant iš klausimų-atsakymų formos, tam 
tikrų įvaizdžių, galima būtų manyti kadaise ją buvus kalen
dorinių apeigų daina ir tik vėliau perėjus į vaikų tautosaką. 
Tarybiniai folkloristai (V. Toporovas, V. Čičerovas) yra pa
stebėję vaikų tautosakos ryšį su kalendorine poezija. Topo
rovas savo straipsnyje „Iš baltų-slavų tautosakinių ryšių sri
ties"1, kalbėdamas apie slaviškus ir lietuviškus formulinių 
dainų siužetus, konkrečiai paliečia „Atlėkė erelis dideliu gū
želiu" ir „Pinu pinu pynę", kurios artimai siejasi su „Bacėno" 
variantais. Autorius laiko jas kalendorinėmis dainomis, per
ėjusiomis į vaikų repertuarą ir virtusiomis pasakomis. Die
veniškių „Bacėnas" šią Toporovo mintį iš dalies paremtų.

1 В. И. Топоров, Из области балто-славянских фольклорных связей, 
Lietuvių kalbotyros klausimai, t. VI, 1963, p. 149—175.

„Bacėnas" yra ryški savita formulinės dainos „Pinu pinu 
pynę" versija. Ta daina daugiausia žinoma šiaurės ir piet
ryčių Lietuvoje, kiek mažiau Žemaičiuose. Šis formulinės 
dainos tipas turi keletą ryškių gana pastovių versijų su skir

254



POETINĖ LIAUDIES KŪRYBA

tingomis pradžiomis: „Pinu pinu pynę11, „Atlėkė erelis dideliu 
gūželiu11, „Ožkelė barzdelė11, „Liuli liuli, šiaudų kūlį11, „Atjojo 
Žalnierius šienelio pirkti11 ir kt. Visos šios skirtingos pradinės 
situacijos susilieja į vieną klausimų-atsakymų pynę, liečian
čią valstiečio buitį, ūkio darbus, gyvulius. Sie realistiški bui
tiško pobūdžio klausimai-atsakymai yra pastovioji kūrinio 
dalis, tai lyg skeletas, jungiantis visas versijas.

Toliau klausimai ir atsakymai keičiasi, įsilieja fantastika, 
atsiranda tolimi kasdieninei buičiai motyvai, kurie versijose 
skirtingai išsiplėtoja. Čia minimi kalnai, marios, kviečiai, si
dabriniai, variniai indai, ponai ir kt.

Šitoje turtingų versijų eilėje iškyla originali ir savita Die
veniškių versija, prasidedanti žodžiais, „Du du du, atskrido 
bacėnas"1. Įdomu, kad su kitomis versijomis ją jungia ne 
pirmoji, bet antroji, fantastiškoji, dalis. Todėl ją galima būtų 
laikyti atskiru dainos ar pasakos tipu, tačiau turinčiu bendrų 
motyvų su minėtomis versijomis.

Pirmoje „Bacėno11 dalyje sukurtas savitas, niekur kitur 
nesutiktas sodrus kaimo buities piešinys: atskrenda „bacė
nas11, prašo bobos kirvio; jis malką kapos, košelę virs, pieme
nis valgydins.

Daugelis pateikėjų šiuo realistiniu vaizdu ir užbaigia dai
ną. Ją būtų galima laikyti trumpąja versija. Tačiau didesnė 
pusė pateikėjų kūrinį tęsia toliau, įjungdami motyvus, kurie 
ją sieja su minėtu dainos tipu „Pinu pinu pynę11.

Šie motyvai šakojasi į dvi ryškias linijas — vienur mini
mos marios, kurios nendrėm užaugo, nendres mergos nuplo
vė, jos ištekėjo, o jų vyrai vainon išjojo, kitur figūruoja 
metalo indų atributika: kalnuose sidabrinė „dieška11, joje 
„bliūdas11, „bliūde11 sidabrinis ar varinis šaukštas, jame aguo
nos grūdas, kurį gaidys sulesa. Kai kuriuose variantuose šie 
abu motyvai darniai susijungia.

Turint apie dvidešimt šio kūrinio tekstų užrašymų, ne
sunku pasekti individualių pateikėjų kūrybinį indėlį.

*
1 Žr. Dainų pavyzdį Nr. 13.
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Įsigilinus į visus tekstus, galima pastebėti, kad pirmoji 
dalis yra gana pastovi. Joje nupiešti buities vaizdai visiems 
artimi, suprantami, klausimai ir atsakymai nuoseklūs, santū
rūs, nėra ko išmesti nei pridėti.

Klausimų ir atsakymų formulės beveik nejudinamos. Dau
giau gyvumo randame šios dalies pabaigoje. Pateikėjai pra
plečia vaizdinį turinį, įveda naujų buitinių detalių.

Ypatingai ryškią dainos pabaigą, labai netikėtą, neišplau
kiančią iš turinio, tačiau pasiekiančią didelio humoristinio 
efekto, sukuria A. Butrimavičienė:

Du du du, kam tos karvės?
Du du du, diedą kašėn, bobą maišam'

Šia netikėta pabaiga tarytum nutraukiama begalinė klau
simų pynė.

Daugiau keičiama antroji „Bacėno" dalis. Šioje dalyje pai
niojami veikėjai (gaidys, kiaulės), keičiami indai (piesta, dieš- 
ka, bliūdas) ir jų metalų rūšys (alavinis, sidabrinis, varinis), 
minimos įvairios grūdų rūšys (kviečio grūdas, miežio grūdas).

Kai kuriuose variantuose ir šios dalies pabaiga traktuoja
ma humoristiškai, nebeteikiant įvaizdžiams gilesnės prasmės:

— Kur jų vaina?
— Ant pečiaus su tarakonais.2

„Bacėno“ siužetas yra vienas iš vertingiausių vaikų tau
tosakos užrašymų Dieveniškių apylinkėse. Jis įlieja naujos 
šviesos į formulinių dainų ir pasakų genezę bei raidą lietuvių 
tautosakoje, pateikia konkrečių duomenų kalendorinės ir vai
kų poezijos santykiams nustatyti.

Be gyvūnijos tematikos, vaikai mėgsta dainas apie įvai
rius darbus. Dieveniškių apylinkėse išplitusi daina ,,Aš pa
sėjau vieną pupą".

*
1 LTR 3795(41).
2 LTR 3482(12).
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Tai linksma dainelė su ištęstu humoristiniu refrenu, tarsi 
linarūtės ar šienapiūtės dainos parodija. Savo kilme ji grei
čiausiai siejasi su darbo dainomis ir tik vėliau yra perėjusi 
į vaikų repertuarą. Dieveniškių variantai, kurių čia užrašyta 
gana nemaža, niekuo nesiskiria nuo kitų vietovių variantų.

Atskirą vaikų dainų grupę sudaro pačių vaikų kūryba. 
Populiariausi šios grupės kūrinėliai yra erzinimai. Tai trum
pos, šmaikščios dainelės, nukreiptos į tam tikrą asmenį. Erzi
na vieni kitus dažniausiai piemenys, paaugesni vaikai, todėl 
šių kūrinėlių poetikai nestinga grubumo, šiurkštumo.

Dieveniškių apylinkėse užrašyta maža erzinimų. Tai ne
reiškia, kad jie čia negyvuotų, bet, matyt, į juos nei rinkė
jai, nei pateikėjai nekreipė dėmesio.

Įdomus tipingas piemenų erzinimas užrašytas iš S. Siliu- 
kienės:

Sūžiniai, dūžiniai, 
Ne su mumi gano, 
Bet su šunim dvaro, 
Šunis peni bliūdeliuosna, 
Patys ėda loveliuosna, 
Šunim kloja kailiniais, 
Patys klojas pagaliais.1

Be erzinimų, vaikų kūrybai priskiriami išsiskaičiavimai 
žaidimų pradžioje. Dieveniškių apylinkėse vaikai išsiskaičiuo
ja lietuviškai ir baltarusiškai. Čia žinomi populiarūs visoje 
Lietuvoje išsiskaičiavimai: „Sėdi boba ant grindų", „Kertu 
kertu penkiolika" ir kt.

Šiame straipsnelyje nepaliesti tokie tautosakos kūriniai, 
kaip lalavimai, piemenų dainos, vaikų žaidimų dainos. Nors 
tam tikra prasme tai vaikų tautosaka, tačiau ji yra pritapusi 
prie atskirų apeiginių bei funkcinių dainų grupių ir aptaria
ma šių grupių ribose.

*
1 LTR 3482(18).
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Peržvelgus Dieveniškių apylinkėse užrašytas vaikų dainas, 
matyti, kad jos čia gyvuoja gana aktyviai. Iš visų vaikų 
dainų žanrinių grupių daugiausia paplitę gyvūnijos apdai
navimai ir formulinės dainos. Būdamos artimos pietinių dzū
kų dainoms, Dieveniškių apylinkių vaikų dainos daugeliu 
atvejų sudaro savitas, originalias dzūkų dainų versijas, bū
dingas tik šioms apylinkėms.

Dieveniškių vaikų dainų tekstų meninis audinys yra san
tūrus, neperkrautas išraiškos priemonėmis, kupinas sodrių 
buities vaizdų. Jaučiamas polinkis į realistinį tikrovės suvo
kimą.

Pateikėjai kūrybiškai perima ir plečia vaikų dainų teks
tus, įnešdami ir individualios savo kūrybos. Tačiau vyksta 
ir užmiršimo procesas. Daugelis variantų ištisai nebeatku- 
riami.

Kraštotyrininkų ekspedicijos metu užrašytos vaikų dainos 
gražiai papildo lietuvių liaudies vaikų dainų lobyną, saugo
mą respublikos archyvuose.

KALENDORINES APEIGOS, 
PAPROČIAI IR TAUTOSAKA

258

Stasys Skrodenis

Dieveniškių apylinkės priklauso tiems retiems Lietuvos et
nografiniams rajonams, kur tebegyvuoja ar bent visai nese
niai gyvavo kalendorinių apeigų tautosaka ir pačios apeigos 
bei papročiai.* 1

*
1 Rašant straipsnį, panaudoti ne tik 1965 m. kraštotyrininkų ekspedicijos 
duomenys, bet ir Lietuvių kalbos ir literatūros instituto Tautosakos rank
raštyno (toliau — LTR), Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko universiteto stu
dentų tautosakos rinkiniai, laikomi Lietuvių literatūros katedroje (toliau — 
LLK), bei studentų etnografų surinkta medžiaga, saugoma universiteto 
Mokslinės bibliotekos Rankraščių skyriuje (toliau — VVU AEK).
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Kalendorinė tautosaka, daugiausia dainos, lydėjo įvairias 
metines apeigas, susijusias su žmonių gamybine veikla, su 
jų ūkinės sėkmės ir asmeninės laimės siekimais. Kalendori
nėms apeigoms ir papročiams bei poezijai nemaža įtakos pa
darė krikščionybė. Dėl to atskiri kalendoriniai laikotarpiai 
bei kai kurios šventės imtos vadinti krikščioniškais vardais.

Kalendorinių liaudies švenčių daugiausia žiemos ir pava
sario-vasaros metu. Dieveniškių apylinkės tuo požiūriu ne
sudaro išimties. Ryškiausiai čia išsiskiria žiemos švenčių cik
las (adventas, kalėdos, užgavėnes), o iš pavasario-vasaros — 
lalauninkų ir jurginių apeigos bei tautosaka.

Žiemos švenčių ciklo pradžia laikytina šv. Andriejaus 
diena (XI.30.), nors faktiškai kai kurie su žiema susiję pa
pročiai pradedami atlikinėti ir anksčiau, baigus ūkio darbus. 
Andriejaus dieną Dieveniškių apylinkių gyventojai, ypač 
merginos, stengdavosi išburti savo ateitį, trokšdavo sužinoti, 
ištekės ar ne, kas ir koks bus jų vyras, ir kitus dalykus. Tuo 
tikslu Andriejaus dienos vakarą į vandenį liedavo ištirpintą 
vašką, stebėdamos, kas nusilies: „jei žiedas — ištekės, jei 
vaikas — vaiką gaus" ir t. t. (Stalgonys, Kaziuliai ir kt.1). Po
puliariausias paprotys — kanapių sėjimas apie vieną ar net 
tris šulinius. Merginos kanapes sėdavo, kad niekas nematytų, 
su niekuo nekalbėdamos, o tik sakydavo tam tikrą žodinę 
formulę: „Sėju sėju kanapėles aplink šulnelį; duok, dieve, 
žinot, su kuo būsiu vieką gyvent" (Daubutiškės)2. Toks pa
protys žinomas Stalgonyse3, Kaziuliuose4, Žižmuose5 ir kituo
se kaimuose. Pasėjusios kanapes, bėgdavo namo gulti, pasi
dėdavo po galva vyriškas kelnes, ir ką susapnuodavo, tas 
turėjo būti jos vyru.

Per Andriejų būdavo atliekama ir daugiau būrimų, ana
logiškų kūčių ar Naujųjų metų išvakarių būrimams. Dauge-

*
1 LTR 3800(39); WU AEK, b. 51, p. 40.
2 LTR 3800(18).
3 LTR 3800(41).
4 VVU AEK, b. 51, p. 40.
5 VVU AEK, b. 63, p. 111.
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lis jų susisieja. Pvz., per Andriejų nulaužia vyšnios šakelę, 
užkiša troboje už paveikslo ir laiko iki kūčių. Kūčių vakarą 
žiūri: jei šakelė pražydėjusi — ištekės, jei sudžiūvusi — mirs 
(Žižmai1, Stalgonys2, Siauriniai3).

Kodėl naujametiniai papročiai sutapo su bažnytine And
riejaus diena, sunku pasakyti. Greičiausiai tai įvyko veikiant 
bažnyčiai, kuri naujų bažnytinių metų pradžia padarė ad
vento pradžią. Tai teigia ir lenkų tyrinėtojas H. Lopacinskis4.

Adventas nesustingdydavo dieveniškėnų gyvenimo. 
Advento metu vakarais merginos sueidavo į vieną pirkią 
dirbti — verpti, juostų austi, skarinių mastyti. Suėjusios jos 
dainuodavo, žaisdavo. Tos dainos, čia vadinamos adventinė
mis, o kartais ir kalėdinėmis, — brangi retenybė. Jos iki mū
sų laikų išsilaikė tik Dzūkuose, kur išliko gyvos ir tokio 
bendro vakaravimo tradicijos.

Dieveniškių apylinkėse merginos vakaronių metu dainavo 
gana daug dainų. Čia skambėjo dainos apie obelėlę (,,Do 
žaliam sode obelėlė"), apie vanagėlį („Leliumoj, skrido va
nagėlis"), apie pabėgusius žirgelius („Ažu marių marių žalia 
žolelė"), apie bitelę („Leliumoj, tu bitule"), apie atbėgusį 
„juodą kudlotą" („Aš ir paskėliau tai labai anksti") ir kt. Tai 
populiariausios naujametinio ciklo dainos, kurių daugiausia 
variantų užrašyta šios ekspedicijos metu. Kai kuriuose kai
muose, pvz., Daubutiškėse, Stalgonyse, Pupiškėse ir net Ri- 
mašiuose, jau ir tos ne visos dainuojamos. Ten populiariau
sia daina yra apie „juodą kudlotą". Tačiau ir ji dabar prara
dusi daug seniesiems variantams būdingų bruožų ir tapusi 
humoristine daina, nors tradicinis priedainis („čiūčiai liū
liai") bei melodija išliko nepakitusi.

Naujametinio ciklo dainos apdainuoja žmonių gyve
nimą, jų santykius. Jose vaizduojamas mergelės jaunystės

*
1 VVU AEK, b. 63, p. 105.
2 LTR 3800(40).
3 VVU AEK, b. 51, p. 40.
4 H. Łopaciński, Najdawniejsze świadectwo polskie o wróżbach w 
wigilję św. Andrzeja, „Wisła", t- XI, zesz. 4, 1897, p. 641—645, 
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grožis, piešiamas piršlių atsilankymas pas ją, apdainuojama, 
kaip bernelis ieško mergelės, kaip ją renkasi, išsakomos jo 
etinės ir estetinės pažiūros į išsirinktąją. Pavyzdžiui, dainoje 
„Leliumoj, skrido vanagėlis" bernelis išsirenka mergelę 
„baltą raudoną", kuri yra darbininkė1. Tik visa tai piešiama 
simboliniais vaizdais. Minėtoje dainoje bernelio simbolis yra 
vanagėlis.

Kitoje labai nuotaikingoje dainoje mergaitės jaunystė, jos 
grožis atskleidžiamas simboliniu žydinčios obelėlės vaizdu. 
Kaip sode obelėlė gražiai žialiavo, „balti žiedeliai baltavo", 
taip „naujam dvare mergelė" gražiai mergavo, kaselę šukavo, 
„šilko kasnyką pynėjo". Tačiau atjoja nemylimas, už kurio 
ji turi tekėti, prarasdama gražias jaunystės dienas. Mergelės 
dramatiškus pergyvenimus, ištekėjus už nemylimo bernelio, 
išryškina vėjelio nupūstų obels žiedų vaizdai: kaip „ištiko 
vėjelis", „žali lapeliai nubyrėjo", o kaip „atjojo neliūbas (ne
mylimas)..., rusą kaselę raspynė"2. Šiuo principu konstruo
jami meniniai vaizdai turi dvi paralelines šakas: vieną — iš 
gamtos, o antrą — iš žmogaus gyvenimo. Tokio pobūdžio 
dainų yra dauguma.

Naujametinio periodo dainas iš kitų tarpo skiria ir spe
cifiniai priedainiai. Dieveniškių apylinkėse užrašytosios dai
nos nepasižymi dideliu priedainių įvairumu, kaip kitur Dzū
kuose. Čia populiariausi priedainiai yra „leliumoj", „čiūčiai 
liūliai", „kalėda" ir „rana mirana". Priedainiai formavo dainų 
tekstų ir melodijų struktūrą strofomis, kurios beveik be iš
imties dvieilės.

Visos naujametinio periodo dainos yra vienos iš vertin
giausių kalendorinių apeigų tautosakos žanrų.

Po advento ėjo didžiausia žiemos šventė — kalėdos 
(XII.25), sutapusi su žiemos solsticija. Liaudyje jos buvo api
pintos įvairiais papročiais, prietarais, ypač jų išvakarės, va
dinamos k ū č i o m i s. Per kūčias buvo tiekiami specialūs

*
1 LTR 3798(68, 135, 136); 3799(32, 135); LLK 7(15) ir kt.
2 LTR 3799(145); var.: 3798(63).
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valgiai iš žemdirbio auginamų javų. Antai, Daubutiškių k. 
tiekdavo grybų, aguonų, „kleckus kruglus", virė žirnių, pu
pų ir kt.1 Aguonos, žirniai, pupos, grūdai buvo pagrindinis 
kūčių valgis.

Visuose Dieveniškių apylinkių kaimuose užrašyta daugy
bė būrimų, kuriais žmonės siekė sužinoti savo laimę ir išsi
aiškinti, kaip klosis ūkinis gyvenimas ateinančiais metais. 
Iš merginų mėgstamiausių būrimų yra keletas. 1. Kūčių va
kare merginos po trimis dubenimis ar vyrų kepurėmis pavo- 
žia rožančių, žiedą, lėlę arba duoną; ką kuri atverčia, taip 
jai ir bus: jei žiedas — ištekės, jei rožančius — mirs arba 
taps davatka, jei duona — bus sena merga (Bėčionys2, Stal- 
gonys3). 2. Per kūčias išsikepa bandelių; jas padeda ant 
slenksčio, įleidžia šunį ir žiūri, kurios merginos pirma pa
griebs bandelę, ta pirma ištekės; panašiai stebėdavo vištos 
ar gaidžio elgesį prie papiltų miežių krūvelių (Bėčionys4, 
Mačiučiai5, Žižmai6). Merginos skaičiuoja parneštų į trobą 
malkų kiekį: jei porinis — ištekės, jei ne — neištekės; ana
logiškai skaičiuojami ir tvorų kuolai, apėmus juos ištiestomis 
į šalis rankomis (Mačiučiai7, Ramoškos8 ir kt.). Beveik neuž
fiksuota vadinamųjų „baisiųjų būrimų" (su veidrodžiu, žvake 
ir pan.).

Žiemos ir vasaros solsticijos buvo apipintos įvairiais prie
tarais, nes žmonės galvojo, jog tuomet įvairios nepalankios 
žmogui jėgos įgyjančios laisvę ir galinčios kenkti, jeigu jų 
nebus saugojamas!. Pavyzdžiui, po žiemos solsticijos dviejų 
savaičių laikotarpis, dieveniškėnų vadinamas tarpukalėdžiu, 
buvo itin pavojingas. Pateikėjos iš Daubutiškių k. liudijimu,

Ж
1 LTR 3800(19).
2 WU AEK, b. 63, p. 106.
3 LTR 3800(43).
4 VVU AEK, b. 63, p. 106.
5 LTR 2919(314, 315J.
6 VVU AEK, b. 63, p. 110—111.
7 LTR 2919(316, 317).
8 LTR 2919(343, 349).
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vakare mergos neverpdavo kuodelio, o tik rytą. Vakare tik 
susirenka, pagieda, „kas pančiakas daro, kas skarinį masto"1. 
Apskritai, per tarpukalėdį nelopydavo, neskaldydavo malkų, 
kad kitais metais avys nevestų keršų ar sulaužytomis kojo
mis ėriukų.

1 LTR 3800(21).
2 LTR 3800(23), Daubutiškių k.
3 WU AEK, b. 59, p. 57.
4 LTR 3800(16).

Prie žiemos švenčių priklauso užgavėnes — užugavos. 
Šiose apylinkėse jos buvo švenčiamos tris dienas — sekma
dienį, pirmadienį ir antradienį, bet nepasižymėjo kokiais nors 
išskirtiniais bruožais, karnavalinėmis eisenomis. Žmonės tik 
supdavosi, važinėdavosi, daug valgydavo.

Po kalėdų ir Užgavėnių buvo išskiriamos dar kelios die
nos. Tai, visų pirma, grabnyčios (II. 2), kurių metu buvo 
daromi spėjimai apie orą, pvz.: „jei per grabnyčias būna le
das, bus vasarą griausmai"; „jei grabnyčios pakmurnos — 
derlius bus"1 2 ir t. t. Kita data — tai šv. A g o t o s diena 
(II.5). Tuomet buvo šventinama duona, kuri, žmonių many
mu, saugodavo nuo gaisro. Kaziulių k., apnešę ją apie gais
ravietę kalbėdami „Sveika Marija" ir „Tėve mūsų“, saky
davę: „Nukreipk ugnį ton pusėn, an švarių laukų"3. Jos ga
balėlį nešiodavosi sėjėjas, prie sėtuvės prisirišęs.

Po Užgavėnių prasidėdavo ilgas, nuobodus metas — ga
vėnia. Pusiaugavio trečiadienį, vadinamą krikštais, 
šeimininkė kepdavo bandelių — pliažų, kurių kiekviena sim
bolizavo kokį nors objektą — plūgą, artoją, akėčias, botagą 
(Daubutiškių k.)4.

Per Velykas dieveniškėnai turėjo daug senoviškų apei
gų ir papročių, nesusijusių su krikščionybe. Tai žėkavimas ir 
ypač lai avimas. Jei pirmasis žinomas visoje Lietuvoje ir vai
kų, atėjusių prašyti kiaušinių, oracija yra visur daugmaž 
panaši, tai lalavimas, išskyrus Dzūkus, — seniai išnykęs pa
protys. Dieveniškių apylinkių kaimuose dar ir dabar velykų 
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pirmos dienos naktį vaikšto vyrai, sveikindami namų šeimi
ninkus ir už tai prašydami kiaušinių. Šeimininkui paprastai 
gieda giesmę „Iš džiaugsmo stojos linksmybė", tuo tarpu ne
tekėjusioms merginoms dainuoja pasveikinimo dainą, kupi
ną poetiškų, mergaitės jaunystę išaukštinančių vaizdų. Dabar 
tą dainą lietuviškai dar retkarčiais dainuoja rimašiškiai ir 
kaziuliškiai. Iš kitų prietarų, susijusių su tomis šventėmis, 
įdomus yra tikėjimas, kad velykų rytą saulė teka pasišoki
nėdama, o taip pat paprotys tą dieną purtyti obelis, kad ir jos 
atsikeltų (Daubutiškių k.)1.

Kitas neseniai buvęs gyvas paprotys — „šokimas lenton". 
Dainininkė iš Žižmų k. sako: „Šokam lenton, кар dar rugiai 
nežaliuoja. Кар pažaliavo, tai tadu lentą ažumetė ir nešoko, 
o vaikamu vyties duoda, kad nešokt: „Nešokite, ba primušite 
rugius."2 Šis paprotys siejasi su agrariniu kultu.

Kita šventė iš eilės buvo jurgine s. Jos dieveniškėnams 
buvo gyvulių išvarymo šventė, nors vienuose kaimuose buvo 
būtina gyvulius išginti tą dieną, t. y. „gyvį ažuganyt" (Rima- 
šiai, Žižmai, Bėčionys), kituose (Šiudainiai) — galima ir anks
čiau, tik jokiu būdu ne po Jurgio. Gyvulius išgindavo su 
verba, po tvarto slenksčiu dėdavo du kiaušinius, kad gyvu
liai būtų sveiki ir riebūs3. Toks kiaušinis būdavo vadinamas 
užganytu kiaušiniu. Gyvulių negindavo tiktai pirmadienį, nes 
tai nelaimingiausia savaitės diena. Norėdami apsaugoti gy
vulius nuo blogų akių, jiems ant kaklo rišdavo vyriškų kel
nių juosmenį su įrišta šv. Agotos duona ir druska4. Žižmų 
kaime užrašyta ir dainų apie Jurgį, kaip vasaros raktų sau
gotoją. Jose prašoma, kad jis atrakintų dangų, pajudintų 
debesėlį, kad palytų lietus, sužaliuotų žolelė ir priėstų jau
teliai5.

*
' LTR 3800(6, 7).
2 LTR 2919(545, 642).
3 VVU AEK, b. 60, p. 5.
4 Ten pat, b. 60, p. 4.
5 LTR 2919(75, 78).
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Laikotarpis nuo Jurginių ligi pat joninių (VI.24) nepasi
žymi kokiais nors išskirtiniais bruožais. Iš to meto žinoma 
atskirų prietarų, susijusių su būsimu derliumi, pvz., draudi
mas judinti žemę po velykų dešimtą penktadienį ir trečia
dieniais ligi sekminių, kad ledai neišmuštų javų1, taip pat 
piemenų pokylis (pautienė) per sekmines. Piemenys, išsikepę 
pautienės iš surinktų maisto produktų, įlenda į mišką, įsilipa 
į medį ir šaukia: „Vilkai, meškos, pribūkit pas mus in pus
ryčių! Kad nepribūsit dabar, tai cielus metus nepribūkit!" 
(Daubutiškių k.).2

Vidurvasario šventė — joninės. Jų išvakarėse mergi
nos buria, panašiai kaip ir kūčių vakarą, tik šiuo metu nau
dodamos augmeniją. Joninių naktis susijusi su tikėjimu, kad 
žydi paparčio žiedas, kurio suradimas atnešąs laimę3, ir kad 
tuo metu, ypač rytą, esančios aktyvios raganos. Jos atiman
čios karvėms pieną ir kitokiais būdais kenkiančios žmonėms.

Visa apžvelgtoji medžiaga rodo, kad Dieveniškių apylin
kėse kai kurie kalendoriniai laikotarpiai yra išlaikę labai retų 
archaiškų tautosakinių ir etnografinių faktų. Tiktai pačios 
šventės, apipintos senoviška medžiaga, nebeturi senesnių sa
vo pavadinimų ir vadinamos bažnyčios atneštais vardais.

Kalendorinių apeigų tautosaka šiose apylinkėse dar nėra 
galutinai pasitraukusi iš žmonių buities. Dar tebevaikšto per
sirengę „trys karaliai", lalauninkai, tikima burtais.

Kalendorinių apeigų tautosaka vos ne ištisai tebėra lie
tuviška. Tos dainos, kurios buvo dainuojamos siaurame šei
mos rate (naujametinio švenčių ciklo dainos) yra tiktai lie
tuviškos, tuo tarpu kitos, kurios buvo skirtos didesniam ko
lektyvui (lalavimas), buvo dainuojamos ir baltarusišku-len- 
kišku žargonu.

*
1 LTR 3800(14).
2 LTR 3800(12).
3 LTR 3800(13).
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Visa Dieveniškių apylinkėse užrašyta kalendorinių apeigų 
tautosaka, nors ir siejasi su bažnytinėmis datomis, mažai te
turi biblinių įvaizdžių. Ji yra vertinga meniniu požiūriu, o 
taip pat padeda geriau pažinti senąją liaudies pasaulėjautą.

KELIOS PASTABOS 
APIE DAINŲ KALBĄ

Kostas Aleksynas

Kiekvienoje vietovėje tautosaka paprastai atliekama vietos 
tarme, ir šia prasme ji atspindi tos tarmės bruožus. Tačiau 
kiekvienas tautosakos žanras, taigi ir dainos, turi bendrąsias 
kalbinės išraiškos, stiliaus priemones, kurios šių kūrinių kal
bą kiek atitolina nuo šnekamosios kalbos. Šiame straipsne
lyje ir išryškinama viena kita Dieveniškių apylinkėse gy
vuojančių liaudies dainų kalbos ypatybė, atsiradusi tiek dėl 
tarmės specifikos, tiek ir veikiant bendrosioms liaudies dainų 
stiliaus tendencijoms.

Liaudies dainos palyginti mažiau kinta, negu kiti folkloro 
žanrai. Ritmika, melodija, tradiciškai būdamos patvarios, kar
tu išlaiko nekintamą ir paties kūrinio struktūrą. Kiek labiau 
liaudies dainoje gali keistis leksika. Pavyzdžiui, ekspedicijos 
metu užrašytoje dainoje apie pamigusią mergelę sakoma:

Кар pabariau minutėlę — 
Tris dieneles verkė.{

Dieveniškėnų dainose gausu žodžių, atėjusių iš tarmės ir 
vykusiai į jas įaugusių. Kai kurie dialektizmai yra pasida 
rę pastoviomis šio krašto dainų meninėmis priemonėmis. Čia 
būdingas epitetas radnas: O du broliai, du radniausi, žirgelį

*
1 LTR 2919(458). Plg. labiausiai paplitusį variantą: „Kai pabariau vieną 
kart ą..."
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balnojo1; ar visi pas tėvelį, ar visi pas radniausį1 2. Į dainas 
yra įėjusių posakių iš vietos šnekamosios kalbos: Uošvelio 
dvarelis — tai gražus daiktelis3. Dainose taip pat pasitaiko 
išlikusi ir viena kita senoji, dabar jau ir tarmėje retai tevar
tojama morfologinė vietininko forma: Buvo momip vienas 
sūnus4 5.

1 LTR 2919(538).
2 LTR 3801(65).
3 LTR 2919(538).
4 LTR 2919(568).
5 LTR 3118(2).
6 LTR 3118(9).
7 LTR 3800(75).

Stilistiniu atžvilgiu įdomios žodžių formos, atsiradusios 
veikiant metrinei-ritminei dainų struktūrai. Tam tikrą sti
listinę funkciją dieveniškėnų dainose kai kuriems žodžiams 
suteikia priešdėlis pa-, kuris, beje, šioje tarmėje yra gana 
dažnas. Jis kartais dedamas (daugiausia prie veiksmažodžių) 
ne gramatikos, o dainų metrikos sumetimais, pavyzdžiui:

Kelkit anksti, bajorai, 
Tverkit aplink tvorą, 
Leliumoj, leliumoį.

Kad ne p a išbėginei 
Mūs pilkieji karveliai, 
Leliumoj, leliumoj,

Kad ne p a išnešiotų 
Mergužėlių mūs grožio, 
Leliumoj, leliumoj.3

Nuvėj Jasius laukan — 
Laukas пера artas.6 7

Tokią pat paskirtį kartais turi ir sangrąžos dalelytė:

Ir sukirtau žirgui per galvelę, 
Nu s i krito putino uogelė.1
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Dieveniškių apylinkės dainininkės savo dainose dažnokai 
vartoja morfologinių ir leksinių naujadarų. Jais pakeičiami 
tradicinių dainų žodžiai ar gramatinės formos, nebūdingos 
tai tarmei, j kurių daina yra atkeliavusi. Pvz., kadangi Dieve
niškių tarmėje nevartojami parūpinamieji veiksmažodžiai, 
dainininkė A. Butrimavičienė dainoje „Nueisiu, nueisiu" žodį 
dirbdirsiu pakeičia pačios susidarytu reduplikaciniu nauja
daru dirbdirbsiu (Dirbdirbsiu, dirbdirbsiu, baltąją lovelę dirb
dirbsiu1). Naujadarais dainose kartais pakeičiamos ir įvar
džiuotinės būdvardžių formos, nes jos šiai tarmei irgi nėra 
būdingos (Aš palikau žalių rūtų jaunumei seselei2).

Nemažų vaidmenį, sudarant dainų naujadarus, vaidina 
sintaksinis paralelizmas: nauji žodžiai ar jų formos dažnai 
sudaromi, nusižiūrėjus į esamus paralelinėse konstrukcijose:

Ažna rado sau porą, 
Lazdų krūme sėdinčią, 
Lazdų krūme sėdinčią, 
Margą pautą d ė j anč ią.3

Vargas та, gailis та, 
Ką aš jaunas ženijaus.4

Ypač meniški naujadarai, sudaryti tautologiškai, pvz.:

Aš tau pataisysiu
Pūkų p ū k i n ė 1 į, 
Aš tau pataisysiu 
Baltą patalėlį.5

Balti žiedeliai baltavo,
Skaisti obuoliai skaistavo.5

*
1 LTR 3795(45). Magnetofono juostoje LTRF 509(18) ši forma užfiksuota — 
dirbdirbsiu.
2 LTR 2919(35),
3 LTR 3795(72).
4 LTR 3118(18).
5 LTR 3795(99).
6 LTR 2919(475).
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Vieni dainų naujadarai yra atsiradę, dainininkui laisvai 
sukuriant, improvizuojant tekstą, ir jie tepasitaiko atskirose 
dainose vos vieną kartą (giluoja} ,,skęsta", minėtas dirbdirb- 
siu). Kita, didžioji, naujadarų dalis (minėtieji gailis, pūkinė- 
lis) vartojami beveik visuose tos pačios dainos, užrašytos 
šiose apylinkėse, variantuose ir turi tam tikrą tradiciją.

Pasitaiko dieveniškėnų dainose ir humoristinių naujadarų. 
Iš Ramoškų kaimo dainininkės M. Povilaitienės užrašyta im
provizuota dainelė, pagrįsta naujadarais, kurie, sudaryti pa
gal analogiją su prasminiu žodžiu, teturi grynai fonetinę 
paskirtį:

Tara tara tonu, 
Tarnavau pas ponų, 
Tara tara t a u 1 i, 
Ištarnavau kiaulį.

Tara tara t a u k a n, 
Išsivariau laukan. 
Tara tara t i 1 k a s, 
Ir atajo vilkas.

Tara tara taul i, 
Suėdė man kiaulį.

2

Dainuojamosios tautosakos repertuaras kiekvienoje vieto
je yra įgijęs daugiau ar mažiau specifinių kalbinių ir stilisti
nių bruožų. Tai aiškiai rodo ir dieveniškėnų dainos.

Ж
1 LTR 3118(115).
2 LTR 3118(40). Eilučių kartojimai praleidžiami.
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Lietuvių tautosakininkus seniai stebina ir traukia Dieveniškių 
apylinkės savo pasakų turtais'. Iš šio krašto paskelbti kūri
niai rodo didelę meninę kultūrą. Poetiškos šimtmečiais kurtos 
pasakos dvelkia nuoširdžia šiluma. Jauti, kad Dieveniškėse 
dar teberusena gyvas pasakų židinys.

Pasakų tradicijas išlaiko gabūs pasakotojai, paveldėdami 
tėvų ir senelių saugotas „istorijas", papildydami dar iš kitų 
išgirstais dalykais. Tokiu būdu pasaka tarytum plaukia šei
mos vaga. Iš tokių šeimų, kuriose pasaka visada buvo gyva ir 
kurios augino talentingus pasakotojus, Dieveniškių, Poško- 
nių, Jurgelioniu apylinkėse pažymėtini Kukliai, Videikos, 
Dvyneliai, Butrimai, Lelkos, Stančikai su nutekėjusiomis, pa
vardes pakeitusiomis dukterimis ir atitekėjusiomis, reper
tuarą praplėtusiomis marčiomis. Būdinga, kad daugelis gabių 
pasakotojų, kaip antai, L. Šilabritienė, S. Černiauskienė, Z. Pa- 
lėkienė yra kartu ir geros dainininkės, tai, apskritai, žodžio 
ir melodijos dovaną turintys žmonės (beje, daugelis dieve- 
niškėnų pasakų su dainuojamais intarpais). Pasakotojų am
žius įvairus: pasakas moka sekti ir jauni, ir seni. Ekspedicijos 
metu daugiau rinkta iš vidutinio ir vyresnio amžiaus žmonių.2

*
1 Atskiri pasakojamosios tautosakos kūriniai J. Aidulio ir kitų rinkėjų dėka 
pateko į rankraštynus jau prieš antrąjį pasaulinį karą. Bet artimiau su die- 
veniškėnų folklorinėmis tradicijomis susipažinta pokario metais. 1958 m. į 
Dieveniškes buvo nuvykusi Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko universiteto 
tautosakinė ekspedicija, ten rinko ir sukauptą medžiagą skelbė atskiri rin
kėjai (J. Dovydaitis), patys pateikėjai, atvažiavę į Vilnių, sekė pasakas Lie
tuvių kalbos ir literatūros institute, Konservatorijoje ir kitur. Plačiausiai pa
sakų tradicijos ištyrinėtos 1965 m. kraštotyrininkų ekspedicijos metu, nors 
per trumpą laiką ir nespėta visko aprėpti.
2 Jų ištisas būrys: V. Kuklienė, 39 m., O. Michalkevičienė, 56 m., S. Mi- 
chalkevičienė, 50 m., A. Kuklys, 39 m., S. Černiauskienė, 42 m., A. Vasi-

270



POETINĖ LIAUDIES KŪRYBA

Vieni pasakotojai labiau mėgsta pasakoti sąmojingas, bui
tiškas išdaigas, jų repertuare vyrauja buitinės, novelinės pa
sakos (S. Butrimas, J. Stančikas), o kitus jaudina našlaičių, 
skriaudžiamųjų graudi dalia, nepaprastai išsisprendžianti ste
buklinėse pasakose (O, Michalkevičienė). Peržvelgus jų visų 
pasektas pasakas, atsiskleidžia šioms apylinkėms būdingas 
repertuaras: jis platus ir įvairus, atstovauja beveik visiems 
žanrams.

Dieveniškėnai mielai pasakoja vaikams nuotaikingas pa
sakas apie komiškus ir dramatiškus gyvulių, žvėrių, paukščių 
nuotykius. Jų mėgstamos gyvulinės pasakos „Gaidelis ir viš
tytė riešutauja" (ATh2021B)1, „Diedo girnos" (ATh715A), 
„Vilkas ir ožiukai" (AThl23), „Katinas — lapės vyras" 
(ATM03A), „Katinas, gaidelis ir lapė" (ATh61B) yra būdingos 
ir visai Lietuvai. Kaip ir daug kur Dzūkuose, čia aiškiai įsi
galėjusi tradicija jungti įvairius lapės nuotykius į vieną iš
plėstą siužetą, kurio pradžią sudaro „bandelės bėgimo" mo
tyvas (ATh2025 +158+1 + 2+21). Būdinga šiai apylinkei pa
saką „Meška kaladė" (AT11155) kontaminuoti su kita, būtent, 
„Meška ir žmogus — pusininkai" (ATM030).

Tradiciniai siužetai gabių pasakotojų lūpose sušvinta kas
kart vis naujomis detalėmis, intonacijomis. Antai, viena pa
sakotoja, sekdama vilko ir ožiuko „istoriją", piešdama vilko 
baisumą, atkreipia dėmesį į jo gauruotumą: „Parod pro duris 
кос koją, кар te atrodo? Parodė — koja apžėlus"2; o kita — į 
baisų jo liežuvį: „atidarė — kad vilkas! O liežuvis raudonas, 
o ilgas, o didelis!"3 Įtaigus niuansuotas pasakojimas atgai- 
* 
liauskienė, 53 m., M. Videika, 68 m., V. Kuklienė, 60 m., K. Taraškevičienė, 
74 m., O. Lelkienė, 71 m., Z. Palėkienė, 68 m. Iš vyresniųjų išmoktas pa
sakas gražiai pasakojo ir jaunimas: M. Kucharskienė, 22 m., L. Butrimavi- 
čiūtė, 24 m. Kiti žymūs šio krašto pateikėjai L. Šilabritienė, Z. Siliukienė, 
M. Povilaitienė jau anksčiau yra perteikę išsaugotus poetinės liaudies kū
rybos turtus, o dar kitų — M. Seržantaitės, L. Dvynelio — ekspedicijos metu 
jau nebebuvo gyvųjų tarpe.
1 Pasakos numeris pagal tarptautinį tipų katalogą: A. Aarne-S. Thomp
son. The Types of the Folktale, II leid., ,,FF Communications'1, N. 184, 
Helsinki, 1961.
2 LTR 3798(6).
3 LTR 3798(85).

271



POETINĖ LIAUDIES KŪRYBA

vina sustabarėjusį siužetą. Klausytojus pavergia toks sekamų 
vaizdų betarpiškas įsijautimas.

Ekspedicijos metu buvo užrašyta įdomus pasakos „Smali
nis veršelis" (АТЫ59) variantas, rodantis, kad pasakotojai ne
betiki archaiška tradicija, pagal kurią iš negyvų daiktų nu
lipdytas „veršiukas" stebuklingu būdu pasidaro gyvas, todėl 
modifikuoja tą motyvą racionalistine kryptimi:

Vieną veršelį tik turėj. Ir buvo šalta žiema, anas apšalo 
šoną ir atšalo uodegą ir nagučius, ir dantų neteko, nė akių, 
nieko neteko anas, jau tik ledva gyvas liko. Pavasarį die
das smalos pririnko ir išsmalavo jam šoną ir padarė uode
gą kanapinę ir ragučius iš ylelės, o dančiukus iš adatėlės.1 
Sis variantas skiriasi nuo daugumos ir savo pabaiga: žmo

gus ne tik laimi iš žvėrių įvairių gėrybių, bet galų gale, 
įpykinęs mešką, visus juos išnaikina, o ją pačią įlaipina į 
medį ir sugundo šokti žemėn. Pastarasis motyvas paimtas iš 
pasakos „Meškos vilnos" (AThl63B*).  Logiškas prijungtų mo
tyvų išvystymas rodo, kad gyvulinių pasakų meninės kom
pozicijos priemonės čia vaisingai naudojamos.

*
1 LTR 3799(113).

Atskiri gyvulinių pasakų epizodai pasižymi itin grakščia 
nugludinta formuline poetika („Bandelė", „Gaidelis ir višty
tė riešutauja"). Greta jų, Dieveniškių pasakų repertuare su
tinkamos ir ištisai formulinės pasakos, kaip antai, „Byly, byly, 
pasupk mane" (ATh2034A*),  „Gaidelis užduso" (ATh2021A). 
„Sidabriniai raktai". Kai kurie formuline kompozicija pa
grįsti kūriniai, žiūrint visos Lietuvos tradicijų mastu, arti
mesni dainoms, negu pasakoms (žr. P. Jokimaitienės straips
nį „Vaikų dainos").

Gražiausios ir populiariausios šiose apylinkėse yra 
stebuklinės pasakos. Iš čia sekamų pasakų minėtinos „Ne
paprasti vaikai" (ATh707), „Žaltys baltys" (ATh425M), „Bro
lis nori vesti seserį" (ATh313E*),  „Devyniabrolė ir ragana" 
(ATh451A), „Meškos trobelė" (ATh480), „Broliukas veršiu
kas" (ATh450), „Grojantis klevelis" (ATh780), „Ponios pra

272



POETINE LIAUDIES KŪRYBA

juokinimas" (ATh572*)  ir kt. Iš viso ekspedicijos metu jų 
užrašyta daugiau kaip dvidešimt siužetų (apie 50 variantų). 
Smulkiau nenagrinėjant šios gausios ir įdomios pasakų dalies, 
norima tik iškelti vieną kitą savitą variantą, atskleisti atski
rus kūrybos bruožus.

*
1 LTR 3800(36).

Visoje Lietuvoje, o ypač Dzūkuose, pasakojama pasaka 
apie brolį, norintį vesti seserį. Tačiau Dieveniškių apylinkėse 
S. Skrodenio užrašytas šio tipo variantas skiriasi nuo kitų 
įdomiai išplėtota viduriniąja dalimi. Pasakojant apie bėgimą 
nuo raganos, sakoma, kad šalia kitų magiškų daiktų — šepe
čio, žirklių — bėglės numeta ir duonos bandelę. Duonos ban
delė, kaip kitose pasakose linai, ima pasakoti visus išken
tėtus vargus, tuo būdu trukdydama raganai vytis:

— Bandele, bandele, ar nematei, ar neregėjai dviejų 
merginų bėgant?

— Palauk, aš tau rassakysiu savo vargus... кар pasėjo 
mane, pakinkė porą arklių in geležines akėčias. Akėjo 
mane, akėjo, užakėjo mane, ažupylė suvisai...1
Šitas bandelės pasakojimas, nepaprastai detalizuotas, kai 

kuo primenąs pabaigtuvių oraciją, kiek deformuoja grakš
čią pasakos kompoziciją. Bet jis įdomus tuo, kad atliepia 
dieveniškėnų tautosakai ir papročiams apskritai būdingą pa
brėžtą duonos ir su ja susijusių darbų iškėlimą.

Tradicinės pasakos įvairiai išplėtojamos, tuo būdu atsi
randa atskiros redakcijos, kurias beveik galima laikyti sa
varankiškais tipais. Pavyzdžiui, pasaka „Sesuo ir devyni bro
liai" motyvais primena „Sigutę", „Devyniabrolę ir raganą" 
ir kitas pasakas apie nekaltai skriaudžiamą našlaitę karalie
nę. Kartu tai yra savitai logiškas ir išbaigtas kūrinys, rodan
tis šio krašto liaudies didelį kūrybingumą.

Stebuklinės pasakos apie skriaudžiamus našlaičius čia la
bai populiarios. Jos įkvėptos didelės užuojautos vargšams, 
neteisingai persekiojamiems žmonėms, jose smerkiamas ne
teisingumas apibendrintu žiaurios pamotės, „viedmos rage
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nos", paveikslu. Tokios idėjinės-tematinės krypties pasakos 
yra „Meškos trobelė", „Devyniabrolė ir ragana", „Nepa
prasti vaikai". Šiai grupei priklauso ir pasaka apie vaikus, 
nužudytus antrosios tėvo žmonos raganos; tik atskridus mo
tinai, pasivertusiai gegute, ir permetus vaikus „per vieną 
petį, per kitą", kaip dažnai mėgstama sakyti dieveniškėnų 
pasakose, jie magijos dėka atgyja, o raganos kaulai išblaš
komi po laukus. Tai retai lietuvių pasakų repertuare pasitai
kantis kūrinys. Šis užrašymas sutvirtina nuomonę, kad anks
tyvesni tekstai yra ne atsitiktiniai, o liudija apie tam tikrą 
siužeto tradiciją1.

Raganos dieveniškėnų ir, apskritai, lietuvių stebuklinėse 
pasakose nustelbia kai kuriuos kitus analogiškus personažus. 
Iš atskirų siužetų jos išstūmė tokius ryškius tautosakos veikė
jus, kaip velnią, milžiną. Antai visame pasaulyje paplitusia- 
me siužete „Vienaakis milžinas" (ATM 137) Dieveniškių ir 
kitų vietovių variantuose pavojingą priešininką atstoja ra
gana. Ji užėmė kvailio milžino (velnio) vietą ir pasakoje apie 
žmogų, kuris lenktyniauja su nepaprastos galios būtybe, tru
pindamas „akmenis" (sūrį), raudamas medžius, švilpdamas ir 
pan. (ATM060+1084+1049). Visa tradicinė kompozicija iš
lieka nė kiek nepasikeitusi, grakšti ir logiška, tik įspūdis, pa
sikeitus paveikslui, be abejo, kitas.

Stebuklinių pasakų aukštą meninį lygį liudija formulių 
gausumas. Ypač išradingai ir su pamėgimu įtarpstomi dainuo
jamieji intarpai. Antai pasaka „Ponios prajuokinimas" Die
veniškių apylinkėse pasakojama be didesnio nukrypimo nuo 
žinomo siužeto. Tiktai nepaprasti daiktai, kuriuos randa se
nukas, čia ne vien šoka, bet ir dainuoja. Visa tai pagyvina pa
sakojimą, nuskamba nuotaikingai ir gyvai, variantas subliz
ga šviesiomis spalvomis.

Dainuojamieji intarpai dieveniškėnų stebuklinėse pasako
se kartais net hipertrofiškai išplėtoti. Išlaikant archaiško sti
liaus grožį, kartojami ištisi epizodai, motyvai eiliuota forma.
*

1 Plg. Lietuvių tautosaka, t. III, Pasakos, Vilnius, 1965, Nr. 175.
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Žinomose pasakose „Devyniabrolė ir ragana", „Žaltys bai
lys", „Giedantis klevelis", „Nepaprasti vaikai" dainuojamoji 
dalis sudaro beveik daugiau kaip pusę viso teksto. Toji lyri- 
nė-melodinė srovė suteikia šio krašto epinei kūrybai savito 
intymumo.

Iš novelinių pasakų užrašyta „Trys patarimai" (ATh910B), 
„Pinigai galvažudžiai" (ATh763), „Tėvo patarimas" 
(ATh915A), „Žmogžudys piršliuose" (ATh955) ir kt. Jos kartu 
su buitinėmis satyrinėmis pasakomis sudaro kitą stambų die
veniškėnų pasakų klodą. Pastarosiose šmaikščiai pajuokia
mos socialinės ir moralinės gyvenimo negerovės. Patyčių ob
jektas, kaip ir visoje lietuvių tautosakoje, yra ponas ir kle
bonas. Tat ryšku iš pasakų „Pono pieva" (ATh736), „Ponas po 
žirniais", „Gudrus vagis" (АТЫ525), „Gudrus zakristijonas" 
(АТЫ536А+1536B). Buitinės pasakos apie kvailius, tinginius, 
apsileidėlius išmoningai pasijuokia iš savo aplinkoje pasitai
kančių neigiamų komiškų reiškinių. Kai kurie tarptautiniai 
siužetai, taikliai konkretizuoti, susieti su dieveniškėnams pa
žįstama aplinka, pavyzdžiui, su pono Durnelio dvaru1, įgyja 
savitą lokalinį koloritą.

Buitinių stebuklinių ir gyvulinių pasakų variantai, užra
šyti Dieveniškių apylinkėse, gerokai vienas nuo kito skirda
miesi, rodo kūrybišką pasakų tradicijų tęsimą. Kita vertus, 
labai ryškus atskirų žanrų siužetinis ir struktūrinis pastovu
mas. Pasakotojai ištikimi senovei: pasakoja taip, kaip girdėję 
iš tėvų. Ištikimybė tradicijoms atsiskleidžia, palyginus vieno 
pasakotojo kelis to paties kūrinio užrašymus. Pavyzdžiui, pa
saka „Žaltys baltys" iš L. Šilabritienės rašyta daug kartų, yra 
ne vienas magnetofono įrašas. Pasakotoja tiksliai pakartoja 
pagrindinius šio siužeto epizodus, svarbesnes detales, dažnai 
kalba net tomis pat frazėmis. Pavyzdžiui, „anas tą avį išmetė 
ir vė grįžta atgalion"2; „anas išmetė tą avį ir vėl grįžo at-

*
1 LTR 3736(73).
2 LTR 3799(10).
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galion"1; „išplaukė anas kraujo puta"1 2; „išplaukė anas krau
jo puta”3. Pakartojama tiek pasakojamoji kalba, tiek ir dia
logai. Lyginant tekstus, išryškėja ir varijavimo tendencijos. 
Antai, pasakojimui nelabai svarbu, kokia netikra nuotaka 
pirmiausia įbrukama žalčiui; todėl vieną kartą pasakotoja 
pradeda nuo „avies", kitą kartą — nuo „vištos", trečią kar
tą— nuo „kiaulės". Pasitaiko tokių detalių, kurios pabrėžia
mos tik viename variante. Pavyzdžiui, 1961 m. pasakodama 
L. Silabritienė užsiminė, kad „žaltys atvažiavęs stuksi du- 
rysna“, ir tai kartojo per visą pasaką. Kituose variantuose 
ji šito nemini. Arba vėl, 1965 m. užrašytame tekste sakoma, 
kad žalčio pati turėjo tris brolius, ir šis skaičius išlaikytas 
per visą siužetą, tuo tarpu ankstyvesniuose jos pasakojimuo
se būdavo „tik vienas brolis". Tat rodo, kad atskirą pasako
jimą ji perteikia ne pasyviai, mechaniškai, o kaskart įsigy
vendama į atkuriamus vaizdus, juos papildydama improvi
zuotomis detalėmis.

1 J. Dovydaitis, Lietuvių liaudies pasakos, Vilnius, 1957, p. 142.
2 LTR 799(10).
3 Lietuvių tautosaka, t. III, p. 316.

Iš dieveniškėnų pasakų galima spręsti apie įdomius šio 
žanro stabilumo ir varijavimo savitumus, užčiuopti atskirus 
lietuvių pasakų stilistikos, struktūros bruožus. Šias ir kitas 
detales galima pastebėti, lyginant to paties siužeto pasakas, 
papasakotas skirtingų pasakotojų: motinos ir dukters, dviejų 
seserų ir pan.

Surinkta dieveniškėnų pasakojamoji tautosaka teikia me
džiagos ir kitoms problemoms tirti, kaip antai, lietuvių ir 
baltarusių pasakų ryšiams nušviesti. Atskiruose kūriniuose 
pasitaiką baltarusiški dainuojamieji intarpai gali padėti at
skleisti siužetų plitimo kelius ir kryptis.

Apskritai, Dieveniškių apylinkių pasakos yra didelės me
ninės vertės ir žymiai papildo lietuvių pasakų lobyną. Jos 
taip pat kelia daug problemų ir duoda daug medžiagos joms 
spręsti.
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Dieveniškių apylinkės negarsėja įspūdingais pilių griuvėsiais, 
didelėmis kalvomis, ežerais. Vienodas reljefas ir ryškiau iš
siskiriančių istorinių bei kitų paminklų negausumas apspren
dė tai, kad šiose vietose tautosakos rinkėjai teužfiksavo vos 
14 liaudies padavimų ir istorinio pobūdžio pasakojimų va
riantų. Nedaug padavimų čia užrašyta ir anksčiau.

Kaip ir visur, Dieveniškių apylinkėse žmonės domisi vie
tovardžių, ypač kaimų vardų, prasme ir stengiasi juos paaiš
kinti. Užrašyti Grybiškių, Didžiulių ir pačių Dieveniškių pa
vadinimų aiškinimai — paprastučiai, dar neturintys meninių 
kūrinių pobūdžio etimologizavimai, kaip visada, siejantys gy
venviečių vardus su panašiais kasdieninės kalbos žodžiais: 
„grybai", „didžiulis", „devyni". Sie aiškinimai rodo vietinių 
žmonių domėjimąsi vietovardžių prasme.

Savo turiniu įdomesni pasakojimai apie švedus ir pran
cūzus. Dieveniškių apylinkėse, kaip ir visoje Lietuvoje, šie 
pasakojimai vaizduoja atskiras atėjūnų elgesio detales, pa
rodo vietinių žmonių pasipriešinimo momentus. Antai pasa
kojama, kad švedai ir prancūzai mažus vaikus žudydavę, juos 
su suolu traiškydavę1. Nuo švedų žmonės bėgdavę į miškus 
pasislėpti, juos šaukdavę: „Vyrai, moterys, eikit namo, jau 
švedų nėra!"1 2 Abiejuose variantuose, turinčiuose šį motyvą, 
tiesiogiai nepaaiškinta, kas ir kokiu tikslu žmones vadinda
vo grįžti. Iš situacijos atrodytų, kad taip buvę šaukiama pa
vojui praėjus. Tačiau analogiškuose kūrinėliuose iš kitų Lie
tuvos vietų sakoma, kad taip šaukdavo žmones patys atėjūnai, 

1 LTR 3799(67).
2 LTR 2919(256).
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norėdami juos apgaule išvilioti iš slėptuvių. Tuo būdu Die
veniškėse užrašytuose pasakojimuose jau užmiršta pati situa
cijos esmė, o išlikusi tiktai šaukimo formulė, kuri tekstuose 
gali būti ir kitaip interpretuojama.

Pasakodami apie švedus ir prancūzus, dieveniškėnai tvir
tina, kad šie, grįždami namo, labai badavę, šalę. Žmonės 
paduodavę prancūzams valgyti, o kai šie valgydavę, liedavę 
jiems į akis „ukrapu" (karštu vandeniu)1. Pasakotojai vaizduo
ja konkrečius susidorojimo su pavieniais švedais ar prancū
zais epizodus, mini net įvykio dalyvių pavardes, detalizuoja 
įvykių eigą, lyg patys būtų buvę jų liudininkai2. Tačiau 
veiksmas visuomet vyksta abstrakčiais „senais laikais", vie
tiniai epizodai nesiejami su istoriniais įvykiais. Tik viename 
variante teminima, kad prancūzai „ajo Maskvon“3, o švedų 
buvimo Lietuvoje priežastys visai neaiškinamos. Tiek švedai, 
tiek prancūzai dieveniškėnų pavaizduoti kaip žiaurūs atėjū
nai. Dieveniškių apylinkėse užrašyti padavimai apie švedus 
ir prancūzus dar kartą patvirtina, kad šiam lietuvių tautosa
kos žanrui nebūdingi platesni istoriniai apibendrinimai.

Iš padavimų, aiškinančių vietovės gamtinių ypatumų kil
mę, Dieveniškių apylinkėse populiarus siužetas apie akmeniu 
pavirtusį vestuvių pulką. Toks didžiulis akmuo — užkeiktos 
vestuvės —- guli Lempinių miške už dešimties kilometrų nuo 
Dieveniškių. Vieni pasakoja, jog vestuvių pulkas pavirto 
akmeniu todėl, kad motina prakeikė savo dukterį: „Kad tu, 
vaikeli, akmeniu užvirstai!", nes ji išvažiavo į jungtuves, „tė
vui nepasikloniojusi“4. Kiti teigia, kad vyresnė sesuo pra
keikusi jaunesniąją už tai, kam ją aplenkė. Kai nuotaka sė
dusi į vestuvių vežimą, sesuo pasakiusi: „Kad tu sėstais 
akmeniu!" Visas vežimas virtęs dideliu akmeniu. Ir dabar, 
sako, galima esą įžiūrėti sėdinčių žmonių figūras5. Nepriklau-

*
1 LTR 2919(256), 3799(132).
2 LTR 2919(257).
3 LTR 2919(256).
4 LTR 3796(47, 61).
5 LTR 3799(117).
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somai nuo to, kas prakeikia nuotaką, lemtingieji žodžiai pa
sakomi iš pykčio ar pavydo. Dėl to, kad žmonės, jausmų 
pagauti, lengvabūdiškai pavartoja magiškąją prakeikimo for
mulę, tragiškai žūva ne tik savo artimuosius užrūstinusi 
nuotaka, bet ir kiti vestuvininkai. Padavimo variantuose tik 
labai trumpai nusakoma situacija, nulėmusi magiškų žodžių 
ištarimą, tačiau veikėjų poelgiai giliau neanalizuojami. Pa
teikėjai, pasakodami apie šį tragišką praeities įvykį, nieko 
nesmerkia ir nieko neteisina. Pats faktas, kad dėl vieno žmo
gaus pykčio ir pavydo žūva visas būrys žmonių, kurių laukia 
linksmybė, rodo liaudies požiūrį į veikėjų poelgius. Tai, kad 
akmens kontūruose žmonės įžiūri suakmenėjusiųjų figūras, 
patvirtina kūrinio „tikrumą", bet ir apgaubia pagarba nepa
prastąjį akmenį, ir išreiškia užuojautą nekaltai pražudytie
siems. Tai rodo ir tvirtinimas, kad akmens negalima skaldyti: 
suakmenėję vestuvininkai prašę per sapną akmenskaldį ne- 
beskaldyti1.

Padavimai apie suakmenėjusius žmones labai seni. Lie
tuvių tautosakoje jie jau gerokai primiršti, todėl ekspedici
jos metu užrašytieji nors negausūs šios tematikos kūrinėliai 
yra vertingi.

SENŲJŲ TIKĖJIMŲ LIEKANOS

Norbertas Vėlius

Įsigalėjus krikščionybei, vieni senieji dieveniškėnų tikėjimai 
visai išnyko, kiti sumišo su krikščioniškaisiais. Tačiau ne
maža jų, truputį pakitę, išliko iki šių dienų ir leidžia mums 
patirti, kokios buvo senosios religinės dieveniškėnų pažiūros 
į aplinkinį pasaulį, šį ir pomirtinį žmogaus gyvenimą. Ypač

*
1 LTR 3799(117). 
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aiškų vaizdą galime susidaryti apie jų tikėtą (o kartais ir 
dabar tebetikimą) žemesniųjų mitologinių būtybių (demonų) 
pasaulį. Daugiausia duomenų apie jį teikia dieveniškėnų mi
tologinės sakmės, pagalbinės medžiagos — papročiai, burtai 
ir prietarai. Straipsnyje panaudojama visa kraštotyrininkų 
kompleksinės ekspedicijos metu surinkta, taip pat Lietuvos 
TSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto Tautosakos 
rankraštyne (LTR) esanti medžiaga šiuo klausimu.

Populiariausia dieveniškėnų mitologinė būtybė yra vel
nias (vėlinąs, velenas, velnias, čertas, šėtonas). Sakmėse vel
nias dažniausiai pasirodo žmogaus pavidalu1, o kartais ir kaip 
katinas1 2. Velniai kelia vakaruškas, vestuves. Jiems patinka 
žmogaus muzika. Todėl į savo susiėjimus jie kviečiasi žmogų 
muzikantą. „Muzikantas velnių puotoje" ir „Žmogus pasiko- 
rėlės vestuvėse" — populiariausi dieveniškėnų mitologinių 
sakmių apie velnius siužetai. Juos žino net jauniausios kartos 
atstovai3.

1 LTR 3796(36, 59, 93); 3800(134, 135, 150); 2907(90).
2 LTR 3796(87, 103).
3 LTR 3796(94).
4 LTR 3796(93); 3800(135); 2907(90).
5 LTR 3800(136).
6 LTR 3796(67, 101); 3795(116); 3799(12).
7 LTR 3796(68); 3799(12).
8 LTR 3796(102).
9 LTR 3795(34).

Velniai taip pat mėgsta iškrėsti žmonėms įvairių išdaigų: 
apgauna bemainikaujant šautuvais4, klaidina5. Be to, velnias 
jodo arklius6. Velnio jodomi arkliai iš ryto būna šlapi, nu
varyti. Tačiau kartais velnias arklių ne vargina, o jais rūpi
nasi— šeria7: iš vieno arklio avižas vagia, o kitam duoda. 
Velnias taip pat pina arkliams karčius8, slogina žmones9.

Dieveniškėnų sakmėse sutinkamas velnias tiek išore, tiek 
darbais visiškai skiriasi nuo krikščionių religijos propaguoto 
piktosios dvasios supratimo. Tai ne žmogaus gundytojas, o 
šokėjas, išdaigininkas, žmogaus turto (arklių) naikintojas ar
ba saugotojas. Visi vyresniosios kartos (senesni kaip 40 me
*
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tų) sakmių pateikėjai daugiau ar mažiau tiki šiais velnio 
darbais ir sakmes apie įvairias velnio savybes pasakoja 
kaip „tikrus" ar „būk tai tikrus" atsitikimus.

Vienos iš minėtųjų velnio savybių yra perimtos iš lietu
vių pagoniškojo velnio, o kitos — iš kitų lietuvių mitologinių 
būtybių. Daugelio tautų mitologijoms būdinga, kad vienos 
mitologinės būtybės yra „pajėgesnės" ir ilgainiui pasisavina 
kitų būtybių funkcijas. Ir dieveniškėnų velnias žmogaus tur
to (arklių) saugotojo funkciją tikriausiai bus paveržęs iš kau
ko (aitvaro). Kitose etnografinėse Lietuvos srityse arkliais 
rūpinasi maži žmogiukai-kaukai1 arba aitvarai2. Kad ir die- 
veniškėnai seniau pažinojo aitvarą, rodo dar ir dabar gy
vojoje kalboje pasitaikąs posakis: „Ot, — sako, — aitvaras! 
Visur nusdavė: ir obuoliuosna, ir daržuosna!"3

Kita mitologinė dieveniškėnų būtybė, sutinkama sakmėse 
ir tikėjimuose, yra mirusio žmogaus vėlė (numirėlis), daž
niausiai pasirodanti pirmykščiu gyvo žmogaus pavidalu4.

Vienų mirusiųjų vėlės gyvenančios laimingai, ramiai, o 
kitų neturinčios ramybės, klaidžiojančios, o kartais net ken
kiančios žmonėms. Ramybės neturinčios nekrikštytų vaikų 
vėlės5, numirėlių, kurių kas nors labai verkia6 ir ypač savi
žudžių vėlės7. Kaip ir kitose Lietuvos etnografinėse srityse, 
savižudžių vėlių bijoma, jos beveik laikomos blogomis dva
siomis. Todėl Dieveniškėse neleidžiama verkt savižudžių, sa
koma: „Ko gi verksi, pats to norėjo."8 Eidami pro pakaruok
lio kapą, meta į jį akmenį9. O kai pakaruoklis vis grįžta į 

*
1 J. Basanaviczius, Lietuviszkos 
mytologijai, Shenandoah, Pa., 1898, p.
2 LTR 782(152); 462(514); LMD I 999(10) 
8 LTR 3796(69).
4 LTR 3795(35, 37).
6 LTR 3796(35).
•LTR 3795(35).
7 LTR 3795(37).
» LTR 2618(35).
• LTR 3795(38).

pasakos, t. I, Medega lietuviszkal 
137—138.

ir kt.
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namus, kaip rodo sakmės, jį reikia atkasti ir nukirtus galvą 
padėti tarp kojų1.

Žmonėms pasirodo ne tik ramybės neturinčios, bet ir šiaip 
paprastos vėlės, ypač visų šventųjų naktį. Tą naktį, pagal die- 
veniškėnų tikėjimus, visos vėlės einančios į bažnyčią, vienos 
linksmos, o kitos liūdnos. Vėlės, kurių namiškiai nedavė 
išmaldos elgetoms, einančios „liūdnos, galvas nuleidę", o ku
rie davė — tų linksmos2.

Sakmėms ir tikėjimams, kuriuose išryškinami panašūs nu
mirėlių (vėlių) bruožai, pagrindą sudarė senasis ikikrikščio
niškasis žmogaus vėlės ir, apskritai, pomirtinio gyvenimo 
supratimas. Iki šių dienų išlikę kai kurie dieveniškėnų lai
dojimo papročių momentai rodo, kad senovėje čia buvo ti
kima, jog, žmogui mirus, jo siela dar kurį laiką gyvenanti 
su gyvaisiais; jai reikia gerti, valgyti. Užtat moterys, eidamos 
prie numirėlio, dar ir dabar nešasi duonos „skybutę“, nes 
„numirėliui reikia rūgšties“3. O išnešus numirėlį iš pirkios, 
ton vieton, kur stovėjo karstas, statomas puodukas vandens, 
ant viršaus padedama duonos riekutė. Jų pačių aiškinimu, 
tai daroma todėl, „kad nabaščykas nenusinešt viso uražiejo 
(derliaus)... jeigu nepastatys — išsineš visą turtą, gyvulius. 
Kad nebūt po nabaščiki tuščia, kad būt pilna, tai tep daro'1.4 
Vadinasi, numirėlio malonę norima įgyti irgi jį pavalgydinus. 
Pirmykštį žmogaus vėlės supratimą atspindi ir visai neseniai 
išnykęs dieveniškėnų paprotys dėti mirusiam vyrui į karstą 
kepurę, pypkę ir degtinės, o moteriai — skarą5.

Buvo tikima, kad ir po laidotuvių numirėlio vėlė vaikš
tanti po šį pasaulį. Todėl dar ir dabar, kai mirusiajam nepa- 
stato kryžiaus, dieveniškėnai sako: „Tai tadu toj dūšia ne
turi daikto kur prisiglaust. Išeina dūšia, neturi kur stotis!

*
1 LTR 3795(37).
2 LTR 3796(32).
3 LTR 3796(32). i
4 LTR 2631(37); 3118(204).
s LTR 3118(204).
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О кар yra kryžius, tai po kryžium pasilsi. Išėjusi po kryžium 
sėdasi ir ilsinasi."1

O sakmėje „Gėlė nuo kapo" atsispindi net panteistinis 
žmogaus sielos supratimas. Mergaitei, nuskynusiai gėlę nuo 
kapo, pasivaidena, kad ji nutraukusi numirėliui rankovę2.

Dieveniškėnų sakmėse ir tikėjimuose apie numirėlius jau
čiama ir krikščionybės įtaka. Pavyzdžiui, miręs moters vyras 
pasirodo tada, kai ji sukalba poterius3, mirusio vaiko vėlė 
prašo krikšto4 ir pan.

Atskirą dieveniškėnų mitologinių būtybių grupę sudaro 
vaiduokliai, žmogaus5, gyvulio6 ar kokio neapibrėžto 
pavidalo (kamuolio)7 būtybės, pasirodančios žmogui kluone8, 
malūne9, laukuose10 ir pan. Pagal savo kilmę vaiduokliai gana 
įvairūs. Vieni jų (pasirodantys kamuolio, katino pavidalu) 
sietini su velniais, kiti (baltos moters pavidalo) — su numirė
liais, o dar kiti, tur būt, yra atsiradę dėl žmogaus pojūčių 
sutrikimo. Šiai kategorijai priskirtini vaiduokliai, kurie ne
turi nusistovėjusios tradicijos ir sutinkami atsiminimų (me- 
morate) pobūdžio sakmėse. Tokie yra pasakojimai „Žmogus 
ant akmenio"11, „Moteris su vaiku"12 ir kt.

Dieveniškių apylinkėse gausu įvairių burtų ir prietarų. 
Jais žmonės mėgdavo spėti gamtos ir žmogaus likimo jėgas 
ir palenkti jas savo naudai. Svarbų vaidmenį šiame pro
cese vaidino žmonės, tariamai apdovanoti nepaprasta, kartais 
net antgamtiška galia. Prie tokių žmonių priklauso užkal-

*
1 LTR 2631(40).
2 LTR 3795(36).
3 LTR 3795(35).
4 LTR 3796(33).
5 LTR 3796(30, 58, 88).
° LTR 3796(103); 3800(46).
7 LTR 3800(46).
8 LTR 3796(30).
9 LTR 3800(46).
10 LTR 3796(58, 88).
11 LTR 3796(88).
12 LTR 3796(58).
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betoj ai, žmonės blogomis akimis, raganos 
ir burtininkai.

Mokėjimo užkalbėti (pakalbėti, ažukalbėti) dieveniškėnai 
nelaiko ypatinga antgamtine galia: užkalbėti moka daugelis 
vyresnio amžiaus moterų. Pavyzdžiui, kai vieną tautosakos 
pateikėją buvo įkandusi gyvatė, buvę sušaukta net 10 kaimo 
moterų ir visos kalbėjusios1. Užkalbėjimų galia vyresniosios 
kartos žmonės ir šiandien dar tebetiki. Ypač padedą užkal
bėjimai nuo rožės1 2, gyvatės įkandimo3, nužiūrėjimo4. Žmo
nės, moką užkalbėti, šio savo sugebėjimo neslepia ir kai
muose yra gerbiami kaip savotiški daktarai. Tačiau užkalbė
jimo žodžių kitiems nesako, nes tada jie netenką galios. Už
tat ekspedicijos metu užkalbėjimų tekstų buvo užrašyta labai 
mažai.

1 LTR 3796(22).
2 LTR 3796(16).
3 LTR 3796(22).
4 LTR 2919(337).
5 LTR 3796(19).
6 LTR 3796(70).
7 LTR 3796(18, 19).
8 LTR 3796(70,71).
9 LTR 3796(19); 2919(337).
10 LTR 3796(43).

Vyresniosios kartos dieveniškėnai taip pat tiki, kad ga
lima gyvulius ir žmones nužiūrėti (nukerėti). Vienų tauto
sakos pateikėjų tvirtinimu, nužiūrėti gali tam tikru laiku 
(jauname mėnesyje) gimę žmonės5, o kitų — kiekvienas žmo
gus6. Nužiūri pavydus žmogus7, ypač kai jis kokį nors gyvulį 
pagiria8. Esanti tokia minutė, kai labai lengva nužiūrėti9. As
menys, kurie nukęri, priešingai užkalbėtojams, laikomi blo
gais žmonėmis, jų vengiama.

Nuo minėtų žmonių kategorijų dieveniškėnai aiškiai ski
ria burtininkus (vadinamus čerauninkais, čeraunykais) ir ra
ganas. Sakmės ir tikėjimai apie juos labai populiarūs.

Pagal Dieveniškių apylinkėse užrašytas sakmes ir tikėji
mus burtininkai numariną žmogų10, baltą sūrį juodu paver
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čią1, atimą karvėms pieną2, jodą arklius ir supiną jiems kar
čius3. Pastarosios dvi savybės jiems priskirtos atsitiktinai. Ki
tose Lietuvos etnografinėse srityse ir pačiose Dieveniškėse 
pagal sakmes karvėms pieną atima ne burtininkai, bet ra
ganos, o arklius jodo ir jiems karčius supina velniai (retkar
čiais laumės)4.

Vieni burtininkai moka tik užburti (padaryti), o kiti ir 
užburti, ir atburti (atdaryti)5. Burtininkai, kurie moka ir už
burti, ir atburti, laikomi galingesniais ir ne tokiais pavo
jingais.

Raganos vadinamos viedmomis, viedzmomis, ragenomis. 
Iš Dieveniškių apylinkėse užrašytų sakmių ir tikėjimų gali
ma spręsti, kad moterys, įtariamos raganavimu, kaime labai 
nemėgiamos.

Dieveniškėnams žinoma tik viena raganų savybė — ken
kimas gyvuliams. Jos atima karvėms pieną. Tai daro joninių 
rytą. Pasiėmusios skarinį, „spadnyčią" (sijoną) ar šiaip kokią 
„palą" (audeklo gabalą, vystyklą), raganos jį velka per rasą, 
„kur gyvuliai pereina", mini karvių vardus — Juodoji, Mar
goji, ir beveik visų karvių, išgintų su rasa, pienas atitenka 
joms6. Todėl Jono rytą žmonės anksti negena laukan karvių7.

Raganos karvių pieną atima kaip tik joninių rytą, nes, 
pagal įvairių tautų tikėjimus, vasaros ir žiemos solsticijų me
tu ypač suaktyvėja visų gerųjų ir blogųjų jėgų veikla.

Raganos gali pasiversti įvairiais pavidalais. Pavyzdžiui, 
Poškonių kaime užrašytoje sakmėje ragana pasivertusi pele. 
Kai tą pelę vyrai sumušę, pasklido kalbos, kad serganti pati 
ragana8.

*
1 LTR 3795(39).
2 LTR 3796(20).
3 LTR 2919(332).
4 J. Basanaviczius, Lietuviszkos pasakos, t. I, p. 203—204; LTR 3670 
(77, 116); 619(4) ir kt.
5 LTR 3795(39).
6 LTR 3800(146); 2919(326, 327); 3796(64).
7 LTR 3800(13)
8 LTR 3796(63).
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Pasitaiko Dieveniškių apylinkėse sakmių ir padavimų, ku
riuose atsispindi senasis tikėjimas prakeikimų galia. 
Ypač populiarus padavimas „Į akmenį paversta svotba"1. Ži
nomos ir sakmės apie užkastus pinigus, kuriuos žmogus už
keikia: „Kieno ranka ažukasė, to ranka ir turi atkasti"2, ,,In 
šimtų galvų"3, „Kas septynias galvas padės, to pinigai bus"4 
ir pan. Tikima, kad, neįvykdžius užkeikimo reikalavimų, lobio 
negalima paimti. Tačiau apsukrus žmogus, kaip rodo sakmės, 
įveikia šį užkeikimą. Kitose sakmėse užkeikti pinigai patys 
pasirodo ugnelės5, aviniuko6, balto veršiuko7 ar gražios mo
ters8 pavidalu. Tik palietus aviniuką, veršiuką ar moterį, iš 
jų pasipilą pinigai.

Be jau minėtų mitologinių būtybių ir tikėjimų, pasitaiko 
viena kita užuomina ar sakmė, rodanti, jog dieveniškėnai 
seniau suteikdavo antgamtiškų savybių kai kuriems gamtos 
reiškiniams (perkūnui, ugniai), gyvūnams (žalčiams, vilkams) 
ir augalams.

Susipykę dieveniškėnai dar ir dabar sako: „Kad tau pe- 
runas šaut"9, „Taip blogas žmogus, kad jį ugnys sudegintų"10. 
Tikima, kad „pamazgomi ugnies negalima lėt, ba išeis iš 
pečio ugnis, atsiskirs ir vaikščios. Jei ugnis vaikščiauna, tai 
gali ir sudegint"11. O žalčiai gyvendavę žmonių pirkiose, pies
tose vaikus vesdavę12. Jų poelgiai primena mąstančios būty
bės poelgius. Pavyzdžiui, kai reikėję grucę grūst, žalčio vai
kus išėmę iš piestos. Neradęs jų, žaltys užnuodijęs pieno

*
1 LTR 3796(47,48,49,61); 3799(117); 3482(27).
2 LTR 3796(66).
3 LTR 2907(34).
4 LTR 3800(138).
5 LTR 3796(46).
6 LTR 3796(86).
7 LTR 2907(35).
8 LTR 3795(118).
9 LTR 2919(165).
10 LTR 2919(369).
11 LTR 2919(82).
12 LTR 3800(149).
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ąsotį. Kai, sugrūdus grucę, žalčio vaikus vėl padėję į vietą, 
žaltys užnuodytą ąsotį pats apvertęs, kad nepakenktų nekal
tiems žmonėms.1

Be galo įdomus Mačiučių kaime užrašytas paprotys, kad 
seniau žmonės išsirinkdavę miške kokį medį, paprastai šer
mukšnį, erškėtį, kurio „nelaužo nei degina iki savo mirties, 
jį prižiūri. Kai atsitinka kokia negerovė, eina prie to medžin 
ieškoti paramos“2. Siame paprotyje galima įžvelgti senovės 
lietuvių šventųjų girių garbinimo liekanų.

Tuo būdu daugelis dieveniškėnų mitologinių būtybių sa
vybių yra senos, paveldėtos iš pagoniškosios lietuvių reli
gijos. Tačiau pats demonų pasaulis nėra įvairus. Čia visai 
neaptikta laumių, laimių, slogučių. Tik kelios sakmės teuž- 
rašytos apie aitvarus3. Nors kompleksinės ekspedicijos metu 
daugelio dieveniškėnų buvo teirautasi apie aitvarą, tačiau 
niekas tokios mitologinės būtybės nežinojo. Neplatus ir vel
nio veiklos diapazonas. Visai neužrašyta kitose Lietuvos et
nografinėse srityse populiarių sakmių ir tikėjimų apie velnių 
santykius su piemenimis, moterimis, su perkūnu ir pan.

Visos aptiktosios dieveniškėnų mitologinės būtybės ir dau
guma jų savybių yra tokios pat, kaip ir kitose Lietuvos et
nografinėse srityse. Tai rodo, kad senieji dieveniškėnų tikė 
jimai buvo neatskiriama visų senųjų lietuvių tikėjimų dalis.

Antra vertus, daugelis dieveniškėnų mitologinių būtybių 
savybių, burtų bei prietarų turi atitikmenų baltarusių, ypač 
vakarinių, mitologijoje. Kaip velniai kelia vakaruškas, vestu
ves, jodo ir šeria arklius, kaip raganos joninių rytą atima 
karvėms pieną, kaip grįžta pakaruoklis, žinoma ir baltaru
siams. Sutampa ne tik mitologinių sakmių siužetai, bet ir 
atskiros detalės. Dieveniškėnai, kaip ir baltarusiai, nežino

*
1 LTR 3800(149).
2 LTR 2919(321). (Medžiu šioje tarmėje vadinamas miškas.)
3 LTR 2907(92,93,94,95).— Jas visas 1957 m. pasekė dar jauno amžiaus (32 m.) 
pateikėjas iš Kaziulių kaimo.
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laumių. Šitie bendrumai iš dalies atsirado ir dėl bendro visų 
indoeuropiečių tautų senųjų tikėjimų, burtų ir prietarų pa
našumo. O iš dalies tai rodo artimus senųjų lietuvių ir balta
rusių tikėjimų ir pačios kultūros ryšius.

Kaip kiti, taip ir smulkiosios tautosakos žanrai Dieveniškių 
apylinkėse turi nemaža savitų bruožų. Jie išsiskiria tam tikru 
formos archaiškumu ir kai kuriais retesniais motyvais.

Ekspedicijos aplankytuose kaimuose užrašyta apie 100 
mįslių. Pateikėjų teigimu, čia dar neseniai būdavo pramo
gaujama, menant mįsles. Vadinasi, Dieveniškėse susiduriame 
su dar beveik gyva mįslių minimo tradicija, kai, susimetę į 
vieną pirkią, kelių šeimų žmonės žodis po žodžio imdavo 
rungtyniauti mįslių metaforomis. Tai patikimiausias užrašy
tųjų kūrinių autentiškumo, detalių tikrumo laidas.

Tautosakos rinkėjai ne kartą buvo nustebinti, kai dieve- 
niškėnai, užmindami kiekvieną mįslę, pirma juos paklaus
davo: „Kas tai, kas tai?" Tokio klausimo reduplikavimo iki 
šiol niekur kitur Lietuvoje nepastebėta. Apskritai, užklau
simų „Atmink mįslę", „Užminsiu mįslę", „Kas tai?" ir pan. 
XX a. užfiksuota nedaug. Dažniau sutinkamos tik tos įžan
ginės formulės, kurios yra susinėjusios su pačia mįsle („Už
minsiu mįslę: per pilvą gysla...") ir su ja rimuojasi. Galima 
spėti, kad daugiau reikšmės joms buvo skiriama XIX a. An
tai A. Šleicherio paskelbtame nemažame mįslių pluošte1 po 
kiekvienos mįslės klausiama: „Kas tai?" Šiaip ar taip, die-

*
1 A. Schleicher, Handbuch der litauischen Sprache, Prag, 1857. 
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veniškėnų „Kas tai, kas tai?", išgirstas ir užrašytas ne iš vie
no pateikėjo, šiandien unikalus dalykas.

Ekspedicijos metu užrašytose mįslėse iš esmės menami 
tie patys gyvosios ir negyvosios gamtos objektai, žmonių 
darbai, darbo įrankiai, kaip ir kituose Lietuvos etnografiniuo
se rajonuose. Daugeliu atvejų kartojasi tie patys vaizdai. 
Kaip ir kitur smėlingos žiemės zonose, čia į mįsles įėjęs gri
kis. Jis metaforiškai lyginamas su ožiu, uždarytu į „trijų len
tų tvartą", kaip ir visur kitur, kur tik auginami ir mįslėse 
menami grikiai. Vienoje mįslėje apie rasą dieveniškėnai vaiz
duoja panelę, „pateriojusią raktus". Mėnulio delčios bei 
priešpilnio paveikslą jie kuria, kalbėdami apie „kraštą bliū- 
do", įmestą į prūdą. Akys, kaip ir visų kitų lietuvių, čia 
vaizduojamos dviem nesusieinančiomis seselėmis ir pan.

Šias mįsles nuo kitur užrašytų variantų bene labiausiai 
skiria tarminiai žodžiai. Girnapusės, kitur ir kai kuriuose 
Dieveniškių apylinkių variantuose maskuojamos dviejų mei
tėlių, kiškučių, meškos paveikslais, čia kartais vadinamos 
„dviem žilais tekiais", kiaulę žindą paršai — „capliais". Apy
nys be rankų, be kojų lipa į medžiagą (medį), o kuriant kros
nies paveikslą, žodis „trupinys" pakeičiamas žodžiu „grūcys“. 
Visa tai kartu su pietiniams dzūkams būdingomis fonetinėmis 
ir morfologinėmis tarmybėmis sudaro Dieveniškių mįslių kal
bos koloritą.

Greta bendranacionalinių motyvų ir vaizdų, kurių dalis, 
beje, yra bendra ne tik visiems lietuviams, bet ir daugeliui 
kitų tautų, dieveniškėnai nestokoja originalių mįslių tipų 
bei variantų. Užrašyta nepaprastai skambi ir graži mįslė apie 
miežį: рОпаш8

Кар karalaitis, 
Mano ūsai
Кар patųsai.

Ketureilyje sukurtas mielas Lietuvos laukų javo paveikslas. 
Miežis poetizuojamas, lyginant su puošniu karalaičiu, jis 
tarsi išaukštinamas, ir kartu atkreipiamas dėmesys į šio au
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galo būdingą išorės žymę — „ūsai кар patųsai". Sprendžiant 
iš eilėdaros ir sukurto vaizdo tobulumo, tai — sena, tradicijos 
būdu ilgai gyvavusi ir nusišlifavusi liaudies mįslė.

Įdomiu, savitu komponentu išsiskiria mįslė apie spyną:
Kas tai, kas tai: 
Aukso
Uodegėlė kniaukso? 
Nei pats ėda, 
Nei kitam duoda.

Įprastinės formulės
Sudžiūvėlis, sukepėlis, 
Nei pats ėda, 
Nei kitam duoda'

pirmoji eilutė čia pakeista lakonišku ir rimuotu motyvu apie 
aukso uodegėlę. Šis motyvas asocijuojasi su spynos ausimi 
ir, matyt, nėra atsitiktinis. Mįslei jis teikia grožio, visa for
mulė, lyginant su įprastine, nuskamba naujai. Tačiau gali 
būti, kad ekspedicijos metu užrašytoji formulė yra dviejų 
mįslių kontaminacija, juo labiau kad joje nuo vienos me
namo objekto ypatybės charakteristikos pereinama prie ki
tos ne taip nuosekliai, kaip daugelyje mįslių. Tarp dviejų 
mįslės motyvų beveik nėra ryšio, jie neplaukia vienas iš 
kito, o tai mįslėms nėra būdinga.

Mįslių apie roges Lietuvoje, tur būt, labiausiai paplitęs 
šis tipas:

Atbėga sesytės, užrietę nosytes.2
Su ja siejasi ir Dieveniškių apylinkėse užrašyta mįslė

Du snukiai sussukę nuvuodė ir nuvuodė.
Abiejų mįslių vaizdais atkreipiamas dėmesys į tą pačią ob
jekto išorės žymę („susisukę snukiai", „riestos nosytės" — 
pavažų užrietimai), abiejose nusakoma daikto paskirtis: jis,

*
1 J. Jablonskis, Rinktiniai raštai, t. I, Vilnius, 1957, p. 539.
2 K. Jurgelionis, Mįslių knyga, Chicago, 1914, p. 75.
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kaip susisiekimo priemonė, ,,atbėga", „nuvuodžia". Ir vis dėl
to tai ne du tos pačios mįslės variantai, o atskiri kūrinėliai. 
Juose nesutampa nė vienas žodis. Tokios dvi mįslės galėjo 
atsirasti nepriklausomai viena nuo kitos.

Meniniu įtaigumu šios dvi mįslės nenusileidžia viena ki
tai— abiejų metaforos grakščios, abi pasižymi dinamika, la
koniškumu. Jas sugretinęs, dar akivaizdžiau pamatai, kokios 
neišsenkamos liaudies vaizduotės galimybės, kaip paprasčiau
sius buities dalykus sugebama nuspalvinti vis kitomis, nepa
sikartojančiomis varsomis. Galimas dalykas, Dieveniškėse už
rašytoji formulė, kaip rečiau sutinkama, yra siauresnio re
giono nuosavybė. Bet ji praturtina mūsų mįslių vaizdus ir 
teikia įdomios medžiagos liaudies poezijos lyginimams.

Kitokio tipo yra mįslė apie rasą ir saulę: „Pašėj diedas 
žirnius po visus kelius, po visus laukus. Niekas neparinks — 
nė cerius, nė cėrienė, tik pati gražiausioji mergaitė." Ji epiš- 
kesnė. Nėra to glaustumo, sąskambių, kaip daugelyje klasiš
kųjų mįslių, nebandoma eiliuoti. Tokio tipo mįslių lietuvių 
liaudis moka mažiau. Nesaistomos ritmikos nei rimų, jos la
biau varijuoja. Tačiau negalima paneigti ir jų tam tikro įtai
gumo ir meninių privalumų. Cituotoje dieveniškėnų mįslėje 
rasa gyvai asocijuojasi su išbarstytais žirniais. Tuo tarpu 
kai daugelyje atitinkamų lietuviškų mįslių kalbama apie pa
bertus karolius, perlus, aukso raktus, čia pasinaudota vals
tiečiams įprastu javo įvaizdžiu. Šis įvaizdis realistiškesnis, 
buitiškesnis.

Antrasis šios mįslės komponentas, kuriame kalbama apie 
neįstengiančius surinkti carą ir carienę, primena mįslę apie 
bitę ir korius:

Plumpė šaše 
Gromatą rašė. 
Nunešė karaliui: 
Karalius taip neparašė, 
Kaip plumpė šaše,1

*
1 LTR 888c (1057).
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Pastarosios mįslės ekspedicijoje užrašyti nepasitaikė, bet rei
kia manyti, kad ji dieveniškėnams yra arba buvo pažįstama. 
Vienu atveju akcentuojant saulės, kitu — bitės nepaprastus 
sugebėjimus, kurių neturi net labiausiai privilegijuotas žmo
gus— karalius, išaukštinama gamta. Tai, kad panašios figū
ros griebiamasi ne vienoje mįslėje, rodo, jog šitoks reiškinių 
priešpastatymo būdas liaudies mėgstamas.

Taigi Dieveniškių apylinkėse surinktos mįslės praplečia 
mūsų žinias apie liaudies mįsles ir bus reikšmingos toles
niems žanro tyrinėjimams. Savo ruožtu duomenys apie mįs
les, kaip ir apskritai apie dieveniškėnų tautosaką, padeda 
geriau pažinti šio pakraščio lietuvių dvasinės kultūros isto
riją.

TAUTOSAKOS 
MUZIKINĖS YPATYBES

Vaclovas Juodpusis

Ekspedicijos metu surinkta gausi Dieveniškių tautosakos me
džiaga byloja apie gana savitą jos muzikinį charakterį. Greta 
įdomių liaudies dainų, šiose apylinkėse užrašyta daug pasa
kų su dainuojamais intarpais. O tai žymiai praturtina die
veniškėnų meninę kūrybą, suteikia jai įvairumo.

Muzikiniu atžvilgiu meniškiausios yra kalendorinės dai
nos, kurias moka ir dainuoja kiekvienas šių apylinkių gy
ventojas. Tai „Leliumoj, gieda gaideliai", „Do žaliam sode 
obelėlė", „Ažu marių marių ežerai šalo“ ir kitos. Minėtų dai
nų melodijoms atlikėjai suteikia nepaprastai daug išraiškos, 
jas savitai išvysto, išmargina kiekvieną melodijos vingį. Dai
nos „Leliumoj, gieda gaideliai" melodija plėtojasi kvintos 
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intervalo ribose, ir dažniausiai vieną kartą paliečiamas šeštas 
eilėgarsio laipsnis. Su nežymiais pakitimais šios dainos me
lodija dainuojamos ir kitos kalendorinės dainos „Leliumoj, 
skrido vanagėlis", „Leliumoj, tu bitule", „Leliumoj, tu kiš
keli". Kiekviena dainininkė minėtos grupės dainoms suteikia 
savitų bruožų. Antai, Sofija Černiauskienė iš Poškonių kaimo 
ją dainuoja ramiai, melodijos vingiuose kelis kartus suskam
ba charakteringa sekundos ir kvartos intonacija, vyrauja 
mažoras, kituose posmuose papuošimų nedaug. Sofija Micke
vičienė iš Žižmų dainai „Leliumoj, tu kiškeli" suteikia dau
giau gyvumo. Nors dainos pradžioje ir suskamba ryškus kvin
tos intervalas, toliau melodija vingiuoja gana plastiškai. Net 
šių dainų grupei būdingas kvartos intervalas čia suskaldomas 
į mažą terciją ir didelę sekundą. Onos Lelkienės dainoje „Le
liumoj, skrido vanagėlis" dar mažiau šuolių, melodijos pra
džioje penktas laipsnis pasiekiamas laipsniškai. Kai kurie 
šios melodijos grupės variantai (Onos Michalkevičienės, Ma
rijos Suchodolskienės daina „Leliumoj, skrido vanagėlis", Ka
rolinos Taraškevičienės ir Adelės Butrimienės — „Leliumoj, 
tu bitule") prasideda aiškiu mažoriniu trigarsiu. Toliau, be 
šuolių vingiuojant šią melodiją, kai kurios natos užtęsiamos, 
įvedamos naujos ritminės figūros.

Be mažorinių šios dainų grupės variantų, ekspedicijos me
tu užrašyti ir keli minoriniai — Kotrynos Seržantaitės dainos 
„Leliumoj, tu bitule", „Leliumoj, skrido vanagėlis" ir Liudvi
kos Šilabritienės (abi iš Žižmų) daina „Leliumoj, skrido va
nagėlis". Šių dainų charakteris daugiau lyrinis, liūdnokas, me
lodijoje maža šuolių. Logiškai galimi kvartų, kvintų šuoliai 
čia dažniausiai užpildomi pereinamomis natomis.

Savo struktūra gana įdomi, išraiškinga ir kita kalendo
rinė daina „Do žaliam sode obelėlė". Užrašyti keli šios dai
nos variantai rodo nepaprastą melodijos lankstumą. S. Čer
niauskienės dainoje be įvairiausių papuošimų — natų prail
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ginimo, įbėgimų, pagalbinių natų, matome ir gana sudėtingą 
ritminę struktūrą.

Onos Stančikienės dainoje „Žaliam sode obelėlė" šių pa
gražinimų mažiau, melodija lygesnė, nors metras taip pat 
sudėtingas.

Savita, gan sudėtinga ornamentika pasižymi Liudvikos 
Lelkienės, Karolinos Taraškevičienės, Adelės Butrimienės ir 
kitų dainuojamos šios grupės dainos.

Be populiarių, jau minėtų kalendorinių dainų, savitomis 
melodijomis išsiskiria vestuvinė „Jaunojoj tu Maniule" (pa
dainavo S. Černiauskienė) ir jos variantas „Mergele tu jau
nojoj" (padainavo L. ir J. Lelkienės). Jų melodijos improvi
zacinio pobūdžio su aiškiais melodiniais vingiais.

Ryškios ir vaikų dainų melodijos, kurios būna siauros 
apimties (tercijos ir kvartos). Charakteringas motyvas ar 
frazė, atitinkanti teksto eilutę, nuolat kartojasi. Tokios yra 
S. Černiauskienės vaikų dainos „Ciuku, ciuku, ciuku", „Grū
du grūdu grūdutį" ir kt. Nemažas pluoštas vaikų dainų, už
rašytų iš L. Šilabritienės, dažniausiai dainuojamos vienoda, 
ta pačia melodija, nedaug ją varijuojant:

Šiose apylinkėse labai paplitusi piemenų daina „Du du 
du, atskrido bacėnas". Jos melodija monotoniška, motorinė, 
nuo pat pradžios kartojami tie patys dviejų aukščių garsai 
mažos tercijos santykiu. Į pabaigą dainininkė kaskart grei
tina. Greta šios melodijos, iš Vladės Kuklienės užrašytas 
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žymiai įdomesnis variantas, artimas pasakų dainuojamam in
tarpui:

l/P i ггУфа 

Du du du, at___ skri___ do ba______cė_____ nas.

Ekspedicijos metu užrašyta labai daug ir tokių dainų, ku
rios plačiai dainuojamos visoje Lietuvoje. Tai dažniausiai 
daugiabalsės struktūros dainos, nors šiose apylinkėse labiau 
mėgstamos vienbalsės. Buvo net mėginta užrašinėti dainas 
iš K. Taraškevičienės ir A. Butrimienės, J. Lelkienės ir L. Lel- 
kienės, dainavusių kartu. Bandymas parodė, kad dieveniškė
nai senąsias dainas atlieka vienu balsu, nors dėl nesusidaina- 
vimo pasitaikydavo kai kurių nežymių nutolimų.

Muzikiniu atžvilgiu įdomios dieveniškėnų dainos „Tėve
li manas“, „Jau saulelė leidžias", „Einu keliu dainuodama", 
„O tam vyšnių sodely", „Šėriau sa žirgelį", „Biedna siratė- 
lė“ ir kt.

Kalbant apie dieveniškėnų muzikinę tautosaką, būtina 
paminėti dainų melodijų ryšį su baltarusių daina. Tai pajun
tame iš kai kurių dainų kadencijų, atskirų melodijų vingių, 
jų charakterio. Be to, baltarusių įtaką rodo ir pati dainavimo 
manie-a. Šis poveikis jaučiamas ne tik jaunesnės, bet ir vy
resnės kartos dainininkų tarpe.

Turtingas dieveniškėnų muzikinės tautosakos puslapis — 
pasakos su dainuojamais intarpais. Prie būdingesnių galima 
priskirti S. Černiauskienės pasaką „Nepaprasti vaikai", di
delį pluoštą L. Šilabritienės pasakų. Dainuojamųjų intarpų 
melodijos dažnai suaugusios su tekstu. Jų apimtį bei ritminę 
struktūrą neretai nulemia tekstas. Be to, dainuojamieji in
tarpai turi nusistovėjusių melodijų, kurios, be žymesnių pa
keitimų, suskamba skirtingo turinio pasakose. L. Šilabritie- 
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nės, St. Šilabritienės, Liudvikos Palėkienės, O. Michalkevi- 
čienės ir kitų pasakose dainuojamų intarpų melodijos turi 
daug bendro.

Dieveniškių apylinkėse ir šiandien gyvuoja daug nuosta
bių muzikinių perlų, kurių užrašymai padeda geriau pažinti 
lietuvių tautosakos grožį.



TAUTOSAKA /TEKSTAI/

Leliumoj,
Gieda gaideliai, leliumoj, 
Tai vairuoja, leliumoj.

Leliumoj,
Negiedokit, gaideliai, leliumoj, 
Nevairuokit, leliumoj.

Leliumoj,
Nei jūs mane budinot, leliumoj, 
Nei jūs mane keliat, leliumoj.

Leliumoj,
Budino mane, leliumoj, 
Gailoj anytėlė, leliumoj.

Leliumoj,
O kelia mane, leliumoj, 
Galias šeserėlis, leliumoj.
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Leliumoj, 
Ir siuntė mane, leliumoj, 
Basą per tiltą, leliumoj.

— Leliumoj,
Bėkie, martule, leliumoj, 
Basa per tiltą, leliumoj,

Leliumoj,
Ir parneškie, leliumoj, 
Vasaros sniego, leliumoj.

Leliumoj,
Vasaros sniego, leliumoj, 
Žiemos šėko, leliumoj,

Leliumoj,
Žiemos šėko, leliumoj, 
Cysto lauko ugnies, leliumoj.

Leliumoj,
Bėgo martulė, leliumoj, 
Basa per tiltą, leliumoj.

— Leliumoj, 
Tu, radnas tėveli, leliumoj, 
Senas dorodnykas1, leliumoj,

Leliumoj,
Dorodyki man, leliumoj, 
Kur man imti, leliumoj,

*
1 Patarėjas.
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Leliumoj,
Vasaros sniego, leliumoj,
Žiemos šėko, leliumoj,

Leliumoj,
Žiemos šėko, leliumoj, 
Cysto lauko ugnies, leliumoj.

— Leliumoj,
Bėkie, dukrele, leliumoj,
Pamarėlin, leliumoj,

Leliumoj,
Pamarėlin, leliumoj, 
Pamedėlin, leliumoj.

Leliumoj,
Ir pagaukie, leliumoj,
Marių putelių, leliumoj,

Leliumoj,
Ir nuslaužkie, leliumoj,
Žalią šakelę, leliumoj,

Leliumoj,
Ir paimkie, leliumoj, 
Baltą kramenėlę', leliumoj,

Leliumoj,
Ir parneškie, leliumoj, 
Savam šešerėliu, leliumoj.

*
1 Baltas akmuo, kur ugnį skelia, titnagas.
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LELIUMOJ, TU KIŠKELI

— Leliumoj,
Tu kiškeli, leliumoj, 
Trumpakojėli, leliumoj.

Leliumoj,
Pagaus tave, leliumoj, 
Kunigo strielčiai, leliumoj.

Leliumoj,
Girdys tave, leliumoj, 
Saldučiu medučiu, leliumoj.

Leliumoj,
Valgins tave, leliumoj, 
Baltu pyragėliu, leliumoj.

Leliumoj,
Migdys tave, leliumoj, 
Baltoj perynėlėj, leliumoj.

— Leliumoj,
Ne mano gėris, leliumoj, 
Saldutis medutis, leliumoj.
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Leliumoj,
Ne mano ėdis, leliumoj, 
Baltas pyragėlis, leliumoj.

Leliumoj,
Ne mano miegas, leliumoj, 
Baltoj perynėlėj, leliumoj.

Leliumoj,
Tai mano ėdis, leliumoj, 
Rugių želmenėliai, leliumoj.

Leliumoj,
Tai mano miegas, leliumoj.
Medy po lauželiu, leliumoj.

3

f

LELIUMOJ, TU BITULE

— Leliumoj,
Tu bitule, leliumoj, 
Maža nedidele, leliumoj.

Leliumoj,
Ko tu tep dundini, leliumoj, 
Rytas vakarėlis, leliumoj.
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Leliumoj,
Ir dienelė, leliumoj, 
Ir tamsioj naktelė, leliumoj?

— Leliumoj,
Kap man nedundinti, leliumoj, 
Tep man reikia, leliumoj,

Leliumoj,
Balto korelio, leliumoj, 
Saldo meduko, leliumoj.

Leliumoj,
Tep man reikia, leliumoj, 
Geltono vaško, leliumoj.

— Leliumoj,
Tu, Aniule, leliumoj,
Ko tu tep verkuoji, leliumoj,

Leliumoj,
Rytas vakarėlis, leliumoj,
Ir dienelė, leliumoj,

Leliumoj,
Ir tamsioj naktelė, leliumoj.

— Leliumoj,
Kap man neverkuoti, leliumoj, 
Tep man reikia, leliumoj, 
Daugel dovanėlių, leliumoj.

Leliumoj,
Seserėlių, anytėlei, leliumoj, 
Po mankietėlj, leliumoj.
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Leliumoj,
Dieveriamu, mošomu, leliumoj, 
Po ručnykėlį, leliumoj.

Leliumoj,
Vaikučiamu mažučiamu, leliumoj, 
Po juostelę, leliumoj.

Leliumoj,
Sandytoju1 andytoju, leliumoj, 
Trys giltinės šonan, leliumoj.

DO ŽALIAM SODE OBELĖLĖ

Do žaliam sode obelėlė, 
Oi, rana mirana, obelėlė.

Do labai gražiai žydėjo, 
Oi, rana mirana, žydėjo.

*
1 Melagis, suvedžiotojas.

303



TAUTOSAKA

Balti žiedeliai do baltavo, 
Oi, rana mirana, baltavo.

Žali lapeliai do žaliavo, 
Oi, rana mirana, žaliavo.

Juodos uogelės juodavo, 
Oi, rana mirana, juodavo.

Do кар papūtė vėjelis, 
Oi, rana mirana, vėjelis,

Balti žiedeliai nubyrėjo, 
Oi, rana mirana, nubyrėjo.

Do кар paėjo lietulis, 
Oi, rana mirana, lietulis,

Žali lapeliai nučežėjo, 
Oi, rana mirana, nučežėjo,

Do кар pažibino saulelė, 
Oi, rana mirana, saulelė,

Juodos uogelės nusirpo, 
Oi, rana mirana, nusirpo.

Do naujam dvare mergelė, 
Oi, rana mirana, mergelė,

Do labai gražiai mergavo, 
Oi, rana mirana, mergavo,

Rusą kaselę šukavo, 
Oi, rana mirana, šukavo,
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Šilko kasnykėlį įpynė, 
Oi, rana mirana, įpynė.

Do кар atjojo bernelis, 
Oi, rana mirana, bernelis,

Rusą kaselę raspynė, 
Oi, rana mirana, raspynė,

Šilkų kasnykėlį išpynė, 
Oi, rana mirana, išpynė.

5

Aš ir atsikėliau 
Tai labai anksti, 
Ciūčiai liūliai, 
Tai labai anksti.

O trečią grikių 
Dėl sa jaunikių, 
Ciūčiai liūliai, 
Dėl sa jaunikių.

Aš ir sumaliau Atvažiau svotai,
Du sietu rugių, Da nebuvoti,
Ciūčiai liūliai, Ciūčiai liūliai,
Du sietu rugių. Da nebuvoti.

Du sietu rugių, Galva kaip puodas,
O trečią grikių, Akys išveltos,
Čiūčiai liūliai, Ciūčiai liūliai,
O trečią grikių. Akys išveltos.

305



TAUTOSAKA

Akys iš veltos, 
Ausys kaip žirklės, 
Čiūčiai liūliai, 
Ausys kaip žirklės.

Ausys kaip žirklės, 
Snukis apsmukęs, 
Čiūčiai liūliai, 
Snukis apsmukęs.

Snukis apsmukęs, 
Rankos kaip grėbliai, 
Čiūčiai liūliai, 
Rankos kaip grėbliai.

Rankos kaip grėbliai, 
Kojos kaip piesčiai, 
Čiūčiai liūliai, 
Kojos kaip piesčiai.

6

EŽERAI ŠALO, BERNAI PAŠALO

Ežerai šalo, bernai pašalo, 
Oi, kalėda, kalėda.

Jaunas Jonulis žirgelius ganė, 
Oi, kalėda, kalėda.

Žirgelius ganė, pantelius vijo, 
Oi, kalėda, kalėda.

Pantelius vijo juodojo šilko, 
Oi, kalėda, kalėda.

Juodojo šilko, pats ažumigo, 
Oi, kalėda, kalėda.
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Pats ažumigo, žirgai pabėgo, 
Oi, kalėda, kalėda.

Kur žirgų bėgta, te rasa krėsta, 
Oi, kalėda, kalėda.

Seku paseku uošvelio dvaran, 
Oi, kalėda, kalėda.

— Uošveli manas, senas tėveli, 
Oi, kalėda, kalėda.

Atkelkie vartus, priimkie žirgus, 
Oi, kalėda, kalėda.

— Nė vartų kelsiu, nė žirgų leisiu, 
Oi, kalėda, kalėda.

Buvo negertie žalio vynelio, 
Oi, kalėda, kalėda.

Žalio vynelio margam kupkely, 
Oi, kalėda, kalėda.

— Tai ne aš gėriau — bajorai gėrė,
Oi, kalėda, kalėda,

Bajorai gėrė, mane vitojo, 
Oi, kalėda, kalėda.
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Tėveli manas, 
Senasis manas, 
Pasėkie man linelius 
Do in plačios dirvelės, 
Pasėkie man linelius 
Do in plačios dirvelės.

Linelius sėjau, 
Žodžius kalbėjau: 
Derėkite, lineliai, 
Do iri mano dalelės, 
Derėkite, lineliai, 
Do in mano dalelės.

Linelius roviau, 
Delneliais plojau — 
Ir atjojo bernelis 
Iš svetimos šalelės, 
Ir atjojo bernelis 
Iš svetimos šalelės.

— Mergele mano, 
Jaunojoj mano, 
Do ko tu čia verkuoji, 
Кар gegulė kukuoji,

Do ko tu čia verkuoji, 
Кар gegulė kukuoji?

— Kap man neverkuot, 
Gailiai nekukuot!— 
Paritinau žiedelį 
Do in marių dugnelį, 
Paritinau žiedelį 
Do in marių dugnelį.

— Mergele mano, 
Jaunojoj mano, 
Te, paturėk žirgelį, 
Aš dasieksiu žiedelį, 
Te, paturėk žirgelį, 
Aš dasieksiu žiedelį.

Žiedelį siekiau 
Ir pats nuskendau,— 
Liktai sveika, mergele, 
Aš ne tavo raunelė, 
Liktai sveika, mergele, 
Aš ne tavo raunelė.
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VAI, DAUGEL DAUGEL

Vai, daugel daugel 
Mano sesulių, 
Ne visos pas močiutę, 
Ne visos pas radnąją.

Viena sesutė
Plačioj dirvelėj
Buinus rugelius piauna, 
Buinus rugelius piauna.

Ar tu žėdoji1 
Buinų rugelių, 
Ar plieno piautuvėlio, 
Ar plieno piautuvėlio?

— Nei aš žėdoju 
Buinų rugelių, 
Nei plieno piautuvėlio, 
Nei plieno piautuvėlio,

Do ne tep piauna, 
Кар gailiai verkia, 
In pėdų pasremdama, 
In pėdų pasremdama.

— Sesute mano, 
Mieloji mano, 
Ko tu tep gailiai verki, 
Ko tu tep gailiai verki?

Tik aš žėdoju 
Sa jaunystėlės, 
Mergelių paulionės, 
Mergelių paulionės.

Vai, daugel daugel 
Mano brolelių, 
Do ne visi pas tėvelį, 
Do ne visi pas radną.

*

1 Gailėti.
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Vienas brolelis
Plačioj lankelėj 
Buiną šekelį kerta, 
Buiną šekelį kerta.

O ne tep kerta,
Кар gailiai verkia, 
In dalgės pasremdamas, 
In dalgės pasremdamas.

— Broliukas mano, 
Mielasai mano, 
Ko tu tep gailiai verki, 
Ko tu tep gailiai verki?

9

Ar tu žėdoji 
Buino šekelio, 
Ar plieno šios dalgelės, 
Ar plieno šios dalgelės?

Nei aš žėdoju 
Buino šekelio, 
Nei plieno šios dalgelės, 
Nei plieno šios dalgelės,

Tik aš žėdoju 
Sa jaunystėlės, 
Bernelių paulionių, 
Bernelių paulionių.

AGULE GEGULE

Agule gegule, 
Pakukuok, pakukuok, 
Kiek aš metelių 
Gyvulius ganysiu.
Kad meluosi, tai korosiu, 
Nemeluosi — nekorosiu.
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— Jaunojoj tu Mamule, 
Do sėdais tu ažu stalo,

Do sėdais tu ažu stalo, 
Ar skaitei sa draugelę,

Ar skaitei, ar neskaitei — 
Ar visa, ar ne visa?

— Ir skaitiau, ir neskaitiau, 
Ir visa, ir ne visa,

Ir visa, ir ne visa, 
Tik nėr ma radnų tėvelių, 

Tik nėr ma radnų tėvelių, 
Tik yr ma radnas brolelis.

Broleli ma radnasai, 
Išeikie tu vidun dvaro,

Išeikie tu vidun dvaro, 
Paklausykie šalelėsna,

Ar nedunda do keleliai,
Ar nezvina do zvaneliai,

Ar nezvina do zvaneliai,
Ar nežvengia do žirgeliai,

Ar nežvengia do žirgeliai, 
Ar nevažiuoja mūs tėveliai.

11

BIEDNA SIRATELE

. Bied1?- na si__ ra  tė  lė y ne  tu  riu tė  ve

ne_ tu _riu tė _ve lio ir ₽ racf_nos mo_ čiu.(tės).

Biedna siratėlė 
Neturiu tėvelio, 
Neturiu tėvelio 
Ir radnos močiutės.

Neturiu tėvelio 
Ir radnos močiutės, 
Tik turiu sesulę, 
Кар gailią gegulę.

Išeiki, sesule, 
Oran padaboti, 
Iš kurios šalelės 
Ir vėjelis pučia.

Ar nuog rytelių, 
Ar nuog vakarėlių, 
Ar iš tos šalelės, 
Kur mūsų tėvelis.
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Ant tėvelio kapo 
Žolynas nedygo, 
Žolynas nedygo, 
Klevelis išdygo.

Klevelis išdygo, 
Smulki viršūnėlė, 
Ant tos viršūnėlės 
Gegutė kukavo.

Ant tos viršūnėlės 
Gegutė kukavo, 
Gegutė kukavo 
Tėvelį budino.

12

— Paskelkie, tėveli, 
Pabarkie žentelį, 
Kad greitai nevaikščiot, 
Tykiai nekalbėtų.

Kad greitai nevaikščiot, 
Tykiai nekalbėtų, 
Ant mane siratos 
Rankelių nekeltų.

Ant mane siratos 
Rankelių nekeltų, 
Iš balto beržyno 
Rykštelių nelaužtų.

TURĖJ MOMA VIENĄ SŪNŲ

Turėj moma vieną sūnų, 
Turėj moma vieną sūnų, 
Paskutinį vaiskan rengė, 
Paskutinį vaiskan rengė.

Trys sesulės kaip gegulės, 
Trys sesulės kaip gegulės, 
Anos labai gailiai verkė, 
Anos labai gailiai verkė,
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— Tu broleli mūs radnasai, 
Tu broleli mūs radnasai, 
Kada mumu tave laukti, 
Kada mumu tave laukti?

— Palūkėkit, pasakysiu, 
Palūkėkit, pasakysiu, 
Atsidūsiu, pasakysiu, 
Atsidūsiu, pasakysiu.

— Laukit metus, laukit kitus, 
Laukit metus, laukit kitus, 
O in trečių žirgas pareis, 
O in trečių žirgas pareis.

Dūzgė kulkos kaip bitelės, 
Dūzgė kulkos kaip bitelės, 
Krinta galvos kaip miglelė, 
Krinta galvos kaip miglelė,

Laukiau metus, laukiau kitus, Krinta galvos kaip miglelė,
Laukiau metus, laukiau kitus, Krinta galvos, kaip miglelė,
O in trečių žirgas parėj, 
O in trečių žirgas parėj.

Bėga upė iš kraujelių, 
Bėga upė iš kraujelių,

— Tu, žirgeli mūs širvasai, 
Tu, žirgeli mūs širvasai, 
Kur tu dėjai sa ponelį, 
Kur tu dėjai sa ponelį,

Kur tu dėjai sa ponelį, 
Kur tu dėjai sa ponelį, 
Sa ponelį, mūs brolelį, 
Sa ponelį, mūs brolelį?

Bėga upė iš kraujelių, 
Bėga upė iš kraujelių, 
Verčia kraušas1 iš galvelių, 
Verčia kraušas iš galvelių,

Verčia kraušas iš galvelių, 
Verčia kraušas iš galvelių, 
Grindžia tiltą iš trūpelių, 
Grindžia tiltą iš trūpelių.

Ж
1 Status kauburys, kalva.
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DU DU DU, ATSKRIDO BACĖNAS
b L , ^~198-216,

r A > > j. I j. j JiJj, j, i.b .ip
Du du du. at skri_do ba.cė—nas. Du du du.

j, j, I > ji j,
sė_dosin var_tu. Du du du. dziup.te—ri kar_tų.

j, j, I > >> j, j, I j J j,
-Du du du, pa duok,bobkir_vį. -Du du du,

j J> j, jA J J j, I J JJ^H 

kam tas kir_vis? -Du du du, mal_ką ka_po_siu. 

V’A л j b-j-jj I ■i'sjsd

— Du du du, kam toj mal__ ka? - Du du du,

V A' JiJihjJ.MjAMj.j, 1
pe _ čių Kur _^iu. - Du du clu, kam tas pe cius?

^'A J Ji j, I ji>> j, j, I > j,
-Du du du, ko.še-lę vir—siu. -Du du du,

V'A- j, jvj>j,-j,lj,_j-l j, I jpjij^ j, 
kam toj ko_ še _ lė? - Du du du, pie.mejiė.lius val-gin — siu. 

jj/A J,-J,-4 I J, j, JįJ^-L I J, J J,
-Du du du, kam tie pie_me_nė —Aliai? -Du du du,

О ".Ьлу ....... .. k<gį Ji jrjrj, j, I Ji J J I J J Jlpp 

kar_ve_les ga_nys. -Du du du, kam tos kar_ve___ lės?

J,-J, л-U J J J >> J ^11

-Du du du. die _ dą ka — Šen, bo bą mai_šanT" 
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Du du du, atskrido bacėnas.
Du du du, sėdos in vartų.
Du du du, dziupteri kartų.
— Du du du, paduok, bob, kirvį.
— Du du du, kam tas kirvis?
— Du du du, malką kaposiu.
— Du du du, kam toj malka?
— Du du du, pečių kursiu.
— Du du du, kam tas pečius?
— Du du du, košelę virsiu.
— Du du du, kam toj košelė?
— Du du du, piemenėlius valginsiu.
— Du du du, kam tie piemenėliai?
— Du du du, karveles ganys.
— Du du du, kam tos karvelės?
— Du du du, diedą kašėn, bobą maišan!

14

GRUDU GRUDU GRUDUTJ

Grū _du grū _ du grū _ du — tj, vi _ rė mo__ma

ka čer_ gė_ le mai_šy—da—ma, vai_ ku _ čia _ mu
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Grūdu grūdu grūdutį, 
Virė moma košutį 
Ne juodą, do baltą, 
Snukutį apkaltą.
In pripečkėlio sėdėdama, 
Kačergėle maišydama, 
Vaikučiamu dalydama.
Vienam davė, kitam davė, 
Trečiam davė, ketvirtam davė, 
Penktam neteko košelės.
Bėk, pelele, vandenėlio. 
Čia lobelis, čia kalnelis, 
Čia gilus gilus šulnelis.
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GANIAU GANIAU AVELES

Ganiau ganiau aveles, 
Ik vakari nei vienos. 
Tupi vilkas in tvoros, 
Išsivertęs iš skūros. 
Anas mane uodega, 
Aš jį lopeta.
Bob, bob, iškepk bandelę, nupink vyželius, 
Во vilkas aveles paėdė.
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PASAKOS, PASAKOJIMAI, ANEKDOTAI

16

VILKAS IR OŽIUKAI

Buvo ožka ir turėjo keturis ožiukus. Ir ožiukai dar mažicki. 
Ožka toj vestis jų medžian dar nenorėjo, bo tiej ožiukai dar 
nusmenčys, ir vilkas užskridęs gali pagaut. Ožka gali pabėgt 
sena, o su ožiukais jai sunku bus pabėgt. Ožka paliko ožiu
kus namie. Ir tep prisakinėjo jiem, kad кос neinsleist nie
ko— vilko, kokio žvėries, bo juos pajės.

— Кар aš giedosiu po durim, jūs klausykit. Aš tep sa
kysiu:

Atidarai darai dureles, 
Mano maži vaikeliai, 
Tai aš jumi atnešiau 
Pilnas ciceles1 pienelio, 
Ažu ragų šienelio.

— O, — sako, — tadu atidarykit. O tep — neatidarinėkit, 
kad ateis kokia žvėris.

Ж
1 Spenelius, tešmenėlius.
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Nuvej ožka. Nuvej medžian,— žyravoj žyravoj, pririnko 
žyro ožiukam, šieno tenai, viso. Parskrido namo pas ožiukus 
ir gieda:

Atidarai darai dureles, 
Mano maži vaikeliai, 
Tai aš jumi atnešiau 
Pilnas ciceles pienelio, 
Ažu ragų šienelio.

Ožiukas atidarė. Moma atskrido. Ožiukai visi gyvi. Atnešė 
ir šieno, ir pieno, viso — pavalgino, papagirdė ir vėl išej. 
Sako:

— Tik neinsileiskit vilko, o aš žyro vėl einu veizdėt.
Ažna vilkas prisklausė. Gerai, atėjo vilkas ir storai1:

Atidarai darai dureles, 
Mano maži vaikeliai, 
Tai aš jumi atnešiau 
Pilnas ciceles pienelio, 
Ažu ragų šienelio.

Ogi ožiukai pasgando, klausos:
— Ne mūs moma. Ne, sesutės, neatidarysimi Itai ne mūs 

moma. Mūs moma plonickai, gražiai. O tu storai.
Vilkas sako:
— Kas daryt? Reikia eit pas kavolių paplot liežuvis.
Nuvejo vilkas in kavolių, išklojo liežuvį an kavodlo2 plo

nickai. Išplojo. Ir кар moma plonickai — кар pradėjo:

Atidarai darai dureles, 
Mano maži vaikeliai, 
Tai aš jumi atnešiau 
Pilnas ciceles pienelio, 
Ažu ragų šienelio.

*
1 Vilkas dainuoja kvarta žemiau.
2 Priekalo.
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Atidarė — kad vilkas! O liežuvis raudonas, o ilgas, o di
delis! Tai tuos ožiukus — vieną klapc, kitą klapc, trečią 
klapc... O ketvirtas paspėjo po puodu apsiverst. Apsivertė 
po puodu po pripečku ir sėd. Tai vilkas paėdė paėdė visus 
ožiukus ir išej.

Parbūdo ožka — nėra ožiukų, tik vienas po puodu apsiver
tęs sėd ožiukas. Atidarė. Ožiukas išlindo. Parėjo namo, moma 
verkt, rėkt — ožiukų nėra! Oje! Nieko nepadarysi!

Ryto paskėlė — kūrina pečių, blynus kepa, smožina viena 
su tuom oželiu. Ataido vilkas.

— Kūmule, kūmule, ką čia tep gardžiai kepi? Labai 
kvepia!

— Certe biese, neduosiu nieko: ma vaikučius paėdei!
O potom apsigalvoj: „Kas čia daryt, kad išbūt ir vilkas?" 

Tai ana:
— A, ką čia širdysies! Eik šenai!
Indegino skarvadą — raudona — sako:
— Tik išsižiok ir užsimerk.
Vilkas išsižioj. Tai toj — degančią skarvadą gerklėn. 

Tai vilkui išlandžiojo ir žarnos, ir visa kas, ir guli išsitaisęs 
negyvas.

О, кар jam ožiukus ėst!

17

BANDELĖ

Buvo diedas ir boba. Turėj ir vištą, ir gaidį. Ir diedo buvo 
gaidys, o bobos višta. Išej anys in mėšlyno žyravot. Žyravoj 
žyravoj—rado višta grūdą. Tai sako:

— Kor kor ko-or, bob, bob, atidaryk duris: nešu grūdelį! 
Atnešė. Sako:
— Diedai, diedai, sumalsi, mes iškepsim bandelę.
Iškepė bandelė. Bandelė in pripečko. O boba nuvej svies

to. Sako:
— Diedule, diedule, pilniok.
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Jau bandelė in slenksčio.
— Diedule, diedule, pilniok.
Jau bandelė nubėgo oran.
— Diedule, diedule, pilniok.
Tai diedas ažu kačergos, boba ažu šluotos ir vijosi ban

delę. Bandelė bėgo bėgo, dabėgo — piemenai gyvį gano. Bo
ba ingi piemenis sako:

— Piemenėliai, piemenėliai, ar neregėjot ma bandelės?
Sako:
— Nubėgo. Čia mes regėjom.
Piemenai su šunimi, su botagais vijosi vijosi — bandelės 

nedavijo.
Aria artojėliai. Sako:
— Artojėliai, artojėliai, ar neregėjot mūs bandelės?
Sako:
— Mes regėjom...
Čia anys su botagais vijosi vijosi — nedavijo.
Piauna piovėjėlės. Sako:
— Piovėjėlės, piovėjėlės, ar neregėjot bandelės?
— Mes,— sako,— regėjom, čia kokia nuskrido, ale kad 

nemožnėjo paimt.
Vijosi su pjautuvais, ale kad nepavijo.
Sėd laputė. Ana кар skrido, toj bandelė, sako:
— Laput, laput, padėk dievas tau.
Sako:
— Aš ituoj ausia negirdiu, ateik man arčiau, po ituoj ša

lia, po ituoj ausele.
Ana кар atėjo, tai ją cabekst, tą bandelę, ir sugavo. Su

gavo, minkštimą išėdė išėdė, ir te ana jau ką padarė, ažu- 
lipdė tą bandelę ir nunešė pas piemenis. Sako:

— Piemenėliai, piemenėliai, pamainykim mes itą bandelę 
in va ito veršelio.

Ir tą veršelį piemenėliai pamainė.
— Ir tik,— sako,— nevalgykit tos bandelės, tik кар aš 

nusvesiu veršelį ažu to ir ažu to kalnelio, tada jūs valgykit 
tą bandelę.
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Tiej piemenėliai tą bandelę rassiriekė — ana te pribestij 
ton bandelėn.

O kur tas veršelis?
Ana tą veršelį nusvedė, paskinkė —1 jau toj ir važiuos, 

lapė.
Važiau važiau — kur eina vilkas. Sako:
— Laput laput, kūmule kūmule, pavėžėk man кос vieną 

kojelę.
Vilkas vieną kojelę prikišę — jau važiuoja. Ir tep kitą 

kojelę, ir vėl. Važiau važiau — anas ir trečią. Važiuoja va
žiuoja — potom anas ir visas inlindo. Ir palaužė ragutėles jai, 
itai jau lapei. Tai jau reikia lapei daryt ragutėles.

— Eik, čerte biese, padaryk ragutėles!
Tas nuvej:

Stipinėliai tiesyn tiesyn, 
Ragutėles kreivyn kreivyn!

Nu, ir nesdaro niekas.
— Ek, kad tu nemoki! Pabūk,— sako,— pas veršelį, aš 

nuveisiu, tai aš padarysiu.
Anas liko pas veršelį, vilkas, ana nuvej daryt ragutėlių.

Stipinėliai tiesyn tiesyn, 
Ragutėles kreivyn kreivyn!

Ana pasdarė ragutėles, atsitįsė. O vilkas pilvą išėdė ver
šelio, kamštį šiaudų inkišė, ir veršelis stou. O jau vilko nei 
dūko nėr, tik veršelis stou. Toj paskinkė važiuot — ėmė ver- 
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sėlis pargriuvo. Nu, ir kas jai daryt? Nėr ko ir daryt. Ana 
sėdos pas kelią ir sėd.

Važiuoja žydas ir vežas silkes. Tai ana šoko bačkon ir 
silkių prismetė prismetė in kelio, ir tada, кар tik žydas: 
„Nuo!"—ana išlindo ir visas tas silkes pasrinko pasrinko — 
sėd po krūmu ir valgo.

Kur buvę, ir vėl vilkas atej.
— Mano kumele, ką čia tep gardžiai valgai?
— O čerte biese, suėdei man veršelį!
— Itai,— sako,— ne aš, itai ma brolis... Duok та кос pa

ragaut nedaugi.
Toj dau te kur žuvies nedaugi.
— Eik,— sako,— anaka mariosna, inkišk vuodegą, tai кар 

inšals, tai visos žuvys sustįs pas tą vuodegą.
Tai anas кар inkišė mariosna, tai in šalčio šalo šalo, ką 

jau ir knistert negali. Tai tadu jau lapė nuskrido:
— Vyrai moterys, vyrai moterys, vilkas pralūbę1 ažušikė! 

Vyrai moterys, vyrai moterys, vilkas pralūbę ažušikė!
Tai кар suskrido vyrai moterys, tai tą vilką klėstė klėstė, 

ažuklėstė, ažumušė. Ir visa.

18

MEŠKA SIENOJUS

Buvo žmogus, nuvažiavo art. Ateido meška, sako:
— Aš tave suėsiu.
— Ne,— sako,— neėsk, man reikia čionai paarti, ir tadu 

ėsk. Eik tu pagulėk, palauk.
Atskrenda lapė.
— Kas, žmogeliau, bus, aš tave atpirksiu nuog smerties?
— Nu, kas bus? Dvi vištaiti duosiu baltas.

*
1 Eketę.
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Toj lapė sustrajij paliaunyčias, atėjo, triūbelę atsinešė ir 
triūbija:

— Triū triū! Ar neregėt vilkų, meškų?!
Tas žmogus sako:
— Ne.
— O kas te gale varsno guli?
Toj meška sako žmogui:
— Sakyk, sienojus.
Sako:
— Sienojus.
— Kad sienojus būt, tai in ratų būt insdėt.
Tai ana sako:
— Indėk man in ratų.
Žmogus indėj o. Lapė ir vėl triūbija:
— Triū triū! Ar neregėt vilkų, meškų?!
— Neregėt.
— O kas te ant ratų guli?
— Sienojus.
— Kad sienojus būt, tai būt inrištas.
Tai ana sako:
— Žmogeliau, žmogeliau, tu mane inrišk.
Tai anas virvių paėmė, inrišė ją.
Lapė atėjo, vėl triūbija:
— Triū triū! Ar neregėt vilkų, meškų?!
— Ne.
— O kas te ant ratų guli?
— Sienojus.
Sako:
— Kad sienojus, tai būt ir kirvis inkirstas tan sienojun.
Tai meška sako:
— Žmogeliau, žmogeliau, prilipdyk ma kirvį prie ausies.

Tai tas kirvį prie ausiai кар davė — ir ažkirto.
Tai laputė atskrido dabar:
— Jau duok dvi vištaites.
— Aime, — sako, — namo, ir duosiu aš tau. — Sako: — 

sėskis čionai po slenksčiu, aš išvarysiu, susgausi ir nusineši.
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Tai inejo pirkion ir du baltus šunius išleidė — ir da vai 
kurt jau tą lapę. Tai toj bėga ir sako:

— Uodega, uodega, kur dūmoji bėgt?
— Ar už to kelmo griūt, ar už to kelmo griūt.
— O akys, ką dūmojat?
— Kad olon pabėgt.
— O ausys, ką dūmojat?
— Kad olon pabėgt.
Inskrido olon ir, кар buvo inpykus an uodegos, iškišo 

laukan ir sako:

Siurka burka, 
Na kvastiurka!

Sūnys ažu uodegos, ištįsę ir ją suėdė.

19

BROLIUKAS VERŠIUKAS

Buvo diedas ir boba. Ir buvo dvejetas vaikų: bernėkas ir 
mergyštė. Nu, diedas su boba numirė, ir toj mergyštė su 
bernėku maži liko: mergyštė didesnė, bernėkas mažesnis, su- 
visam mažas.

— Nu,— rodžėsi,— ką mes, broleli, dar veiksim? Eime 
abudu kelionėn, pasprašysime kur duonos kąsnelio ir eisim.

Eina eina — rado meškos pėdą, ir tan pėde vandenio yra.
Tas bernėkas sakys:

— Sesule, sesule, aš čia gersiu.
— Ne, brolukas, negerk!
Eina eina — rado vilko pėdą, ir te vandenio yra.
— Sesule, sesule, aš čia gersiu.
— Ne, brolukas, negerk!
Eina eina — rado veršelio pėdą.
— Nu,— sako,— aš čia gersiu.
O sesutė sako:
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— Ne, brolukas, negerk. Tu čia, brolukas, pastovėk, aš 
aisiu čia pirkelėj ir išnešiu vandenio.

Ana nuvejo vandenio, o tas brolukas neiškentęs srubt ir 
atsigėrė iš to pėdo. Ir apsivertė veršeliu. Ana atej su vande
niu, o tas brolukas stou veršelis. Atėjo ana, apsiverkė. Kas 
anai daryt? Kasas rassipynė, kasnyką iš kasos ir paskabino tą 
veršelį ir vedas.

Vedės vedės, atsivedė — te pono pieva tokia, žolė žalia, 
graži. Nu, sėdos ana in tos kupetos, gano tą veršelį ir gieda:

Torulia, mano brolukas, 
Kol neėdi 
Žalios žolės, 
Kol negeri 
Marių vandenio?

Te išėjo pono slūga ir klauso, kas te tep gražiai gieda an 
pievos. Ana ir vėl gieda:

Torulia, mano brolukas, 
Kol neėdi 
Žalios žolės, 
Kol negeri 
Marių vandenio?

Ponas pasakys:
— Eik paklausyk, kas te tep gieda ant pievos.
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Tas parabkas1 atėjo, pasdairė ir parėjęs ponui sako:
— Nežnau, te kokia mergystė sėdi ir gieda, veršelį gano 

ir gieda.
Ana ir vėl gieda:

Torulia, mano brolukas, 
Kol neėdi 
Žalios žolės, 
Kol negeri 
Marių vandenio?

Ponas pats atėjo pasdairyt, kas čia tokio. Ir patiko jam 
toj mergystė. Sakys:

— Eime pas man, ir apsivesim su tavim, kad neturi кар 
gyventi.

Ana su juoj derinasi:
— Ježeli ma to veršelio nepiausi, kol aš būsiu, aš eisiu, 

o jei ne, tai neisiu. Кар jau aš būsiu, tep būsiu, ale aš neisiu.
Nu, anas pasidavė:
— Neplausiu, kol gyvas būsiu ir tu, neplausiu.
Nu, ir anas ją parsivedė ir veršelį parsivedė. Ir apsivedė 

su joj. Nu, ir jau anys pabuvo, rados pas juos sūnus. Ir jau 
dūmoja daryt anys krikštynas. Labai gražus sūnus buvo, la
bai jau te bus gražios krikštynos. Nu, o toj mergina kvara 
guli. Anas sakys:

— Josiu ant paliavonės, prišaudysiu žvėrienos.
Nu, nujoj ponas paliavot, o ana liko viena su tuoj vaike

liu. Nu, kur buvę, kur nebuvę, ateina viedma pas tą mer- 
gėlę.

— Mergele,— sako,— eik tu nusiprausk, bo ponas parva
žiuos, nepažins tave, ką tu toj pati.

Ėmė ir primonijo tą mergelę. Toj mergelė užsikėlė, nuvejo 
praustis. Ana ėmė tep padarė: tą mergelę po tiltu pastūmė,

*
1 Tarnas.
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o savo atsivedė dukterį ir prilipdė molines cicas ir parėdė ir 
paguldė ant tos lovos. Parjos ponas — bus pati. Ot, viedma!

Parjoj ponas. Parjoj ponas — nu, ką anas žino — parėdyta 
visa guli. Guli guli, sakys jau toj viedmos duktė:

— Piausim veršelį in krikštynų.
Ponas sakys:

O kas čia do štuka? Ketinom neplauti, o dar liepi piauti.
Ponas sakys:
— Veskit jūs jį dar pagirdykit, tada piausiu.
Nuvedė tasai parabkas, girdys veršelį pas tą tiltą ir par

vedą piaus. Liepė slūgom pamazgot lovius ir pagaląst peilius. 
Atvedė tasai girdyt — ana gieda:

-To___ ru —lia, ma_no bro____lu____ kas, ar

ve___se las ma_no d va___ re_____ lis, ar

ne_ver______kia ma.no vai-------ke______ lis? -Tai ne —
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— Torulia, mano brolukas, 
Ar veselas 
Mano dvarelis, 
Ar neverkia 
Mano vaikelis?

— Tai neveselas 
Tavo dvarelis, 
Tai verkia 
Tavo vaikelis.

— Torulia, mano brolukas, 
Kol neėdi

Žalios žolės, 
Kol negeri 
Marių vandenio?

— Kam man ėsti, 
Kam man gerti: 
Ketina mane 
Ponas pjauti. 
Pagalando 
Ir peilelius, 
Pamazgojo 
Ir lovelius.

Ir veršelis negeria vandenio, stovi ir negeria. Parsivedė 
namo, sakys:

— Negeria vandenio, te kas gieda, ir nė jokia rodą ne
geria.

Nu, vesis pats ponas pasdairyt, kas te gieda.
Atsivedė ponas girdyti. Ana ir vėl gieda:

— Torulia, mano brolukas, 
Ar veselas 
Mano dvarelis,
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Ar neverkia 
Mano vaikelis?

— Tai neveselas 
Tavo dvarelis, 
Tai verkia 
Tavo vaikelis.

— Torulia, mano brolukas, 
Kol neėdi 
Žalios žolės, 
Kol negeri 
Marių vandenio?

— Kam man ėsti, 
Kam man gerti: 
Ketina mane 
Ponas piauti. 
Pagalando 
Ir p e Helius 
Pamazgojo 
Ir lovelius.

Ponas pasdairė jau — kas čia yr? Pasdairė ir rado tą mer
gelę ir išsivedė iš tos upės. Nu, ir parsivedė veršelį namo, ir 
tą mergelę parsivedė. Ir to veršelio nepiovė. Ir krikštynas 
geras suprovijo. Ir aš tenai buvau, ir alų gėriau, ir per barz
dą tekėjo, ir nasruosa nebuvo.

O viedmą rageną — in rogių ir rastaškė su dukteria kau
lus,— ir blizga dar.

20

SESUO IR DEVYNI BROLIAI

Buvo diedas ir boba, ir devyni broliai, ir viena sesuo. Boba 
numirė, tadu diedas apsiženijo kitą. Ir jos buvo mergaitė. Ir 
tie j broliai devyni jojo an vainos. Ir seserį meta pas močeką.
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Ir jau anys buvo an vainos, ir jau anys parašė laiškus: 
„Jau mes važiuosim iš vainos."

Ir labai geras dovanas veža seseriai. Toj viedma ragena 
tai mergelei sako:

Eik nusprausk, bo devyni broliai parvažiuos, tavęs ne
pažins, bo tu labai juoda... Vo čia,— sako,— aik upėn pas 
tiltą, čia vanduo labai geras, ir nusprausi.

Ana nuvej praustis, o viedma ragena pririšę akmenį ažu 
kaklo ir pastūmė po tiltu. O sa mergelę labai parėdė gražiai 
ir laukia brolių.

Ir joja pirmutinis brolis iš vainos, vyriausis. Kap daj oj 
tiltą, arklys stojos. Ana po tuoj tiltu gieda:

Tiltai dunduoja, 
Vanduoj liūliuoja, 
Mano brolelis 
Iš vainos joja. 
Parjos, parjos, 
Neras mane — 
Viedmai ragenai 
Parėdus atduos.
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Paklausė brolis, sako:
— Ot, čia gražiai kas dainuoja!
Ir nujojo. O viedmos ragenos duktė jau sėdi ažu stalo 

jau pasodinta. Brolis jau dovanų jai davė — jaugi sesuva. 
O jau sakys:

— Oi, te gražiai giedojo ažu tilto! Kas te tep gražiai gie
da ažu tilto?

Viedma ragena sakys:
— Ot, razrinksi: piemenai ar kas gieda.
Joja kitas jau brolis. Dajoj tą tiltą, ir stojos arklys. Ana 

ir vėl gieda:

Tiltai dunduoja, 
Vanduo} liūliuoja, 
Mano brolelis 
Iš vainos joja. 
Parjos, parjos, 
Neras mane — 
Viedmai ragenai 
Parėdus atduos.

Parjos tas brolis ir vėl parėdus atdavė viedmos ragenos 
dukteriai.

Joja trečias. Daboj tiltą — stojos arklys, ir vėl gieda:

Tiltai dunduoja, 
Vanduo) liūliuoja, 
Mano brolelis 
Iš vainos joja. 
Parjos, parjos, 
Neras mane — 
Viedmai ragenai 
Parėdus atduos.
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Par j oj, ir tas atdavė parėdus, ir tas ažu stalo sėd.
Dajoj ketvirtas. Arklys ir vėl stojos, ana gieda:

Tiltai dunduoja, 
Vanduoį liūliuoja, 
Mano brolelis 
Iš vainos joja. 
Parjos, parjos, 
Neras mane — 
Viedmai ragenai 
Parėdus aiduos.

Atdavė parėdus ir vėl draugėj sėd.
Dar penktas jojo. Sustoj arklys, ana ir vėl gied:

Tiltai dunduoja, 
Vanduoj liūliuoja, 
Mano brolelis 
Iš vainos joja. 
Parjos, parjos, 
Neras mane — 
Viedmai ragenai 
Parėdus atduos.

Parjoj tas penktas, viedmos ragenos duktė priėmė do
vanas.

Joja šeštas. Prie tilto stojos. Ir vėl gieda:

Tiltai dunduoja, 
Vanduoj liūliuoja, 
Mano brolelis 
Iš vainos joja. 
Parjos, parjos, 
Neras mane — 
Viedmai ragenai 
Parėdus atduos.
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Tai dar septintas jos, ir aštuntas. Parjojo, sėdos ažu stalo. 
Tai dar devintas jos. Dajoj tiltą. Stojos arklys, net gan

dinąs arklys nuog tilto. Ana:

Tiltai dunduoja, 
Vanduoj liūliuoja, 
Mano brolelis 
Iš vainos joja.
Parjos, parjos — 
Neras mane — 
Viedmai ragenai 
Parėdus atduos.

Tas stojos ir paklausinė: 
— Kas čia yra?
Palindo po tuoj tiltu ir rado ją po tiltu, dar ana gyva. Ir 

ištįsę anas tą seserį, ir parėdė anas ją, ir an arklio, ir parsi
vežė namo. O viedma jau skraido prieš juos, priimdo. Anas 
sako:

— Ar jūs girdėjot, kap j oj ot, ar niekas negiedojo? 
Sako:
— Girdėjom, giedojo.
Tadu anys sako:
— Mes paklausėm paklausėm ir parjojom.
Dar anas sako: 
— Mūs sesuva. 
Ir invedė ją. Tadu nuog viedmos visas tas dovanas nu

griebė ir viedmą rageną ir dukterį — in akėčių ir raznešiojo 
po laukus, po sniegą.

Кар sniego daug, ir dar blizga jos kauleliai.

21
DEVYNIABROLĖ IR RAGANA

Buvo devyni broliai, dešimta sesulė. Nu, ir anys nuvažiau 
šienaut, o sesulei sako:

— Mumi pietuit atneši.
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Nu, ir ana nešė pėsčia, bo anys nuvažiavę buvo su visais 
arkliais ir kumele šienaut. Nu, ir ana susirinko ir nešė pie- 
tuit, nešė pietuit, nu, ir tadu devyniagalvis jai ažustupij ke
lią, ana inšoko ąžuolan. Ąžuolan inšoko ir sėd ąžuole, ir ana 
sako:

Ąžuolai ūžia, mendrynai švokščia, 
Devyniagalvis ąžuolą graužia, 
Devyniabrolė ąžuole sėd,— 
Devynių brolių кар nėr, tep nėr.

Ir išgirdo karvelis, nu, nuskrido ir sako:

Siūk rū, de _ vy _ ni bro liu____ kai,
siūk _ rū, de _ šim _ta se____ su ___ lė,

siuk.rū, ne__ Sė pie_tuit, siuk.rū, de_vy_nia_ gal—vį,
siuk.rū, su—si—ti—ko,

J J J' > o >
siuk.rū. ir in—$o—ko, siuk.rū, jūs se_ su-lė,
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Siukrū, devyni broliukai, 
Siukrū, dešimta sesulė, 
Siukrū, nešė pietuit, 
Siukrū, susitiko, 
Siukrū, devyniagalvį, 
Siukrū, ir inšoko, 
Siukrū, jūs sesulė, 
Siukrū, ąžuolan, 
Siukrū, ir graužia dabar, 
Siukrū, ąžuolą — 
Siukrū, suvės suvės, 
Siukrū, jūs sesulę.

Tai itai klauso anys, tai itep arkliuosna — da кар gal eit, 
skrist. Daskrido ir ažukirto tą devyniagalvį, ir te sesiulė iš
lindo iš ąžuolo ir nuvej, nusvedė jau ją.

Tadu in rytojaus ana ir jau ją išprauliojo anys vėlei.
— Eik,— sako,— pagaminsi abiedą mumi — pietus,— ir 

atvažiuosi.
Davė kumelę. Sako:
— Važiuok važiuota, važiuok.
Ir parvažiavo ana namo, išgamino visa, nu, ir važiuoja 

važiuoja.
Iššoko viedma, sako:
— Kur tu, mergyšte, kur tu važiuoji? 
Sako:
— Pas brolius, vežu pietuit.
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— Palauk,— sako,— ir aš važiuosiu!
Nu, ir tai važiuoja anos abidvi, vis važiuoja važiuoja, 

sako:
— Paklausk, mergele, ar toli tavo,— sako,— broliai. Ana 

sako:

Ažužvenk, ažužvenk, kumelėle, 
Ar toli tavo devyni sūnai, 
Tai te mano devyni broliai.

Kumelė ažužvengė — iha...
— Da,— sako,—toli.
Nu, važiuoja. Viedma sako:
— Mergele, nusprausk, bo tu juoda, bo tu negraži. Ne

pažins tave devyni broliai.
O čiuraitė1 skrenda ir sako:

*
1 Kalaitė.
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Ciau riau riau, nesprausk, nesprausk,
Ciau riau riau, tai tu balta,
Ciau riau riau, pažins, pažins,
Ciau riau riau, devyni broliai,
Ciau riau riau, privils, privils,
Ciau riau riau, viedma ragena.

Tai viedma pumt kojaitę nudaužė. Nudaužė — ana in tri
jų kojaitių šoka paskui jas. Ir vėl pavažiavus:

— Mergele, nusprausk, neklausyk tu itos kalės, ką ana 
loja, ale tu,— sako,— nusprausk: bo nepažins, tu juoda, ne
graži, insimurzojus.

Nu, toj ir vėl ne... itoj kalaitė sako:

Ciau riau riau, nesprausk, nesprausk,
Ciau riau riau, tai tu balta,
Ciau riau riau, tai tu graži,
Ciau riau riau, pažins, pažins,
Ciau riau riau, devyni broliai,
Ciau riau riau, privils, privils,
Ciau riau riau, viedma ragena.

Tai itep toj viedma tą akmenį кар ture j, tai iššoko, pa- 
grėj ir кар davė galvon — ir ažudaužė. Ažudaužė — nu, jau 
ir nėr.

Pavažiavo — ir vėl:
— Mergele, sako,— nusprausk, nepažins tave devyni bro

liai.
Davažiavo ingi tiltą, ana išlindo in tilto, pastatė kumelę, 

išlindo, nusrengė savo rūbus gražius, ėmė praustis. Viedma 
iššoko, savus rūbus negražius nusrengė, o jos insidėj ir sėdos 
jau ir važiuos. Sėd laukia, toj nusprausė — nei nusšluostyt 
kuom, nei nieko, šlapia insidėj juos, tuos rūbus blogus, ne
gražius, nu, ir važiuoja, važiuoja ir verkia. Verkia, a toj:

— Neverk, mergele, balta dar graži, nusprausei, balta, 
pažins devyni broliai.

Da važiau, o potem ragena ėmė klaust;
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Ažužvenk, ažužvenk, kumelėle, 
Ar toli mano devyni broliai, 
Tai te tavo devyni sūnai, 
Tai te mano devyni broliai.

Kumelė nežvengia.
Mergele, tu paklausk. Ana moj kurčia, itoj kumelė?

Toj verkiant da vai klaust:

Ažužvenk, ažužvenk, kumelėle, 
Ar toli tavo devyni sūnai, 
Tai te mano devyni broliai.

Kumelė ažužvengė, ką netoli,— ir te atžvengė.
O broliai skrenda raiti ir pastikdinėja ir tą jau viedmą 

iš karietos. Do vienas brolis in arklio ir nujojo, pasodino užu 
stalo, cidabrinį kupką pastatė, vynu girdžia.

O toj atvažiau — tą nusiuntė žirgus ganyt. Žirgai stou, 
nevaikščiauna, neėda žolės nei vandenio negeria, nieko. Ana, 
toj mergystė, jų sesulė, sako:

Cū, arkliai, ей, žirgai,
Kol neėdat žalios žolės,
Kol negeriat marių vandenio?
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Кар mumi ėstie žalioj žolė, 
Кар mumi gertie marių vandenį — 
Radnoį sesulė žirgelius gano, 
Viedma ragena ažu stalo sėd, 
Cidabriniu кирки medų geria, 

.. Radnoj sesulė žirgelius gano.
Išej jau teipo po visam tam, klauso brolis, sako: , 
— Ar ne mūs sesulė,— sako,— žirgelius gano? 
Kitas brolis [išėjo] — ana vėl:

— Cū, žirgai, cū, arkliai, 
Kol neėdat žalios žolės, 
Kol negeriat marių vandenio?
— Кар mumi ėstie žalioj žolė, — 
Кар mumi gertie marių vandenį — 
Radnoj sesulė žirgelius gano, 
Viedma ragena ažu stalo sėd, 
Cidabriniu кирки medų geria.
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Ir tada broliai išgirdo, ir tada itą nuvej, seserį parsivedė, 
ir arklius parsivarė tuos, ir ažukinkė arklius geležinėsna 
akėčiosna ir viedmą ir nog viedmos nulupę ituos sėtus ir 
seserį aprengė, o viedmą in geležinių akėčių ir raznešioj po 
visus laukus.

22

BROLIS NORI VESTI SESERĮ

Buvo diedas ir boba. Ir turėjo dvi dukterį ir sūnų. Ir vienos 
duktės neliūbijo. Ir kalėdom nusiuntė ją skarų velėt, aną 
basą. Ana velėjo velėjo — ir nušalo labai. Sutemo, ir parėjo 
namo. Nu, ir parėjo, o durys užspirtos. Ji sako:

Atidarai darai, mano radnoj motinėle, 
Atšalau rankas kojeles
Ir baltą veidelį.

— Kad pavadinsi mošele, tai atidarysiu.
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O kur te regėta, 
O kur te girdėta, 
Kad radną motinėlę 
Mošele vadinsi.

Ana nuvejo po brolio langu. Sako:

Atidarai darai, jaunas broleli, 
Atšalau rankas kojeles 
Ir baltą veidelj.

— Kad pavadinsi dieverėliu, tai tadu atdarysiu.

— O kur tai regėta, 
O kur tai girdėta, 
Kad radną brolelį 
Dieverėliu vadintai.

Nuvejo pas seseries langą:

Atidarai darai, radnoji sesule, 
Atšalau rankas kojeles 
Ir baltą veidelį.

— Kad pavadinsi mošele, tai atdarysiu.

— O kur te regėta, 
O kur te girdėta, 
Kad radną sesulę 
Mošele vadintai.

Nuvejo po jauniausio brolio langu:

Atidarai darai, jaunas broleli, 
Atšalau rankas kojeles 
Ir baltą veidelį.

Neatsispyrė tas brolelis, atidarė. Inejo ana, kur večeria 
virė, ir šiluoja. Nu, ir ana tyliai sako:
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— Skirkis, žeme, ingi dveja, o tu dangus, ingi trejal
Brolis sako:
— Ką tu čia kalbi?
Sako:
— Meldžiuosi.
Jau ana ir nulindo iki pusei. Nuskendo ana pusiau žemėn.
Brolis ir už plaukų, ir už ausų tempti. Bet ana riktelėjo, 

sako:
— Skirkis, žeme, ingi dveja, o tu dangus, ingi trejal
Tep ana ir nuvejo. Nu, ir ana ėjo ėjo ir apdairė namelius 

ir užėjo nameliuosna. O te viedma ragenos nameliai buvo. 
Jos nebuvo, o tik rado dukterį viedmos.

Anos gyveno gyveno su viedmos dukterim, o ana [ra
gena] buvo nubėgusi in žyro. Nu, ir tadu viedma ragenos 
duktė sako:

— Eina mano motina.
Ana pavertė tą merginą adata ir instūmė plyšelin. Moma 

parėjo ir sako:
— Fe, fe, kas čia smirdi žalia mėsa, prasta dūšia?
Duktė sako:
— Buvo užėjęs piemenėlis, prirūkė, ir smirdi.
Pabuvo, ir vėl nuvejo, kur ana sudūmojo. O anos ir vėl 

gyvena. Anos ilgai buvo, ir girdi — stūkia, žemė dunda. Jau 
viedma eina, jau dunda.

Ana pavertė tą mergystę galąstuvėliu.
— Fe, fe, kas čia smirdi žalia mėsa, prasta dūšia?
Nu, sako:
— Pakelingi buvo atėję, ir prirūkė.
— O kur anys pasdėjo?
— Panuvažiavo. Pabuvo ir panuvažiavo.
Nu, ir dabar, kaip ana, ta viedma ragena, nuvejo.
— Eisim,— sako,— svietan...
Paėmė šepetį, galąstuvėlį ir žirklas. Ėjo ėjo, ir girdėti — 

žemė dunda, motina vejasi. Sako:
— Jau netoli mano motina, jau dunda žemė.
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Padėjo galąstuvėlį. Pasdarė ežeras. O viedma su savim 
kalę vedėsi. Nu, ir dabėgo iki ežero, ir sako:

— Lak, kale, ir aš laksiu! Lak, kale, ir aš laksiu!
Kalė lakė lakė ir išlakė visą ežerą.
Pabėgėjo, klauso — dunda dunda žemė. Padėjo šepetį. Tai 

pasdarė tankus labai miškas. Ana dabėgo in tą mišką — 
Iželio nėr. Tai ana graužt tą aglyną. Graužė graužė ir pra
graužė kelelį. Ir nubėgo.

Jau anos genda, kad visai netoli. Padėjo anos žirklas ir 
padėjo bandelę. Dabėgo iki žirklų — guli žirklos ir bandelė. 
Įj. klausia:

— Bandele, bandele, ar nematei, ar neregėjai dviejų mer
gių bėgant?..
_- . lr. pasdarė du keliai iš tų žirklų.

— Palauk,— sako,— aš tau rassakysiu savo vargus... Кар 
pasėjo mane, pakinkė porą arklių in geležines akėčias. Akėjo 
manę, akėjo, užakėjo mane, ažupylė suvisai...

—* Bandele, bandele, greičiau pasakyk!
Sako:
— Užteks tau laiko... Pabuvau aš žemėj, apdygau. Kas 

ėjo — mane aptrynė, kas ėjo — mane numynė. Būna — ir 
pervažiuoja per mane, ir gyvuliai per mane pereina, kutrina 
mane. Šep tep vargau aš, vargau, apdygau; o kai apdygau, 
prisniego mane. Gulėjau ilgai po sniegu. Sunku man buvo: 
ir šalta, ir šlapia buvo...

Ana vėl prašo, viedma:
— Bandele, bandele, skaudžiau!..
— Palauk,— sako,— užteks tau čėso!.. Nuvarė sniegą jau 

nuog mane. Pradėjau tada po truputį jau atdyginėtis. Niekas 
mane nepažiedojo: kas ėjo, nutrynė, kas ėjo, numynė — ir 
karvės, ir arkliai. Po valiai, po valiai, po dievo daliai pasi
ūgėjau aš. Augau augau... Atėjo piovėjai ir piautuvais кар 
ims mane piauti, кар ims mane piauti! Кар nuplovė, surišę 
mane' pėdan ir dar keliu primygo. Vakaran parėjo lietus — 
man šalta ir šlapia buvo. Kas ėjo, te nutįsę mane — ir skaty- 
nos, ir kiaulės. Pagulėjau aš, apadžiūvau. Ateido vyriškas. Ažu

346



TAUTOSAKA

čiubo mane — da ir an pečių, ažu čiubo — da ir an pečių,. 
Sunešė ir sumetė krūvon. Tadu sustatė mane mendeliuosan. 
Oras liūtas ilgai stovėjo. Ir vėjas, ir buria pernakt razmėto 
mane po dirvą. Кар pradžiūsta, tai sustato mane krūvon ir 
vėlei. Stovėjau aš, stovėjau, išdžiūvau gerai...

— Bandele, bandele, skaudžiau!..
— Palūkėk, valios tau čėso, pasakysiu... Atvažiavo su- 

vežimu dviesa vyriški ir ažu čiubo mane — vežiman, ažu" 
čiubo — vežiman. Primetė mane pilną vežimą. Tai tep sunkia 
šatra in vežimo primygo mane, prigniaužė mane macnai. Ir 
parvežė mane kluonan. Nuvertė šatrą ir išlindo an vežimo." 
Ir ažu čiubo mane — tarpupedin, ažu čiubo — tarpupedin 
stačiugalu. Pagulėjau tarpupedyj. Ir atėjo dviesa vyriški, 
кар ažu čiubo mane, tep pie grendymą — šlaps da šlaps. 
Laukiu, aš Laukiu, kas čia bus. Кар išmetė mane ant gren
dymo, suklojo mane dviesan rageliuosan. Dūmoju, кар čia- 
bus, ar aš čia ilgai gulėsiu, ar ne. Кар paims anys spragilus, 
кар ims anys duoti per skobas. Davė anys, davė man per 
skobas, kiek anys norėjo. Tadu jau nukrėtė mane ir sustūmę 
krūvon. Aš pati sau dūmoju, kas čia bus toliau. Ir paėmė, 
vėtyklę ir iš vieno galo kitan galan švykšt da švykšt, ir per
metė mane. Ir lūkimi, kas bus toliau. Sustūmę mane krūvon. 
Tadu sustūmę krūvon ir susėmė maišan. Parnešė pirkion ir 
pastatė in suolo. O šeiminykė užkūrino pečių, ir macnai da- 
kūrino. Žarijas iššlavė, ir dūmoju, kas čia bus. Pripylė mane 
sėtuvėn ir iš sėtuvės — mane degantin pečiun an grėčių...

— Oi bandele, skaudžiau!.. Oi bandele, skaudžiau!.. Ne
turiu laiko!.. .. ..

— Užteks tau čėso!.. Кар supylė mane pečiun, tai džiū
vau džiūvau. Ir padžiūvo visi kauleliai. Tep an rytojaus boba 
kačerga išžėrė mane iš pečiaus ir sietan nusijojo. Ir nusnešė 
girnosna ir sumalė. Pamalė ma visus kaulelius gražiai. Prišil
dė vandenio ir sudėjo dieškon. Ir atanešė iš kamaros nuog- 
girnų ir maišė maišė — man net kartu. Ir pastatė mane in pe
čiaus. Tep šilta, da iš viršaus ir paduška apklojo. Rūgau asai, 
rūgau, perdien ir pernakt. In rytojaus nukėlė mane nuog 
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pečio, ir nusplaudė gaspadinė rankas ir dapylė daugiau miltų, 
ir pradėjo man šonus badyti. Badė, badė, kiek ana norėjo. 
Ir ažulyginę apklojo čysta skarele ir pakūrė pečių. Prikūrino 
macnai pečių, iššlavė žarijas, tai tadu mane do in ližės...

— Bandele, bandele, skaudžiau!.. Neturiu čėso.
— Kokio tau čėso... Ažulygino mane an ližės ir degan- 

čian pečiun šamast. Kepiau aš, kepiau dvi valandi su puse. 
Ir išėmė mane iš pečio, ir padėjo ant zoslano. Tokį manką 
pergyvenau, ir atsigert nedavė, кар išėmė iš pečiaus. Tai vot, 
dabar išsakiau visus savo vargus. Dabar du keliai. Griūk 
stačia galva, versk kūlį...

Viedma griuvo ir rassiplėšė: viena koja — vienu keliu, 
kita — kitu.

23

Ü2AS

Buvo trys seserys, ir anos nuvejo visos trys maudytis. Anos 
maudėsi maudėsi ir sako:

— Eisim namo.
Atėjo anos, kur jų gulėjo marškinėliai, vilktis — an pa

čios jauniausios marškinių guli susirangęs ūžas! Sako:
— Kad tekėsi už mane, tai atiduosiu tuos marškinius, o 

kad ne, eik gryna namo.
Ana verkė, o tos seserys sako:
— O durnai Kas gi už ūžo eina? Sakyk, kad tekėsi, ir 

einam namo visos.
Ana tep ir pasakė:
— Tekėsiu, tik ataduok.
Parėjo namo. An dienos trečios lenda par juos ūžas.
— Mergele,— sako,— atidaryk duris! Kad priketinai,— 

sako,— atidaryk ir tekėk už mane!
Toj neleidžia jokiu būdu. O jis iš po durų neišeina.
Tos vyresnės juokias iš jos.
— Nu,— sako,— kad priketinai, tai atdaryk duris ir 
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leisk! — Sako: — Mes gi tave neduosim, parengsim katę — 
tegu sodina vežiman ir važiuoja.

O anas su karieta atvažiavo.
Parengė jau anys katę, insodino karieton. Anas jau ir 

važiuoja. Davažiavo pas medelį tokį. O tame medely varna:

Gvė-gvė-gvė, ne marčią vežies, 
Gvė-gvė-gvė, marčios katą!

Sako: ,,Kas gi man daryt? Grįšiu — duos marčią!"
— Kad priketinai, tai ir eik!
Tai anys tadu ką? Kiaulę aprengė.
Anas pavažiavo tan pačian medelin — toji varna ir vėl 

taip pat sako:

Gvė-gvė-gvė, ne marčią vežies, 
Gvė-gvė-gvė, marčios kiaulę!

Nu, ir kas gi jam daryt? Ir vieną kartą padarė, ir kitą. 
Jau seserys sako:

— Kad priketinai, ir eik!
Nu, ir ana pati apsirengė verkiant ir išvažiavo su juo.
Ir tep toli nuvažiavo, kad nežino, ir kokion šalin. O jau 

anas, кар parvažiavo namo, кар nusrengė — kokis gražus 
vyras! Ana džiaugės ir neatsidžiaugė: „Кар gerai padariau!" 
Nu, kas gi? Кар nakčia — jis labai gražiu vyru atrodo, кар 
dieną — jis ir vėl ūžas.

Ana pabuvo daug metų. Par juos yra du sūnai ir duktė. 
Visi nemaži. Ana ir sako:

— Vyrai, leisk mane svečiuosna namo parvažiuoti.
— Ne,— sako,— nevažiuosi, neleisiu.— Sako:—Кар su

nešiosi geležinius, storus čebatus, tai tadu važiuosim.
Ana sako:
— Nu, kas man daryt?
Paėmė tuos čebatus, nuvejo pas kieminę bobą ir klausia:
— Kas čia man daryt? Кар sunešiosiu tuos batus, tadu 

leis svečiuosna.
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Ana sako, boba toji:
— Aš tau darodysiu, ką daryt. Nusinešk,— sako,— pas 

kavolių,— sako,— kavolius malotais pamuš, pamuš, įkai
tins — ir parneši kelis kavalkus, parodysi jam, kad sune
štoj ai.

Ana jam parnešė, parodė, tep padarė. Tai anas jai davė 
kuodelį suverpti, kokį su vienom žėbom1, ir sako:

— Кар suverpsi tą kuodelį gražiai, tadu važiuosi.
Ana iluvejo ir vėl pas tą bobą ir vėl bėduja:
— Kas daryt?
Sako:
— Ar nežinai, kas daryt?— Pakurk pečių — ir pečiun, su

degink — sakysi, kad suverpiau.
Nu, ana tep ir padarė. Inmetė pečiun ir sudegino. Sako:
— Suverpiau jau!
Tai tadu anas jai pasakė — sako:
— Кар sietu atsineši vandenio ir išsikepsi pyrago, tadu 

važiuosi.
Nu, ana nuvejo pas tą bobą ir bėduja, sako:
— Liepė sietu vandenio atsinešt, pyrago išsikept, ir tadu 

važiuosiu.
Toji sako:
— Čia gi ne bėda, aš tau parodysiu.— Sako:—Ažumai- 

šyk duoną, ažuminkyk ir,— sako,— tadu sietą tešla ištepk, 
ir,— sako,— tegu padžiūna, ir,— sako,— galėsi geriausiai 
sietu vandenį nešt.

Nu, ana tep ir padarė. Nu, ką? Anas sako:
— Dabar važiuosim. Dabar,— sako,— visi važiuosim, ai 

aš,— sako,— nesrodysiu.
O anas pats mariosna inlindo ir sako:
— Aš čia būsiu, kol jūs grįšit. O mane,— sako,— šauk, 

sakyk: „Kad gyvas, balta puta išplauk, kad negyvas — rau
dona puta."

*
1 Varlėmis.
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O jo žmona su tais vaikais nuvažiavo pas sa tėvus, pas 
brolius. Nu, ir anys sako:

— Kap tu te gyveni su tokiu ūžu?!
Ale nesako, kad būna gražus vyras. Pasakė, kad tep nesa

kyt. Ana giriasi, kad labai gerai jai.
O broliai joja naktigonėn ir paima vyresnį jos bernėką 

su savim. Sako:
— Pasakyk, vaikeli, кар moma vadina tėvą.
Sako:
— Aš nežinau.
Kiek jo nemūčino, ko jam nedarė — ir nepasakė, kaip jį 

atšauks. Sako:
— Aš nežinau.
Kitą naktį jojo naktigonėn — ima kitą bernėką. Ir tą kiek 

nemūčino:
— Кар moma tėvą šauks, kai važiuos namo?
Tam ir ko nedarė — nieko nepasakė, sako:
— Aš nežinau!
Dabar trečią naktį anys joja naktigonėn ir ima mergaitę. 

Sako:
— Pasakyk, vaikeli, kaip moma tėvą šauks, kai važiuos 

namo?
— Aš,— sako,— pasakysiu: „Kad gyvas, balta puta iš

plauk, kad negyvas — raudona puta."
Nu, ir tieji broliai susrengė, mislija, kad labai gerai pa

darys. Nuvejo pas ažerą, iššaukė jo ir užukirto jį.
Tadu išvažiavo važiuot namo, ir pašaukė ana jau pati. 

Pašaukė jo — ir atplaukė raudona puta. Tai moma verkia, 
dukterį keikia, кар sužinojo. Sako:

Kad tu pavirstai kaičia apušėle!
O vienas sūnelis — ąžuolėliu, 
O kitas sūnelis — berželiu!

O ana viena gegužėle liko ir kukuoja, kukuoja. Ir po nūn- 
dienai viena.
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24

PONIOS PRAJUOKINIMAS

Buvo diedas ir boba. Pasėj popečėj žirnius. Кар prasmano 
kiškis tuosna žirniuosna, ėdė nuėdė tuos žirnius. Diedas 
sako:

— Ką čia daryt? Кар sugaut tas kiškis?
Diedas maišą pastatė prie popečės, boba — kačergą. Kiš

kis кар skrido terpukojin diedo — кар nunešė tą diedą! Ne
šė nešė — net medžian.

Diedas eina keliu — riešutukai du šoka tas prieš tą:

д «b=200 _________

j > > Ji I > JS" ' J :ll
Ciuk ciuk ciuk, mes tas prieS tų,

Į- ih > ji Л-Л J O M > J II
ciuk ciuk ciuk, mes a___ bu, ciuk ciuk ciuk, mes du.

Ciuk ciuk ciuk, mes tas prieš tų,
Ciuk ciuk ciuk, mes tas prieš tų,
Ciuk ciuk ciuk, mes abu,
Ciuk ciuk ciuk, mes du.

Diedas tuos riešutukus maišan ir eina toliau. Eina eina, 
regi — kultuvės. Ir kultuvės šoka:

Lep lep lep, mes toj pie tų, 
Lep lep lep, mes abi, 
Lep lep, mes dvi, 
Lep lep, mes toj prieš tų.

352



TAUTOSAKA

Tep gražiai išeido — davai tas kultuves maišan ir neša. 
Nešasi nešasi, regi — šunukai. Tiej šunukai kad gražiai lojai 
Ir vis:

Au au au, mes tas pie tų, 
Au au au, mes tas prieš tų, 
Au au au, mes abu, 
Au au au, mes du.

Diedas maišan tuos šunukus. Nešasi. O ponas sako:
— Kas prajuokins mano ponią,— sako,— maišą pinigų 

duotau.
Tai diedas sako:
— Gerai. Aš ponią dabar prajuokinsiu.
Atsinešė tą maišą su šunukais, su riešutukais, su kultu-

Lep lep lep, mes toj pie tų, 
Lep lep lep, mes toj prieš tų, 
Lep lep lep, mes abi, 
Lep lep, mes dvi.
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Ciuk ciuk ciuk, mes tas pie tų, 
Ciuk ciuk ciuk, mes tas prieš tų, 
Ciuk ciuk ciuk, mes abu.

[Šuniukai:]

Au au au, mes abu, 
Au au au, mes du, 
Au au au, mes tas pie tų, 
Au au au, mes tas prieš tų.

Кар r apsijuokė ponia! Ponu pasdarė džiaugsmai. Tam 
diedu — maišą pinigų. Diedas parsinešė.

Diedas su boba tuos pinigus rasidėjo, džiaugiasi, baliavoja, 
visa perka, painsirėdė, gardžiai valgė. Maišas pinigų — daug 
labai!

25

PUPA IR ŽIRNIU DANGUN

Buvo diedas ir boba. Boba turėjo vištą, o diedas gaidį. Nu- 
vejo anys an mėšlyno kapstyti. Kapstė kapstė, ir rado gaidys 
žirnį, o višta pupą. Parnešė namo, atidavė gaidys diedui, o 
višta bobai. Boba sako:
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— Diedai, reikia pasėti
Ir pasėjo. Diedas pasėjo žirnį, o boba — pupą po suolu. 

Užaugo anys net suolan.
— Diedai, diedai, suolą atimt reikia, bo insispyrė žirnis 

su pupa.
Diedas atėmė suolą. Augo augo, insispyrė net lubosna.
— Diedai, diedai, žirnis su pupa insispyrė lubosna, reikia 

pralupt lubas!
Diedas pralupė lubas — žirnis su pupa augo, net dangs- 

tin insispyrė.
— Diedai, diedai, reikia dangstis pralupt, ba insispyrė 

žirnis su pupa dangstin!
Diedas pralupė dangstį, ir tada augo augo, daaugo net 

dangun.
Tadu diedas su boba lindo skint. Boba pupa, o diedas žir

niu, ale diedas dalindo net dangun, neskynė, o boba skynė 
ir valgė.

Ir išlindo diedas net dangun, ir te nuvejo anys vaikščiot 
po dangų. O te stou pečelis, dievo sulipytas iš sūrių. Boba 
sako:

— Diedai, diedai, paragaukim sūrio!
O diedas sako:
— Neruš.
Ale boba neklauso diedo, atlaužė kampą ir paragavo, ir 

tada visas pečelis subyrėj. Tada anys statė statė ir sustatyt 
negalėjo ir nuvej toliau.

Nuvej toliau, žiūri — obelis stou ir labai gražūs obuoliai. 
Liepia:

— Diedai, nusiskinkim!
O diedas sako:
— Neruš!
Ale boba neklausė — ėmė nusiskynė vieną, ir apbyrėjo 

visi. Tadu diedas bobai plaukus raut ir obuolius pririšdinėt. 
Rišė rišė ir nepririšė visų.

Nuvej toliau — stou kalamaškėlė dievo. Sako:
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— Diedai, diedai, pavėžėk mane!
Sako:
— Neruš, ba bus tep, кар su obuoliais ir su pečiuku!
Ana neklauso — inlindo kalamaškėlėn, ir itoj kalamaškė- 

lė nutarandino, nuskrido.
Tai кар boba skrido kalamaškėle, tai ir ažugriaudė, ir die

vas išgirdo. Tadu dievas pagirdo, atbėgo, klausia:
— Kur kalamaškėle nuskrido?
Nu, ir atėjo, ėmė bartis in jų:
— Ką jūs man čia padarėt!
Ir atvedė pie tą skylę, kur anys inlindo, ir metė juos nog 

dangaus žemėn. Tai boba кар suvalgė sa pupas, tai кар griu
vo žemėn, tai rassimušė, o diedas ažu žirnio susturėjo ir nu
lindo žemėn.

26

PONO PIEVA

Žmogus pas poną nuvejo, susderėj pievą nupiaut. Jam davė 
pavalgyt. Ir davė pietaut — zboną rūgštaus pieno ir duonos.

Nuvej anas. Pažiūrėj. Bloga: nepiausi pievos, tep paval
gęs. Anas biškį prapjovė pievos, paskui išvalgė tą pieną, 
pririnko Žukų pilną zboną. Vakarą eina namo. Atej pas po
ną. Ponas sako:

— Nu ką, nupiovei pievą?
— Nuploviau.
— Tai eik pavalgysi, sumokėsiu, ir eik sau namo.
Anas pavalgė.
— O kur ma tas puodukas, kur pienas buvo?
— Užimtas.
— O kas te yra?
— Aš bites sugoviau.
— Sugovei an ma pievos, tai ma turi atiduot.
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— Ne. Aš sugoviau, tai ma bus.
— Jeigu an ma pievos, tai ma bus.
Ir davai atimdyt. Anas neduot. Paskui jau regi, kad ne- 

daturės:
— Tegul itos bitės Žukais virsta, o pievos кар stovėj, te

gul vėl atsistoja...
Ponas pažiurę j — kad Žukai!
— Greit skrisk,— sako, — pievos pažiūrėsi, niaugi pieva 

sustojo?!
Nuvej, pažiurę j — kad pieva nepiauta: кар buvo, tep ir 

stou.

27

KUR AŠ JAS DĖSIU

Eina du seniai. Ir lietukas palijo, кар vakar. Vienas iš tų 
ir kalba:

— Po tam lietui varo viską po nevaliai iš žemės.
O kitas palaidojęs tris žmonas. Anas sako:
— Tegu dievulis gina! Jei dievulis išvarys visas tris, kur 

aš jas dėsiu!

28

VYRAS UŽ VYRĄ UŽTARS

Viena moterėlė buvo pikta ant vieno vyriškio. Ji sugal
vojo— duos auką prie dievo, kad padėtų.

Pasiėmė tą auką ir eina bažnyčion. Prie bažnyčios sustiko 
kitą moterėlę. Ta pasipasakojo, kur eina, ką neša.

Ana ir sako:
— Tik duok prie panelės švenčiausios, o ne prie Kristaus, 

nes vyras už vyrą užtars.
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29

SIDABRINIAI RAKTAI

Buvo diedas ir boba. Pasėjo pupą. Pupa augo, augo ana, iš
augo jau. Diedas jau in bobą sako:

— Jau pupa lubosna.
Nu, tai diedas sako:
— Reikia praimt lubas.
Augo toliau — reikia praimt dangstis. Pralupė dangstį — 

jau augo, augo ir augo, nu, ir augo, ir augo, net dangun iš
augo. Tai jo boba sako:

— Tai, diedule, ką mes darysim dabar, eime jau dangun, 
pjaukim pupą.

Nuvej dangun pas dievulį, nu, ir pupos nepjovė. Dievulis 
sako:

— Tai ko jūs norite?
Sako:
— Atėjom pupos veizdėt.
— Na, tai aš jumu duosiu ažu pupą cidabrinius raktus, 

ir neškit, namo eikit.
Nu, ir anys paėmė tuos raktus ir ej namo. Ir sustiko — 

gano arklius, sako:
— Diedule, diedule, kur buvai?
— Danguj I
— Ką tau dievas dau?
— Cidabrinius raktus!
— Pamainykim in arklio!
— Pamainykim!
Vedasi arklį. Vedas, gano jau...
— Diedule, kur buvai?
— Danguj!
— Ką tau dievas dau?
— Cidabrinius raktus!
— O kur raktai?
— Pamainiau in arklio.
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— O kur arklys?
— Vėduos.
— Mainykim in jaučio.
— Nu, davai, mainykim!
Pamainė in jaučio. Vedasi jaučią. Gano karves.
— Diedule, kur tu buvai?
— Danguj!
— Ką tau dievas dau?
— Cidabrinius raktus.
— O kur raktai?
— Pamainiau in arklio!
— O kur arklys?
— Pamainiau in jaučio.
— O kur jautis?
— Vėduos.
— Nu, tai mainykim in karvės!
— Mainykim!
Pamainė in karvės. Vedasi karvę. Gano avis.
— Diedule, kur buvai?
— Danguj!
— Ką tau dievas dau?
— Cidabrinius raktus!
— O kur raktai?
— Pamainiau in arklio!
— O kur arklys?
— Pamainiau in jaučio.
— O kur jautis?
— Pamainiau in karvės!
— Kur karvė?
— Va, varaus!
— Mainykim in avies!
Pamainė in avies. Varosi avį, o gano kiaules.
— Diedule, kur buvai?
— Danguj!
— Ką tau dievas dau?
— Cidabrinius raktus,
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— O kur raktai?
— Pamainiau iD arklio.
— O kur arklys?
— Pamainiau in jaučio!
— O kur jautis?
— Pamainiau in karvės!
— O kur karvė?
— Pamainiau in avies!
— O kur avis?
— Va, varau!
— Mainykim in kiaulės!
— Mainykim!
Meitėlis — didelis meitėlis.
Pamainė. Nu, ir varosi meitėlį, varosi — gano ožkas.
— Diedule, kur buvai?
— Danguj!
— Ką tau dievas dau?
— Cidabrinius raktus!
— O kur raktai?
— Pamainiau in arklio!
— O kur arklys?
— Pamainiau in jaučio!
— O kur jautis?
— Pamainiau in karvės!
— O kur karvė?
— Pamainiau in avies!
— O kur avis?
— Pamainiau in kiaulės!
— Mainykim in ožkos!
— Mainykim! — Ožka barzdota, graži! — Mainykim. 
Varosi ožką. Nu, varosi varosi ožką — gano žąsis. 
— Diedule, kur buvai?
— Danguj!
— Ką tau dievas dau?
— Cidabrinius raktus!
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— O kur tie raktai?
— Pamainiau in arklio!
— O kur arklys?
— Pamainiau in jaučio!
— O kur jautis?
— Pamainiau in karvės!
— O kur karvė?
— Pamainiau in avies!
— O kur avis?
— Pamainiau in kiaulės!
— O kur kiaulė?
— Pamainiau in ožkos!
— O kur ožka?
— Va, vėduos.
— Mainykim va in žąsies.
— Mainykim.
Pamainė in žąsies. Jau žąsį anas neša. Nešė nešė, parej 

namo. Boba sako:
— Diedule, gi kur tu buvai?
Sako:
— Danguj!
— Gi tai ką tau gi dievas dau?
— Cidabrinius raktus!
— O kur raktai?
— Pamainiau in arklio!
— O kur arklys?
— Pamainiau in jaučio!
— O kur jautis?
— Pamainiau in karvės!
— O kur karvė?
— Pamainiau in avies!
— O kur avis?
— Pamainiau in meitėlio!
— O kur meitėlis?
— Pamainiau in ožkos!
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— O kur ožka?
— Pamainiau va in žąsies! Žąsį va parsinešiau!
Tai boba кар ims diedu kačergu, kačergu ir ažumušė O 

ir visa dabar! '

30

RAUDONA BOBA

Raudona boba, raudona, 
Ir čepkelis raudonas.

Raudona boba, raudona, 
Ir suknelė raudona.

Raudona boba, raudona, 
Ir čebatai raudoni, 
Raudona bobaf raudona,
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PADAVIMAI

31

SESERS PRAKEIKIMAS

Užkeiktas akmuo yra Lempinių miške, nuog Dieveniškių 
apie dešimt kilometrų prie kelio ingi Kauleliškes. Kalbėjo, 
kad buvo dvi sesutės pas tėvus. Atvažiavo svotai ne pas vy
resnę, o pas jaunesnę. Labai gaila buvo vyresnei palikt pas 
tėvus, o jaunesnei ištekėt. Кар sėdos išvažiuodinėt šliūban 
jaunesnė, tai vyresnė pasakė:

— Kad tu sėstais akmeniui
Ir virto tas vežimas dideliu akmeniu. In to akmenio, кар 

žmonės sėdėjo,— toki gurnai.
Už Lenkijos kelintuosa metuosa — gal 1926—1927 — buvo 

tokis žmogus, katras dirbo tik prie akmenų, iš Skraičionių 
Butrimas. Neturėjo kuom pamušt to akmenio. Buvo, mat, tas 
akmuo jam naudingas, tai jis mislino, kuom patraukt tą ak
menį. Tai jis privežė daug medžio malkos sausos ir pakūrė 
ugnį. Turėjo prinešęs vandenio du tris cebrus. Degino. Kad 
tas akmuo buvo raudonas ir giliai rasšilęs, tada nuėmė ugnį 
ir Įėjo vandeniu. Tas akmuo ėmė trūkinėt in didelius kaval- 
kus. Jis tą akmenį razrinko lomais ir darė, kas jam naudin
ga,— girnas, tiltus, užtašė stulpus. Turėj gerą uždarbį. Ir jis 
nurinko tą akmenį sulig žemei.

' Už kieko laiko tada dar norėjo pasiekt giliau in žemės. 
Priilsęs buvo, atsigulė pas tą akmenį ir užmigo. Jam priei
davę per sapną toj pati svotba, katroj apvirto akmeniu, ir jis 
pabijojo.

— Daugiau nerušink, bet sulig žemei,— tas akmuo — ne- 
razrinkta svotba,— jam pasakė.

Jis pats man kalbėjo:
— Niekam aš negaliu pasakyt. Mirsiu, nu, nepasakysiu. 
Ir niekam nepasakė.

363



TAUTOSAKA

32

DIEVENIŠKIŲ MIESTELIO PAVADINIMAS

Sako, kad buvo žmona ir pagimdė devynis sūnus už vieno 
karto. Tai nuog to laiko ir „Dieveniškės" pasidarė.

33

DIDŽIULIŲ KAIMO PAVADINIMAS

Didžiulių kaimo vardas iš to, kad buvo du ar trys žmonės ir 
vienas žmogus buvo labai didelis. Nu, iš to, kad gyveno la
bai didelis žmogus, ir praminta te Didžiuliai.

34

GRYBISKIŲ KAIMO PAVADINIMAS

Tarp miškų gyveno du ūkininkai: Gaidys ir Butrimas. Girio
se daug grybų buvo aplinkui. Kas iš kur ateidė, vis prisi
rinko daug grybų.

Tep ir liko vardas Grybiškės.

35

PRANCŪZAI

Prancūzai bėgo alkani. Ažeina pas šeimininkę, kad duot ką 
suvalgyt. Kas ką duoda, tai valgo alkani žmonės. Valdžia 
prisakė: „Valgyt duokit, o turėkit ukrapo, кар jis valgys, 
lėkit akysna ukrapu — karštu vandeniu."

Bėgo prancūzai nog mūsų, šunim rėkdami: „Aropl.."

30

PONAI

Žmogus, kuris kaltas likdosi prieš poną, tai ponas tep ir sa
ko: „Kuom nukorot žmogų tą? Arba inpilt rykščių, arba nu
šaut." Ir šaudė. Liepia:
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— Lįsk medžiagon ir kukuok!
Кар gegužė kukuoja. Ponas ateido, prisdeda ir paf nu

šauna. Pats ponas šaudė.
Šitai po visus dvarus buvę. Vis kur buvę dvarų — ponš- 

čizna.

37

MARO METAI

Maro metai vadinosi pamaro metai. Tadu labai mirė žmonės 
nuo ligų tokių, kad nebuvo kam gydyt. Buvo ažupečėtytas 
kaimas, ir negalėjo iš kaimo į kaimą žmonės vaikščioti. Mirė 
in vietos. Kur pasirgo, te ir numirė.

Jurgelioniu kaime daug buvo labai kvarų ir mirusių. Ne
buvo kam pasilaidot tų negyvėlių. Atvažiavo staršina, rado 
in to kaimo kvailį berną sveiką ir stiprų. Tas bernas nieko 
nebijojo, o staršinos bijojo. Jam staršina pasakė:

— Ką tu nori, tai valgyk!
— Parakinta svirnai su lašiniais, su medum, su sviestu, 

su duona.
— Tai gali paimt kirvį, atkirsk raktus ir paimk: tai, ką 

tu nori, tai valgyk, tik šitą darbą turi padaryt: yra negyvų, 
pamirėlių — viską surinkt ir suvežt in vieną daiktą ir pa- 
kavot in kapus.

Tai jis visa padarė. Ir dabar dar yra Jurgelionyse tas 
daiktas, kur kavota pamaro negyvėliai.
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SAKMES

38

VELNIŲ PUOTOJE

Pas mus toks buvo Mackevičius, muzikantas. Eina anas in 
vestuves ir pats kalba:

— Visiems pagrojau — ir bagotiem, ir biedniem, tik vie
niem čertam negrojau.

Nu, ir keliu einant sustiko žmogų. Įsirengęs gražiai, su 
skrybėlių, ir pradėjo kalbėt su juoju. Tas klausia:

— Kur buvai?
— Ten ir ten, an vestuvių grajijau.
— Tai aš noriu, kad ir pas mus užeitai pagrajyt, daug 

svečių bus, о кар išgeri, reikia pagrajyt.
Šitas Mackevičius susderėj su juoju ir nuvej drauge.
Užėjo — kambarys, svečių daug, gieda šitie svečiai. 

Anas pradėj grajyt. Grajino, anys ten šoko, šitie svečiai. O 
paskui žiūri šitas muzikantas, kad šitiej svečiai pavieniai iš
eina iš šito kambario, ir кар išeina, tai kiekvienas pirštu pa
dažo pie durų ir akis patrina ir nuej. Šitas muzikantas žiū
ri, ką visi išėjo svečiai, tai ir muzikantas priėjo prie tos vie
tos, su tuo pirštu viduriniu ir sau akis patepė. Tada žiūri — nė 
svečių, nė kambario — miškas tik.

Ir parėjęs kalba:
— Nu, maniau, kad niekam, o ir čertui pagrajijau.

39

velnio Šautuvas

Rimašių prodiedas medžioti mėgo. Išėjo tep jau pavakariais 
ir sustikdinėja kitą medžiotoją. Sako:

— Mažu pakeisim šautuvais.
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Nugi, žiūri — blizga, švari, geresnė. Nei priedo ima, 
nei ką.

— Kai parneši namo,— sako,— į burokų bačką įstatysi.
Parnešė, кар ėjo, šautuvą į burokus įstatė. Pats atsigulė.
Šeimininkė an rytojaus atėjo rašalą virt ir žiūri — arklio 

koja stovi, šeimininkė atėjo ir apsakė. Išėmė, išmetė tą koją 
ir tadu nuvejo an vietos, kur keitė, ir rado savo šautuvą.

Nu, tuo sykiu ir vadina aną Čertakoju.
Čertakojus — Kuklys iš Dieveniškių.

40

VELNIAS ANT ARKLIO

Padarė kamarą, te mūsų girnos stovėjo, mes malėm. Ir arklys 
buvo. Kas rytas nueina — šlapias arklys. Manas senis klau
so— stūkia stūkia arklys; pradaro duris — arklys vaikščiau- 
na ir šlapias.

Tai kas buvo? — Certas!

41

MIRĘS VYRAS

Miežionysa te mirė vyras, ir ana [jo pati] labai verkė. Ana 
verkė, ir kunigas pas ją klausė:

— Ko tu verki?
Sako:
— Man iškada vyro.
Kunigas pasakė:
— Sukalbėk poterius, tai įsidairysi.
Ana sukalbėjo, tai tik, sako, vėjas suūžė, ir pasrodė vy

ras. Pasrodė vyras ir sako:
— Ai, ratavokit, bo man sunku!
Ir prapuolė. Ir nieko daugiau.
Ją sirokas apėmė, ir ana metė verkt.

367



TAUTOSAKA

42

GELE NUO KAPO

Pasakojo, кар ir Šiudainių kapuosa an kapo nuskynė kvietką 
mergystė. Tai prisdavė: „Nerušiok,— ką man rankovę at- 
traukei."

43

AUKSINIS AVINIUKAS

Baroniukas išbėgo iš po pečiaus an pirkios ir labai šoko. Vai
kai visi pasgando, kas čia tokio. Davai jį gaudyti. Кар su
gavo, ir rassipylė zolotas.

44

Ū2AI PIESTOJE

Kadu piestos stovėjo, tai ūžas vaikus išveda. Reikėjo iš mie
žių grucę grūst. Tai išėmė iš piestos ūžo vaikus ir padėjo 
kitan daiktam Ūžai draugėj guli su vaikais. Anas atėjo ir 
paregėjo. Prileido in zboną atrūtos, nu, ir paliko.

Paskui tas padarė, sugrūdo grucę ir vaikus daiktan su
dėjo. Tadu ūžas atėjo ir išvertė zboną.

45

SENELIO POKŠTAI

Buvo kadu. Ar iš Stalgonių svotba važiavo Dieveniškėn šliū- 
ban. O Daubutiškėj buvo toks senukas žmogus. Anas su laz
dele eina bažnyčion Dieveniškėn. Žiūri — važiuoja svotba su 
arkliais, visi su zvaneliais. An pirmutinės važiuoja svotas. 
Šitas senis sako:

— Ar galiu aš su jumis pašūtyt?
— Kodėl ne? Galima.
Šitas senukas pačieravojo — ir arklys sustojo an vietos 

ir nė žingsnio neina. O tas senukas stovi nuošalėj an kelio 
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ir juokiasi, kad arklys neina svoto. Visa svotba rėkia an 
svoto:

— Važiuok! Ko susilaikei?
Svotas atsigręžęs:
— Kad arklys neina.
Šitoj svotba pradėjo minioti šitą svotą. Кар svotba miniot 

šitą svotą, кар tik davažiavo ton vieton — ir kitas arklys 
sustojo. Ir visi minioja, ir visų sustoja. Tada jau svotas kal
bina šitą senį:

— Leisk jau mus važiuot, aš te Dieveniškėn pusbonkį 
pastatysiu.

Senis sako:
— Tai važiuok, ko čia stovi? No-o, kumeliukai!
Ir svotas nuvažiavo. Tada visi paskui svotą ir nuvažiavo.
O senukas nuvejo Dieveniškėn.

46

DU BURTININKAI KRIKŠTYNOSE

Sako, buvo krikštynose vienas senelis ir kitas senelis. Nu, 
ir te sėdos valgyti. Sūrį padėj baltą. Ir ėmė tiej bartis, кар 
išgėrę. Tas sako:

— Aš tą sūrį juodu padarysiu!
O kitas sako:
— Tu padarysi juodu, ai, tu ar atdarysi? O aš,— sako,— 

atdarysiu!
Ir barasi.
Tas padarė juodu. Tadu musija tą senį:
— Tu padaryk baltu!
Anas sako:
— Ne, aš neatdarysiu, aš ką padariau — ir padariau.
— O aš,— sako,— atdarysiu!
Ir padarė vėl baltu.
Anas buvo stipresnis čerauninkas.
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47

„AS VISĄ PAIMSIU"

Pie Joną rytą anksti, кар rasa yra, sako, vienas žmogus eina 
ir tįsia per rasą apinasrį. Sako:

— Pusė man, pusė tau! Pusė man, pusė tau!
O kitas prisgulė ir prisklausė, ką anas kalba. „Nu, pa

lauk",— sako. Tas užsikėlė, ir tas antras tįsia, sako:
— Aš visą paimsiu...
Tas, кар visą paėmė, iš kokios karvės pamislijo paimt, 

tai iš tos karvės ryte, nuveję laidyt, sako, ne pienas bėga, 
bet kraujai.

48

SUMUŠTA RAGANA

Vieną rozą ir aš buvau išėjęs gale kaimo prieš Joną. Dviese 
mes buvom su kitu žmogum. Ažsikūrėm mažą ugniukę an 
varyklų, kur gyvuliai praeis, ir laukiam, kada ateis viedma 
an kryžkelio to, pagausim mes ją.

Ir jokios viedmos bobos nepamatėm, tik pro pačią ugnį, 
žiūrim, pelė skrenda. Tai mes šitą pelę gaut pradėjom ir 
mušt. Ana atgal ir vėl parbėgo namo.

Ir paskui jau kalba per kaimą eina, kad toji viedma serga 
jau. Mes ją truputį sumušėm.
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MĮSLES

49
Gale prūdo ąžuolą kapoja —
Po visą svietą skiedras nešioja. 

(Pinigai po svietą)
50
Be rankų, be kojų — aukščiau budinkų skraido. 

(Sniegas)
51
Diedas bobą myli, 
Boba peša, diedas tyli. 
(Kuodelis ir verpstė) 
52
Be durų, be langų, o pilnas namas svieto. 

(Agurkas)
53
Marga kalė be žarnų loja. 

(Mintuvai)
54
Viduj dvaro žarna karo. 

(Sulinio svirtis)
55
Mažukas, kreivukas visus laukus apskrenda.

(P i a u t u v a s) 
56
Du snukiai sussukę nuvuodė ir nuvuodė.

(R a g u t ė s) 
57
Saldu gardu — an lėkštės nepadėsi. 

(Miegas)
58

Po kokiu krūmu lietum kiškis guli? 
(Po šlapiu)
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59
Nuo ko kačka1 plaukia? 

(Nuo kranto) 
60
Vienam puodžiuke dvi rūgštys. 

(Kiaušinis) 
61
Pasėj diedas žirnius po visus kelius, po visus laukus. Niekas 
neparinks — nė cerius, nė cėrienė, tik pati gražiausioji mer- 
gaitė. (Rasa, saulė)
62
Capliai pargriauna pirtį. 

(Kiaulė, paršiukai) 
63
Du žili tekiai putoja ir putoja. 

(Mintuvai) 
64
— Kur tu bėgi, kreivele?
— Kas tau do to, tu plynele? 

(Upė, pieva)
65
Aš ponaitis
Кар karalaitis, 
Mano ūsai 
Кар patųsai.

(Miežis) 
66
Be rankų, be kojų ir ant medžiagos išlindo. 

(Apynys) 
67
Be rankų, be kirvio subudavojo namelius. Kai išsikėlė — dan
gų pasiekė. (Paukštelė)

* 
1 Antis.
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68
Iš trijų lentų tvartas, 
Vidury ožys baltas.

(Grikis)
69
Kas tai, kas tai: du broliai, galvom susdūrę? 

(Du suolai kampe)
70
Kas tai, kas tai: aukso
Uodegėlė kniaukso?
Nei pats ėda, 
Nei kitam duoda.

(Spyna)
71
Ej panelė per lieptus
Ir pateriojo raktus.
Menas pažibino, 
Saulelė pagavo.

(Rasa)
72
Visas medis lygus, tik viena šaka išsistatė.

(D a i n y č i a1)
73
Kas tai, kas tai:
Vidur prūdo
Kraštas bliūdo?

(Mėnuo)
74
Kas tai, kas tai:
Kiek danguj žvaigždelių, 
Tiek in žemės skylelių?

(Rugienoj skylelės)

1 Milžtuvė.
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75
Kas tai, kas tai: dvi panelės per ežerėlį nesusisiekia? 

(Akys)
76
Kas tai, kas tai: užu balto beržyno vilkas tabalą šoka? 

(Liežuvis)
77
Kas tai, kas tai: du tekiai rėžiasi, net baltos putos drimba? 

(Girnos mala, miltai byra)

78
Kas tai, kas tai: kampe grūcys1? 

(Krosnis)
79
Kas tai, kas tai: tėvas kuprius, moma pliažas, vaikai pasiu
tėliai? (Kluonas, grendymas, spragilai)

80
Kas tai, kas tai: šarka šiene čižena?

(Ži r k 1 ė s)
81
Kas tai, kas tai:
Balta višta, 
Tvoron įkišta?

(Langas)

82
Kas tai, kas tai: per bobos pilvą trys gyslos pratįsę? 

(Balkiai trys troboj)

83
Kas tai, kas tai: meška guli, o lopą vaikščioja? 

(„Pečius" guli, o durys atsidarinėja)

*
1 Trupinys.
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84
Kas tai, kas tai:
Vienas sako — prašviesk, dieve,
Kitas sako — neduok, dieve,
Trečias sako — man vis tiek pat?

(Lova — nes jai sunku, kai ant jos gu
li, durys — nes jas varsto ir varsto, 
langai — nes visada jie akis išlupę, 
ir dieną, ir naktį)

85
Kas tai, kas tai: dvi kiaulės ėdasi, balti kraujai bėga?

(Girnos)
86
Kas tai, kas tai: be kojų, be rankų — duobę iškasa?

(Akmuo'
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PATARLĖS IR PRIEŽODŽIAI

87
Sveikata — didžiausia bagotstva.
88
Reikia prijunkt prie visko.
89
Būk spraviedlyvas — niekada neprapulsi.
90
Leisk pro ausis. (Nusileisk, ir bus gerai.)
91
Šuva кар geras, tai loja tik kai reikia.
92
Dar tas negimė, katras ant cielo svieto viską suprato.
93
Iš ko pažinsi kvailą?— Iš juoko.
94
Nėr aršesnės kvarabos, кар Susiedas škaradnas.
95
Anys klebinėja, klebinėja, o apie duoną neminėja.
96
Stovintis vanduo negadnas.
97
Kelmą aprėdysi, ir tas gražesnis.
98 
Sava ranka tai ne močeka.
99
Kožnas šventas rankas į save turi, a nuo save — nė vienas. 
100
Tavo mylu1 ir tau galvą prausia.

*
1 Muilu.
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101
Švarų žmogų visi liūbija.
102
Mes be kunigo žinom, ką nedėlioj šventa.
103
Kas buvo ir ko nebuvo, lai sudega.
104
Kad visi kunigai būtų, tai kas eit spaviedin?
105
Užu dienos miestas nestoja.
106
Grynas razbajų nebijo.
107
Aptiekorius negali ganyt karvių.
108
Juoda duona — tai ne badas.
109
Kokia buitis, tokia pasaka.
110
Ankstyva paukštelė dziubuką lupoj a, vėlyva paukštelė akis 
kapanoja.
111
Ne iš rozo Krakovas statytas.
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užkalbėjimai

112
NUO GYVATĖS

Reikia persižegnoti.

Žemė juodoji, 
Žemė juodoji, 
Žemė juodoji, 
Kam tu paleidei, 
Kam tu paleidei, 
Kam tu paleidei, 
Negadną daiktą, 
Negadną daiktą, 
Negadną daiktą?
Sukalbėti triskart „Sveika Marija'.
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PAAIŠKINIMAI

Dieveniškių kompleksinės kraštotyros ekspedicijos metu buvo užrašyti 884 
tautosakos kūriniai. Visi jie perduoti saugoti Lietuvos TSR Mokslų akade
mijos Lietuvių kalbos ir literatūros instituto Tautosakos rankraštynui. Siame 
leidinyje skelbiama būdingesnė per ekspediciją užrašyta Dieveniškių apy
linkių tautosaka. Dainas spaudai paruošė P. Jokimaitienė, pasakas, pasa
kojimus ir anekdotus — L. Sauka, dainų ir pasakų dainuojamųjų intarpų 
melodijas — V. Juodpusis, sakmes ir padavimus — N. Vėlius, smulkiąją tau
tosaką— K. Grigas. Tekstus redagavo K. Aleksynas. Tautosaka pateikiama, 
išlaikant tarmės morfologiją, sintaksę ir sporadines fonetikos ypatybes. Tik 
vienoj kitoj vietoj, kur sakinio prasmė neaiški, laužtiniuose skliaustuose 
duodami paaiškinamieji žodžiai, pridėti užrašant arba redaguojant tautosa
kos kūrinį. Lenktiniuose skliaustuose — pačių pateikėjų žodžiai. Visa tau
tosaka užrašyta 1965 m. rugpiūčio—spalio mėn. Kadangi visi kūriniai buvo 
užfiksuoti Eišiškių rajone, paaiškinimuose težymima tik kaimas ir apylinkė, 
kur kūrinys buvo užrašytas.

DAINOS

1. Leliumoj, gieda gaideliai. — Užrašyta Poškonių k., Poškonių 
apyl., iš Sofijos Černiauskienės, 42 m. Tekstą užrašė N. Vėlius ir N. Ka- 
zėnaitė, melodiją iš magnetofono juostos iššifravo V. Juodpusis. Tekstas ir 
melodija LTR 3796(1), LTRF mg.j. 308(5).

Dainininkės pastaba: „Per adventą prieš kalėdas gieda. Tadu kitokių 
negalima. Sueinam vakarot, visos verpiam ir giedam."
2. Leliumoj, tu kiškeli. — Užrašyta Žižmų k., Dieveniškių apyl., iš 
Sofijos Mickevičienės, 50 m. Tekstą užrašė J. Dovydaitis, melodiją iš mag
netofono juostos iššifravo B. Uginčius. Tekstas ir melodija LTR 3799(20).
3. Leliumoj, tu bitule.— Užrašyta Žižmų k., Dieveniškių apyl., iš 
Kotrynos Seržantaitės, 75 m. Tekstą užrašė J. Dovydaitis, melodiją iš mag
netofono juostos iššifravo B. Uginčius. Tekstas ir melodija LTR 3799(29).

Devintame posme dainininkės praleisti 3—5 taktai, dešimtame posme 
kartojami 6—8 taktai.
4. Do žaliam sode obelėlė.— Užrašyta Šiudainių k., Poškonių apyl., 
iš Liudvikos Lelkienės. Tekstą užrašė N. Vėlius ir N. Kazėnaitė, melodiją iš 
magnetofono juostos iššifravo V. Juodpusis. Tekstas ir melodija LTR 3795(22). 
LTRF mg.j. 508(28).
5. Aš ir atsikelia u.— Užrašyta Skraičionių k., Jurgelioniu apyl., iš 
Anelės Butrimienės, 65 m. Tekstą užrašė V. Barauskienė, melodiją iš mag
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netofono juostos iššifravo V. Juodpusis. Tekstas ir melodija LTR 3797(4), 
LTRF mg.j. 510(4).

Dainininkės pastaba: „Adventinė."

6. Ežerai šalo, bernai pašalo. — Užrašyta Žižmų k., Dieveniškių 
apyl., iš Michalinos Dvynelienės, 65 m., ir Liudvikos Šilabritienės. Tekstą 
užrašė J. Dovydaitis, melodiją iš magnetofono juostos iššifravo B. Uginčius. 
Tekstas ir melodija LTR 3799(43).

7. Tėveli mana s.— Užrašyta Skraičionių k., Jurgelioniu apyl., iš Ago
tos Dvynelienės, 65 m. Tekstą užrašė N. Vėlius ir N. Kazėnaitė, melodiją 
iš magnetofono juostos iššifravo V. Juodpusis. Tekstas ir melodija LTR 
3795(112), LTRF mg.j. 509(33).

8. Vai, daugel daugel.— Užrašyta Valatkiškių k., Poškonių apyl., iš 
Marijos Suchodolskienės, 65 m. Tekstą užrašė J. Aidulis ir D. Venclovaitė 
melodiją iš magnetofono juostos iššifravo B. Uginčius. Tekstas ir melodija 
LTR 3798(131), LTRF mg.j. 507(13, 21).

Dainininkės pastaba: „Einant iš rugių, senoviškos moterys dainuodavo."
Kiti dainininkai apie šios dainos paskirtį sako: ,,Po šliūbui jaunoji grįžta 

į savo tėvų namus, o paskui jau važiuoja į vyro namus. Kai tik jaunoji 
įeina pirkion, tai svočia pakūtėje [užstalės kampe] kabina rankšluostį ir 
stuomenį in sienos, o jaunoji beria rugių į visą pirkią. Tuos rugius ji atsi
veža iš sa tėvų namų ir bažnyčioje juos šventina. Tuo laiku, jai beriant 
rugius, jaunojo šono jaunimas dainuoja šią dainą." (Pasakė Zosė Siliukienė, 
gyv. Ramoškų k.)

9. Agule gegule. — Užrašyta Lastaučikų k., Poškonių apyl., iš Anelės 
Butrimavičienės, 69 m. Tekstą užrašė N. Vėlius ir N. Kazėnaitė, melodiją 
iš magnetofono juostos iššifravo V. Juodpusis. Tekstas ir melodija LTR 
3795(50), LTRF mg.j. 509(25).

Dainininkės pastaba: „Piemenukų daina."

10. Jaunojoj tu Maniui e.— Užrašyta Poškonių k., Poškonių apyl., 
iš Sofijos Černiauskienės, 42 m. Tekstą užrašė N. Vėlius ir N. Kazėnaitė, 
melodiją iš magnetofono juostos iššifravo V. Juodpusis. Tekstas ir melodija 
LTR 3796(8), LTRF mg.j. 508(13).

Dainininkės pastaba: „Кар jaunoji sėdi už stalo pasipuošus, visos bobos 
sustoja priešais ir gieda visokias giesmes. Šitą giesmę gieda, kai tėvo ir 
momos neturi."
11. Biedna siratėlė. — Užrašyta Skraičionių k., Jurgelioniu apyl., iš 
Anelės Butrimienės, 56 m. Tekstą užrašė V. Barauskienė, melodiją iš mag
netofono juostos iššifravo V. Juodpusis. Tekstas ir melodija LTR 3797(1), 
LTRF mg.j. 510(2).

Dainininkės pastaba: „Našlaičių daina."
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12. Ture j moma vieną sūnų.— Užrašyta Valatlciškių k., Poškonių 
apyl., iš Marijos Suchodolskienės, 65 m. Tekstą užrašė J. Aidulis ir D. Venc- 
lovaitė, melodiją iš magnetofono juostos iššifravo B. Uginčius. Tekstas ir 
melodija LTR 3798(138), LTRF mg.j. 507(17).

13. Du du du, atskrido bacėna s.— Užrašyta Lastaučikų k., Poško
nių apyl., iš Anelės Butrimavičienės, 69 m. Tekstą užrašė N. Vėlius ir 
N. Kazėnaitė, melodiją iš magnetofono juostos iššifravo V. Juodpusis. Teks
tas ir melodija LTR 3795(41), LTRF mg.j. 509(15).

14. Grūdu grūdu grūdutį. — Užrašyta Lastaučikų k., Poškonių apyl., 
iš Anelės Butrimavičienės, 69 m. Tekstą užrašė N. Vėlius ir N. Kazėnaitė, 
melodiją iš magnetofono juostos iššifravo V. Juodpusis. Tekstas ir melodija 
LTR 3795(48), LTRF mg.j. 509(23).

15. Ganiau ganiau avele s.— Užrašyta Lastaučikų k., Poškonių apyl., 
iš Anelės Butrimavičienės, 69 m. Tekstą užrašė N. Vėlius ir N. Kazėnaitė, 
melodiją iš magnetofono juostos iššifravo V. Juodpusis. Tekstas ir melodija 
LTR 3795(42), LTRF mg.j. 509(16).

Pateikėjos pastaba: „Čia tokia sėkmė."

PASAKOS, PASAKOJIMAI, ANEKDOTAI

16. Vilkas ir ožiuką i.— Užrašyta Didžiulių k., Poškonių apyl., iš Vla
dės Kuklienės, 39 m. Užrašė J. Aidulis ir R. Juškaitė, melodiją iš magneto
fono juostos iššifravo B. Uginčius. Tekstas ir melodija LTR 3798(85), LTRF 
mg.j. 505(20).

17. Bandelė.— Užrašyta Padvarių k., Poškonių apyl., iš Onos Michalke- 
vičienės, 56 m. Užrašė J. Aidulis ir R. Juškaitė, melodiją iš magnetofono 
juostos iššifravo B. Uginčius. Tekstas ir melodija LTR 3798(12), LTRF 
mg.j. 504(6).

18. Meška sienoju s.— Užrašyta Poškonių k., Poškonių apyl., iš Mo
tiejaus Videikos, 68 m. Užrašė N. Vėlius ir N. Kazėnaitė. LTR 3796(99).

19. Broliukas veršiukas. — Užrašyta Skraičionių k., Jurgelioniu 
apyl., iš Karolinos Taraškevičienės, 74 m. Tekstą užrašė N. Vėlius ir N. Ka
zėnaitė, melodijas iš magnetofono juostos iššifravo V. Juodpusis. Tekstas ir 
melodijos LTR 3795(77), LTRF mg.j. 510(36).

20. Sesuo ir devyni broliai.— Užrašyta Skraičionių k., Jurgelioniu 
apyl., iš Karolinos Taraškevičienės, 74 m. Užrašė N. Vėlius ir N. Kazėnaitė, 
melodiją iš magnetofono juostos iššifravo V. Juodpusis. Tekstas ir melodija 
LTR 3795(76), LTRF mg.j. 510(37).
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21. Devyniabrolė ir ragana. — Užrašyta Dieveniškėse iš Onos 
Lelkienės, 71 m. Užrašė J. Dovydaitis, melodijas iš magnetofono juostos iš
šifravo B. Uginčius. Tekstas ir melodijos LTR 3799(146).

22. Brolis nori vesti seserį. — Užrašyta Daubutiškių k., Poško
nių apyl., iš Elenos Skeivienės, 70 m. Užrašė S. Skrodenis ir V. Rešeliaus- 
kaitė, melodijas iš magnetofono juostos iššifravo V. Juodpusis. Tekstas ir 
melodijos LTR 3800(36).

23. Ū ž a s.— Užrašyta Poškonių k., Poškonių apyl., iš Sofijos Černiauskie
nės, 42 m. Užrašė N. Vėlius ir N. Kazėnaitė. LTR 3796(14).

24. Ponios prajuokinimas. — Užrašyta Didžiulių k., Poškonių apyl., 
iš Vladės Kuklienės, 39 m. Užrašė J. Aidulis ir R. Juškaitė, melodijas iš 
magnetofono juostos iššifravo B. Uginčius. Tekstas ir melodijos LTR 
3798(99).

25. Pupa ir žirniu dangų n.— Užrašyta Dailidžių k., Poškonių apyl., 
iš Tomo Videikos, 64 m. Užrašė J. Dovydaitis. LTR 3799(57).

26. Pono p i e v a.— Užrašyta Padvarių k., Poškonių apyl., iš Motiejaus Vi
deikos, 62 m. Užrašė J. Aidulis ir R. Juškaitė. LTR 3798(3).

27. Kur aš jas dėsi u.— Užrašyta Poškonių k., Poškonių apyl., iš Juozo 
Stančiko, 69 m. Užrašė N. Vėlius ir N. Kazėnaitė. LTR 3796(54).

28. Vyras už vyrą užtars. — Užrašyta Rimašių k., Poškonių apyl., 
iš Stasio Gaidžio, 73 m. Užrašė S. Skrodenis. LTR 3800(62).

29. Sidabriniai rakta i.— Užrašyta Žižmų k., Dieveniškių apyl., iš 
Kotrynos Seržantaitės, 75 m. Užrašė J. Dovydaitis. LTR 3799(6).

30. Raudona boba.— Užrašyta Ramoškų k., Jurgelioniu apyl., iš Mari
jonos Povilaitienės, 70 m. Užrašė J. Dovydaitis, melodiją iš magnetofono 
juostos iššifravo B. Uginčius. Tekstas ir melodija LTR 3799(150).

Pateikėjos pastaba: „Šitą sėkmę giedam, кар jau vaikai lenda, per daug 
sėkmių prašo, tai pašėkam „Raudoną bobą".

PADAVIMAI

31. Sesers prakeikimas.— Užrašyta Grybiškių k., Poškonių apyl., iš 
Tomo Kuklio, 69 m. Užrašė J. Dovydaitis. LTR 3799(117).

32. Dieveniškių miestelio p a v a d i n i m a s.—Užrašyta Poško
nių k., Poškonių apyl., iš Motiejaus Vasiliausko, 75 m. Užrašė N. Vėlius ir 
N. Kazėnaitė. LTR 3796(41).

33. Didžiulių kaimo pavadinimas. — Užrašyta Grybiškių k., 
Poškonių apyl., iš Tomo Kuklio, 69 m. Užrašė J. Dovydaitis. LTR 3799(119).
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34. Grybiškių kaimo pavadinimas. — Užrašyta Grybiškių k., 
Poškonių apyl., iš Tomo Kuklio, 69 m. Užrašė J. Dovydaitis. LTR 3799(119b).

35. Prancūzą i.— Užrašyta Grybiškių k., Poškonių apyl., iš Tomo Kuklio, 
69 m. Užrašė J. Dovydaitis. LTR 3799(132).

36. Ponai.— Užrašyta Grybiškių k., Poškonių apyl., iš Tomo Kuklio, 69m. 
Užrašė J. Dovydaitis. LTR 3799(134).

37. M a r o metai. — Užrašyta Grybiškių k., Poškonių apyl., iš Tomo Kuk
lio, 69 m. Užrašė J. Dovydaitis. LTR 3799(118).

SAKMES

38. Velnių puotoj e.— Užrašyta Poškonių k., Poškonių apyl., iš Stasio 
Butrimavičiaus, 62 m. Užrašė N. Vėlius ir N. Kazėnaitė. LTR 3796(59).

39. Velnio šautuvą s.— Užrašyta Kaziulių k., Jurgelioniu apyl., iš Ka
zio Pesecko, 46 m. Užrašė S. Skrodenis ir V. Rešeliauskaitė. LTR 3800(135).

40. Velnias ant arklio.— Užrašyta Poškonių k., Poškonių apyl., iš 
Paulinos Videikienės, 68 m. Užrašė N. Vėlius ir N. Kazėnaitė. LTR 3796(101).

41. Miręs vyras.— Užrašyta Siaurimų k., Poškonių apyl., iš Liudvikos 
Žybartienės, 64 m. Užrašė N. Vėlius ir N. Kazėnaitė. LTR 3795(35).

42. Gėlė nuo кар o.— Užrašyta Siaurimų k., Poškonių apyl., iš Liudvi
kos Žybartienės, 64 m. Užrašė N. Vėlius ir N. Kazėnaitė. LTR 3795(36).

43. Auksinis aviniukas.— Užrašyta Poškonių k., Poškonių apyl., iš 
Michalinos Butrimavičienės, 57 m. Užrašė N. Vėlius ir N. Kazėnaitė. LTR 
3796(86).

44. Ūžai piestoje.— Užrašyta Kaziulių k., Jurgelioniu apyl., iš Kazio 
Pesecko, 46 m. Užrašė S. Skrodenis ir V. Rešeliauskaitė. LTR 3800(149).

45. Senelio pokštai. — Užrašyta Poškonių k., Poškonių apyl., iš Sta
sio Butrimavičiaus, 62 m. Užrašė N. Vėlius ir N. Kazėnaitė. LTR 3796(62).

46. Du burtininkai krikštynos e.— Užrašyta Siaurimų k., Poško
nių apyl., iš Liudvikos Žybartienės, 64 m. Užrašė N. Vėlius ir N. Kazėnaitė. 
LTR 3795(39).

47. „Aš visą paimsiu".— Užrašyta Poškonių k., Poškonių apyl., iš 
Motiejaus Vasiliausko, 75 m. Užrašė N. Vėlius ir N. Kazėnaitė. LTR 3796(40).

48. Sumušta ragana.— Užrašyta Poškonių k., Poškonių apyl., iš Stasio 
Butrimavičiaus, 62 m. Užrašė N. Vėlius ir N. Kazėnaitė. LTR 3796(63).
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MĮSLES

49—53.— Užrašyta Lastaučikų k., Poškonių apyl., iš Anelės Butrimavičienės, 
69 m. Užrašė N. Vėlius ir N. Kazėnaitė. LTR 3801(13, 16, 21, 25, 29).

54—55.— Užrašyta Prabaščiškių k., Dieveniškių apyl., iš Marijos Banelie- 
nės, 58 m. Užrašė K. Grigas ir L. Šilainytė. LTR 3801(138).

56—59.— Užrašyta Padvarių k., Poškonių apyl., iš Marijonos Palėkienės, 
69 m. Užrašė J. Aidulis ir R. Juškaitė. LTR 3798(36—40).

60—64. — Užrašyta Lastaučikų k., Poškonių apyl., iš Anelės Butrimavičienės, 
69 m. Užrašė J. Aidulis ir R. Juškaitė. LTR 3798(48, 53, 55, 57a, 58).

65—67. — Užrašyta Daubutiškių k., Poškonių apyl., iš Elenos Skeivienės, 
70 m. Užrašė S. Skrodenis ir V. Rešeliauskaitė. LTR 3800(28, 31, 32).

68 .— Užrašyta Poškonių k., Poškonių apyl., iš Michalinos Žalnieravičiūtės, 
63 m. Užrašė N. Vėlius ir N. Kazėnaitė. LTR 3796(89).

69—80. — Užrašyta Skraičionių k., Jurgelioniu apyl., iš Karolinos Taraške
vičienės, 74 m. Užrašė N. Vėlius ir N. Kazėnaitė. LTR 3795(82, 84, 86, 87, 
90—91, 93—96, 103, 105).

81—86. — Užrašyta Skraičionių k., Jurgelioniu apyl., iš Marijos Akuškienės, 
64 m. Užrašė V. Barauskienė. LTR 3797(32—36, 42).

PATARLES IR PRIEŽODŽIAI

87—108. Užrašyta Mačiučių k., Dieveniškių apyl., iš Juozo Šiliaus, 70 m. 
Užrašė K. Grigas, L. Šilainytė ir A. Dagilytė. LTR 3801(73, 74, 81, 83, 85, 
87, 89, 91, 93, 94, 99, 102, 103, 105, 107, 109—112, 115, 117, 118, 120).
109 .— Užrašyta Milkūnų k., Dieveniškių apyl., iš Antano Beigos, 64 m. Už
rašė K. Grigas, L. Šilainytė ir A. Dagilytė. LTR 3801(141).

110 .— Užrašyta Daubutiškių k., Poškonių apyl., iš Zosės Buinauskienės, 
60 m. Užrašė S. Skrodenis ir V. Rešeliauskaitė. LTR 3800(27).

111 .— Užrašyta Rimašių k., Poškonių apyl., iš Stasio Gaidžio, 73 m. Užrašė 
S. Skrodenis ir V. Rešeliauskaitė. LTR 3800(29).

UŽKALBĖJIMAI

112 . Nuo gyvatės.— Užrašyta Kaziulių k., Dieveniškių apyl., iš Mečio 
Kopūsto, 90 m. Užrašė L. Sauka ir J. Saukienė. LTR 3801(48).
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1 В окрестности Девянишкес краеведы Вильнюсского отделения Об
щества краеведения Литовской ССР летом 1965 года организовали 
комплексную экспедицию, в которой приняли участие люди разных 
специальностей: историки, этнографы, языковеды, фольклористы, му
зыковеды, художники, естествоведы и др. Во время экспедиции собран 
богатый материал о природе, народном быте и духовной культуре 
жителей окрестностей Девянишкес.

ПРИРОДА

ЕСТЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ОКРЕСТНОСТЕЙ ДЕВЯНИШКЕС1

Чесловас Ку даба

Окрестности Девянишкес имеют около 240 км2 площади и находятся 
на восточной окраине Эйшишхского района. Они прямо-таки вреза
ются в территорию соседней Белоруссии. Обжита упоминаемая мест
ность довольно плотно — 27—30 человек на квадратный километр.

Недра земли в этих местах по имеющимся данным не отличаются 
большой сложностью строения, не таят в себе особых природ
ных богатств. Кристаллический фундамент здесь находится на глу
бине 250—300 метров. На кристаллическом цоколе лежит примерно 
стометровая толща осадочных пород из эскамбра, мела и других сис
тем. Они богаты меловыми породами, мергелем.

Осадочные породы сверху прикрыты ледниковыми отложениями, 
чаще всего моренными валунными суглинками, песками водноледни
кового происхождения. Здесь на сравнительно малой территории раз
личаются отложения двух фаз оледенения: на восточной части — 
старшей, и младшей — на западной. Эти различия видны даже в 
рельефе поверхности.

Крайне одинаковые условия рельефа не способствовали образо
ванию более разнообразных пейзажей. Совсем нет озер, встречаются 
лишь верховья небольших рек. Большая часть территории занята па
хотными землями. Только небольшая часть покрыта лесом, немало 
болот. Растут сосны на песчаных породах, ели на глеевых подзолис
тых почвах.

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
ДРЕВНЕЙШИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Ромас Батура

В документах 1385 года Девянишкес упоминается под названием «де
ревни Мингайлы», так как отсюда ведет свой боярский род Минтай-
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ла — крупный государственный деятель Литвы второй половины 
XIV—начала XV вв. Государственные документы 1387—1412 гг. под
писаны Мингайлой после представителей великокняжеского рода, впе
реди литовских бояр. Он был наместником Ашмяны (1387—1398), зам
ка Велюоны (1412), каштеляном Вильнюса (1413) и в свое время 
тесно сотрудничал с сыновьями великого князя Альгирдаса (Ольгерда).

В Девянишкес была резиденция Мингайлы, а раньше — его отца 
Гедгаудаса.

После смерти Мингайлы (1416) Жигимантас Кестутайтис в 1433 г. 
отдал Девянишкес под управление Гоштаутов.

Крестоносцы могли достичь данной территории в походах 1311, 
1379, 1382 гг., когда опустошалась земля Шальчнинкаса.

В поместье Девянишкес некоторое время жил поэт Андрюс Римша 
(правитель Биржай в конце XVI в.), который здесь в 1583 г. написал 
и в 1585 г. в Вильнюсе издал большую мемуарную поэму (2200 строк) 
на польском языке, воспевавшую военные походы гетмана Литов
ского Великого Княжества Криступа Радвилы-Перкунаса. Стихи 
А. Римшы напечатаны и в других вильнюсских изданиях 1585 г., а 
также и в III Статуте Литвы (1588).

ПОЛОЖЕНИЕ КРЕСТЬЯН В XVIII—XIX ВВ.

Леонас Мулявичюс

В статье, которая написана на основе еще не использованных архив
ных источников, приводятся данные об управлении крестьянами, их 
землепользовании и повинностях, классовой борьбе и имущественном 
расслоении. Исследованию подверглись в основном селения государ
ственного имения — староства Девянишкес. В нем за сто 
лет (с 1738 г. по 1839 г.) средний размер крестьянского надела увели
чился с 12,69 дес. до 20,78 дес., а с 1839 г. по 1907 г. сократился до 
6,01 дес. Основной причиной раздробления наделов было увеличение 
населения (на 80,9%). Притом средний размер семьи сократился с 
4,3 душ м. п. до 3,1 душ м. п. (на 16,2%). Стремление арендаторов 
увеличить повинности и сократить крестьянский надел особенно уси
лилось в 40-ые годы XIX в. Это послужило причиной обострения клас
совой борьбы, которая выражалась ведением тяжб. В 1839 г. один кре
стьянский двор податей, сборов и оброка, вместе взятых, платил в 
среднем 16,72 руб. сер. С переводом крестьян на оброк во время ре
формы П. Киселева денежные платежи еще больше увеличились и не 
соответствовали платежеспособностям крестьян. Взыскание недоимок 
продолжалось несколько десятилетий. Реформы XIX в. в конечном ре
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зультате не улучшили обеспеченности крестьян землею, но освободили 
их от арендаторов. Классовая дифференциация крестьян во время 
реформы 1867 г. проявилась еще довольно-таки слабо.

ОПИСАНИЕ ДЕВЯНИШКСКОЙ ВОЛОСТИ 1872 г.

Публикуется описание Девянишкской волости, составленное учителем 
Г. Авсюком на основании анкеты, подготовленной Русским Геогра
фическим обществом. Оригинал описания на русском языке находится 
в рукописном отделе Научной библиотеки Вильнюсского государствен
ного университета им. В. Капсукаса. В описании имеются данные о 
состоянии сельского хозяйства, скотоводства, местной промышленности, 
дифференциации крестьян, о крестьянских бюджетах, промыслах, тор
говле. Особый интерес представляют сведения о системе земледелия, 
урожайности в крестьянских и помещичьих хозяйствах, всестороннее 
описание трех крестьянских хозяйств: зажиточного, среднего и мел
кого.

«Описание» перевел на литовский язык Ноюс Фейгельманас.

ПРОСВЕЩЕНИЕ В ОКРЕСТНОСТЯХ ДЕВЯНИШКЕС ДО НАЧАЛА XX В.

Антанас Тила

Известно, что люди из окрестностей Девянишкес уже в XV в. учи
лись в Краковском университете. Первые данные о школе в местечке 
Девянишкес имеются в документах конца XVIII в. В 1777 г. в ней 
учились 38, в 1782 г. — 10, в 1797/1798 гг. — 6, в 1805 г. —4 ученика. 
Большинство их составляли дети крестьян. В 1866 г. в Девянишкес 
открылась народная школа. Для содержания ее крестьяне платили 
по 2 копейки с десятины земли. Это была единственная школа на 
всю Девянишкскую волость. В ней в начале XX в. обучалось свыше 
100 детей крестьян и мещан. Родной — литовский — язык не препо
давался. Читать по-литовски дети обучались тайно. Культурную рабо
ту начало развивать учрежденное по инициативе местных жителей 
отделение общества «Ритас» («Утро»).

ПРОСВЕЩЕНИЕ В 1920—1941 гг.

Винцас Мартинкенас

Статья знакомит читателя с историей борьбы за обучение молодежи 
на родном (литовском) языке в Девянишкской волости. В хронологи
ческом порядке излагаются факты, свидетельствующие о том, как 
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преследовались властями панской Польши литовские начальные шко
лы и сельские читальни. Конституция буржуазной Польши провозгла
шала право на образование на родном языке, но в действительности: 
воспользоваться этим правом было трудно. В первые годы после пер
вой мировой войны по желанию родителей просветительным об
ществом «Ритас» ранее созданные сельские начальные школы властями 
закрывались одна за другой под разными предлогами. Родители по
сылали смелые коллективные требования местным и центральным 
властям, но все же были вынуждены платить денежные штрафы за 
литовские школы, отсиживались под арестом. И все-таки они отправ
ляли своих детей в нелегальные литовские школы. Школы часто пере
ходили с легального положения на нелегальное и наоборот. Разре
шение открыть школу зависело от выполнения целого ряда условий: 
помещение школы должно было соответствовать всем требованиям 
властей, от учителя требовалось так называемой моральности, т. е~ 
доказательства его политической лояльности, а также польского*  
гражданства.

В 1930—1933 гг. все литовские начальные школы в оккупирован
ном Вильнюсском крае были окончательно ликвидированы. Были за
крыты литовские школы и в деревнях Девянишкской волости: Биляй, 
Диджюляй, Жижмай, Казюляй и др.

После ликвидации литовских школ по требованию местного насе
ления общество «Ритас» открыло в вышеупомянутых деревнях ли
товские читальни. Спустя два-три года (в 1935—1936 гг.), в Вильнюс
ском крае, следовательно, и в Девянишкской волости, и читальни были 
закрыты, а их имущество конфисковано.

Положение изменилось только в 1940/1941 учебном годуг когда со
ветские власти разрешили жителям Девянишкской волости посылать, 
детей в любую школу.

СОЛДАТЫ ОКТЯБРЯ

Юозас Айдулис

В статье рассказывается о пенсионерах колхоза им. Марите Мельни- 
кайте Эйшишкского района Казисе Видейке, Томасе Куклисе и Иона- 
се Куклисе, «рядовых Октября». Это бывшие бойцы Красной Армии, 
участвовавшие в сражениях с внешней и внутренней контрреволюцией 
в 1918—1921 гг. за победу идей Ленина в молодой Советской Рес
публике, за победу завоеваний Октябрьской революции. Автор рас
сказывает также о дальнейшей судьбе этих замечательных людей и 
о их борьбе после возвращения на родину, оккупированную белопо- 
ляками,
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ОКРЕСТНОСТЕЙ 
ДЕВЯНИШКЕС

Ксаверас Дайнаускас

На развитие экономической и культурной жизни окрестностей Девя- 
нишкес большое отрицательное влияние имели не только географи
ческие, но и исторические условия. До установления Советской власти 
это было захолустье панской Польши. На этой территории работало 
всего несколько десятков ремесленников. Дорог не было. Были лишь 
четыре начальные и одна семилетняя польская школа. Не было ни 
одной библиотеки, не говоря уже о доме культуры. Ближайший врач 
находился в 12 км от Девянишкес. После установления Советской 
власти, объединившись в колхозы, крестьяне этих окрестностей из
менили образ своей жизни. С каждым годом они добиваются все 
лучших результатов в производстве сельскохозяйственной продукции 
и в культурном строительстве. На полях колхозов с каждым днем 
появляется больше техники, увеличиваются колхозные стада. По
строено 19 животноводческих ферм.

О культуре окрестностей Девянишкес говорят следующие данные: 
1 средняя, 6 восьмилетних и 10 начальных школ, в которых преподают 

93 учителя и учатся около 1200 детей. Имеются больница, 4 медпункта, 
4 дома культуры и 4 библиотеки, И пунктов кинопоказа. Построено 
общежитие профтехучилища № 17, несколько современных 4-квартирных 
домов, учебный корпус профтехучилища, дом апилинкового совета.

НАРОДНЫЙ БЫТ

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЕ ОРУДИЯ

Пране Дундулене

Земледелие и его орудия в окрестностях Девянишкес, как и во всей 
Литве, прошло длинный путь развития. Возникновение и развитие зем
ледельческих орудий во многом зависело от экономических, геогра
фических и климатических условий, хотя зависимость эта постепен
но уменьшалась при усовершенствовании самих орудий труда.

Древнейшим пахогным орудием были симметрической конструкции 
однозубные рала, которых здесь находим два типа: резачные рала с 
рогачом и подошвенные рамочные рала. В XIX в. в имениях иногда 
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применялись железные рала (окучиватели), которые в деревнях стали 
распространяться в XX в.

Орудием плужного типа была ассиметрической конструкции двух
зубная соха с двумя палицами («литовская соха»).

Железный плуг в имениях был известен в конце XIX в., но в 
деревнях его начали применять лишь после первой мировой войны. 
Для бороньбы применялись бороны-плетенки, а иногда и бороны- 
суховатки. Бороны с железными зубьями в имениях были известны 
в XIX в., а среди крестьян распространились после первой мировой 
войны.

Для переброски навоза в крестьянских хозяйствах применялись 
деревянные, а в XX в. — железные вилы. Зерно сеяли из соломенной 
севалки, урожай убирали серпом, молотили цепом. Ручные и конские 
молотилки в имениях распространились в XIX в., а в деревнях — 
в XX в. Зерно веяли ручной деревянной веялкой. Веялки — ручные ма
шины в имениях были известны в XIX в., а в деревнях (только у 
зажиточных крестьян) — в XX в.

Из сказанного видно, что в окрестностях Девянишкес долгое вре
мя сохранялась традиционная земледельческая техника.

РЕМЕСЛА

Ионас Бузас

В окрестностях Девянишкес до установления Советской власти чаще 
всего встречались ремесла, необходимые для удовлетворения нужд 
мелких хозяйств. Ремеслом занимались многие, причиной тому было 
отсутствие поблизости промышленных предприятий и недостаток зем
ли. В большинстве случаев парни обучались ремеслу, работая вместе 
с отцом или родственниками. Среди деревенских ремесленников сла
вились, да и сейчас славятся, мастера деревни Валаткишкес, занима
ющиеся бондарным делом. Свои изделия ремесленники продавали не
посредственно местным крестьянам, а также на базарах ближайших 
местечек — Девянишкес, Бенякайнис, Геранайнис.

При колхозной жизни в связи с распространением в быту крестьян 
промышленных изделий ремесленное производство значительно сузи
лось. Молодежь частично отправляется на работу в города (на фабри
ки и стройки) или приобретает современные специальности — стано
вятся шоферами, трактористами.
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КУЗНЕЧНОЕ ДЕЛО

Антанас Стравинскас

С распространением фабричного изготовления железа старые центры 
обработки металла (это наблюдалось и в районе исследований) утра
тили свое значение еще в XVII—XVIII вв.

Кузнечное ремесло опять заняло важное место, особенно в системе 
производства сельского хозяйства, во второй половине XIX в. и осо
бенно в начале XX в., а также ныне при очень быстром росте про
цессов механизации в колхозах данного района.

До войны в Девянишкес работали 4—5 и даже 6 кузнецов. Теперь 
здесь живут 4 кузнеца, но на производстве заняты только двое. В 
колхозах часто работают 2—3 кузнеца с помощниками, итак, можно 
сказать, что общее число кузнецов в данной местности не уменьши
лось, хотя почти совсем изменился сам характер кузнечного дела.

По величине и инвентарю кузницы можно разделить на несколько 
групп: маленькие кузницы, построенные для собственных нужд крестья
нина, кузницы, которые обслуживают несколько деревень или всю бри
гаду, и крупные кузницы (с богатым и хорошим инвентарем), обслу
живающие несколько бригад или ремонтирующие всю технику своего 
колхоза. Эти большие кузницы имеют характер механических мас
терских, где ремонтируется сложная техника (трактора, автомашины 
и др.).

Меняется и характер традиционных кузнечных работ. Теперь уже 
никто не изготовляет плугов, топоров, склютов, сверл, не оковывает 
сундуков и других предметов. Но до сих пор в Девянишкес изготов
ляются серпы, триножки, мотыги, а также оковываются повозки, сани.

В основном теперь кузнечное дело связано с нуждами коллектив
ного хозяйства и прежде всего с ремонтом колхозной техники.

БЫТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОЧИХ В 1919—1940 гг.

Виталис Моркунас

Долгие годы в окрестностях Девянишкес спрос на рабочие руки был 
меньше предложения. Это, конечно, повлияло и на быт местных 
сельскохозяйственных рабочих.

По традиции годовые рабочие нанимались в дни с 25 декабря по 
6 января. Пастухов обычно нанимали весной. Договаривались дома 
у рабочего.
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Заработная плата сельскохозяйственных рабочих не была постоян
ной. Размер заработной платы годовых рабочих зависел от величины 
хозяйства, от количества скота, возраста и способностей рабочего. 
Заработок годовых и поденных рабочих выражался в деньгах и натуре 
(зерно), а ординарщиков только в натуре (квартира, топливо, огород, 
зерно, пастбище, корм и т. д.).

Годовые рабочие зимой спали в избе, часто в одной комнате с 
хозяевами, летом — в сарае на сене. Ординарщики жили в специаль
ных домах, по четыре семьи в одном доме. Каждая семья имела квар
тиру из одной комнаты и каморы.

Кормили сельскохозяйственных рабочих обычно три раза в день. 
Во время полевых работ давали полудник, а иногда и закуску до 
завтрака. По сравнению с другими районами юго-восточной Литвы, в 
окрестностях Девянишкес питание рабочих было хуже.

Повседневно годовые сельскохозяйственные рабочие носили одеж
ду хозяина, сшитую из домотканой пакляной ткани, нижнее белье — 
из льняной.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ЗОДЧЕСТВО

Изидорюс Буткявичюс

Деревни в окрестностях Девянишкес уличные. Они образовались в 
середине XVI в. вследствие проведения волочной реформы в стране. 
В уличных деревнях усадьбы выстроены на узких приусадебных участ
ках. Постройки обращены торцами на улицу, усадьбы огорожены за
борами, озеленены лиственными деревьями. Традиционные постройки, 
которые до сих пор здесь составляют абсолютное большинство, аукш- 
тайтского типа. Жилые дома состоят из следующих основных поме
щений: избы (pirkia), сеней (priemenė) и каморы (kamara). Корпус до
ма узкий, длинный. Крыша жилого дома до начала XX в. была со
ломенная, полувальмовой формы. В настоящее время преобладает со
ломенная крыша, форма крыши двухскатная. Характерно, что значи
тельная часть жилых домов в этих местностях соединены одной кры
шей с хлевами и другими хозяйственными постройками.

Здешние гумна отличаются массивностью. Они выстроены один 
рядом с другим и образуют как будто деревенскую стену, придавая 
деревням своеобразный характер,
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ИНТЕРЬЕР ИЗБ

Вида Куликаускене

В статье публикуется материал об интерьере в окрестностях Девя
нишкес. Особое внимание уделяется изучению планировки жилых 
помещений, их обстановки основными видами мебели, оформлению 
отдельных компонентов интерьеров — стен, пола, потолка и приме
нению декоративных элементов в украшении жилых помещений.

В домах, построенных в конце XIX и в начале XX вв., жилое поме
щение одно. Оно служит и кухней, и рабочей комнатой, и спальней. 
В жилых домах, построенных после второй мировой войны, уже 
имеется несколько отдельных помещений разного назначения. Заметна 
тенденция располагать одной или двумя комнатами и отдельной кух
ней. Поэтому даже некоторые старые жилые помещения перестраи
ваются.

В крестьянской избе мебель по своему возрасту очень разная — 
начиная изготовленной в конце XIX в. и кончая современной ме
белью. Старая мебель изготавливалась самими хозяевами или сель
скими ремесленниками, новая мебель почти вся изготовлена на фабри
ках Белорусской ССР.

Местные крестьяне особое внимание уделяют украшению тради
ционного чистого угла. Его украшают фотовитринами, репродукциями 
картин, живыми и бумажными цветами, узорными вырезами из бумаг, 
рисунками школьников.

Для покрытия кроватей, а также столов, широко применяются де
коративные ткани домашнего производства.

В окрестностях Девянишкес заметно общее стремление крестьян 
прировнять интерьер к городским квартирам.

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

Вацюс Милюс

В окрестностях Девянишкес деревянной утвари, изготовленной самими 
крестьянами или сельскими ремесленниками, до настоящего времени 
сохранилось больше, чем в других местностях Литвы. Эта утварь 
больше всего применяется женщинами в домашнем обиходе — пе
реработке пищевых продуктов и сохранении, приготовлении пищи. 
Деревянная утварь в отношении технического ее изготовления до
вольно разнообразна: долбленая, клепчатая, плетеная. Часть во 
время экспедиции зафиксированной утвари, например ступы, крестья
нами уже давно не применяются, а являются только свидетелями на

393



SANTRAUKOS * РЕЗЮМЕ

родной культуры прошлых столетии. По форме деревянная утварь 
крестьян Девянишкес принадлежит к восточнолитовской (аукштайт- 
ской) этнографической области. При колхозной жизни в быту крестьян 
данной окрестности все больше входит в обиход фабричная утварь, 
особенно посуда.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Эу гения Шимку найте

В окрестностях Девянишкес можно найти все характерные для Литвы 
растения, но массивы их нечетко очерчены. Это обусловливает и ха
рактер использования растений — преобладает применение одного, 
двух, трех видов или немногочисленных смесей.

Хотя теперь сильно сократилось употребление пищевых и пряност- 
ных и совсем не употребляются дубильные, красильные растения, к 
дарам природы сохранилось почтительное и бережное отношение — 
«земля щедрая, земля добрая, земля-матушка».

В фольклоре и рецептах народной медицины заметно белорусское 
и польское воздействие.

Местные рецепты заготовки грибов, смесей, пряностей могут быть 
успешно использованы пищевой промышленностью для обогащения 
ассортимента национальных блюд.

О ПИЩЕ

Вацюс Милюс

Традиционный режим питания крестьян окрестностей Девянишкес, 
бытовавший до последних десятилетий, состоял из трех приемов пи
щи: завтрака, обеда и ужина. К завтраку, который считался основ
ным приемом пищи, подавался кислый суп (летом холодник, зимой 
борщ или щи) и большие, на всю сковородку, жареные мучные или 
картофельные блины. Иногда после блинов еще подавался молочный 
суп из гречневой или ячневой муки. К обеду подавали те же самые 
блюда (чтобы еда не остыла, ее ставили в горячую печь); к ужину 
варился картофель, который кушали со свежим молоком или просто
квашей. Летом между обедом и ужином был еще полдник, к кото
рому подавалось молоко, поджаренное сало.

При колхозной жизни крестьяне окрестностей Девянишкес часть 
пищевых продуктов (хлеб и другие мучные изделия) стали покупать 
в магазинах, значительно увеличилось употребление сахара. Появи
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лись некоторые новые блюда (носительницами являются девушки, 
побывавшие в городах). Из обрядовых блюд до настоящего времени 
сохранился свадебный каравай, который иногда уже заменяется по
купным тортом.

ПЕСТРЫЕ УЗОРЫ

Регина Сипавичюте, Даля Шилайните

В статье характеризуются народные ткани окрестностей Девянишкес. 
Выделяются две большие группы: белые и цветные. К первой группе 
относятся полотенца, скатерти, покрывала, простыни. Традиционные 
белые ткани изготовлены из льняных ниток, новые — из льняных в 
сочетании с хлопчатником или вискозным шелком. В полотенцах и 
скатертях популярными мотивами узоров являются квадраты «кошачьи 
лапки», извивы, сегментные окружности и пр. В более новых тканях, 
вытканных браной техникой, встречаются растительные и животные 
мотивы. Белые ткани также украшаются кружевами.

Ко второй группе относятся цветные ткани. По своему назначению 
они бывают двоякого рода: одни применяются для изготовления 
мужской и женской одежды, другие — для украшения интерьера. 
Ткани для одежды ткут из шерстяных или льняных ниток, для цвет
ных покрывал применяется шерсть и хлопчатник.

ОДЕЖДА

Алдана Стравинскене

В традиционной одежде, которую носили крестьяне окрестностей Де
вянишкес второй половины XIX и начала XX вв., органично соедине
ны элементы одежды юго-восточной Дзукии и восточной Аукштайтии. 
Позднее ощущается влияние соседней Белоруссии.

Своей нарядностью выделялись женские одежды. Их комплекты 
составляли шитые руками льняные сорочки, разноцветные юбки, белые 
фартуки, украшенные внизу красными полосами, безрукавки, различ
ные головные уборы, бусы и другие украшения.

Во время работы экспедиции изучено несколько очень тонких льня
ных, вытканных в середине XIX в., намиток, которые носили на 
головах замужние женщины.

В холодное время года на сорочки надевали длинные пиджаки, из
готовленные из коричневого, серого или белого сукна, сермяги, укра
шенные вышивками тулупы. Женщины и девушки этих местностей 
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и теперь еще носят большие шерстяные клетчатые платки домашнего 
или фабричного изготовления.

Мужская одежда имела серые тона. Еще в начале XX в. в летнее 
время для торжественных случаев и дома мужчины одевались в бе
лые льняные рубахи и штаны из той же ткани. В холодные дни носили 
суконные длинные пиджаки, сермяги, а зимой — тулупы. Свою одеж
ду мужчины подпоясывали цветными поясами, которые обычно ткали 
и дарили им девушки. Во время торжественных случаев мужчины 
повязывали шеи белыми или красными косынками.

Приблизительно до 1930 года крестьяне окрестностей Девянишкес 
носили лапти, сплетенные из липового лыка, а из кожи изготавливали 
постолы. Девушки и дети часто ходили босыми. Фабричную обувь 
могли купить только зажиточные крестьяне. Направляясь в город, 
крестьяне несли свою обувь в руках и обували ее только в пред
местье.

НА ВЫСОКОЙ ГОРЕ

Зигмантас Поцюс

В исследуемом районе есть два действующих кладбища — в Девя
нишкес (основано в конце XVIII—в начале XIX вв.) и в Норвилишкес 
(основано около 1920 г.) — и несколько старинных, недействующих 
(в деревнях Уреляй, Юргелёнис, Падваряй, Шюдайнис, Жижмай). 
Все кладбища расположены на холмах (исключая кладбище в Девя
нишкес), обросших сосновым (иногда смешанным) лесом. Могилы на 
кладбищах расположены большей частью непланомерно. Надгробные 
памятники построены почти у каждой могилы. По старой традиции они 
преимущественно деревянные (кресты). В середине XIX в. распростра
нились каменные обелиски и металлические памятники.

Надгробные памятники в окрестностях Девянипткес не отличаются 
большой художественностью (по сравнению с памятниками других 
местностей Литвы). Привлекают внимание их свободные пропорции, 
простота изготовления. Наиболее распространенное украшение — про
филированные концы крестов. Концы профилируются шарами, приз
мами и другими геометрическими мотивами, а также имитациями рас
тительности — листов клевера, цветков лилии (тюльпана) и пр.

Могилы и надгробные памятники часто огорожены деревянными 
или металлическими оградами. На обелисках и других памятниках, 
начиная с середины XIX в., делаются надписи с указанием фамилии 
и имени похороненного, даты его жизни. В середине XX в. к упомя
нутой надписи добавлялись прощания, полны скорби и любви.
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СТАРИННАЯ НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА

Влада Дамските

В статье рассмотрены способы лечения, некоторые особенности ста
ринной народной медицины в окрестностях Девянишкес. Материал 
классифицирован по видам заболеваний: травмы, нарывы, укусы жи
вотных и змей, сердечно-легочные заболевания, расстройства пище
варения. Острые боли в животе различного происхождения, в том 
числе гинекологического, объединяются под термином «порушение». 
Шире освещается лечение хронических гинекологических заболеваний. 
В прошлом почти везде лечение травами, компрессами совмещалось 
с колдовством, заговорами. Лечение кожной экземы, бородавок осо
бенно богаты «чудотворными» элементами. Сельские лекари по сей 
день сохранили монополию на лечение испуга и «обворожения плохим 
глазом».

КРЕСТЬЯНСКАЯ СЕМЬЯ

Ангеле Вишняускайте

В статье рассматриваются два вопроса: 1) структура и культурный 
уровень современной семьи, 2) судьба сохранившихся до начала XX в. 
больших неразделенных семей.

Первый вопрос анализируется на основе анкетных данных 554 
семей из 26 деревень окрестностей Девянишкес, которые были собра
ны членами краеведческой экспедиции летом 1965 г. Согласно анкет
ным данным, 21,8% общего числа обследованных семей составляют 
семьи из одного поколения, 60,9% — из двух поколений, 17,3% — 
из трех поколений. 79,8% обследованных семей однонациональные (в 
том числе 48,8% литовские), остальные — смешанные. 16,6% смешан
ных по национальности семей детей записали литовцами. Большинство 
записавших себя поляками утверждали, что их деды (иногда и роди
тели) являлись литовцами. Ополячивание этой окрестности в прошлом 
осуществлялось через имения, церковь, школы.

В статье приводится таблица уровня образования членов обследо
ванных семей. Безграмотность и малограмотность встречается лишь 
среди людей, родившихся до 1920 г.

Приводятся также данные об общей численности выписываемых 
в семьях газет, о наличии радио, телевизоров, личных библиотек, по
сещаемости кино; указывается, что 55,4% всех семей имеют велоси
педы, 30,1% — швейные машины. Эти данные говорят о степени 
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использования современных видов информации в колхозной деревне 
юго-восточной части Литовской ССР, о степени благосостояния семьи.

Традиция сохранения неразделенных семей в окрестностях Девя
нишкес прослеживалась в отдельных случаях вплоть до сороковых 
годов текущего столетия.

БОГАТСТВО ЯЗЫКА

ОБЗОР ГОВОРА

Янина Липскене

В статье рассматриваются самые характерные особенности литовского 
дзукского говора, распространенного в самом восточном уголке Эй- 
шишкского района, в окрестностях местечка Девянишкес.

По произношению дифтонгических сочетаний ат, ап, ет, еп как 
ат, ап, ет, еп и как um, ип, im, in Девянишкский говор можно счи
тать переходным говором между западно-дзукским и восточно-дзукским 
диалектами литовского языка.

Среди морфологических особенностей надо отметить дат. пад. множ, 
ч. имен существительных с окончанием -mu (bróliamu, ūkimu); формы 
муж. р. дат. пад. наряду с окончанием -и имеют и окончание -о (bóba 
sako kiškio) или -i в предложных конструкциях (Š6kom Ik vakari); 
формы повелительного наклонения aik, bükie без суффикса -k(aduöj, 
kimš).

Часто встречаются глаголы с двумя приставками, напр.: paisigando, 
papamirė и др.

ЗАМЕЧАНИЯ О ЛЕКСИКЕ ГОВОРА

Алоизас Видугирис

В Девянишкском говоре имеется много своеобразной диалектной лек
сики, одна часть которой является характерной для говоров западных 
дзуков и соседних западных и средних аукштайтов, другая — для 
говоров восточных дзуков и соседних восточных аукштайтов, а тре
тья — только для юго-восточного уголка Литовской ССР. Это при
водит к заключению, что юго-восточный угол Литвы (в состав кото
рого входит и Девянишкский говор) в лексическом отношении пред
ставляет собой промежуточную территорию между западными и вос
точными дзуками.
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Кроме того, делается попытка дать этимологию слова ažačia, ažva- 
čia «задняя часть, задок» (<*ažuočia),  а также объяснить изменение 
значений слова skaudūs «быстрый, скорый», которое в литовском ли
тературном языке обозначает «болезненный, мучительный, тяжкий».

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ

Янина Липскене

В статье описываются фразеологизмы окрестностей Девянишкес и 
приводятся характерные их примеры.

Констатируется архаичность довольно большой части этих фра
зеологизмов, напр.: galvon dūrė (дословно «кольнуло в голову») «вспом
нить», kapüosna nuveic (дословно «пойти на кладбище») «умереть» и 
т. д. Но с другой стороны указывается и на многие такие, которые 
образовались сравнительно недавно, напр.: Į miegų trauke («тянет ко 
сну») «хотеть спать» (чаще: miegan träuke). Устанавливается, что не
которые фразеологизмы имеют точные соответствия в соседних сла
вянских языках, напр.: nuo kojų nusidaūže «устать» (ср. русск. 
сбиться с ног), а известная их часть является просто славянскими 
заимствованиями, напр.: galvų düric.

По своей функции в предложении Девянишкские фразеологические 
сочетания в статье делятся на фразеологизмы-пожелания и проклина
ния, напр.: käd t ай pėrunas ažušaūiI «чтоб тебя гром убил!»; ком
паративные фразеологизмы, напр.: kap gaidžiu vaikščiaucie — дослов
но «ходить как петуху», т. е. быть гордым, спесивым; усилительные 
фразеологизмы, напр.: rytas rfto «каждое утро» и др. В отдельную 
группу выделяются так называемые сложные термины-названия, напр.: 
kiškio rūšklnei — дословно «заячий щавель» — кислица; käcinus 
träuke — название известной игры, дословно «котов тянуть» и др.

В статье указываются и основные образовательные типы фразеоло
гизмов этих окрестностей (напр.: dzienä nakcis «все время»), глаголь
ные (напр.: skūron dūoc «бигь») и др.

СОГЛАСНЫЕ d, t, g, k В ДЕВЯНИШКЕС И В ДРУГИХ МЕСТНОСТЯХ

Юргис Довидайтис

В статье описывается превращение согласных d, t в g, k перед глас
ными переднего ряда i(ie), e(ei}, ė напр.: d£dė>gėgė1 tėvas>kėvas. 
Это явление автором впервые было отмечено в 1951 г. в Девянишк- 
ском говоре, а позже и в других районах южной Литвы.
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В некоторых местах (Дубичяй, Кабяляй, Друскининкай) отмечается 
и обратное явление, напр.: kirvis >tirvis, rugiai>rudei, тег gältet mer- 
daitė, vilkas> viltas. Интересно, что в окрестностях Кабяляй и соглас
ные š, ź произносятся s, z напр.: šviesūs>sviesus, žirgelis>zirgelis. 
Происхождение всех указанных явлений консонантизма, по-видимому, 
следует объяснить субстратом давно исчезнувшего ятвяжского языка.

ЯЗЫК ЗЕМЛИ

(Топонимия)

Ирена Эрманите, Казис Эш минас

Анализ топонимического материала, собранного в окрестностях Де- 
вянишкес, проводится способом структурно-грамматической класси
фикации. Выделяются следующие структурно-словообразовательные 
группы топонимов: а) первичные — физиографические, метафорные 
и субстантивизатийные; б) вторичные — производные, сложные и со
ставные (генетивные и квалификационные).

Так как при лингвистическом рассмотрении топонимов приводится 
не весь топонимический материал, а только наиболее яркие примеры, 
в конце статьи прилагается алфавитный список всех зафиксированных 
топонимов.

ЭТИМОЛОГИИ НЕКОТОРЫХ ТОПОНИМОВ

Симас Каралюнас

Топонимы Dieveniškės, Ūreliai и Kauniškės считаются производными 
от антропонимов (соответственно) *Dievenis  (ср. лит. dievas «мифоло
гическое существо, бог»), *Urelis  (ср. лит. üras «старый») и Krunys/ 
/Krunąs (ср. лит. krünaslkruna «тот, кто постоянно кашляет», и 
krunėti «кашлять, похваривать»).

НАРОДНОЕ ПОЭТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
ЛИТОВСКО-БЕЛОРУССКИЕ ПЕСЕННЫЕ СВЯЗИ

Ванда Бараускене

Близкое соседство литовцев и белорусов в окрестностях Девянишкес, 
их тесные экономические и культурные связи ярко отразились в их 
поэтическом народном творчестве, особенно в песнях, которые и ана
лизируются в данной статье.
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Обнаружена очень большая общность мотивов и сюжетов в мате
риале литовских и белорусских песен эгих окрестностей. Эту общ
ность можно проследить во всех основных группах песен: трудовых, 
календарных, свадебных, крестильных, детских, семейных, любовных, 
застольных, военно-исторических (особенно рекрутских), балладах и др.

Близкие взаимоотношения и связи двух народов оказывали влия
ние на судьбы песен. В работе анализируется, почему здесь были 
забыты литовские трудовые песни, а такие же старинные календар
ные песни хорошо сохранились до сих пор.

ДЕТСКИЕ ПЕСНИ

Пране Иокимайтене

В статье дается обзор детских песен, собранных в окрестностях Де
вянишкес, выделены наиболее характерные их типы и варианты, рас
крыто их идейное и художественное содержание.

В окрестностях Девянишкес записано свыше 40 типов детских 
песен. Наиболее распространенными здесь являются пестушки и по
тешки, песенки о животном мире и формулистические песни. Широко 
известны типы таких детских песен, как „Grūdu grūdu grūdutį“ (Тол
ку толку толченок), „Lądu ladu ladutės“ (Ладу ладу ладусиньки), 
„Tindi rindi raška“ (Тинди ринди рашка), „Šoko šarka pasipūtus“ 
(Плясала сорока нахохлившись), ,,Tarnavau vargavau pas poną“ (Слу
жил тужил у пана), „Du du du, atskrido bacėnas“ (Ду ду ду, приле
тел аист) и др. Наиболее достойны внимания варианты „Du du du, 
atskrido bacėnas“, которые вносят много нового в исследование взаи
мовлияния формулистических песен и сказок.

Сравнение Девянишкских детских песен с детскими песнями дру
гих районов Литвы показало, что первые очень близки песням южных 
дзуков.

В Девянишкес детские песни своеобразные, высоко художествен
ные. В них улавливается склонность к реалистическому осмыслению 
окружающей действительности, они насыщены бытовыми деталями. 
Здрптние исполнители детских песен творчески перенимают и разви
вают их варианты, вносят много индивидуального. Вместе с тем про
исходит и процесс отмирания старой традиции.
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КАЛЕНДАРНЫЕ ОБРЯДЫ, ОБЫЧАИ И ФОЛЬКЛОР

Стасис Скродянис

В статье рассматриваются календарные обряды, обычаи, приметы и 
календарно-обрядовый фольклор (песни-рацейки) населения окрест
ностей Девянишкес. Описанный материал по духовной культуре кре
стьян связан с крестьянским календарем, начиная днем св. Андрея 
(30.XI) и кончая праздником Ивана Купалы в середине лета. Много 
внимания уделяется «посиделочным» песням или колядкам (народ их 
называет песнями рождественского поста), которые составляют самое 
ценное ядро во всей литовской календарно-обрядовой поэзии. Кроме 
того, анализируются волочебные песни и песни, которые пелись в 
день св. Георгия.

Делается вывод, что некоторые календарные периоды в этих райо
нах содержат в себе много архаических и этнографических данных. 
Во многих песнях воспеваются чувства молодежи, отсутствуют биб
лейские мотивы и символы. Делается вывод, что еще и сегодня (очень 
редкое явление) некоторые жители верят в разные календарные га
дания, исполняются некоторые обряды, как, напр., хождение воло- 
чебников.

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ЯЗЫКЕ ПЕСЕН

Костас Алексинас

В статье рассматриваются некоторые особенности языка песен, бы
тующих в окрестностях Девянишкес. Одни из них образовались в 
результате воздействия говора на общий язык песни. Другие — это в 
большинстве лексические и морфологические новообразования — воз
никли под воздействием структуры песен и особенно синтаксического 
параллелизма.

ТРАДИЦИИ СКАЗОК

Леонардас Саука

Традиции сказок в окрестностях Девянишкес отличаются сравнительно 
большей живучестью, чем во многих других местностях Литвы. Та
лантливые сказочники до сих пор помнят и рассказывают древние 
сказки, сохраняя прелесть архаического стиля сказочного эпоса. В 
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их репертуаре около 70 типов. Наибольшую часть составляют вол
шебные и бытовые сказки, но популярны также и сказки о живот
ных, новеллистические, кумулятивные сказки. Волшебные сказки 
более всего отличаются локальным колоритом, как, напр., особенно 
развитыми песенными вставками, которые часто длиннее прозаиче
ского рассказа, преобладанием одних образов над другими (ведьма — 
«ragena» вытесняет таких персонажей, как черт, великан), вариант
ностью наиболее распространенных сюжетов. Отдельные редакции 
так далеко отошли от основы, что их можно считать самостоятель
ными типами. Вместе с тем, сравнение нескольких записей одной 
сказки от той же сказительницы, сделанных в разное время, дает 
основание говорить и о большой стабильности, как сюжетной, так и 
стилистической.

ПРЕДАНИЯ

Броне Кербялите

В окрестностях Девянишкес преданий записано немного, потому что 
здесь мало природных и исторических памятников. Распространены 
рассказы о шведах и французах. Рассказчики детально изображают 
эпизоды сопротивления местных жителей пришельцам, характеризу
ют их поведение, однако в рассказах нет более широких историче
ских обобщений. В этом отношении эти предания не отличаются от 
аналогичных произведений, распространенных по всей Литве. Из ар
хаических сюжетов преданий в окрестностях Девянишкес популярен 
рассказ об окаменевшей свадьбе. Рассказывая о том, как в злобе и 
зависти произнесенные магические слова проклятия погубили неви
новных людей, предание не только объясняет происхождение не
обыкновенного камня, но и выражает сочувствие к погибшим.

ОСТАТКИ ДРЕВНИХ ВЕРОВАНИЙ

Норбертас Велюс

На основании мифологических сказаний, обычаев, заговоров и пред
рассудков в статье дана характеристика древних мифологических су
ществ (чертей, душ, ведьм, колдунов), а также отдельных верований, 
связанных с почитанием явлений природы, растений и животных.

Жители Девянишкес знают небольшой круг мифологических су
ществ. В рассказах отсутствуют Laumė (Лауме), Laimė (Лайме), Slogutės 
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(Слогутес), отчасти и домовые. Даже известные мифологические су
щества выполняют немного функций. Тем не менее, многие свойства 
мифологических существ, знакомые жителям Девянишкес, являются 
очень древними, унаследованными еще с языческих времен, хотя на
блюдается и известное влияние христианской религии.

Напрашивается вывод, что мифологические существа и большин
ство их свойств являются такими же, как и в других этнографических 
районах Литвы. С другой стороны, многие свойства мифологических 
существ, верования и предрассудки данной окрестности имеют соот
ветствия в белорусской мифологии. Отчасти это объясняется близо
стью всех индоевропейских древних верований, а отчасти это свиде
тельствует с близости древних литовской и белорусской религий и 
об их культурных связях.

ЗАГАДКИ

Казис Григас

Загадки, записанные во время экспедиции, основными чертами со
держания и формы являются общими с другими литовскими народ
ными загадками, они имеют и кое-что особенное, неповторяющееся.

Некоторые носители фольклора в Девянишкес, прежде чем произ
нести самую загадку, непременно сперва запрашивают: „Kas tai, kas 
tai?" — «Что это, что это?» Такой тип двойного вопроса нигде в 
других местностях Литвы не встречается. Вообще вопросы, зачинаю
щие или завершающие формулу загадки, в сборниках литовского 
фольклора XX в. зафиксированы в редких случаях. Это как бы сви
детельствует, что упомянутая деталь сохранилась в окрестностях Де
вянишкес из более древних времен.

В Девянишкес записаны довольно редкие загадки, поражающие вы
разительностью своих образов и лаконичностью речи (загадка о яч
мене). Обращают на себя внимание некоторые варианты общеизвест
ных загадок, имеющие своеобразные отдельные компоненты (загадка 
о замке, о росе, о печи и дверях и т. п.). В окрестностях Девянишкес 
более продолжительно, чем в других этнографических районах Литвы, 
загадки жили натуральной своей жизнью, т. е. представляли собой 
одну из форм развлечений сельского населения. Это обстоятельство 
дало возможность здешним загадкам сохранить отдельные древние 
черты.
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОЛЬКЛОРА

Вацловас Юодпусис

Песенный фольклор, собранный во время экспедиции, отличается свое
образным музыкальным характером. Кроме интересных народных пе
сен, в художественном творчестве жителей Девянишкес имеются сказ
ки с песенными вставками.

С музыкальной точки зрения наилучшими являются календарные 
песни „Leliumoj, gieda gaideliai" (Лелюмой, поют петухи), „Do žaliam 
sode obelėlė" (B° зеленом саду яблонька), „Ažu marių marių ežerai 
šalo" (За морями озера студены) и др. Исполнители этих песен упот
ребляют в них обилие выразительных средств, по-своему развивают 
тончайшие оттенки мелодии.

Ярки также и мелодии детских песен, отличающихся маленьким 
объемом. Характерный мотив или фраза, соответствующая стихотвор
ной строчке, постоянно повторяются.

Хотя в окрестностях Девянишкес наиболее излюбленными явля
ются одноголосные песни, тем не менее здесь поют и многоголосные, 
популярные во всей Литве, песни.

Музыкальный фольклор жителей Девянишкес довольно близок бе
лорусской народной песне. Это особенно ощутимо по каденциям не
которых песен, по звучанию определенных мелодий и их характеру. 
Определенное белорусское влияние испытывает и манера исполнения.

В окрестностях Девянишкес до сих пор можно найти много уди
вительных жемчужин музыки, свидетельствующих о богатстве литов
ского фольклора.
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*

Pasirašyta spaudai 1968.IV.22. Ly 09338.
Leidinio Nr. 5340. Tiražas 7 000 egz.
Popierius 84X108Vs2 — 6,438 pop. lapo 
21,63 sp. 1.; 22,5 leid. 1. + 48 p. giliasp. iliustr.

Spaudė Valst. K. Požėlos v. spaustuvė 
Kaune, Gedimino 10. Užsak. Nr. 1131

Kaina 1 rb 29 kp

1—6—2
91 (TL)
Di-152
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