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PRATARMĖ

Dešimtoji Vilniaus kraštotyrininkų kompleksinė ekspe
dicija 1971 m. rugpjūčio 1—8 d. įvyko respublikos piet
rytiniame kampe — Varėnos rajono Dubičių apylinkėje. 
Daugiau kaip šimto asmenų ekspediciją sudarė Vilniaus, 
Kauno bei kitų miestų mokslo ir mokymo institucijų dar
buotojai, studentai, moksleiviai, pavieniai kraštotyros en
tuziastai. Visai ekspedicijai ir tautosakos rinkėjams vado
vavo N. Vėlius, pavaduotojas ir etnografų grupės vado
vas buvo V. Milius, istorijos temų autorius subūrė A. Tyla, 
tarmės aprašinėtojus — A. Vidugiris. Straipsnių kalbą re
dagavo K. Vosylytė. Ekspedicija vykdyta, straipsniai rašy
ti ir redaguoti visuomeniniais pagrindais.

Ekspedicijos metu padaryta keli šimtai etnografinių ap
rašų (apie verslus, materialinę kultūrą, darbo, kalendori
nius ir šeimos papročius), spalvotų ir vienspalvių piešinių. 
Šis kraštas įdomus liaudies kultūros istorijos tyrinėtojams: 
iki šio amžiaus vidurio čia išliko nemažai tradicinės kultū
ros apraiškų, o gyvenimas savo ruožtu įnešė naujovių. Tad 
neatsitiktinai šiame leidinyje daugiausia straipsnių iš etno
grafijos. Užrašyta apie 2500 tautosakos vienetų (pasakoja
mosios, dainuojamosios, smulkiosios), iš jų apie 2000 dai
nų melodijų į magnetofono juosteles. Kalbos medžiagą su
daro leksika, vietovardžiai, žmonių vardai, pravardės, 
gyvulių vardai, tarmės fonetika, morfologija, sintaksė. Me
dikai, vadovaujami B. Padegimo, tyrė apylinkės gyventojų 
sveikatingumą, higieną, sanitarines sąlygas, rinko duomenis 
apie liaudies mediciną. Surinktoji medžiaga laikoma LTSR 
MA Istorijos institute, LTSR MA Lietuvių kalbos ir litera
tūros institute, LTSR valstybinėje konservatorijoje, Liau
dies buities muziejuje.

Pagal susiklosčiusią tradiciją ekspedicijos pabaigoje 
Dubičių kultūros namuose buvo papasakota apie jos re
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zultatus, o žiemą atsiskaityta kraštotyra besidominčiai vi
suomenei Vilniuje. Apie ekspediciją ir ataskaitinį vakarą 
Vilniuje rašyta „Kraštotyroje" (1975).

Kadangi nuo ekspedicijos praėjo nemažai laiko, tai 
buvo parašytas straipsnis, apžvelgiantis Dubičių apylinkės 
paskutiniojo dešimtmečio ūkinę padėtį, žmonių gyvenimą. 
Vis dėlto straipsniai apie Dubičių istoriją, ekonomiką at
spindi ano meto požiūrį į šiuos dalykus.

Tiek surinkti duomenys, tiek skelbiami straipsniai pa
deda geriau nušviesti dzūkų praeitį ir dabartį, išaiškinti 
lietuvių ir baltarusių įvairiapusius kontaktus.

Redaktorių kolegija dėkoja etnografui Petrui Kalniui, 
recenzavusiam šio leidinio rankraštį.



PRAEITIS IR DABARTIS

SENIAUSIŲ UPIŲ IR EŽERŲ KRAŠTAS

RIMVYDAS KUNSKAS

Sunku trumpai apibūdinti vietą, kuriai tūkstantmečiai 
negailėjo dėmesio. Permainingos kelių žemėvaizdžių ribos 
ką tik atvykusiam į Dubičius atsiskleidžia palengva. Pen
ketą kilometrų paėjėsi į rytus per smėlėtus šilus, persikel- 
si per Nočią — ir prieš akis atsivers lėkščiakalviai laukai 
su slėniais ir raguvomis. Tai prieledyninio subarktinio kli
mato labai aplygintos Lydos plynaukštės pakraštys, jau 
ne paskutiniojo ledynmečio (1 pav.). Panašia, tik jaunes
nio amžiaus, plynaukštė atvažiuoji į Dubičius iš šiaurės. Į 
vakarus žemėdama, ta plynaukštė panyra po šilais apau
gusiais smėlynais. Vis dėlto viena kita kalvutė, spingsan- 
tys ežerėliai ar telkšančios pelkės primena, kad smėlis 
slepia ne vien tiktai lygumą. Keliaudamas pro Margius į 
Rudnią ar pasukęs nuo Kaniavos į vakarus, aptiksi dar 
daugiau tokios įvairovės. O leisdamasis palei Ūlos aukštu
pį ar Katrą į pietvakarius, užeisi vis didesnius pelkynus, 
15 km pločiu nutįsusius apie 25 km vos ne iki Berštų. 
Tai — Katros raistai, kuriuose vietiniai gyventojai šienau
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ja, randa spanguolių, vaistažolių, o keliaujantis jaunimas 
patiria natūralios gamtos įspūdžių. Lengviau yra pasiekia
ma ežeruotoji šiaurinė pelkyno dalis, vadinama Gudo Ša
limi. Nuo Dubičių į pietus, už plačių Pelesos ir Zabolotės 
slėnių vėl matyti pakilūs laukai — raguvėta Zabolotės 
plynaukštė.

Patys Dubičiai dabar yra nutįsę išilgai šiaurinio pelky
no krašto, perkasto melioracinių kanalų. Ūla, savo aukš
tupiu neseniai siekusi šias vietas, paversta prastu kanalu. 
Čia dar gyvi atsiminimai apie prieš šimtmetį buvusius Du
bos, Pelesos ir Matarų ežerus, puošusius ir maitinusius Du
bičių, Margių, Gribašos, Karaviškių ir Ramanavo kaimus. 
Dabar buvusių papeikiu gyventojai nusausintose lankose 
gano tuknių juodmargių kaimenes, sėkmingai lenktyniau
ja su taip pat nusausinusiais pelkes baltarusių žemdirbiais. 
Vis dėlto žemėvaizdžio ateities klausimas tebėra neišspręs
tas. Turtingą ir įvairų landšaftą palikti ateičiai tokį, koks 
yra dabar Dubičiuose, galėtų tik ribotos kultūros žmonės.

Nuošalumas, būdingas šių papeikiu gyventojams prieš 
šimtmetį ar trisdešimt metų, laikui bėgant, keičia savo 
prasmę. Šiandien Dubičiai, Krokšlys ar Lynežeris yra pas
kutinės stotelės pasiilgusiems tikros gamtos platybių. Tuo 
tarpu 1863 metais Liudviko Narbuto sukilėlių pulkas po 
sunkių mūšių apsistojo ilgesniam poilsiui itin atkampioje 
vietovėje — prie Matarų ežero. Jogailą bei kitus Lietuvos 
ir Lenkijos karalius į Dubičius traukė aibės žvėrių, susitel
kusių papelkiuose ir grenduose (salose). Dar svarbesni buvo 
papeikiu žolėdžiai mezolito ir neolito medžiotojams. Gau
sybė tuometinių ežerų buvo prieglobstis ir išsigelbėjimas 
nuo žiemos bado. Be to, archeologų radiniai byloja, kad į 
paūlį atvykdavo kitų kultūrų atstovų, ir jie su vietiniais 
žmonėmis pasikeisdavo įrankių gamybos technika. Taip 
būta paleolito pabaigoje, kai šalia didelių svidrinės kultū
ros medžiotojų stovyklų įsikurdavo Pabaltijo madleno kul
tūros medžiotojai, arba neolite, kai Ūlos ir Katros baseine 
paplito ateiviai medžiotojai, sukinės keramikos ir rombi
nių strėlių antgalių meistrai — finougrų protėviai1. Viena 
iš priežasčių, viliojusių tolimus akmens amžiaus medžioto
jus, buvo titnago gausumas Dubičių, Rudnios, Kaniavos, 
Kabelių, Šklėrių ir Kapiniškių apylinkėse.

1 Rimantienė R. Pirmieji Lietuvos gyventojai.— V., 1972.— P. 43— 
45; Rimantienė R. Lietuvos akmens amžiaus šukinė puodų ornamentika 
ir finougrų klausimas // Lietuvos istorijos metraštis, 1972 metai.— V.f 
1973.— P. 20—26.
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Tiek gamtininkas, tiek etnografas ar sociologas šiame 
krašte atras didelę gamtos ir visuomenės raidos priklau
somybę. Mes peržvelgsime svarbiausius gamtos istorijos 
etapus dviem aspektais: gelmių sandaros bei paviršiaus 
formų paveldimumo ir poledynmečio klimatinio periodiš
kumo aspektu.

Pietryčių smėlėtosios lygumos pakraštys, kurį sudaro 
pelkėtoji Katros lyguma, šiaurėje prasidėjusi siauru ruo
žu tarp Lydos plynaukštės pakraščio ir Kupabriedžio girios 
kopyno, ties Rudnia ir Dubičiais išplatėja iki 15—20 km. 
Žemėdama lyguma palei Katros upę tęsiasi į pietvakarius, 
ties Berštais išsiplėsdama iki 40 km. Pietryčiuose ji atsire
mia į senųjų aukštumų kraštą, šiaurvakariuose visą jos 
pelkėtą pakraštį lydi stati kopyno juosta. 5 km pločio ir 
50 km ilgio kopynas šiaurryčiuose prasideda ties Barčiais 
ir tęsiasi iki Raigardo. Didžiulės kopos kabėte kabo ties 
Katros raistų pakraščiu. Nuo kopų kyšulių, kaip antai nuo 
Jėgailos (Jogailos) kalno, galima apžvelgti didžiulę erdvę. 
Pelkinė lyguma, pasirodo, nėra visai lygi. Tai po vieną, 
tai grupėmis, o apie Pogarendą ir Radyščių gausiai iškyla 
smėlinės, smailios salos. Papėdės jau panyra po pelkės 
klodu — durpėmis, o kai kur ir sapropeliais. Dar giliau 
sluoksniu©jasi smėlis ir smulkus aleuritas. Tai jau ledyn
mečio ežerų nuogulos. Vadinasi, kopyną, daug senesnį už 
Zervynų-Lynežerio didkopių ruožą, buvo apsėmęs ledyni
nis ežeras. Katros lygumą drauge su kopynu iš pietryčių 
į šiaurės vakarus kerta ežerų virtinės (Berštų-Kabelių, 
Naujosios Rūdos-Salotės, Ežeryno-Senosios Rūdos-Parie- 
čės-Latežerio, Pelesos-Dūbos-Krakinio-Lynežerio-Povilnio- 
Išrūginio-Mekšrinio, Ulos-Malinuko-Malinio) ir upių, slė
niai (Skroblaus ir Grūdos žemupiai, Ūla, Zabolotė, Pelesa, 
priešlapiai ir 1 pav.). Kitos rūšies neigiamos reljefo formos 
ir ežerų likučiai po pelkių klodais yra orientuoti šiaurės 
rytų ir pietvakarių kryptimi. Tai ta pati Katros lygumos, 
kopyno pakraščio, pagaliau ir Katros bei Ūlos upių atkar
pos tarp Peklos upelio žiočių, Rudnios, Molupio ir Kania- 
vėlės upelių tekėjimo kryptis. Šios besikertančios kryptys, 
kryžminės rinos, kitaip dubakloniai (ledyninės lovio pavi
dalo įdaubos), ar staigūs upių vingiai rodo paveldėtą kele
riopa reljefą. Rininių ežerų virtinės ir pavieniai smėlėto
sios bei pelkėtosios lygumos ežerai labai primena moreni
nių aukštumų pobūdį. Skirtumas toks, kad aukštuma 
paslėpta po stora smėlynų danga. Jei jos nebūty ar ji būtų 
plonesnė, Katros padėtis ir vaidmuo primintų Žeimeną ties
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Švenčionėliais ar Pabrade, o gal net ir Merkį. Tačiau Katra 
panašų upės, ištekančios iš ledyno „siūlės", surenkančios 
poledyninių upių (rinų) ir tirpstančio ledyno pakraščio 
vandenis ir gabenančios į pietvakarius smėlio ir molio ne
šmenis, vaidmenį atliko visa stadija anksčiau negu Mer
kys. Jei Merkį vadina senupe, tai Katra tuo labiau nusi
pelno šito vardo.

Priešpaskutinės, didžiausios išplitimo stadijos (Branden
burgo) ledynas maždaug prieš 60—50 tūkstančių metų bu
vo užkliuvęs už Medininkų, Zabolotės ir Gardino aukštu
mų, susidariusių jau priešpaskutiniame ledynmetyje (Rišo, 
prieš 120 000 m.). Ledynui tirpstant, išilgai jo pakraščio 
susidarė pietvakarių krypties upė, nešanti vandenis į Ne
muno aukštupį ir Polesę. Jai nutekėti į pietryčius Prava- 
žos, Zabolotės ir Venzės slėniais iš pradžių galėjo trukdyti 
ledyno pakraščio depresija (dubuma), atsiradusi dėl ledyno 
pakraščio slėgio. Vėlesnėse ledyno atsitraukimo fazėse tir
psmo vandenys nutekėdavo ir minėtais Ditvos ir Lebedos 
intakais, nes įspaustoji zona atsistatė. Įspaudimą, matyt, pa
didino ir palanki kristalinio vietovės pagrindo, slūgsančio 
vos po 250 m nuosėdų danga, struktūrą. Geologai gręž- 
dami ir geofiziniais metodais atrado ties Pietryčių smėlė
tąja lyguma keletą sprūdinių tektoninių siūlių, kurių viena 
sutampa su Merkio vidurupiu, o jos atšaka pro Barčius, 
Lynežerį, Musteiką ir Kabelius nutįsta į pietvakarius, prieš- 
ledynmečių paviršiuje sudarydama lomą ir beveik sutap
dama su stačiuoju rytiniu kopyno pakraščiu2. Kitos ryškes
nės tektoninės siūlės eina RPR—VŠV kryptimi ir beveik 
sutampa su Ūlos slėniu ir lygiagrečiomis ežerų virtinėmis. 
Nėra abejonės, kad šios tektoninės struktūros, nulėmusios 
kristalinio pamato blokus, galėjo būti daugiau įspaudžia
mos ne tik Brandenburgo stadijos ledyno pakraščio, bet ir 
Rišo ledyno paskutiniųjų stadijų pakraščio. Dar viena me
ridianinės krypties tektoninė siūlė sutampa su Eišiškių ir 
Zabolotės aukštumų viduriu.

2 Стонкус П. П. О связи гравитационного поля c глубинным 
строением и рельефом поверхности Южной Литвы. Проблемы унас- 
ледованности тектонических структур в Прибалтике и Белоруссии.— 
Таллин, 1979.— С. 69—74.

Brandenburgo stadijos ledynas paliko kalvotą reljefą, 
plačiu ruožu nusidriekusį dabartinės pietryčių smėlėtosios 
lygumos rytiniu pakraščiu. Ledynas savo morenose, matyt, 
primalė daug gabalų, atluptų iš kreidos periodo sluoksnių. 
Priemolyje apstu kreidos bei klinčių, o su kreida atgaben
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ta labai daug titnago konkrecijų. Kalvyną ardantys vande
nys paskleidė juos po Katros lygumą. Lygumos pakraščiuo
se ligi šiol jie išliko nepridengti. Per mažai turime duome
nų nustatyti, ar tą kalvyną vėliau smėliu nuklojo betirps
tantis Brandenburgo stadijos ledynas, ar tai padarė 
atslenkančio paskutinės Pomeranijos stadijos ledyno pa
kraštys. Gali būti, kad jau storokus smėlynus paliko atsi
traukiantis Brandenburgo ledynas. Smulkesni smėlynai, 
slūgsantys ties pietrytiniu kalvyno pakraščiu, sauso vėsaus 
klimato laikotarpiais buvo supustyti į kopas. Salos bei 
grendai, dabar barkšantys iš Čepkelių raisto ir kitų pelky
nų, yra tų kopų viršūnės. Prieš paskutinės ledyno stadijos 
antslinkį ir pats Katros aukštupys galėjo būti kopų užneš
tas. Aukštupį galėjo pasyvinti ir čia vykstantis tektoninis 
grimzdimas, kurį patvirtina ikiledynmečio paviršiaus 
įdauba ir Zabolotės senslėnio pasvirimas į šiaurės vakarus. 
Tarp Zabolotės kaimo ir Katros senslėnis, leidęs vandenis 
į pietryčius, pasviro ir šiaurinėje dalyje pažemėjo daugiau 
kaip 10 m. Atrodo, kad tiek pažemėta po Pomeranijos sta
dijos ledyno pasitraukimo. Analogiškas judėjimas turėjo 
vykti ir prieš tai. Tai paaiškina ir Katros lygumos pelkėtu
mo priežastį. Poledynmetyje pelkės radosi nelaidaus po
dirvio plotuose, ten, kur buvo susitvenkę tirpstančio le
dyno vandenys, kur klostėsi moliai ir aleuritai.

Prieš 25 000 metų ledyno pakraštys vėl priartėjo prie 
Pietryčių Lietuvos aukštumų. Tačiau jo pakraštys nebuvo 
storas. Turbūt dėl to apie Ūlos vidurupį ir Kaniavėlę jis 
paliko menkus priemolio sluoksnius. Bet šis Pomeranijos 
stadijos ledyno etapas, greičiausiai vienalaikis su ledyno 
pakraščio dariniais ties Frankfurtu, paliko Pietryčių lygu
moje didelę vidutinių ir smulkių smėlių storymę. Ji iš šiau
rės vakarų yra prisišliejusi prie Brandenburgo stadijos 
palikto kalvyno, kurį aplygino ir pridengė. Tiesa, ties 
Skroblaus aukštupiu, į rytus nuo Marcinkonių ir apie Bar- 
čius, pro smėlyną prasimuša žvyringos kalvos — apiplau
tos moreninio kalvyno viršūnės. Tačiau į rytinę kalvyno 
dalį bei kopėtąją Katros lygumą patekdavo tik pavieniai 
smėlio srautai ir tai tik etapo pradžioje, kai ledyno upė 
buvo aukštesnė ir sraunesnė. Atrodo,_kad vienu metu le
dyno vandenys tekėjo senslėniu ties Ūla į pietryčius (gal 
net Zabolotės senslėniu į Nemuno aukštupį), taip pat ir 
Skroblaus senslėniu. Ties Margionimis yra išlikusi plati 
žvyringa delta, nusėta titnagu. Ilgainiui į Katros lygumą 
bepatekdavo tik vandenys su smulkiomis aleurito bei mo

12



lio dalelėmis. Jie čia užsilaikydavo negilioje tvankoje, 
susidariusioje ties lėtesnio tektoninio kilimo vieta — Kat
ros aukštupiu bei vidurupiu iki Berštų. Sekležeris gerokai 
apskalavo lygumos kopyną. Rytinės, gilesnės, jo dalies 
dugne vos išryškėja kopų pagrindo kontūrai. Nuo ledy
ninės Pietryčių Lietuvos upės, kuri plūdo plačiais Žeime- 
nos-Neries-Vokės-Nemuno-Bebro, Narevo senslėniais į 
Vyslą, Katros lygumą skyrė susidariusi kalvyno bazėje 
smėlinė aukštesnioji terasinė lyguma, šiaurrytiniame gale 
į rytus nuo Varėnos siekianti 145—135 m, o pietvakarinia
me gale ties Ratnyčia nusileidžianti iki 120—110 m3.

3 Basalykas A. Lietuvos TSR fizinė geografija.— V., 1965.— T.
2.—P. 405.

Prieš 22 000—18 000 metų Pomeranijos stadijos ledynas 
visu savo storu pakraščiu kaupė kraštinius darinius ties 
Merkine ir į šiaurės vakarus nuo Merkio. Merkio senupė, 
pasikrovusi smulkių mineralų našta, vangiai vingiuodama 
rūšiavo ir klostė smėlį žemesnėje terasinėje lygumoje. Šal
to ir sauso klimato laikotarpiais išilgai žemyno pakraščio 
dumiantys stiprūs anticikloniniai vėjai aukštesniosios te- 
rasinės lygumos smėlynus supūtė į didžiules 15—25 m ko
pas. Jų lenkti pylimai ir į vakarus atkreipti ragai Gudų 
girioje kai kur tebėra išlikę net ligi šiol. Tačiau kopos, 
priėjusios Palkabalio-Uosupio-Kašėtų-Musteikos liniją, sus
tojo stačia siena. Toliau į rytus telkšo Katros lygumos le
dyninių ežerų likučiai. Ta stati kopyno siena kol kas yra 
paleogeografinė mįslė. Vis dėlto galima ją aiškinti jau 
minėtomis tektoninėmis siūlėmis ir įlomiu ikiledynmečių 
paviršiuje, rodančiu spartesnį tektoninį grimzdimą, kuris 
visiškai sutampa su šių žemėvaizdžių riba.

Kai ledyno pakraštys iš Pietų ir Pietryčių Lietuvos pasi
traukė į Baltijos duburį bei Latvijos teritoriją, nusistovė
jo šiltesnio klimato laikotarpis. Tada smėlynuose ir lygu
moje tarp sekležerių pradėjo augti berželiai, pušaitės, šal
talankiai, kopos apaugo kietynais, balandynais bei smilgy- 
nais, o slėsnumos ir paežeriai — viksvynais, samanynais ir 
kerpynais. Žiemos nebuvo tokios šaltos ar vėjuotos, kad 
medynas neištvertų, tačiau vasaros greta ledyno buvo vė
sokos ir gana sausos. Žolėdžių faunai, ypač šiaurės el
niams, žolėtuose retmiškiuose tada sąlygos buvo labai pa
lankios; tad įų čia buvo aibė. Neabejotina, kad paskui juos 
sekė ir vėlyvojo paleolito medžiotojai — Vakarų Europos 
madleno kultūros žmonės, kurie šiuose subarktiniuose kraš-
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tuose sukūrė savitą medžiotojų kultūrą, vadinamąją svid- 
rinę kultūrą. Jei būtų galima pažvelgti į senąsias paežeres 
bei paupius, dabar padengtus pelkynų klodų, tikrai atsis
kleistų ne viena paleolito paslaptis.

Kol Skandinavijos ledynas visiškai sutirpo ir beliko 
tūnoti tik kalnų viršūnėse, praėjo dar aštuoni permainingi 
tūkstantmečiai. Per keturis šaltus drėgnus periodus ledy
nas buvo atslinkęs ligi Vidurio Lietuvos, Siaurės Lietuvos, 
Siaurės Latvijos ir pagaliau ligi Pietų Suomijos. Tada prie
ledyniniuose rajonuose augalija nuskursdavo, įsigalėdavo 
žolinė miškatundrė ir tundrastepė. Tie periodai vadinami 
driaso vardu (Drias octopętała — kurapkų žolė). Atsitrau
kimų periodai, sausesni ir šiltesni, vadinami raunio, biolin- 
go, alerodo šiltmečių vardais, atnešdavo Pietryčių Lietu
vai naujus kraštovaizdžio pasikeitimus ir naują augaliją. 
Raunio ir biolingo periodais jau traukėsi amžinas įšalas, 
skardžiuose susidarydavo griovos, vingiuodavo ir rėžda- 
vosi upeliai. Kai įžemio ledas ir vanduo ištekėjo, atsirado 
žemės pradubų. Siltmečiais įsikurdavo miškastepių auga
lija— reti pušiniai beržynai arba beržiniai pušynai. Ta
čiau durpės pelkėse ir dumbliai ežeruose kaupėsi be galo 
lėtai. Iš to galima spręsti, kad vasaros krituliai buvo men
ki. Organinių liekanų skaidymasis buvo didelis. Tokią išva
dą galima padaryti iš ankstyvųjų Katros lygumos durpių ir 
sapropelių (2 pav.).

Šiltmetis prieš 12 500—11 000 metų, vadinamas alero- 
du, Katros lygumoje buvo itin ryškus. Tada labai pasikei
tė ne tik klimatas, bet ir žemės paviršius. Menkai kaubu- 
riuota ir seklių ežerėlių pamarginta lyguma buvo išdau- 
byta gilių rininių ežerų. Pavieniai ežerėliai ir viena ištisa 
ežerų virtinė nusidriekė pro Dubičius, Rudnią, Kašėtas, 
Zervynas, kita — pro Lynežerį. Toliau į pietvakarius pa
našios krypties rininių ežerų voros ėjo pro Kabelius, Salo
tę ir Pariečę. Dubičių apylinkėje tyvuliavo plačiai išsilieję 
Dubos, Pelesos ir Matarų ežerai (3 pav.). Svidrų kultū
ros medžiotojai tankiai apgyveno jų pakrantes. Dabar ties 
Karaviškių kaimu Dubos ežervietės vakariniame krante 
esantis kalnelis, vadinamas Sala arba Eglių kalneliu, alero
do periode iš tikrųjų buvo sala. Pietinis ežero krantas buvo 
kiek į pietus nuo dabartinės Ūlos vagos. Upės perskrostos 
paežerės durpės, matomos atodangoje 2,5 m aukštyje nuo 
vandens, yra alerodo amžiaus. Ten būta ežero atabrado. 
Minėtoji Sala turtinga paleolito ir mezolito radinių, matyt, 
iš sezoninių stovyklų. Daug paleolito stovyklų yra ir Ūlos 
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slėnyje apie Rudnią ir Kašėtas. Tie senieji radiniai dabar 
pasitaiko prie aukštos (12—15 m) sausos terasos. Kaip tik 
čia, žemiau Rudnios ir aukščiau Kašėtų, būta Ūlos prate
kamų ežerų. Ūlos aukštupys buvo Sienyčios upelis ties 
Rudnia.

Katros aukštupys alerode irgi išsidaubijo. Atsikūrė le
dynų periodais kopų užnešta upės vaga, tačiau šios virti
nės ežerai nebuvo gilūs, ir vėlesniais periodais Katra juos 
visiškai nudrenavo. Liko tik krantų formos ir nestoros nuo
sėdos ties Paramėliu, Matylių Katra, buvusiomis Kazliškė
mis, buvusiu Radyščiu ir ties Pogarenda.

Po vėlesnio, vėlyvojo driaso tūkstantmečio Katros ly
guma, kaip ir visa Lietuva, atsidūrė šiltoko ir vidutiniškai 
drėgno klimato juostoje. Vadinamojo preborealinio perio
do metu upynas smarkiai graužėsi gilyn. Smarkiai paže
mėje ežerų lygis Ūlos rinoje, kiek mažiau — Katros aukš
tupyje prie Dubičių. Daug sekležerių dabartinių Katros 
raistų vietoje tada išnyko arba labai apseko (Didysis Eše
rinis ir Žaliasis ežerai Čepkelių raiste). Ežervietėse atsirado 
naujos pelkės, senieji supeikė jimai išdžiūvo, durpės skai
dės, ir porą tūkstantmečių, ligi šiltojo ir drėgnojo atlančio 
periodo, ten tvyrojo sausmės (3 pav.).

Katros ir Ūlos baseinų gyventojų būtis keitėsi gana 
nuosekliai. Gausiose mezolito pradžios stovyklose prie 
Pelesos ežero ties Dubičiais, prie Matarų ežero ir Dubos 
rutuliojosi tobulesnė episvidrinė kultūra. Tie žmonės 
naudojosi ne tik ežerų daubų prieglobsčiu, bet ir farma — 
žuvimi ir moliuskais (plg. Dubičių stovyklos kaulo peike- 
nos, Dubos salos kaulo žeberklas). Katros ir Ūlos baseinų 
gyventojai nebuvo nuošalūs ar izoliuoti. Čia atkakdavo 
net pajūrinės maglemosės kultūros medžiotojai, mokė vie
tinius gaminti ovalius kirvelius bei lancetiškus strėlių ant
galius4.

4 Rimantienė R. Pirmieji Lietuvos gyventojai.— V., 1972.— P. 57— 
65.

Dėl drėgno atlantinio laikotarpio klimato ir pakilusio 
gruntinių vandenų lygio susidarė pelkės dideliuose lygu
mos plotuose. Čepkelių raiste tada įsivyravo aukštapelkės.

Antrojoje atlantinio laikotarpio pusėje pelkių klodai 
rodo pasausėj imą. Matyt, čia, upyno takoskyroje, tiek Ūla, 
tiek ir Katra bei Grūda su Musteika įsigraužė ir gerokai 
pažemino ežerų kaskados lygį. Ūla su ežerais nukrito iki 
salpos lygio, o nuo Rudnios į pietvakarius esančiais pros-
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lėniais Ūlos aukštupys ėmė ilgėti, graužtis aukštyn pro 
Krokšlį (Šurną). Krokšlio kaimas tada jau galėjo būti, nes 
dzūkai krokšliu vadina smarkų, krantus griaunantį upelį. 
Taigi kaimas turėtų ne mažiau pusšešto tūkstančio metų. 
Dubo kaimas, buvęs dabartinių Margių ir Karaviškių kai
mų vietoje, irgi ne jaunesnis. Atrodo, su tuo laikotarpiu 
susijęs staigus Dubos, Pelesos ir Matarų ežerų pažemėji
mas. Antai paežerės pelkaitės klode ženklu, kad ties Du
bos ežero sala ežerinės nuogulos staigiai nutrūksta eglių 
paplitimo ir plačialapių medžių retėjimo miškuose metu. 
Tuo regresijos laikotarpiu Katra nudrenavo ežerus ligi Pa- 
ramėlio (4 pav., D). Ties Paramėliu dabar aptinkamas už
pelkėjusios vagos dugnas 2,5 m gylyje. Toks buvo Katros 
drenažo slenkstis atlančio pabaigoje ties Čepkelių raistu, 
kurio žeminti, matyt, nebeleido aukštas pelkyno vanduo. 
Į rytus nuo jo, tarp Paramėlio ir Dubičių, tebetyvuliavo 
keli pratakūs ežerai. Tai atsitiko apie IV tūkstantmečio 
pr. m. e. vidurį. Mezolito pabaigos stovyklos turėjo pasi
traukti arčiau vandens. Su žolėtomis lankomis nusekusių 
ežerų pakrantėse susijusios ne tik ankstyvojo neolito sto
vyklos5, bet turbūt ir pirmieji gyvulininkystės židiniai. 
Gali paaiškėti, kad Katros lygumoje yra pirmųjų mūsų 
respublikos teritorijoje gyvulininkų stovyklos, nes virve
linės keramikos nešėjai gyvulininkai ir žemdirbiai, mano
ma, atėjo iš pietryčių6. Beje, pastarieji čia atėjo po pusan
tro tūkstančio metų, kai prie Ūlos ir Katros, kaip ir visoje 
Pietų Lietuvoje, susicementavo savita neolitinė Nemuno 
aukštupio kultūra. Apie vėlyvojo neolito žemdirbystę liu
dijimų galima rasti svetimos kilmės vietovardžiuose, ku
riuos datuoti įmanoma pagal šukinę keramiką, laikinai 
Katros ir Ūlos aukštupiuose paplitusią III tūkstantmečio pr. 
m. e. pabaigoje ir susijusią su finougrų protėviais. Derlin
gas apsausėjusias Matarų ežero pakrantes jie irgi galėjo 
vadinti „daržo žeme", gal net mokytis žemdirbystės iš 
vietinių prabaltų (suomių kalboje m a a — žemė, t a r h a — 
daržas). Kiek yra bendro tarp vietovardžio Karaviškės ir 
suomiškų žodžių karja „galvijai" ar karahvi „gra
finas, indas", tegu sprendžia kalbininkai, tačiau Ūlos var
das visai atitinka suomišką semantiką ir reiškia atvirą lai- 

5 Rimantienė R. Lietuvos akmens amžiaus šukinė puodų ornamen
tika ir finougrų klausimas // Lietuvos istorijos metraštis, 1972 metai.— 
V„ 1973,—P. 10—12, 20—26.

6 Kulikauskas P., Kulikauskienė R., Tautavičius A. Lietuvos arche
ologijos bruožai.— V., 1961.— P. 76—80.
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vuojamą upę (u 11 a — atviras). Finougriškos kilmės gali 
būti Katros, Musteikos upių ir Matylių kaimo vardai. Suo
mių kalboje k a a t a a — lieti, kaatarha — apsemti 
daržą, mušta — juodas, t y 1 y — atšiaurus, nedraugingas.

Naujas pelkėjimas Katros lygumoje prasidėjo pirmojo 
tūkstantmečio prieš mūsų erą pabaigoje; apie metrą pakilo 
ežerų lygis. Senosios neolito ir žalvario stovyklavietės su- 
pelkėjo, gyventojai pasitraukė į pakilesnes vietas. Nese
niai melioratorių nuleisto Matarų ežero pakrantėje po 
60—70 cm subadančio periodo durpėmis rasta daug ang
lių bei medinių žvejybos įrankių dalių iš žalvario amžiaus.

Antrojoje subadančio pusėje Katros ežerynas labai su- 
pelkėjo, kai kurie Katros_aukštupio ežerai ištisai pasiden
gė liūnu, „akys" beliko Ūlos slėnio ežerų vietoje. Viena 
tokia „akis" ties Zervynų pakluonėmis užsidarė vos prieš 
kelis šimtmečius. Zervynų kaimo vardas gali būti ir ape- 
liatyvo „ežerynas" santrumpa.

Nedidelių ežerų padaugėjo tik klampioje Čepkelių 
raisto plynėje, kur susitelkdavo atmosferinio vandens per
teklius. Taigi šalia senųjų ledynmečio ežerų likučių, kokie 
yra Žaliasis ir Juodasis, Didysis ir Mažasis Ešeriniai, Čep- 
kių, Vydo ir Vyčio ežerai, Čepkelių raiste atsirado dar 
apie 30 antrinių ežerų arba ežerokšnių (Morės, Trikampis, 
Ančių, Salos, arba Balno, keli Sekiniai). Pati Katra, iš eže
rų virtinės paveldėjusi tai platų, tai siaurėjantį slėnį, el
gėsi labai savotiškai. Jos slėnis užpelkėjo, vaga gilėjo 
kylant upės lygiui. Mat Čepkelių raistas tolydžio kėlė 
grunto vandenį. Upė užkonservavo savo vingius. Juose 
atokiau nuo vagos atsirado aukštapelkės augalų.

Šiuo drėgnu ir vėsoku laikotarpiu Katros lyguma ir 
jos paežerės pratuštėjo, paūly irgi telkėsi tik kelios sto
vyklų grupės arba kaimai. Jų gyventojai valgė miško 
gėrybes, nes žuvų pelkėjančiuose ežeruose labai sumažėjo. 
Girios žemapelkės ir raistų pakraščiai buvo geros ganyk
los galvijams, o avietynai, viržynai, šaltekšnynai — bitėms, 
kurių drevių galėjo būti labai daug. Į šiaurę nuo Dubičių 
priesmėlio laukai jau nuo žalvario amžiaus buvo dirbami. 
Drucminų, Kaniavos, Daržininkų, Kaniūkų palaukės turi 
storus panuovolius, juodžemio šlaitus ties slėnių ar pelkių 
šlaitais. Ir feodalinio atspalvio kaimavardžiai byloja apie 
kitokią, negu Gudų girioje, žemėvaldą.

Paūlyje feodalizmo laikotarpiu išsiskyrė Rudnios kai
mas. Rytinėje apylinkėje buvo net molio, labai reto šiame 
žemėvaizdyje, nesunkiai pasiekiamo pro ploną smėlį ir ka- 
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samo bene nuo neolito laikų. Tačiau geležies amžiuje dar 
svarbesni buvo balų rūdos sluoksniai, susikaupę pagal 
Kaniavos aukštupį, o ypač pagal Nočios vidurupį ties Bie
liūnais. Stambi karališkoji rūdos Jcalykla veikė jau XVIII 
amžiuje. Vandens jėgainė ties Ūlos tvenkiniu Rudnioje 
kilnojo mechaninius kūjus7.

7 Lizdenis H. Rudnios geležies liejykla // Iš lietuvių kultūros isto
rijos.—V., 1959—T. 2.—P. 188—192.

• Basalykas A. Ūla — upė grobike // Mokslas ir gyvenimas.— 1960.— 
Nr. 10.—P. 21—25.

Rudnios kalyklos užtvanka per keletą šimtmečių buvo 
atskyrusi Ūlos aukštupį aukšta pakopa. Aukštupys ištekėjo 
iš Krakinio ežero — 2 km į rytus nuo Krokšlio. Tačiau pel
kinis gaivalas pajėgdavo kovoti su mažu upeliu, neleido 
jam įsirėžti. Drėgnuoju subatlančio laikotarpiu Dubos ir 
gretimų ežerų lygis vėl buvo pakilęs apie 2 m. Beje, visus 
tuos Ūlos ir Katros takoskyros ežerus labai sekino dumblas, 
užkimšdamas ir upelių ištakas. Ūlos aukštupį dar reguliavo 
didelis Ūlos ežeras. Tuo tarpu Ūla žemiau Rudnios tolydžio 
graužėsi gilyn ir smarkiai pralenkė aukštupį.

XIX amžiuje smulki vietinė pramonė ėmė šlyti, Rud
nios užtvanka, matyt, buvo prastai prižiūrima. Stipresnis 
1841 metų pavasario potvynis ją pralaužė. Tada vėl prasi
dėjo staigūs geografiniai pakitimai8. Netekusi užtūros, 
upės griaunamoji galia paskubėjo aukštupin. Per 40 metų 
Ūla spėjo užsikariauti Dubos ežerą su Kaniavos upeliu, 
Katros aukštupį ir Pelesos ežerą. Kuo daugiau upė užgrob
davo, tuo darėsi sraunesnė. Paskutiniame pereito amžiaus 
dešimtmetyje žuvies įmonininkai bandė gelbėti žuvingąjį 
Dubos ežerą, įrengdami užtvanką ties Karaviškėmis. Dvie
jų ežerviečių sąsiauryje dar dabar matyti barkšantys rąs
tai. Tačiau_tos pastangos labai neilgai gelbėjo. Amžiaus 
pabaigoje Ūlai priklausė Dratiliškės ir Zabolotės upeliai 
bei Matarų ežeras, atimti iš Katros. Net Katros aukštupys 
ėmė tekėt į rytus per Dratiliškę į Ūlą. Takoskyra persi
kraustė ties Paramėliu. Tokiu būdu Ūla pailgėjo 35 kilo
metrus. Gyventojams padaugėjo pašaro; jie galėjo gauti 
papildomą uždarbį už sielių plukdymą. Rytinę Čepkelių 
raisto dalį Ūla irgi truputį apsausino. Ten paplito raistai 
ir plynraisčiai. Tačiau žemiau Rudnios, Kašėtų, Pauosupės, 
Zervynų, Mančiagirės kaimams Ūla tik eibių pridarė. Iš
kirsto miško plotai, ypač didelės dykynės pagal XIX a. 
7-ajame dešimtmetyje tiesiamą geležinkelį, labai pasmar
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kino pavasario potvynius, sielių plukdymas ardė krantus 
visą vasarą. Brangios dzūkams salpinės pievos ir ganyklos, 
kartais ir daržai tolydžio buvo užnešami smėliu. Šalpa vie
tomis pasiekė jau 4 m aukštį9.

* Kunskas R. Paūlio vietovaizdis ir jo raida // Zervynos.— V., 1964.— 
P. 8—20.

1 V. Šukevičiaus rinkinys dabar laikomas Vilniuje, LTSR istorijos 
ir etnografijos muziejuje. Nedidelė dalis yra Maskvos istorijos muzie
juje, Leningrado Ermitaže, Varduvoje ir Krokuvoje.

1958—1961 m. melioratoriai daugiau kaip metrą pagili
no Ūlos aukštupį, Dratiliškę, iškasė nemaža kanalų. Pelkė
toji lyguma virto neblogomis ganyklomis ir pievomis. Pu
siau ūkiškai panaudotos liko tik ežervietės, pamirštos 
tvarkyti sausesnės salos, daugiausia archeologijos pa
minklai, akmens amžiaus stovyklavietės. 1971 m. kraštoty
ros ekspedicijos metu Dubičiai — tokių įvairių ir vaizdingų 
apylinkių gyvenvietė, turtingo tarybinio ūkio centras — 
neturėjo nė vienos bent kiek tvarkomos poilsio _yietelės 
savo žemdirbiams ir gyvulininkams. Srutų pilna Ūla tiko 
gal tik karvėms atsigerti.

I vakarus nuo Dubičių yra du dideli sklypai, kurių 
natūralia gamta rūpinasi valstybė. Tai Ūlos landšaftinis 
draustinis (1960 m.), apimantis dalį vidurupio ir aukštupio. 
Į pietus nuo jo esantis Čepkelių raistas 1975 m. yra pas
kelbtas valstybiniu rezervatu. Spėriai keičiantis apylinkių 
vietovaizdžiui, svarbu išlaikyti natūralų vandens režimą, 
o tai priklauso nuo įvairių vietovaizdžio komponentų. Bū
tina šiuos unikalius gamtos istorijos archyvus tinkamai 
moksliškai įvertinti. Jie turi likti gamtos muziejai. Kartu 
jie bus atrama ir ūkio bei kraštotvarkos mokslams, kurių 
prognozės visada remiasi natūralaus vietovaizdžio raida.

ARCHEOLOGIJOS PAMINKLAI

RIMUTĖ RIMANTIENĖ

Dubičių kraštas nuo seno buvo gyvenamas žmonių. Jų 
pėdsakus iki šių dienų išsaugojo ežerų ir upių pakrantės.

XIX a. gale Dubičių apylinkes pirmasis išžvalgė nenu
ilstamas šio krašto tyrinėtojas Vandalinas Sukevičius, pa
likęs gausų ir įdomų senienų rinkinį* 1, nemaža straipsnių 
ir situacijos planelių. Jais pasinaudojus, galima atsekti tas 
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pačias vietoves, kurias yra žvalgęs V. Sukevičius2, ir pra
tęsti jo tyrinėjimus.

2 Atskirų stovyklų radiniai dažnai šiuose rinkiniuose esti sumaišyti 
dėl to, kad gal pats V. Sukevičius nematė būtino reikalo juos išskirti, 
dažnai pasitenkindamas stambesnėmis grupėmis (pvz., Dubičiai, Gribaša, 
Margiai), o gal tai įvyko ir vėliau, perkraustinėjant šiuos rinkinius.

3 Шукевич В. Об археологических местностях в Лидском и 
Тройском уездах//Труды Виленского отделения Московского пред
варительного комитета по устройству в Вильне IX археологического 
съезда. — Вильна, 1893.— С. 99—100.

4 Покровский Ф. В. Археологическая карта Виленской губернии 
//Труды Виленского отделения Московского предварительного коми
тета по устройству в Вильне IX археологического съезда.— Вильна, 
1893.—С. 105.

5 Szukiewicz W. Poszukiwania archeologicze w powiatach Lidzkim 
i Trockim (gub. Wileńska). //Swiatowit. //—1901.— T. 3.— S. 11, 13—18.

6 Szukiewicz W. Poszukiwania archeologicze w powiecie Lidzkim 
gub. Wileńskiej // Materiały komisy! antropolog.— archeolog, i etno
graf. Akademii Umiejętności w Krakowie.— 1907.— T. 10.— S. 27— 
31, 35.

7 Didžioji radinių dalis yra LTSR istorijos ir etnografijos muziejuje 
Vilniuje. Siek tiek Alytaus kraštotyros muziejuje.

Pirmąkart Dubičių paminklus V. Šukevičius paminėjo 
1893 m. straipsnyje3. Tai buvo jam žinomų archeologijos 
paminklų trumpas aprašymas, skirtas F. Pokrovskio ren
giamam Vilniaus gubernijos archeologijos žemėlapiui4. 
Išsamiau Dubičių apylinkės archeologijos paminklai buvo 
aptarti 1901 m. straipsnyje5, kuriame aprašinėjamos arche
ologinės paieškos Lydos ir Trakų pavietuose. Čia V. Su
kevičius atskirai aprašė Dubičių (Nuolabedį, Paežerį, Dum
blio ežerą, Dubičių piliakalnį), Gribašos bei Dubos ežero 
(Senatiltį, Zervinkas, Paberžę) ir Margių paminklus. Šiuos 
duomenis dar papildė 1907 m. straipsnyje apie archologines 
paieškas Lydos paviete6. Čia jis paminėjo dar dvi stovyk
las prie Dubos ežero (Žilakarklį ir Salą).

Po to keletą dešimtmečių Dubičiai nebuvo tyrinėjami. 
Net atskirų akmens ar kaulo radinių retas žmogus tepri- 
statydavo į muziejų. Nuo 1953 m. vėl kilo susidomėjimas 
Dubičių paminklais. Čia ne kartą lankėsi LTSR MA Istori
jos instituto žvalgomoji ekspedicija (1953, 1954, 1955), 
prof. K. Jablonskis (1954, 1955), H. Lizdenis (1957). Kai 
kur buvo atlikti ir platesnio masto tyrinėjimai: 1959 ir 
1962 m. tyrinėta Dubičių 1 stovykla (A. Gerdvilienė), 
1962 m. Dubičių 2 (R. Rimantienė) ir 3 stovykla (A. Gerd
vilienė ir R. Rimantienė), 1980—1981 ir 1982 m. tyrinėtos 
Margių ir Barzdžio miško gyvenvietės7 (R. Rimantienė). 
Tuo pat laikotarpiu buvo renkama žemės paviršiuje esan
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tys radiniai ir kitose stovyklose. Dubičių apylinkėse dau
giausia buvo akmens amžiaus paminklų, todėl į juos ir 
kreipta daugiau dėmesio.

Tikrąją akmens amžiaus stovyklų padėtį dažnai sunku 
atsekti, nes per tuos tūkstančius metų ir natūraliai, ir su 
žmogaus pagalba labai pakito vandenų išsidėstymas. Sa
kysime, 1901 m. V. Šukevičius rašė, kad Dubos ežeras bu
vęs vienas didžiausių ežerų toje apylinkėje, turėjęs apie 
400 lietuviškų margų (apie 270 ha), tačiau, pagilinus iš jo 
ištekančią Ūlos upę, ežeras visiškai nusekęs. Matyt, kita
dos ežeras buvo nutįsęs dar labiau į pietus, kur per pelkė
tą žemumą tekėjo Dubos ir Katros upės8. Vien dauba beli
kusi ir iš Pelesos ežero, per kurį dabar teka Ūlos upė, 
susiliejusi su Katros upės dalimi. Į rytus nuo Dubos ežero 
kyla aukštumos — Mantotų kalvos šiaurėje atskirtos Ka- 
niavėlės upelio. Aukštas ir sausas buvęs taip pat ir šiau
rinis Dubos ežero krantas, kurio vakarinėje pusėje, kur 
krantas labiau supelkėjęs, kyla tik viena aukštoka kalva, 
Sala vadinama. Taigi aplink Dubos ežerą, perskirtos ne
patogių gyventi vietų, yra susispietusios kelios akmens 
amžiaus stovyklų bei gyvenviečių grupės.

8 Szukiewicz W. Poszukiwania... // Swiatowit.— 1901.— T. 3.— S. 15.
9 Šioje ir kitose vietose skliausteliuose () pažymėti skaičiai yra že

mėlapio (1 pav.) numeriai.
10 Kulikauskas P. 10 000 metų senumo gyvenvietė. Įdomus arche

ologinis radinys // Vakarinės naujienos.— 1959.— Liep. 16; Bernotaitė A. 
Dzūkijoje apsilankius. Akmens amžiaus stovyklų tyrinėjimai Marcinko
nių ir Dubičių apylinkėse // Taryb. balsas (Varėna).— 1959.— Rūgs. 
23, 26; Gerdvilienė A. Atskleidus seniausią Dubičių istorijos puslapį 
(Gražioji mūsų Dainava) // Raud. vėliava (Varėna).— 1963.— Rues. 3, 5. 
Римантене P. К. Стоянки раннего неолита в юго-восточной Литве // 
Древности Белорусии.— Минск, 1966.— С. 54—62.

Didžiausia yra Dubičių grupė, susidedanti iš 8 paminklų.
1 stovykla (l)9, Salaite vadinama, yra pietvakariniame 

Dubičių kaimo gale, dešinėje Ūlos pusėje, ties ta vieta, 
kur upė staigiu vingiu pasuka į pietus. Nusausintoje pelkė
je, dabar kultūrinėje pievoje, apie 70 m į vakarus nuo 
upės kranto matyti nedidelė plokščia kalvelė, kiek apau
gusi medžiais bei krūmais. Gal ji jau buvo žinoma ir 
V. Sukevičiui, nes jis, 1901 m. aprašydamas Dubičių pa
minklus, pažymėjo, kad „radinių pasitaiko atskirose aukš
tumėlėse, iškylančiose virš pelkių". 1959 ir 1962 m. sto
vykla kasinėjo A. Gerdvilienė ir atidengė apie 350 m2 
plotą10. Apatiniame sluoksnyje buvo rasta vėlyvojo neo
lito, viršutiniuose — geležies amžiaus radinių.
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2 stovykla (2) yra vadinama Paežerių. V. Šukevičius 
rašė, kad ši stovykla esanti žemoje smėlėtoje ežero pa
krantėje, ties ta vieta, iš kur išteka Katros upė. Dabar 
stovykla yra didžiuliame plote tarp bažnyčios ir upės, prie 
pat kelio į fermas, kur stovi kolūkio svirnai. Ežerui nu
sausėjus, stovykla atsidūrė toli nuo vandens. Stovykla la
bai nupustyta, todėl paviršiuje randama labai daug titnago 
dirbinių bei skaldos. Pietinėje kelio pusėje dar yra išlikusi 
pakilumėlė, tačiau taip pat apnaikinta kasant bulviarūsius. 
1953 ir 1954 m. nupustytoje stovyklos dalyje A. Gerdvilie- 
nės ir K. Jablonskio buvo surinkta daugybė titnaginių 
dirbinių. 1962 m. R. Rimantienė kasinėjo 330 m2 plotą11. 
Nepaliestose vietose išryškėjo trys kultūriniai sluoksniai. 
Apatinis sluoksnis — rusvos spalvos. Jame rasta daug 
ankstyvojo mezolito radinių. Virš jo buvęs plonas anksty
vojo neolito sluoksnelis, matyt, buvo nupustytas ar nu
plautas. Aukščiau slūgsojo seno dirvožemio sluoksnis su 
vėlyvojo neolito radiniais. Be to, jame buvo šeši židiniai, 
dvi stulpavietės ir keturios duobės. Paviršiuje susidariu
siame dirvožemio-smėlio sluoksnyje pasitaiko sumišai visų 
sluoksnių radinių, patekusių čia kasant bulviarūsius, taip 
pat vėlyvojo geležies amžiaus radinių, net koklių.

11 Римантепе P. К. Палеолит и мезолит Литвы. — В., 1971.— 
С. 103—106.

12 Rimantienė R. Akmens amžius Lietuvoje.— V., 1984.— P. 115.— 
Pav. 54. 60; Rimantienė R. Der Anteil mesolithischer Typenformen an 
den Fundkomplexen der neolithischen Neman-Kultur // Veröfentlichun- 
gen des Museums für Uhr- und Frühgeschichte.— Potsdam, 1981.— Bd. 
14/15,—S. 177—182.

13 Už 4 metrų j rytus nuo bandomosios perkasos A. Gerdvilienė iš
kalė dvi perkasas. Iš radinių matyti, kad tenai turėjęs būti dar vienas 
sluoksnis su virveline keramika, tačiau nei ataskaitos, nei brėžinių nėra.

3 stovykla (3) yra kairiajame upės krante, rytinėje 
kelio į Zabolotę pusėje, prie mechaninių dirbtuvių. V. Šu
kevičius, matyt, čia irgi buvęs ir šiek tiek aptikęs radinių, 
nes yra rašęs, kad radinių esą ir kitame upės krante. 
1962 m. R. Rimantienė padarė bandomąją perkasą, kurioje 
išryškėjo trys kultūriniai sluoksniai: apatinis rusvo smėlio 
30—50 cm sluoksnis su ankstyvojo neolito radiniais , virš 
jo — 50 cm juosvas sluoksnis, kuriame rasta neryškiai 
brūkšniuotos, tikriausiai žalvario amžiaus, keramikos. Pa
viršiuje— sluoksnis su ankstyvojo feodalizmo radiniais .

1112

13
4 stovykla (4) yra piliakalnio papėdėje, dabar sunaikin

ta naudojant žemę daržams. Joje rasta tiktai titnago skel- 
čių bei nuoskalų ir akmeninis kirvelis.
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5 stovykla (5) — rytiniame Dubičių pakraštyje, ties 
šiauriniu kiaulių fermos kampu. 1965 m. kasant statybos 
darbams aikštelę, atsidengė du kultūriniai sluoksniai, ku
riuose rasta mezolito ir žalvario amžiaus radinių.

6 stovykla (6) vadinama Nuolabedžiu. Tai ariamas lau
kas miške, toliau į rytus nuo Dubičių. V. Sukevičius teigia 
čia surinkęs daugiausia radinių. Ir dabar ariamoje dirvoje 
dar aptinkama įvairių mezolitinių titnago dirbinių.

7 stovykla (7), kurioje rasta plačių retušuotų titnago 
skelčių, V. Šukevičiaus vadinama Dugnais. Taip buvo va
dinamas laukas prie Pelesos ežero.

Be to, Dubičių apylinkėse rasta apie penkiolika (kartu 
su stovyklų radiniais) titnaginių ir akmeninių kirvelių bei 
jų nuolaužų, o Dubičių pelkėje — raginis kirvis.

Pietinėje buvusio Pelesos ežero pusėje, priešais Nuo- 
labedį, Stoju k. (8) V. Sukevičius sakosi aptikęs daug me
zolitinių ir neolitinių radinių14.

14 Szukiewicz W. Siady epoki kamiennej w gub. Wileńskiej // 
Kwartalnik Litewski.— 1910.— T. 1.— S. 53.

15 Szukiewicz W. Poszukiwania... // Swiatowit.— 1901.— T. 3.—S. 
15—18; Tas pats. Poszukiwania.. // Materiały...— 1907.— T. 10.— S. 
27—28. Nors V. Šukevičiaus straipsniuose aprašytos 4 atskiros stovyk
los, bet rinkinyje visi jų radiniai sudėti į vieną vietą.

Į šiaurę nuo Dubičių V. Šukevičiaus yra pažymėtos 
dvi atsitiktinių radinių vietos — tai vietelės prie Mantotų 
(9), prie Dumblio ežero (10), toje vietoje, kur buvę Šilų 
pilkapiai ir kalvelė Lakštučių pelkėje (11), į šiaurę nuo 
Podubičių.

Dar toliau į šiaurę nuo Dubičių, už didelių pelkių, 
kuriose nebuvo įmanoma gyventi, yra Dubos ežero dauba, 
jos rytiniame gale — Gribašos kaimas, o prie jo grupė 
akmens amžiaus stovyklų ir gyvenviečių15.

1 stovykla (12) — Zervinkos — yra pietinėje buvusio 
Dubos ežero slėnio pusėje, ant mažos kalvelės, priešais 
Gribašos k.

2 stovykla (13), Senatilčių vadinama, yra rytiniame 
Gribašos kaimo gale, dešiniajame Kaniavėlės upės krante.

3 stovykla (14) — Paberžė — yra šiauriniame buvusio 
Dubos ežero krante, į šiaurės vakarus nuo Gribašos kaimo. 
V. Sukevičius pažymėjo, kad keramikos daugiausia radęs 
kaip tik šioje gyvenvietėje.

4 stovykla (15) — Žilakarklis — yra toje vietoje, kur 
kelias per mišką į Margius arčiausiai prieina prie buvusio 
ežero kranto, buvusioje ariamoje dirvoje. Toje vietoje bu
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vo ir vėlyvojo geležies amžiaus degintinio kapinyno lie
kanų. Čia rasta virvelinės keramikos, titnago dirbinių.

Dabar stovyklos apžėlusios, ir radinių jose mažai pasi
taiko. Tačiau XIX a. pab.— XX a. pr. jos buvo labai tur
tingos radinių, iš kurių LTSR istorijos ir etnografijos mu
ziejuje saugomas didelis paleolitinių, mezolitinių ir neo- 
litinių titnago dirbinių bei keramikos rinkinys.

Be to, iš Gribašos apylinkių turime nemaža atsitiktinai 
rastų kirvelių: titnaginių lęšio pjūvio kirvelių, du baltiškus 
kirvelius su keturkampe pentimi bei keletą kirvių nuo
laužų.

Kiek toliau į vakarus nuo paskutiniosios stovyklos yra 
nedidelis Margių kaimas, prie kurio vėl yra trijų stovyklų 
bei gyvenviečių grupė.

1 stovykla (16) yra rytiniame kaimo gale, tarp pasku
tiniosios trobos ir miško, į šiaurę nuo išsekusio upeliuko, 
įtekėjusio į Dubos ežerą16. Tyrinėta 1980 ir 1981 m. (R. Ri
mantienė), atkastas 1077 m2 plotas su 3 kultūriniais sluoks
niais. Aptikta ankstyvojo, viduriniojo bei vėlyvojo Ne
muno kultūros laikotarpių radinių, židinių bei stulpaviečių, 
labai daug titnago dirbinių ir keramikos. Be to, viršutinia
me sluoksnyje pasitaikė ir ankstyvojo geležies amžiaus 
radinių.

16 Rimantienė R. Margių I gyvenvietė // Archeologiniai tyrinėjimai 
Lietuvoje 1980 ir 1981 metais.—V., 1982 —P. 12—15.

17 Szukiewicz W. Poszukiwania... // Materiały...— 1907.— S. 28— 
29,—Tabl. XIII: 26—30; XIV: 32, 35, 37, 40 42; Римантене P. К. 
Палеолит и мезолит Литвы.— В., 1971.— С. 81—82, 123.— Рис. 66, 
109:2.

2 stovykla (17) yra apie 200 m į rytus nuo kaimo, abi
pus kelio iš Margių į Gribašą, tarp užakusio Dubos ežero 
ir į jį įtekėjusio išsekusio upelio daubos. Tyrinėta 1980 m. 
(R. Rimantienė). Atkastas 150 m  plotas. Kultūrinis sluoks
nis dviejų laikotarpių: rasta mezolito ir vėlyvojo neolito 
radinių, išliko 2 židiniai.

2

3 stovykla (18) — Sala (žmonės dar vadina Vyspos kal
nu). Tai kalva kyšulyje į ežero daubą. Nuo seno ji buvo 
ariama, dabar apžėlusi. Kasinėta ir medžiaga rinkta V. Su- 
kevičiaus bei įvairių mėgėjų .17

Priešingoje, rytinėje, buvusio Dubos ežero pusėje, miš
ko kyšulyje tarp pelkių, vadinamame Barzdžlo mišku (19), 
1982 m. buvo ištirtas 802 m2 plotas (R. Rimantienė). Kul
tūriniame sluoksnyje aptikti 4 židiniai, stulpaviečių, daug 
titnago dirbinių ir vėlyvosios Nemuno kultūros keramikos.
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Be to, arčiau buvusio ežero kranto rasta keletas vėlyves
niu — geležies amžiaus židinių bei keramikos18.

18 Rimantienė R. Neolitinė Barzdžio miško gyvenvietė // Archeolo
giniai tyrinėjimai Lietuvoje 1982 ir 1983 metais.— V., 1984.— P. 13—14.

19 Jau V. Šukevičius, apibūdindamas Dubičių apylinkių radinius, 
yra pažymėjęs, kad „paleolitinės išvaizdos dirbiniai pasitaiko tik kai 
kuriose stovyklose, o to neturėtų būti, jei visos stovyklos būtų egzista
vusios vienu metu........ prie Dubos ežero daugiausia lapelio pavidalo
strėlių antgalių su įtvara arba su spygliu. Ir jie čia nepaprastai įvairūs, 
kai kurie turi net senesnių epochų požymių, tai antgaliai su iš vienos 
pusės apskaldyta įtvara".— Szukiewicz W. Poszukiwania... // Swiato- 
wit.— 1901.— T. 3.—S. 16—17.

20 Nei Gribašos, nei Krokšlio paleolitinių stovyklų lokalizuoti ne
pavyko. Be to, dalis pačių geriausių radinių, matyt, parinktų - ekspozi
cijai, pateko muziejuje j atskirą „Merkio ir Ūlos" rinkinį, o dalis į 
„Dubos ežero" rinkinį.

Nuo jos į šiaurę ir į rytus už kelių šimtų metrų yra 
dar dvi netyrinėtos gyvenvietės.

Atsitiktinai Margių kaimo ribose rasta ir keletas kir
velių: vienas titnaginis lęšio pjūvio ir vienas akmeninis 
keturkampio pjūvio įtveriamasis kirvelis.

Dar toliau į vakarus, ten, kur Ūlos upė išteka iš Dubos 
ežero daubos, buvo Karaviškių stovykla (20). Tai didžiulė 
apaugusi smėlio pakiluma. Netoliese, apie 600 m nuo Ūlos 
kranto, melioruojamose pievose buvo rastas mezolitinis 
raginis žeberklas. Be to, netoli Ūlos kranto rasti ir du vė
lyvojo neolito laiviniai baltiški kirveliai: vienas baltiškas 
kirvelis keturkampe pentimi ir vienas perdirbinys.

Dar toliau į vakarus, kairiajame Ūlos krante, buvo 
Krokšlio (Sumo) stovykla (21), pagal V. Sukevičiaus že
mėlapį, jau už upės vingio, į šiaurę nuo kaimo. Rasta įvai
rių laikotarpių titnago dirbinių: nuo paleolito svidrinių 
antgalių iki trikampių širdinių, priklausančių vėlyvajam 
neolitui. Krokšlyje rasta ir baltiško laivinio kirvelio dalis.

Iš radinių galima spręsti, kad Dubičių apylinkėje žmo
nės įsikūrė paleolito pabaigoje (IX tūkstantmetyje pr. m. 
e.). Drėgname ir šaltame to meto klimate galima buvo gy
venti tik pakilesnėse vietose. Ryškių to laikotarpio radi
nių turime tik iš V. Sukevičiaus rinkinio19—tai Gribašos, 
Krokšlio ir Margių Salos radiniai20.

Paleolitiniai radiniai priklauso dviem atskiroms kultū
rų grupėms — Pabaltijo madleno ir Svidrų. Madleninių ra
dinių yra iš V. Sukevičiaus pažymėtos Gribašos (2 pav., 
1—2), Dubos ežero (2 pav., 6—10) (gal taip pat iš Griba
šos?) ir Margių Salos (2 pav., 13, 18) stovyklų. Madleniniai 
strėlių antgaliai yra platūs ir trumpi, pakraščiuose retu-
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2 pav. Paleolitiniai radiniai: 1—5, 12 — Gribaša; 6—10 — Dubos ež.; 11, 
13, 17, 18 — Margių Sala; 14, 15 — Krokšlys; 16 — Margiai

29



šuoti. Svidriniai antgaliai paprastai esti siauri ir ilgi, smai
la įtvara, iš blogosios pusės paprastai dar paretušuota 
plokščiu, vadinamu svidriniu, retušu. Tokių antgalių turi
me iš Krokšlio (2 pav., 14, 15), Gribašos (2 pav., 3, 5) ir 
Margių (2 pav., 16, 17). Svidrinei kultūrai taip pat būdin
gi siauri ilgi gremžtukai (2 pav., 11, 12) ir rėžtukai (2 pav., 
4). Be to, reikia pažymėti, kad maža turime radinių tik su 
vienos kultūros požymiais. Dažnai čia ant madleninių ant
galių įtvaros matome svidrinį retušą ar bent paretušuotą 
ir antrąją antgalio pusę (2 pav., 2, 6, 8, 9, 13, 18). Tai 
rodo, kad šios paleolitinės stovyklos nebuvo pačios anks
tyviausios, o priklauso pačiai paleolito pabaigai (IX tūks
tantmečiui pr. m. e.), kada drėgnas klimatas kliudė žmo
nėms toli kilnotis, ir jie buvo priversti daugiau bendrauti 
su artimiausiais kaimynais. Dėl to kultūros darė įtaką vie
na kitai.

Mezolito pradžioje (VIII tūkstantmetyje pr. m. e.) kli
matas staiga atšilo (preborealinis klimatas). Baltijos dau
boje susidarius Joldijos jūrai, smarkiai krito jūros ir upių 
lygis. Suslūgo ir ežerai, ištirpus gilumoje palaidotiems ledo 
luistams. Buvo apgyventos ir pačios pakrantės — pirmoji 
viršsalpinė terasa. Ryškiausias ankstyvojo mezolito pa
vyzdys— tai Dubičių Paežerio (2) stovyklos apatinio j o 
sluoksnio radiniai (3 pav., 3—18). Radiniai dar daug kuo 
panašūs į paleolitinius: tai svidrinius ir madleninius tipus 
primenantys strėlių antgaliai, platūs dideli gremžtukai ir 
kt. Pasirodo ir nauji, vien tik mezolitui būdingi, įvairūs 
lancetiniai antgaliai (3 pav., 4, 5, 8, 9), siauri ietigalių 
ašmenėliai (3 pav., 7), plačios retušuotos skeltės (3 pav., 
6) ir ovalūs kirveliai (3 pav., 18). Šie dirbinių tipai rodo 
kad mezolite ypač paplito žvejyba, paukščių ir smulkių 
žvėrelių medžioklė, o suaugę miškai pareikalavo kirvio. 
Mezolitinių radinių rasta Dubičių 5 (5), Nuolabedžio (6), 
Margių 2 (17), Salos (18) ir Stoju (8) stovyklose. Mezolitui 
būdingi kauliniai bei raginiai dirbiniai, kurie išlieka daug 
rečiau — tiktai durpynuose. Iš kaulo bei rago buvo gami
nami žeberklai, kurių vienas rastas Karaviškėse (20) (3 
pav., 1), o antras prie Margių Salos (18) (3 pav., 2) (abu 
saugomi LTSR istorijos ir etnografijos muziejuje). Lakštu
čių pelkės melioruojamose pievose buvo rastas ilgas elnio 
rago kirvis su skyle nupjautoje atšakoje (saugomas Aly
taus kraštotyros muziejuje).

IV tūkstantmetyje pr. m. e. vietos gyventojai išmoko 
gamintis molinius puodus. Patys ankstyviausi keramikos
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3 pav. Mezolitiniai radiniai: 1 — Karaviškės; 2 — Margių Sala; 3—18 — 
Dubičių Paežerys (apatinis si.)
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pavyzdžiai — iš Dubičių 3 gyvenvietės (3). Čia apatinia
me kultūriniame sluoksnyje kartu su titnago dirbiniais 
buvo rasta pačios ankstyviausios, vadinamosios Nemuno 
kultūros keramikos (4 pa v., 13—15). Si kultūra yra aiški 
tąsa vietinės mezolitinės kultūros, nes ir titnaginių dirbi
nių tipai mažai tesiskiria nuo mezolitinių. Puodai buvo 
siauri, aukšti, smailais dugnais ir stačiu arba kiek susmaug
tu kakliuku. I molį būdavo primaišoma organinių medžia
gų— grūstos žolės, kartais grūstų sraigių, o vėliau šiek 
tiek grūsto granito trupinių. Paviršius dažniausiai aptrin
tas žolės grįžte, todėl dažnai atrodo netvarkingai brūkš
niuotas. Ornamentų labai maža: tai skobtos duobelės, kat- 
pėdėlių ar trikampėlių įspaudėliai, dvidantis ar tridantis 
spaudukas. Pakraštėlis dažnai rantytas. Tokios pat kerami
kos rasta ir Paežerio stovyklos (2) sunykusiame ankstyvo
jo neolito sluoksnyje (4 pav., 16, 17). Neolitinei Nemuno 
kultūrai būdingi ir titnaginiai kirveliai, labai artimi mezo- 
litiniams ovaliems, tik paprastai jau gludintais ašmenimis. 
Pasirodo ir pirmieji akmeniniai kirveliai su skyle kotui, 
savo forma labai artimi įtveriamiesiems.

III tūkstantmečio pr. m. e. antrojoje pusėje Lietuvos 
teritorijoje pasirodo virvelinės keramikos kultūros atsto
vai, atsinešdami naujas titnago dirbinių formas: trikam
pius (širdinius) strėlių antgalius, ietigalius, gludintus ke
turkampio pjūvio titnaginius kirvelius bei akmeninius 
laivinius kovos kirvius. Tačiau, kaip matyti iš Dubičių apy
linkės paminklų ir apskritai iš Nemuno aukštupio gyven
viečių Lietuvoje ir Baltarusijoje, virvelininkai tuoj pat su
tapo su vietiniais gyventojais. Gyvenviečių inventoriuje, 
pavyzdžiui, randame tik labai nedidelę dalį keramikos, 
papuoštos virveliniais ornamentais (5 pav., 9, 16) ar eg
lute (5 pav., 11, 12, 14). Dažniau ji papuošta iš ankstyvo
jo neolito paveldėtais motyvais (5 pav., 10, 13). Iš vėlyvo
jo neolito paminklų galima paminėti Salaitės gyvenvietės 
(1) apatinį kultūrinį sluoksnį, Paežerio stovyklos (2) vidu
rinį sluoksnį (5 pav., 1—13), Barzdžio miško (19) ir įvairius 
atskirus radinius prie Dubos ežero (5 pav., 15, 16) bei 
Gribašoje (5 pav., 14).

III tūkstantmetyje pr. m. e. rastų Dubičių apylinkėse 
akmeninių kirvių tipai yra ne atneštiniai, o susidarę vie
toje, tiktai su ryškia virvelinės keramikos kultūros įtaka. 
Tai baltiški kirveliai su keturkampe pentimi, iš kurių trys 
rasti Dubičiuose, du Gribašoje, vienas Karaviškėse (ne
skaitant jų nuolaužų). Laiviniai kirviai taip pat baltiškojo
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4 pav. Ankstyvojo neolito radiniai: 1—15 — Dubičiai 3 (apatinis si.);
16, 17 — Dubičių Paežerys (vidurinis si.)

2. Dubičiai 33



tipo, iš kurių vienas rastas prie Krokšlio, o du Karaviškė- 
se. Svarbu pabrėžti, kad vienas iš jų iškastas netoli Ūlos 
giliai iš žemės, vadinasi, greičiausiai priklausė sunykusiam 
vėlyvojo neolito kapui.

Žalvario amžiui (II tūkstantmečio vidurys — I tūkstant
mečio pr. m. e. vidurys) atstovauja gana skurdūs stovyklų 
radiniai. Žalvario amžiaus keramikos puošyba labai supa
prastėja. Dažniausiai tik puodų paviršius neryškiai brūkš
niuojamas, o patys puodai dideli, plačiaangiai, su mažu 
dugneliu. Tokios keramikos rasta Dubičių 3 (3) ir 5 (5), 
Margių 1 (16), 2 (17) bei 3 (18) gyvenvietėse. Kartais pa
sitaiko labai dailaus darbo pavyzdžių: plokščiu paviršiniu 
retušu padengtų antgalių, pusmėnulio pavidalo peilių ir 
kt. Antrojoje žalvario amžiaus pusėje ir šie dirbiniai iš
nyko, užleisdami vietą daug paprastesnėms titnago dirbi
nių formoms (jos, beje, išliko ir ankstyvajame geležies 
amžiuje, t. y. iki pat m. e. pradžios). Be abejo, žalvario 
amžiui priklausė ir Dubičiuose rastas raginis kirvelis su 
iškalta keturkampe skyle kotui (laikomas LTSR istorijos ir 
etnografijos muziejuje). Dalis gludintų akmeninių kirvelių 
taip pat priklausė šiam laikotarpiui, pavyzdžiui, dviašme
nis kirvelis, rastas Dubičiuose. Iš žalvarinių dirbinių gali
ma paminėti tik vieną peilio fragmentą, rastą Saloje (18)21, 
tačiau žalvario tuo metu ir visoje Lietuvoje labai reta.

21 Szukiewicz W. Poszukiwania... // Materiały...— 1907.— Tab. 
XIV: 35.

22 Ten pat.—Tab. XIII: 26, 29; XIV: 32, 37.

Geležies amžiuje (V a. pr. m. e. ir m. e. amžiais) Du
bičių apylinkė buvo daugiausia apgyventa žvejų, kurie 
kūrėsi sodybas pakilesnėse, sausesnėse vietose. Ryškiau
sias pavyzdys yra Salaitės (1) viršutiniojo kultūrinio 
sluoksnio radiniai. Virš balto smėlio akmens amžiaus kul
tūrinio sluoksnio slūgsojo storas seno dirvožemio sluoks
nis, kuriame rasta brūkšniuotos ir grublėtos keramikos, 
daug molinių tinklų pasvarų, o metalinių dirbinių labai 
maža. Toje pat vietoje gyventa dar ir II tūkstantmečio 
pr. m. e. pradžioje, nes viršutiniuose sluoksniuose rasta ir 
žiestų puodų šukių.

Vėlyvojo geležies amžiaus gyvenvietė buvusi ir Salos 
kalvoje (18). V. Sukevičius čia rado brūkšniuotos kerami
kos puodų šukių, geležinį peilį, ietigalį su viena užbarzda 
ir įtvara, strėlės antgalį ir žalvarinį skirstiklį22. Būta vėly
vojo geležies amžiaus gyvenviečių ir Dubičių 2 (2), ir 3 
(3) stovyklų vietose, nes jose rasta šiek tiek žiestos kerą-
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5 pav. Vėlyvojo neolito radiniai: 1—13—Dubičių Paežerys (vidurinis
si.); 14—Gribaša; 15, 16 — Dubos ež.
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mikos ir geležinių dirbinių, net koklių, siekiančių XVI— 
XVII a.

Yra žinomi keli geležies amžiaus kapinynai. XIX a. 
pab.— XX a. pr. tarp Šilų (10) ir Drucminų keleto kilo
metrų tarpe buvę išmėtyta atskirų pilkapių, kuriuos per
kasus rasta šiek tiek sudegintų žmonių kaulų ir labai ma
ža geležinių dirbinių, pavyzdžiui, pjautuvų23.

23 Шухевич В. Об археол. местностях...//Труды... — C. 98—99; 
Покровский Ф. В. Археологическая карта...//Труды... — С. 105.

24 Szukiewicz W. Poszukiwania... // Materiały...— 1907.— S. 27—28.
25 Szukiewicz W. Poszukiwania...— Swiatowit, 1901.— S. 15.
28 Шукевич В. Об археологических местностях... // Труды... — 

С. 97—98; Покровский Ф. В. Археологическая карта...//Труды...— 
С. 105.

27 Narbult Т. Dzieje starożytne narodu Litewskiego.— Wilno, 1938— 
1840,—T. 2.

Kaip pažymi V. Šukevičius, vėlyvojo geležies amžiaus 
kapinynas turėjęs būti ir Žilakarklio vietovėje (15), kur 
kartu su degintiniais žmonių kaulais buvę rasta daug puo
dų šukių, tarp jų beveik ritinio pavidalo žiestas puodas24. 
Galbūt vėlyvojo geležies amžiaus kapų būta ir Paežerio 
stovyklos (2) vietoje, kur kasinėjant duobutėje buvo ras
tos šio laikotarpio balno kilpos. Be to, V. Šukevičius mi
ni kai kuriuos radinius, „iškastus netoli piliakalnio arba 
išžvejotus žvejų iš ežero dugno", kurie, be abejo, kilę iš 
suardyto kapinyno. Tai ilgas dviašmenis kalavijas, plačia- 
ašmenis geležinis kirvis, pentinas su žvaigždutės pavidalo 
spygliu, įmovinis ietigalis ir kt.25

Dubičių piliakalnis (4) yra kairiajame Ūlos krante, tarp 
pelkių, pietinėje Dubičių k. pusėje. Tai 6 m aukščio, gana 
stačiais šlaitais kalva, jos viršuje yra apie 25 m ilgio ir 
apie 20 m pločio aikštelė, iš sausumos pusės apsupta 2 m 
aukščio pylimu. Vidury aikštelės matyti šiuo metu užslin
kusi duobė. Galbūt tai V. Šukevičiaus tyrinėjimų pėdsa
kai. V. Šukevičius teigia šiame piliakalnyje radęs tiktai 
apdegusių ąžuolinių rąstų, plytgalių, anglių ir griuvenų26.

Žmonės šį piliakalnį vadina karalienės Bonos pilimi. 
Pasak T. Narbuto27, tai buvusi didžiojo kunigaikščio Vy
tauto medžioklės pilaitė. Tačiau piliakalnio pavidalas ir 
įrengimai (pylimai) rodo, kad tai turėjęs būti gynybinis 
ankstyvojo feodalizmo piliakalnis, o vėliau joje buvusi 
dvarvietė.

Už griovio, į vakarus nuo šio piliakalnio, yra antras 
piliakalnis gana nuolaidžiais, 6—8 m aukščio šlaitais. Vir
šuje beveik keturkampė 45 m ilgio ir 30 m pločio aikštelė, 
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kurioje taip pat matyti užslinkusi, greičiausiai to paties 
V. Sukevičiaus kasinėjimų duobė su plytgaliais ir žiestų 
puodų šukėmis.

Dar ir trečią kalvą Dubičių apylinkių žmonės vadina 
piliakalniu. Ji yra apie 0,5 km į pietryčius nuo pirmų dvie
jų. Dabar tai yra žema kalvelė su nuolaidžiais šlaitais, 
smarkiai apardyta bekasant žvyrą ir bulviarūsius. Įtvirti
nimų ir kultūrinio sluoksnio nematyti, radinių nežinoma. 
Gal tai ir buvęs koks ankstyvas piliakalnis, dabar sunykęs, 
o gal jam tiesiog duotas vardas pagal kitus piliakalnius.

Įdomūs Dubičių apylinkių archeologijos paminklai ro
do, kad šios vietos nuo seniausių laikų buvo žmonių mėgs
tamos. Gausūs ežerai, kurių vietoje dabar pelkės, vande
ningos upės ir miškai nuo akmens amžiaus laikų buvo 
žmonėms vienas iš pagrindinių pragyvenimo šaltinių. Pa
kilesnėse vietose yra ir žemės darbams tinkamų plotų, o 
dabartinės smėlėtos pakrantės yra palyginti neseniai atsi
dengusios. Iš Dubičių apylinkių turime tikrai unikalių ak
mens amžiaus radinių, kurie daug prisideda aiškinant bal
tų kilmės klausimus, todėl jie turi būti saugomi ir globo
jami.

1863 M. SUKILIMAS DUBIČIŲ APYLINKĖSE

ONA MAKSIMAITIENĖ

Visa Lietuva, taigi ir Dubičių apylinkės prisidėjo prie 
1863—1864 m. sukilimo, kuriame taip pat dalyvavo Lenki
ja, Baltarusija ir Vakarų Ukraina. Sis sukilimas buvo viena 
iš revoliucinės kovos dėl nacionalinio ir socialinio išsiva
davimo grandžių.

Dubičiai tada priklausė Lydos apskrities Vilniaus gu
bernijai. Todėl Dubičių apylinkėse veikė Lydos apskrities 
sukilėlių karinė ir civilinė vadovybė, kuri klausė Vilniuje 
esančios Lietuvos sukilimo vadovybės — Lietuvos komiteto.

Vienas pirmųjų sukilimo organizatorių Vilniaus guber
nijoje buvo Liudvikas Narbutas, istoriko Teodoro Narbuto 
sūnus. Jis gimė 1831 m. Šaurų dvare, Lydos aps. Liudvikas, 
iš mažens prisiklausęs tėvo pasakojimų apie didvyriškas 
lietuvių kovas su vokiečių ordinais, karštai pamilo savo 
kraštą. Mokėsi jis Lydoje, nuo 1848 m.— Vilniuje. Už da
lyvavimą slaptoje jaunimo organizacijoje ir rastus pas jį 
nelegalius raštus aštuoniolikos metų Liudvikas (1850 m.) 
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buvo suimtas, nubaustas rykštėmis ir atiduotas į kareivius. 
Tai patvirtina ir įrašas jo tarnybos lape: ,,Į tarnybą eili
niu priimtas caro įsakymu už nusikalstamus politinius pra
simanymus, platinamus tarp draugų"1. Tarnavo Kaukaze, 
dalyvavo kovose su kalniečiais ir Krymo kare prieš tur
kus. Už pasižymėjimą jam buvo suteiktas karininko laips
nis. Po Nikolajaus I mirties buvo amnestuotas, tad 1859 m. 
grįžo į tėvynę ir apsigyveno Vilniuje.

1 CVIA, f. 1135, ap. 4, b. 385, 1. 23—24.
2 Maksimaitienė O. Lietuvos sukilėlių kovos 1863—1864 m.— V., 

1969,—P. 101—103 ir kt.
3 CVIA, f. 494, ap. 1, b. 768, 1. 156—157. Lydos aps. karinio vir

šininko raportas Vilniaus gub. kariuomenės vadui.
4 Karbowski W. Ludwik Narbutt.— Grodno. 1935.

Lietuvos komitetas jį paskyrė Lydos apskrities kariniu 
viršininku. Jis turėjo organizuoti ginkluotą sukilimą aps
krityje ir vadovauti vienam iš būrių. Sunkiausia buvo ap
sirūpinti ginklais, ypač Lydos apskričiai, esančiai toli nuo 
sienos. Ir vis dėlto Lydos apskrities sukilėliai, be dalgių, 
medžioklinių šautuvų, karabinų bei štucerių, buvo įsigiję 
net dvi plienines skirtingų kalibrų patrankas, kurios vė
liau buvo rastos užkastos į žemę Saurų dvare1 2. Nėra ži
nių, ar jos buvo panaudotos per sukilimą.

Vasario 13 d. Liudvikas su savo broliu Boleslovu, Vil
niaus moksleiviu, ir keliais savanoriais išvyko iš Šaurų į 
mišką. Tais metais žiema buvo šilta, be sniego, todėl suki
lėliams gana palanki. L. Narbuto sesuo, Teodora Mon- 
čiunskienė, tapo jo būrio ryšininke ir patikėtine. Kunigai 
buvo įpareigoti bažnyčiose perskaityti sukilėlių manifestą, 
kad paskatintų valstiečius įsijungti į kovą dėl žemės ir 
laisvės.

L. Narbutas savo būrį formavo miške prie Serbeniškių 
k., Rodūnios valsčiuje. Mat saugumo tikslais grupės bū
rėsi Rūdninkų miškuose. Iš čia jis su būriu buvo nuvykęs 
prie Paąžuolės (Padembių) k., kur pastojo kelią kareiviams, 
vedantiems nuo Varėnos rekrūtus. Visų rekrūtų išvaduoti 
nepavyko, tačiau dalis jų per sumišimą pabėgo3. Gandas 
apie šį, pirmąjį, L. Narbuto būrio susirėmimą pasklido apy
linkėje ir paskatino daugiau savanorių stoti į jo būrį.

Įgyta patirtis kovojant su Kaukazo kalniečiais partiza
nais L. Narbutui labai pravertė organizuojant būrį ir ruo
šiant taktinius kovos planus. Jo būrio sukilėliai buvo 
suskirstyti į padalinius ir apmokomi. Būryje buvo dalginin- 
kų, šaulių bei raitelių4.

38



Informuoti gyventojus ir rinkti savanorius, L. Narbutas 
išskyrė iš būrio nedideles grupeles, vadovaujamas jo bro
lio Boleslovo, Krainskio bei Skavinskio. Ypač naudingas 
buvo Steponas Vilbikas, kuris su smuiku pereidavo kai
mus, pagrojęs pasakydavo kalbą, verbuodavo žmones į 
sukilėlių eiles.

Būrio kovotojų skaičius didėjo. Daugiausia į sukilėlius 
pereidavo valstiečių. Eišiškių miške prie L. Narbuto bū
rio prisijungė 80 žmonių būrys, vadovaujamas kun. J. Gor- 
bačevskio, kuris, pasakęs Eišiškių bažnyčioje raginantį 
sukilti pamokslą, išėjo tiesiai į mišką.

Apie pirmuosius sukilėlių veiksmus Lydos apskritvje 
rašė pulkininkas Vinbergas raporte Vilniaus apygardos 
kariniam viršininkui: „Šis būrys, vykdamas iš kaimo į 
kaimą ir nakvodamas dvaruose ir akalicose5, skelbė vals
tiečiams įvairias revoliucines proklamacijas ir verbavo 
savanorius, imdamas maisto ir iš eigulių atimdamas gink
lus"6.

5 Akalica — smulkių bajorų kaimas.
6 Архивные материалы Муравьевского музея.— Вильна, 1915.—Т. 

2,— С. 77—78.

Pabuvęs kurį laiką Nočios ir Eišiškių apylinkėse, L. Nar
buto būrys persikėlė prie Rūdninkų, arčiau Vilniaus, nes 
tikėjosi iš ten paramos. Čia prie L. Narbuto būrio prisidė
jo dailininko Mykolo E. Andriolio vadovaujamas Vilniaus 
jaunimo būrelis.

L. Narbuto artėjimas prie Vilniaus privertė general
gubernatorių V. Nazimovą susirūpinti, kad sukilėliai ne
užpultų miesto. Buvo imtasi priemonių pritaikyti gyny
bai Gedimino kalno pilį, o Vilniaus įgulai įsakyta būti 
nuolatinėje karinėje parengtyje.

Pirmą kartą L. Narbuto būrys kovėsi su baudžiamąja 
kariuomene kovo 9 d. prie Rūdninkų. Atakavo sukilėlius 
pulkininkas Vinbergas su trimis kuopomis pėstininkų ir 
kazokų šimtine. Sukilėliai sėkmingai atrėmė/ puolimą. 
Per kautynes atvykus Krainskio būreliui, puolėjai buvo 
priversti trauktis. Sukilėliams atiteko nemaža ginklų, ypač 
štucerių.

Po sėkmingų kautynių prie Rūdninkų L. Narbuto bū
rys vyko i Nočios girią. Norėdamas suklaidinti priešą, jis 
dažnai keitė vietą, sunaikino tiltą per Katros upę. Štabo 
kapitono Timofejevo vadovaujamas 2 kuopų pėstininkų 
ir 50 kazokų dalinys išvyko ieškoti sukilėlių. Balandžio
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11 d. prie Dubičių įvyko kautynės. Kaip rašoma Vilniaus 
karo apygardos karinių veiksmų žurnale, „sukilėliai buvo 
pasislėpę už medžių užtvarų, greitosiomis padarytų". L. 
Narbutas, turėdamas 150 žmonių ir nežinodamas priešo 
jėgų, po trumpo susirėmimo pasitraukė.

Po kautynių Podubičių girioje Narbuto būrys kurį lai
ką ilsėjosi Gardino girioje, paskui vėl grįžo prie Zubrovo 
kaimo, kur buvo nemaža valstiečių, remiančių jo būrį. Čia 
prie jo būrio prisidėjo naujų savanorių. Nuo Zubrovo kai
mo būrys vėl pasitraukė prie Nočios. Iš Gardino pasiųs
tas pulkininkas Verneris su trimis kuopomis pėstininkų ir 
eskadronu dragūnų aptiko L. Narbuto būrį prie Lakštutė- 
nų dvaro, netoli Kalvių (Kovalkų) kaimo. Nors padėtis bu
vo nepatogi, L. Narbutas balandžio 20 d. buvo priverstas 
stoti į kautynes. Sukilėliai atrėmė tris atakas, arti prisileis- 
dami ir pasitikdami priešą taiklia ugnimi, bet kairysis 
sukilėlių sparnas neatlaikė ir pasitraukė. Priešo gretose 
buvo 42 nukauti ir daug sužeistų, o sukilėlių — keliolika 
sužeistų ir 7 negyvi. Žuvo ir L. Narbuto adjutantas Vladis
lovas Novickis, inžinerijos karininkas, kuris su savo būre
liu buvo prisijungęs prie L. Narbuto.

Laimingai išvengęs apsupties prie Kalvių, L. Narbutas 
suskirstė savo būrį į smulkias dalis, kad būtų lengviau la
viruoti, ir pasitraukė į Gardino girią.

Tuo laiku, kai pulkininkas Verneris kovėsi su L. Nar
buto būriu prie Kalvių, pulkininko Alchazovo ir kapitono 
Timofejevo vadovaujami daliniai, turėję užkirsti kelią 
L. Narbuto būriui trauktis į Gardino girią, prie Staniunkų 
balandžio 21 d. susitiko su Krainskio būriu (Narbuto bū
rio daliniu). Iš šio būrio 12 žmonių žuvo, o kiti išsiskirstė.

L. Narbuto būrys vėl susirinko prie Dubičių. Žinodamas 
apie dideles priešo jėgas, kurios jį persekiojo, L. Narbutas, 
keisdamas vietą ir visaip klaidindamas priešą, parinko bū
riui nuošalią vietą tarp balų prie Pelesos ežero (dabar tas 
ežeras jau nusausintas ir jo vietoje dirbami laukai). Savo 
brolį Boleslovą jis nusiuntė į Trakų apskritį pas sukilėlių 
būrio vadą Feliksą Vislouchą, prašydamas pagalbos. Be 
to, jis tikėjosi pagalbos ir iš Lydos.

L. Narbutas su savo būriu lūkuriavo prie Dubičių. Čia 
jo būrį dar buvo aplankiusi sesuo Teodora Mončiunskie- 
nė, kuri atvežė sukilėliams maisto, pinigų, laiškų ir įvairių 
reikmenų.

Gavęs žinią, kad sukilėliai susirinko prie Dubičių, kapi
tonas Timofejevas išsirengė ten. Už L. Narbuto galvą Vil- 
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niaus generalgubernatorius V. Nazimovas buvo pažadėjęs 
1000 rb. Tikėdamas gauti pažadėtus pinigus, miško sargas 
Bazilis Karpovičius pasisiūlė Timofejevui parodyti sukilė
lių stovyklą. Kaip rašoma Vilniaus karo apygardos kari
nių veiksmų žurnale, štabo kapitonas Renvaldas su ved
liu B. Karpovičium nuplaukė valtimi Katros upe ir balomis 
nusiyrė iki Drąsininkų upelio, prie kurio aptiko sukilėlių 
sargybą.

Timofejevas, tiksliai sužinojęs, kur yra sukilėliai, per
sikėlė per Katrą. L. Narbuto būrys buvo užpultas gegužės 
4 d. krūmingose balose, esančiose į pietus nuo Pelesos 
ežero. Per kautynes L. Narbutas buvo sužeistas į koją. 
Draugų nešamas iš kovos vietos, buvo antrą kartą sužeis
tas į kaklą. Mirdamas pasakė: „Mirštu už tėvynę". Dalis 
būrio išsiblaškė po mišką. Sukilėliai neteko būrio vėliavos, 
daugumos ginklų, šovinių, drabužių, medicinos priemonių 
ir maisto. Kautynėse žuvo 13 sukilėlių, tarp jų ir vadas 
L. Narbutas bei jo padėjėjas Leonas Krainskis7.

7 Maksimaitienė O. Lietuvos sukilėlių kovos.— P. 164—166.
8 Kowalewska Z. Dzieje powstania Lidskiego.— Wilno (be da’os).— 

S. 52—54.
9 Ten pat.—P. 60—61.

Po kautynių mačiusi kovos lauką ir dalyvavusi laido
tuvėse T. Mončiunskienė savo atsiminimuose rašė, kad jie 
visi palaidoti bendrame kape Dubičiuose8. Sužeistam 
M. E. Andrioliui pasisekė pasislėpti.

Kuriems pavyko pasitraukti, prisijungė prie Boleslovo 
Narbuto būrelio. Jie susitelkė miške prie Anelkų dvaro, 
kur gegužės 10 d. buvo užklupti pulkininko Alchazovo. 
Apie 100 sukilėlių atsišaudydami traukėsi. Tose kautynėse 
žuvo apie 20 sukilėlių. Netrukus Boleslovas Narbutas su 
savo būriu prisijungė prie Aleksandro Paradovskio (Os- 
trogos), kuris atvyko iš Ašmenos apskrities. Perėmęs B. 
Narbuto būrio likučius, Ostroga kurį laiką dar veikė Ly
dos apskrityje. Pirmasis Ostrogos uždavinys buvo nubaus
ti išdaviką B. Karpovičių. Šį netrukus sučiupo ir pakorė9. 
Vis dėlto Ostrogai jau nebepavyko Lydos apskrityje pa
žadinti sukilimui palankių nuotaikų. Be to, jis buvo kilęs 
iš Galicijos ir todėl nepažino nei vietovės, nei žmonių. Po 
susirėmimo birželio 12 d. prie Šumo Lydos apskrityje jis 
išsikėlė į Gardino guberniją, o iš ten netrukus į Augustavo 
guberniją. Ten veikė susijungęs su kitais būriais.

Lydos apskrityje kitą būrį organizavo Rusijos armijos 
praporščikas Antanas Klimontovičius (Antonievičius). Jo 
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būrys veikė prie Šumo, tačiau gegužės mėnesį buvo iš
blaškytas, o pats Klimontovičius pateko į nelaisvę. Karo 
lauko teismas nuteisė sušaudyti, bet pagal konfirmaciją 
bausmė pakeista katorgos darbais neribotam laikui10.

10 Maksimaitienė O. Lietuvos sukilėlių kovos.— P. 167.
1 Komunistas.— 1919.— Nr. 17.
2 Коммунист.— 1919.— № 36.

Taigi Liudviko Narbuto būrio pasiaukojama kova bu
vo ir Dubičių apylinkės žmonių kova su carizmu. Šių apy
linkių gyventojai dalyvavo sukilime arba jį rėmė mate
rialiai. Tai buvo ir visos Lietuvos žmonių kova su carizmu 
už pavergtų tautų išvadavimą.

Žuvusioms 1863 m. gegužės 4 d. prie Dubičių sukilė
liams yra pastatytas Dubičiuose paminklas, kurio pamink
linėje lentoje įrašytos pavardės ir sukilėlių šūkis „Už jū
sų ir mūsų laisvę".

KOVA UŽ GERESNĮ GYVENIMĄ

VYTAUTAS ZALIECKAS

Dubičių apylinkių gyventojams, kaip ir visai lietuvių 
tautai, teko išgyventi įvairių sunkumų: carizmo priespau
dą, Pirmojo pasaulinio karo baisumus, vokiečių okupaciją, 
devyniolika metų kęsti lenkų dvarininkų išnaudojimą. 
Sunkiais laikais dubičėnai neprarado vilties ir kovojo už 
šviesesnį gyvenimą.

1918 m., paskelbus Lietuvos Laikinosios revoliucinės 
vyriausybės manifestą, kūrėsi revoliuciniai komitetai. 
1919 m. pradžioje revoliucinis komitetas buvo įkurtas 
Varėnoje*.  Jis atliko aiškinamąjį darbą kaimuose. Per mi
tingus valstiečiai pareikšdavo savo nusistatymą remti 
Laikinąją revoliucinę Lietuvos vyriausybę ir Raudonąją 
Armiją* 1 2. Revoliucinį komitetą palaikė ir Dubičių kaimo gy
ventojai, teikė paramą.

Neilgai tuomet gyvavo Tarybų valdžia Lietuvoje. 
1919 m. pavasarį, užsienio interventams padedant, rajone 
buvo išvaikyti revoliuciniai komitetai, daugelis jų narių 
buvo suimti ir kankinami. 1918—1919 metai mūsų tautos 
istorijoje laikytini didvyriškos darbininkų klasės ir var
gingųjų valstiečių kovos už socialistinės revoliucijos per
galę Lietuvoje metais. „Mūsų pareiga,— rašė Z. Angarie- 
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tis,— susipažinti su mūsų kovos nuopelnais, kad juos būtų 
galima tęsti, didinti ir eiti prie naujos proletarinės revo
liucijos Lietuvoje"3 4.

3 Angarie lis Z. Proletarinė revoliucija Lietuvoje.— V., 1962.— P. 
131.

4 Lietuvos TSR istorija.— V., 1965.— T. 3.— P. 188.
5 Karosas J. Valstiečių kova Vilniaus krašte 1919—1924 metais // 

Komunistas.— 1961.— Nr. 2,— P. 23.

Šių kovų atgarsiai išliko žmonių sąmonėje, su jos šū
kiais Dubičių kaimo gyventojai kovojo prieš buržuazinės 
Lenkijos okupacinį režimą.

1920 m. spalio 7 d. Suvalkuose tarp Lenkijos ir Lietu
vos buržuazinių vyriausybių buvo pasirašyta sutartis, pa
gal kurią Vilniaus kraštas pripažintas Lietuvai. Tačiau 
J. Pilsudskis davė slaptą nurodymą generolui L. Želigovs
kiui užgrobti Vilniaus kraštą. 1920 m. spalio 9 d. L. Želi
govskio kariuomenė okupavo Vilnių ir Vilniaus kraštą. 
1920 m. spalio 12 d. L. Želigovskis išleido dekretą, kuria
me skelbė: „Aukščiausią valdžią Vidurinės Lietuvos teri
torijoje turiu aš, kaip vyriausias Vidurinės Lietuvos ka
riuomenės vadas"3. Nors jis pats pareiškė: „Noriu jums 
suteikti galimybę išspręsti vidaus, tautinius ir religinius 
klausimus taip, kaip patys to pageidaujate, be kokios nors 
prievartos ar spaudimo iš Lenkijos pusės"5, bet tai buvo 
apgaulė.

Siekdami įteisinti Vilniaus krašto užgrobimą, buržua
zinės Lenkijos valdantieji sluoksniai paskelbė rinkimus į 
Vidurio Lietuvos seimą. Kad suvaidintų šią komediją, pra
dėjo agitaciją. Atsiųsti iš Lenkijos agitatoriai ir vietiniai 
kunigai gąsdinimais bei grasinimais stengėsi gyventojus 
priversti dalyvauti rinkimuose. 1921 m. gruodžio 31 d. 
buvo paskelbtas dekretas, kuriame buvo numatyta asme
nis, kurie priešintųsi rinkimams į seimą, bausti kalėjimu 
iki vienų metų. Vietos gyventojai, vadovaujami komu
nistų, priešinosi okupantų smurtui. Lietuvos Komunistų 
partijos Vilniaus miesto pogrindinis komitetas išleido atsi
šaukimus, kuriuose ragino Vilniaus krašto darbo žmones 
nedalyvauti rinkimuose į Vidurio Lietuvos seimą. Komu
nistų raginimui pritarė ir Varėnos apylinkių žmonės, nes 
daugelio kaimų gyventojai priėmė susirinkimuose rezo
liucijas, kuriose pareiškė nedalyvausią rinkimuose. Štai 
Marcinkonių gyventojų rezoliucija: „Prieš neteisingą ir 
pajėgos seimą, kuris nori užgrobti mūsų tėvynės dalį, pro
testuojame. Šiuomi pareiškiame, kad nieko bendra neturi- 
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me su rajono viršaičio išstatytais kandidatais į seimą"6.

8 Vilniaus garsas.— 1922.— Saus. 15.
7 Vilniaus garsas.— 1922.— Spal. 22.
8 Lietuvos TSR Istorija.—T. 3 — P. 190.
’ Ten pat.

Rinkiminę kampaniją Vilniaus krašte boikotavo absoliu
ti rinkėjų dauguma. Štai iš dabartinio Varėnos rajono kai
mų: Barčių, Vydenių, Varėnos stoties, Kijučių, Kijutiškių, 
Pasgrindos, Pavainikių, Likonių, Pabaronės, Ulbinų, Cibo- 
nių, Kamorūnų, kuriuose buvo 1800 rinkėjų, balsavo tik 
1257. Vis dėlto 1922 m. sausio 8 d., naudojant papirkinėji
mus, šantažą, specialiai iš kitur atvežtus rinkėjus ir kitas 
apgavystes, buvo išrinktas Vidurio Lietuvos seimas. Tų 
pačių metų vasario 20 d. šis seimas absoliučia balsų dau
guma priėmė „vardan visagalio dievo" nutarimą, kad „Vil
niaus kraštas be jokių sąlygų ir išlygų tampa neatskiria
ma Lenkijos dalimi"8. Taigi Vilniaus kraštas kartu su 
Vakarų Baltarusijos dalimi smurtu buvo prijungtas prie 
dvarininkų Lenkijos. Lenkijos Komunistų darbininkų parti
jos frakcija seime savo deklaracijoje išdėstė, kad Vilniaus 
krašto prijungimas prie Lenkijos yra aneksija9. Vilniaus 
krašto prijungimą prie buržuazinės Lenkijos sankcionavo 
imperialistinės valstybės 1923 m. kovo 15 d. Paryžiuje 
vadinamojoje Ambasadorių konferencijoje. Tik Tarybų 
Sąjunga užprotestavo šį nutarimą.

Vilniaus krašto gyventojai kentė buržuazinės Lenkijos 
ekonominę priespaudą ir išnaudojimą. Ypač sunki padėtis 
buvo mažažemių ir bežemių valstiečių. Daugumas Dubičių 
kaimo gyventojų buvo mažažemiai ir bežemiai. Valstiečiai 
buvo apdėti dideliais mokesčiais. Mokesčiai buvo 83 rū
šių: žemės, kelių, pajamų, mokyklų, valsčiaus, seimelio, 
kaimo ir daug kitų. Žemės mokestis buvo taip sutvarkytas, 
kad didžiąją jo dalį turėdavo sumokėti vargingieji ir vidu- 
tinieji valstiečiai. Valstiečių ūkiai iki 15 ha žemės mokėjo 
1,7 karto daugiau mokesčių negu dvarai nuo 500 iki 2000 
ha žemės.

Nepakeliama mokesčių našta smukdė valstiečių ūkius, 
vertė juos lįsti į skolas. Neatidavus skolų, valstiečių ūkiai 
buvo išvaržomi. Keletas valstiečių ūkių buvo iš varžytinių 
parduota ir Dubičių kaime.

Nors ir buvo įvykdyta žemės reforma, tačiau vietos 
valstiečiai žemės beveik negavo. Reformos tikslas buvo 
kolonizuoti kraštą.

Darbo žmonės kentė taip pat politinę ir nacionalinę 
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priespaudą. Buvo uždrausti susirinkimai be valdžios leidi
mo, o sušaukus susirinkimą, buvo įvestos didelės piniginės 
baudos arba jo organizatoriai sodinami vienam mėnesiui 
į kalėjimą. Spauda buvo griežtai cenzūruojama. Revoliu
cinio judėjimo dalyviai buvo smarkiai persekiojami. Jeigu 
vietos gyventojai norėdavo atidaryti mokyklą gimtąja 
kalba, tai tekdavo pereiti daug instancijų, patiems susiras
ti patalpas, mokytoją ir gauti apskrities viršininko leidimą.

Dėl ekonominės, politinės ir nacionalinės priespaudos 
valstiečiai pakilo į kovą su engėjais. 1919—1924 metais 
Vakarų Baltarusijoje ir Vilniaus krašte buvo organizuoja
mi partizanų būriai. Ginkluoti valstiečiai užpuldinėjo dva
rus, mokesčių rinkėjus, policijos būstines. Daugelis dvari
ninkų, apimti baimės, bėgo į miestus.

Ginkluoti valstiečių būriai veikė ir Varėnos apylinkė
se. „Marcinkonių, Varėnos, Rodūnios ir kitų apylinkių 
valstiečiai 1922 m. dėjosi į partizanų būrius kartu su bal
tarusiais ir išvien kovojo prieš okupantus"10 11.

10 Karosas J. Valstiečių kova Vilniaus krašte 1919—1924 metais 
// Komunistas.— 1961.— Nr. 2.— P. 26.

11 Karosas J. Vakarų Baltarusijos kompartijos veikla Vilniaus kraš
te // Komunistas.— 1963.— Nr. 10.— P. 36.

Okupacinės valdžios organai žiauriomis priemonėmis 
slopino išsivaduojamąjį judėjimą Vakarų Baltarusijoje ir 
Vilniaus krašte. Baudžiamieji policijos būriai žudė ir kan
kino įtariamus valstiečius. Nepaisant represijų, pasiprie
šinimas buržuazinės Lenkijos valdžios priespaudai nuolatos 
augo, tik keitėsi kovos formos: pasikeitus istorinėms są
lygoms, nuo ginkluotos kovos pereita prie streikų ir pla
taus aiškinamojo politinio darbo mieste ir kaime.

Svarbus įvykis darbo žmonių revoliucinėje kovoje bu
vo 1923 m. spalio mėnesį, kada Vakarų Baltarusijos ir Vil
niaus krašto partinių organizacijų atstovai, dalyvaujant 
Lenkijos Komunistų darbininkų partijos CK atstovui, kon
ferencijoje Vilniuje nutarė įsteigti Vakarų Baltarusijos 
Komunistų partiją, kuri įėjo į Lenkijos Komunistų partijos 
sudėtį. Šioje konferencijoje buvo išrinktas VBKP Centro 
Komitetas. 1924 m. Vilniuje įvykusioje komjaunimo kon
ferencijoje buvo įkurta Vakarų Baltarusijos komunistinė 
jaunimo sąjunga (VBKJS). Tai revoliuciniam judėjimui 
suteikė didesnį organizuotumą, masiškumą. Vakarų Balta
rusijos Komunistų partijai 1924 m. pabaigoje priklausė 
apie 2200 narių11. Skurdas ir nedarbas, didelė mokesčių 
našta, nuolatiniai policijos ir valdininkų neteisėti veiks- 
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mai skatino ir Dubičių valstiečius priešintis smurtui ir na
cionalinei priespaudai.

Dubičių ir gretimuose kaimuose, senų žmonių prisi
minimais, valstiečiai gyveno sunkiai, nes žemė buvo ne
derlinga. Daugumas jaunimo eidavo tarnauti pas buožes, 
dvarininkus, kartais į miško darbus. Nepragyvendami iš 
savo smulkių ūkių, valstiečiai versdavosi miško vežimu į 
Marcinkonis, ieškodavo uždarbio kitur, nors gauti darbą 
buvo sunku. Būdavo, kad valstiečiams duonos užtekdavo 
tik iki Naujųjų metų, o vėliau reikėdavo misti pusbadžiu. 
Todėl vietos gyventojai su džiaugsmu sutikdavo kiek
vieną pažangią mintį apie gyvenimą be ponų, apie socia
lizmo laimėjimus Tarybų Sąjungoje. Kad Dubičių kaimo 
jaunimas susibūrė į pogrindinę komjaunimo organizaciją, 
prisidėjo komunistų aiškinamasis darbas.

Organizuojant pogrindines komjaunimo ir komunistų 
organizacijas Dubičiuose ir gretimuose kaimuose, daug 
padirbėjo Kazys Jonys, kuris tuo metu mokėsi Vilniuje. 
Jis pirmasis Dubičiuose suorganizavo ateistų kuopelę, ku
ri vėliau išaugo į Vakarų Baltarusijos komunistinės sąjun
gos pogrindinę pirminę organizaciją. Apie 1927—1928 me
tus šiai komjaunimo organizacijai priklausė Jonas Jonys, 
Bronius Sinkevičius, Bronius Dabušinskas, Malvina ir Ma
rytė Jonytės. Komjaunimo kuopelės kūrėsi ir kituose kai
muose. 1929 m. įkuriamas Dubičių rajono pogrindinis kom
jaunimo komitetas12. Komjaunuoliai Dubičių, Mantotų, Ka- 
raviškių, Krokšlio kaimuose platino nelegalią literatūrą, 
atsišaukimus, tarp jaunimo dirbo aiškinamąjį darbą. Akty
viausius jaunuolius priimdavo į komjaunimą. Komjaunimo 
organizacijų pagrindu apie 1930 m. susikūrė Vakarų Bal
tarusijos Komunistų partijos Dubičių pogrindinė organi
zacija. Į pogrindinę partinę organizaciją buvo priimti Bro
nius Sinkevičius, Jonas Jonys, Edvardas Akstinas, Bronius 
Dabušinskas. Dubičių pogrindinei partinei organizacijai 
nuolatinę paramą teikė Kazys Jonys ir Jonas Karosas. 
Štai 1931 m., atvykęs į Dubičius, Jonas Karosas ir Kazys 
Jonys surinko komunistus: Bronių Sinkevičių, Joną Jonį, 
Bronių Dabušinską — pasitarti dėl tolesnio darbo. Daug 
dėmesio pasitarime buvo kreipiama į partinės organizaci
jos vadovavimo komjaunimo rajono komitetui sustipri
nimą.

12 Tarybinis balsas (Varėna).— 1961.— Nr. 27.

Dubičių komunistai palaikė nuolatinius ryšius su Lietu
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vių komunistų biuru, 1931 metais sudarytu prie Vakarų 
Baltarusijos Komunistų partijos Centro Komiteto. Sis biu
ras vadovavo Vilniaus krašto lietuvių partiniam darbui. 
Lietuvių komunistų biuro sekretoriumi buvo išrinktas 
J. Karosas, o dirbti instruktoriumi kaime — Kazys Jonys.

Dėl gero organizacinio darbo tiek Dubičiuose, tiek ap
linkiniuose kaimuose į Vakarų Baltarusijos Komunistų 
partijos eiles buvo priimta nemaža atsidavusių revoliucinei 
kovai valstiečių. Padidėjus komunistų skaičiui, 1932 m. 
buvo įkurtas VBKP Dubičių pogrindinis rajono komitetas. 
Komiteto sekretoriumi buvo išrinktas apsišvietęs, energin
gas, geras konspiratorius, neturtingo valstiečio sūnus Bro
nius Sinkevičius, nariais — Edvardas Akstinas, Jonas Jo
nys, o po kurio laiko — Bronius Dabušinskas ir Konstan
tinas Budko13.

13 Вильнюсское подполье.— В., 1966.— C. 152.
14 Ten pat.— P. 156.

Lietuvių komunistų biuras teikė nuolatinę paramą 
VBKP Dubičių pogrindiniam rajono komitetui. Kelis kar
tus Lietuvių komunistų biuro sekretorius J. Karosas lan
kėsi Dubičiuose, padėjo komitetui. Antra vertus, partijos 
Dubičių pogrindinio komiteto nariai dalyvaudavo organi
zuojamuose pasitarimuose Vilniuje. Štai 1932 m. pabaigoje 
Vilniuje nelegaliai sušauktoje partinėje konferencijoje, 
kurioje buvo supažindinama su Vakarų Baltarusijos Ko
munistų partijos CK nutarimais ir svarbiausiais darbo už
daviniais, dalyvavo Bronius Sinkevičius ir Edvardas Aks
tinas.

1933 m. spalio 1 d. Vilniuje sušauktame Lietuvių ko
munistų biuro pasitarime nacionalinio išsivaduojamojo ju
dėjimo klausimais dalyvavo partijos Dubičių rajono komi
teto sekretorius Bronius Sinkevičius ir šio komiteto na
rys Bronius Dabušinskas14.

Komunistų pogrindininkų darbas su neturtingais vals
tiečiais davė vaisius. Tuo metu atskiros partinės kuopelės 
ir atskiri komunistai buvo Krokšlio, Raku, Katros, Manto- 
tų, Karaviškių, Paąžuolės, Lynežerio, Paramėlio, Ramanavo 
kaimuose, taip pat kaimuose, esančiuose Baltarusijos TSR 
Sčiučino rajone. 1932 m. į partiją buvo priimtas Jonas 
Budko, Konstantino Budko brolis. Jie daugiausia dirbo 
Vakarų Baltarusijos kaimuose. Nepilnais duomenimis, 
partijos Dubičių pogrindiniam komitetui priklausė daugiau 
kaip 50 komunistų. Komitetas vadovavo gausiai komjau
nimo organizacijai.
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Pogrindinio darbo sąlygos buvo sunkios: nuolatiniai 
areštai, kratos, grasinimai. Nepaisydami žiaurių okupa
cinės valdžios represijų, pogrindininkai vis dėlto nešė 
tiesos žodį į neturtingų valstiečių pirkias, kvietė juos į 
kovą už šviesesnį gyvenimą. Revoliucinių švenčių dieno
mis kaimuose buvo iškeliamos raudonos vėliavos, šūkiai, 
platinama literatūra, atsišaukimai. Nelegali literatūra bu
vo gaunama iš Vilniaus. Ją pristatydavo Bronius Sinkevi
čius ir Kazys Jonys. Ji buvo slepiama miške sutartoje 
vietoje, iš ten ją pasiimdavo kuopelių sekretoriai ir pla
tindavo kaimuose. Dubičių, Mantotų kaimų senesnieji gy
ventojai ir dabar prisimena, kaip iš po nakties kaimo gat
vėse būdavo primėtyta atsišaukimų, kviečiančių į kovą 
prieš okupantų savivalę, raginančių kartu su TSRS kovoti 
prieš pasaulinį imperializmą, už draugystę su Tarybų Są
junga. Pogrindininkai dažnai lapelius išplatindavo jaunimo 
pasilinksminimų, gegužinių vietose. Kaip pasakoja buvęs 
pogrindininkas Jonas Budko, policija į tokius pasilinksmi
nimus siųsdavo šnipus. Partinės organizacijos paprastai 
imdavo komunistą iš kitur, kurio vietos gyventojai ne
pažindavo, ir jis išplatindavo nelegalią literatūrą bei atsi
šaukimus. Tokią literatūrą partinės kuopelės gaudavo re
guliariai: vieną du kartus per mėnesį. Vėliau VBKP Dubi
čių pogrindinis komitetas iš Vilniaus gavo šapirografą ir 
atsišaukimus spausdino vietoje. Būdavo atvejų, kai poli
cija sužinodavo apie literatūrą ir pogrindininkų namuose 
darydavo kratą. Broniaus Sinkevičiaus motina Ieva Sinke- 
vičienė-Nameikienė papasakojo, kad, sūnui išvykus į Lydą 
nelegalios literatūros, policija kelis kartus buvo atvykusi 
jo ieškoti, krėtė sodybą. Literatūra buvusi paslėpta miške, 
ir policija jos neradusi.

1934 m. VBKP Dubičių pogrindinis rajono komitetas 
organizavo valstiečių pasipriešinimą mokesčių rinkėjui 
(sekvestratoriui) ir policijai. Už nesumokėtus mokesčius 
policija pradėjo atiminėti iš valstiečių gyvulius. Apie tai 
sužinojo visas kaimas. Susirinkę žmonės atėmė iš polici
ninkų gyvulius, su lazdomis ir akmenimis išvijo iš kaimo, 
o gyvulius paslėpė miške arba išvedė pas gimines į kitus 
kaimus. Apie įvykį Dubičiuose sužinojo Lietuvių komunis
tų biuras. Į Dubičius buvo pasiųstas komunistas Julius 
Griška. Po trijų dienų į Dubičius atvyko policijos būrys, 
areštavo keletą žmonių ir išvežė į Lydą. Apie dvi savai
tes areštuotieji buvo tardomi, o vėliau už išpirką paleis
ti. Praėjus pusmečiui, keturi žmonės buvo nuteisti aštuonis 
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mėnesius kalėti. Įvykiai Dubičiuose sukėlė pasipiktinimą 
ir aplinkiniuose kaimuose.

Nors VBKP Dubičių rajono komitetas dirbo griežtai lai
kydamasis konspiracijos, vis dėlto apie 1936 m. policijai 
pavyko su provokatorių pagalba išaiškinti komunistus ir 
juos suimti. Buvo areštuoti šie komiteto nariai: Bronius 
Sinkevičius, Jonas Jonys, Bronius Dabušinskas. Likę lais
vėje komunistai toliau kovojo su Lenkijos buržuazinės 
valdžios priespauda.

1939 m. rugsėjo mėnesį, Tarybinei Armijai išvadavus 
Vakarų Baltarusiją ir grąžinus Vilniaus kraštą Lietuvai, 
buvę Dubičių komunistai pogrindininkai grįžo iš kalėjimų 
ir aktyviai įsitraukė į Tarybų valdžios kūrimą vietose. Tuo 
metu Dubičiai įėjo į BTSR sudėtį. Bronius Sinkevičius dir
bo Rodūnios rajono milicijos skyriaus įgaliotiniu, Jonas 
Jonys — Rodūnios rajono Jakubovicų kaimo tarybos pir
mininku, Edvardas Akstinas — Rodūnios rajono žemės re
formos vykdytoju.

Dubičių ir aplinkinių kaimų gyventojai aktyviai daly
vavo kuriant naują gyvenimą. Tai, dėl ko kovojo komu
nistai pogrindininkai sunkiais buržuazinės Lenkijos oku
pacijos metais, buvo pasiekta. Tarybų valdžia mažaže
miams ir bežemiams valstiečiams davė žemės, teikė jiems 
įvairiapusę materialinę paramą, panaikino nedarbą. 1940 m. 
Dubičiuose įkuriamas K. Vorošilovo kolūkis, į kurį pirmieji 
įstojo vargingieji valstiečiai. Tais pačiais metais buvo įkur
ta komjaunimo organizacija, kurios nariai buvo Juozas 
Dzikevičius, Jonas Bukeika, Marytė Vareniūtė, Akstinas 
ir Zapasnykas iš Karaviškių kaimo.

Taikų gyvenimą 1941 m. birželio 22 d. nutraukė klas
tingas fašistinės Vokietijos užpuolimas. Žmonės stojo ginti 
socialistinės tėvynės. Jau 1941 m. netoli Dubičių esančia
me Kajučio vienkiemyje pas Juozą Butko susiorganizavo 
pirmoji partizanų grupė, kurią sudarė Raudonosios Armi
jos politiniai vadovai Ivanas Osipenka ir Filipas Romanen- 
ka, karininkas Podkovzinas, Mikalojus Kononovas, du kiti 
kariai (pavardės nežinomos), senas komunistas pogrindi
ninkas, buvęs Dubičių rajono komiteto narys Konstantinas 
Budko, pogrindininkas Nikolajus Gremuta, Ilja Greis iš 
Gorkio miesto, Kutejevas, Bigmanas iš Gardino15. Vietos 
gyventojai tarybiniams partizanams tiekdavo maistą, dra

15 Jonys J. Partizanų takais // Komunistas.— 1960.— Nr. 12.— P.
59.
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bužius ir žinias apie vokiečių dislokaciją, taip pat nuro
dydavo kelius, kaip pereiti pelkes, kaip išvengti susidūri
mų su fašistų vietos policijos baudžiamaisiais būriais.

Partizanų skaičius didėjo. 1943 metais į Ivano Osipen- 
kos vadovaujamą partizanų grupę atvyko Jonas Jonys ir 
Edvardas Akstinas, buvę VBKP Dubičių pogrindinio rajo
no komiteto nariai. Grupė išaugo iki 30 žmonių. Čia ko
vojo įvairių tautybių žmonės, bet juos siejo vienas tiks
las — neapykanta priešui. Partizanai per radiją klausyda
vo iš Maskvos pranešimų apie tikrąją padėtį fronte ir in
formuodavo vietos gyventojus. Aplinkiniuose kaimuo
se buvo platinami prieš okupantus nukreipti atsišaukimai. 
Jie būdavo dažniausiai rašyti ranka lietuvių, rusų ir 
baltarusių kalbomis.

Gudų girioje 1943 m. susikūrė dar viena partizanų gru
pė. Jai vadovavo Ivanas Jevdokimovas (slapyvardis ,,Saš- 
ka"). Si grupė palaikė glaudžius ryšius su Ivano Osipenkos 
grupe.

Tarybiniai partizanai naikino fašistų įgulas, gynė gy
ventojus nuo nuolatinių hitlerininkų plėšikavimų, neleido 
pagrobto turto išvežti į Vokietiją. Ivano Jevdokimovo 
grupė 1943 m. pabaigoje Vosyliškiu ir Rodūnios rajonuo
se sunaikino septynių valsčių vokiečių įgulas, penkias pie
nines, aštuoniolikoje dvarų prisiplėštas iš gyventojų ir 
skirtas frontui grūdų atsargas16. Daugelyje valsčių buvo 
išvaikyti fašistų sukurti vietos valdžios organai. 1943 m. 
vasario mėnesį ši grupė prie Rodūnios miestelio užpuolė 
policiją. Dvidešimties partizanų grupė, vadovaujama I. Jev
dokimovo, atvyko į Nočios miestelį, kad papasakotų gy
ventojams apie Raudonosios Armijos pergalę prie Stalin
grado. Baigiantis susirinkimui, sargybinis pranešė, kad į 
miestelį atvyksta Rodūnios policija. Policininkams nepri
važiavus apie 200 metrų, partizanai atidengė ugnį. Per 
susirėmimą vienuolika policininkų buvo nukauta, paimtas 
lengvasis kulkosvaidis ir daug kitų ginklų.

16 Ten pat.— P. 60.

Vokiečių okupantai ir vietiniai buržuaziniai nacionalis
tai prieš partizanus ir jų ryšininkus griebėsi represijų. 
Antai Karaviškių kaime buvo nužudyta partizano Edvar
do Akstino žmona Marė, 6 metų sūnus Povilas, 10 metų 
sūnus Fabijonas, kiti du sūnūs ir sesuo Malvina Matuse- 
vičienė nužudyti Sabakincų kaime (BTSR).
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Tačiau nei represijos, nei areštai nesustabdė pasiprie
šinimo okupantams. Partizanų skaičius augo, į jų gretas 
įsijungdavo vis nauji kovotojai: Pranas Juknevičius iš 
Rudnios kaimo, Adomas ir Klimas Morkūnai iš Lynežerio 
kaimo, Bronius Švedas, Malvina Jonytė-Tiapkina, Marytė 
Beinorienė, Zoja ir Marija Butko iš Kajučio vienkiemio, 
Jonas Bartaševičius, Petras Jonys, Matvejus Malmyga ir 
kiti

1943 m. iš partizanų grupių, kurios veikė Rodūnios, 
Ščiučino rajonuose ir Lietuvos TSR Varėnos ir Eišiškių 
rajonuose, buvo organizuotas Lenino komjaunimo būrys, 
kuriam vadovavo A. B. Stankevičius. Greitai būrys taip 
išaugo, kad 1943 m. rugsėjo mėnesį buvo perorganizuotas 
į Lenino komjaunimo brigadą17. Brigadoje buvo 3 būriai: 
Matrosovo, Tarybų Baltarusijos ir Kotovskio, veikę Vosy
liškiu, Ščiučino, Varėnos ir Eišiškių rajonuose. Kotovskio 
būriui vadovavo Ivanas Jevdokimovas, komisaras buvo 
Michailas Michailovas, štabo viršininkas — Nikolajus Jaši- 
nas, komjaunimo organizatorius — Ivanas Filinovas, žval
gybos būrio viršininkas — Jonas Jonys. Kotovskio būrio 
partizanai Dubičių apylinkėse palaikė glaudžius ryšius su 
vietos gyventojais, dirbo aiškinamąjį darbą, pasakodavo 
apie Raudonosios Armijos laimėjimus fronte, apie artėjan
čią pergalę, kvietė į kovą su hitleriniais okupantais.

17 Непокоренная Белоруссия.— Минск, 1963.— C. 193.

Pažymėtina, kad partizanams teko kovoti gana sudėtin
gomis sąlygomis. Be vokiečių įgulų miesteliuose, prieš ta
rybinius partizanus kovojo lenkų buržuazinių nacionalistų 
būriai bei vietiniai buržuaziniai nacionalistai. Nacionalis
tams nepavyko nuteikti gyventojų prieš tarybinius partiza
nus. Vietos gyventojų — partizanų ryšininkų — padedami, 
partizanai išvengdavo priešo pasalų, žinodavo apie vokie
čių baudžiamuosius būrius, jautėsi padėties šeimininkais.

1943 m. rugpjūčio mėnesį visi partizanų būriai gavo 
įsakymą pradėti „bėgių karą", kurio tikslas buvo sprog
dinti priešo traukinius, vykstančius su kariniais kroviniais 
į frontą, ardyti geležinkelio linijas, naikinti geležinkelio 
tiltus. Šiose operacijose aktyviai dalyvavo Kotovskio 
partizanų būrys, kuris sprogdino priešo karinius ešelonus 
Varėnos—Marcinkonių—Pariečės geležinkelio linijoje.

Apie vieną operaciją — priešo ešelono, vykusio į Le
ningrado frontą, susprogdinimą — pasakoja buvęs partiza
nas Semionas Zerkinas. 6 žmonių partizanų grupė, vado- 
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vaujama I. Filinovo, išvyko sprogdinti traukinio Varė
nos—Marcinkonių geležinkelio linijoje. Tada geležinkelis 
buvo saugojamas: nuolatos vaikščiodavo patrulis. Kad 
operacija būtų sėkminga, buvo nutarta miną padėti netoli 
Varėnos geležinkelio stoties, nes vokiečiai mažiausiai ga
lėjo to tikėtis. Mina buvo padėta, traukinys — susprogdin
tas. Įvykdžiusi uždavinį, partizanų grupė traukėsi į mišką. 
Juos vijosi vokiečiai su šunimis, tačiau pavyko pasprukti 
ir pasislėpti pas ryšininkus. Operacijos metu vienas parti
zanas žuvo. Jo pavardė iki šiol nenustatyta.

Okupantai, stengdamiesi sukelti gyventojų baimę, grie
bėsi žiaurių represijų. 1943 m. jie sudegino Gorodiščės 
kaimą, sušaudydami arba gyvus sudegindami daugiau kaip 
200 žmonių; tarp jų buvo apie 75 vaikai ir seneliai18.

18 Jonys J. Partizanų takais // Komunistas.— 1960.— №. 12.— P. 60.

Partizanai užpuldavo vokiečių įgulas, rengdavo pa
salas. Vykstant prie geležinkelio atlikti diversijų, kartais 
tekdavo susidurti su vokiečiais. 1943 m. vasario mėnesį 
9 partizanų grupė (Jonas Jonys, Adomas Morkūnas, Me- 
jeris Stoliaras ir kt.), vadovaujama Podkovzino, vyko prie 
Marcinkonių sprogdinti geležinkelio. Pakeliui sutiko 13 
žandarų grupę. Įvyko susirėmimas. Vokiečiai, netekę ke
leto nukautų ir sužeistų, pabėgo.

1943 m. kovo mėnesį partizanai susidūrė su vokiečiais. 
Buvo nukauti 9 žandarai, paimta ginklų. Šiame mūšyje 
žuvo partizanas Šliomka. Narsiai su vokiečiais kovėsi Ado
mas Morkūnas, Mejeris Stoliaras, Koniuchovskis ir kt. 
Po kelių dienų vokiečiai užpuolė partizanų stovyklą prie 
Vilkų olos, bet čia jų nerado, nes tie buvo pasitraukę į 
kitas vietas. Fašistai, išliedami savo pyktį, atvyko į Kaju- 
čio vienkiemį, nužudė Juozą Butko su žmona, sudegino 
visas trobas.

1943 m. rudenį Kotovskio būrio partizanų grupė, vado
vaujama Jono Jonio, už trijų kilometrų nuo Marcinkonių 
susprogdino priešo ešeloną. Tų pačių metų rugsėjo mėne
sį dvyliktame kilometre nuo bėgių buvo nuleistas trauki
nys ir nukauta 13 vokiečių kareivių. Kotovskio būrys, 
vykdydamas brigados vadovybės įsakymą, degino dvaruo
se suvežtas javų stirtas, sprogdino tiltus, naikino fašistų 
ryšių linijas, degino miško medžiagų sandėlius. 1943 m. 
lapkritį netoli Marcinkonių įvyko Kotovskio būrio parti
zanų susirėmimas su vlasovininkais. Operacijai vadovavo 
I. Jevdokimovas, dalyvavo skyriaus vadas Amirovas, I. Fi- 
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linovas, M. Tiapkinas, Bronius Švedas ir kt. Partizanai 
nukovė daugiau kaip 30 vlasovininkų, 2 paėmė į nelaisvę19.

'• Ten pat.— P. 62.
M Ten pat.

Kotovskio partizanų būryje 1943 m. buvo 120 įvairių 
tautybių kovotojų: rusų, ukrainiečių, baltarusių, žydų, len
kų ir lietuvių20.

1943 m. lapkričio mėnesį prieš partizanus ir juos rė
musius Dubičių, Raku ir kitų kaimų gyventojus vokiečiai 
panaudojo aviaciją. Per bombardavimą buvo sudeginta 
daug namų Dubičiuose, žuvo valstietis Antanas Turonis, 
buvo sužeistų. Po dienos buvo bombarduojami Ramanavo, 
Saltoniškio kaimai. Čia taip pat sudegė nemaža sodybų.

1944 m. pavasarį būrio vadas I. Jevdokimovas pasi
kvietė žvalgą, buvusį Varėnos gyventoją, miško vežiką 
Levą Aiziką, gerai pažinusį miško kelius. Buvo nutarta su
sprogdinti siaurąjį geležinkelį prie Pagrendos kaimo, kad 
priešas negalėtų išvežti miško medžiagos. Geležinkelis bu
vo susprogdintas. Per susirėmimą žuvo 2 partizanai (jų 
pavardžių nustatyti nepavyko). Tais pačiais metais dar 
buvo nuverstas nuo bėgių ne vienas priešo ešelonas. Vie
nos tokios operacijos metu, minuodamas geležinkelį, žuvo 
Levas Aizikas.

Vieni didžiausių partizanų pagalbininkų buvo ryšinin
kai. Jie, rizikuodami savo ir artimųjų gyvybe, teikė para
mą partizanams. Tai buvo paprasti kaimo valstiečiai, matę 
daug skurdo buržuazinės Lenkijos ir fašistinės Vokietijos 
okupacijos metais. Paminėtini šie ryšininkai: Jonas Jonys 
iš Paramėlio kaimo, Adomas Nameika ir jo žmona Ieva, 
Malvina Švedaitė-Kuzmič, Antanas ir Marija Švedai, Mal
vina Jonytė-Narkauskienė iš Dubičių, Jonas ir Augustas 
Sereičikai iš Paramėlio kaimo, Ania Radik iš Kajučio 
vienkiemio, Josifas ir Aleksandras Gremutos iš Paramėlio, 
Ivanas Gudačas iš Raku kaimo, kuris anuomet buvo va
dinamas „partizanų duonos kepykla", Klimentas Sakovi- 
čius iš Matilių Katros, Ona Podmasko ir jos 4 sūnūs iš 
Stoju, Michailas ir Steponas Antukevičiai iš Raku ir dau
gelis kitų. Ryšininkai gaudavo ir perduodavo partizanams 
ginklus, platino atsišaukimus ir tarybinę spaudą. Partiza
nai Dubičiuose ir kituose kaimuose jautėsi kaip namie.

Didelį vaidmenį Kotovskio partizanų būryje vaidino 
partinė ir komjaunimo organizacijos. Kaip prisimena buvę 
partizanai Mikalojus Gremuta, Ivanas Filinovas, Stepanas 
Zerkinas, būryje buvo apie 20 komunistų. Komunistai ro
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dė drausmingumo ir narsumo pavyzdį kitiems partizanams. 
Būryje buvo nemaža komjaunimo organizacija: apie 70 
partizanų. Kur reikėdavo jaunuoliško ryžto, rizikos, eida
vo komjaunuoliai.

Kotovskio partizanų būrys susprogdino 14 priešo eše
lonų, sunaikino vokiečių karines įgulas daugelyje Vosyliš
kiu ir Sčiučino rajonų vietovių. Šimtai fašistų žuvo nuo 
partizanų kulkų. Būrys įvykdė 18 kovinių operacijų, su
naikino apie 28 km telefono-telegrafo linijų.

Daug partizanų nesulaukė pergalės dienos. Iš jų žuvo 
Anatolijus Stankevičius, Levas Aizikas, Dimitrijus Jonko, 
Leonidas Palamarčiukas, Ivanas Osipenka ir daugelis kitų.

Pagaliau 1944 m. vasarą atėjo išvadavimo diena. Su 
džiaugsmu partizanai sutiko raudonarmiečius. Dauguma 
partizanų tęsė kovą Raudonosios Armijos gretose iki per
galės prieš fašistinę Vokietiją. Kiti partizanai dirbo atku
riamąjį darbą Sčiučino, Varėnavo, Varėnos rajonuose. Jie 
naikino buržuazinių nacionalistų gaujas, kūrė Tarybas, 
pirmuosius kolūkius, kovojo už socializmo pergalės įtvirti
nimą.

Jau keleri metai buvę Kotovskio būrio partizanai ir jų 
ryšininkai susitinka su Dubičių tarybinio ūkio žmonėmis, 
prisimena kovų dienas. Dubičių tarybinis ūkis kartu su 
Varėnos miško pramonės ūkiu prie Paramėlio kaimo at
statė buvusią partizanų žeminę.

Keletas žodžių apie tai, koks buvo tolesnis Vakarų 
Baltarusijos Komunistų partijos Dubičių pogrindinio rajono 
komiteto narių likimas. Tarybinės Armijos gretose kovojo 
buvęs šio komiteto sekretorius Bronius Sinkevičius. Jis, 
1944 m. baigęs tankistų karo mokyklą, žuvo prie Buda
pešto. Šio komiteto narys Konstantinas Budko žuvo kovo
damas su fašistais ir buržuaziniais nacionalistais 1943 m. 
Kartu buvo nužudyta jo žmona ir dvi mokyklinio amžiaus 
dukros. Bronius Dabušinskas buvo nužudytas 1954 m. 
buržuazinių nacionalistų. To komiteto narį, tarybinį parti
zaną Edvardą Akstiną nužudė buržuaziniai nacionalistai 
1948 m. Jonas Jonys po Didžiojo Tėvynės karo dirbo Bal
tarusijos KP Rodūnios rajono instruktorium, Lietuvos KP 
Alytaus apskrities komiteto instruktorium. Vėliau jis mo
kėsi partinėje mokykloje, o nuo 1950 m. dirbo Pagėgių ra
jono prokuroru. 1961 m. po sunkios ligos. J. Jonys mirė.

Dubičių tarybinio ūkio žmonės neužmiršta komunistų 
pogrindininkų, prisimena Kotovskio būrio partizanus, bei 
kitus garbingus apylinkės žmones.
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DUBlClAI PASTARAISIAIS DEŠIMTMEČIAIS

JONAS AURYLA

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, tarybinė vy
riausybė, rūpindamasi Tarybų Sąjungos saugumu, įvedė 
Raudonąją Armiją į Vakarų Ukrainą, Vakarų Baltarusiją 
ir Vilniaus kraštą. TSRS vyriausybė dalį Vilniaus krašto 
netrukus perdavė Lietuvai, tačiau lietuvių gyvenamos te
ritorijos su Švenčionimis, Šalčininkais ir Druskininkais, 
taip pat ir Dubičiai liko Baltarusijos TSR. Tuo metu, kai 
Lietuvos Respublikoje dar tebebuvo privati žemės 
ir visų gamybos priemonių nuosavybė, Dubičiuose ir jų 
apylinkėse prasidėjo naujas kuriamasis darbas. Buvę Kal
vių dvaro kumečiai bei mažažemiai valstiečiai pradėjo 
dirbti žemę kolektyviai. Jie 1940 metų pavasarį, sujung
dami buvusio Kalvių dvaro, Dubičių klebonijos bei dau
gelio savanorių aplinkinių valstiečių žemes, organizavo 
K. Vorošilovo kolūkį. Kolūkio pirmininku išsirinko ko
munistą pogrindininką Motiejų Malmygą1.

1 Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija.— V., 1968.— T. 2.— 
P. 503.

K. Vorošilovo kolūkyje buvo sudarytos dvi brigados: 
Kalvių ir Dubičių. Joms vadovavo Juozas Nedzveckas ir 
Jonas Bukeika. Pirmieji kolūkiečiai buvo Ona Oresienė 
(Dzikevičienė), Stasys Raginis, Ieva Nameikienė, Juozas 
Dzikevičius, Pranas Avižinis ir kt. Kolūkis priklausė Ro
dūnios rajono Dubičių apylinkei. Kolūkio pirmininkas Mo
tiejus Maimyga buvo mažaraštis, todėl, praslinkus porai 
mėnesių po ūkio organizavimo, kolūkio pirmininku buvo 
išrinktas Kazys Jonys. Ūkyje pradedami pirmieji kolekty
viniai darbai. Į pagalbą kolūkiečiams atsiunčiamas trakto
rius. 1940 metų vasarą įvyko pirmoji kolektyvinė rugia
pjūtė.

TSRS AT VII sesija 1940 m. rugpjūčio 3 d. vieningai 
priėmė Lietuvą į TSRS sudėtį ir perdavė jai lietuvių gy
venamą Švenčionių. Šalčininkų ir Druskininkų teritoriją. 
Taip K. Vorošilovo kolūkis tampa vienu iš pirmųjų Tary
bų Lietuvos kolūkių. Šio kolūkio pirmieji metai buvo sun
kūs: dėl kolektyvinio ūkininkavimo įgūdžių ir žemės ūkio 
technikos bei pašarų stokos didelė dalis žemės liko dirvo
nuoti, 1940—1941 metų žiemą krito daug gyvulių. Tačiau 
su trūkumais buvo kovojama. K. Vorošilovo kolūkis turėjo 1 
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tokią pasėlių struktūrą: žieminių — 35 ha, vasarinių — 45 
ha, bulvės—daržovės užėmė 11,5 ha, pašariniai šaknia
vaisiai — 1 ha, daugiamečių žolių — 3,5 ha. Kolūkis turėjo 
12 arklių, iš jų 5 darbinius, 8 galvijus, iš jų 4 karves, 17 
kiaulių ir 21 avį.

Tačiau pradėtą kurti naują gyvenimą nutraukė hitleri
ninkų antplūdis, kolektyvinis ūkis iširo. Į Kalvių dvarą 
vėl sugrįžo ponas, anksčiau priklausiusi kunigui žemė vėl 
atiteko klebonui. Buvę kumečiai vėl turėjo lenkti savo nu
garas ponui ir klebonui.

Tarybinei Armijai išvadavus Lietuvą, Kalvių dvaro že
mė antrą kartą išdalijama buvusiems kumečiams ir maža
žemiams valstiečiams. Ją gavo Strukelio, Adomonio, Mike
levičiaus ir kitų šeimos, kartu su žeme darbo valstiečiams 
buvo suteikiama parama galvijais, žemės ūkio inventoriu
mi, statybinėmis medžiagomis, kreditu. Dubičių apylinkės 
Tarybos nurodymu, kalvis Aleksas Korkutis, gyvenantis 
Raku kaime, ėmėsi remontuoti žemės ūkio inventorių nau
jakuriams. Apylinkės Taryba stengėsi padėti gerai pasi
rengti sėjai2.

2 Tarybinis balsas.— 1948.— Spal. 10.

Tik naktimis besibastantys buržuaziniai nacionalistai 
nedavė žmonėms ramybės. Nuo jų rankų žuvo komjau
nuolis Vincas Antukevičius. Vis dėlto apylinkės valstie
čiai noriai prisidėjo prie naujo gyvenimo kūrimo, akty
viai dalyvavo vietos ir aukščiausiųjų Tarybų valdžios or
ganų rinkimuose.

Valstiečiams buvo aiškinama, jog, atskirai dirbdami že
mę, net gaudami valstybės paramą, jie iš esmės negalės pa
gerinti savo gyvenimo, nes pavienis darbas yra nenašus, o 
mažuose jų žemės rėžiuose nebus galima panaudoti tech
nikos. Dubičių apylinkės valstiečiai stebėjo pirmųjų kol
ūkių kūrimąsi Tarybų Lietuvoje pokario metais. Dubičėnai 
išgirdo ir apie Kapsuko rajono pirmųjų kolūkių laimėji
mus. Respublikoje 1949 metais prasidėjo masinis valstiečių 
stojimas į kolūkius. Kolektyvizacijos pionieriais Dubičių 
apylinkėje tapo Kalvių kaimo gyventojai. Jie 1951 m. lap
kričio 10 d. sukūrė kolūkį „Pergalė". Pirmininku išsirinko 
to paties kaimo valstietį Stepą Vaitonj. 1952 m. Dubičių, 
Mantotų, Podubičių, Šilinių, Karaviškių kaimų valstiečiai 
sukuria Dubičių kolūkį. Jam vadovauja Dubičių kaimo 
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valstietis Jonas Švedas. Kitais metais kolūkio pirmininku 
išrenkamas Mikas Švedas.

1952 m. susikūrė kolūkis „Aušra", kurį sudarė Raku, 
Balbutų kaimo valstiečiai. Jo pirmininku iš pradžių buvo 
Raku kaimo valstietis Jokūbas Lanevskis, vėliau — Vladi
miras Pradkinas.

Pirmieji kolūkinio gyvenimo metai buvo ypač sunkūs 
Dubičių apylinkės kolūkiams, nes visi buvę valstiečiai bu
vo mažažemiai, gyveno smėlėtose, pelkėtose žemėse. Ko
lūkiams labai trūko pastatų gyvuliams laikyti. Pirmininkai 
buvo menko išsilavinimo, ūkiai neturėjo technikos. Kolū
kiai tik retkarčiais nuomojo iš MTS traktorius, bet jų dar
bas dažnai būdavo prastas. Pasitaikydavo visuomeninio 
turto grobstymo atvejų.

1954 m. vasario mėn. „Pergalės" ir Dubičių kolūkiai 
susijungė. Sustambintam kolūkiui liko „Pergalės" pavadi
nimas, o pirmininku buvo išrinktas Vladas Grinevičius. 
Kolūkyje prasidėjo pirmosios visuomeninės statybos dar
bai. Apie tai Varėnos rajono laikraštis 1954 m. balandžio 
mėn. rašė: „Pergalės" kolūkio statybininkų brigada, vado
vaujama brigadininko Švedo, vykdo statybinius darbus. 
Numatoma pastatyti 100 vietų kiaulidė, tvartas stambiems 
raguočiams, į kolūkio centrą pergabenti keletą sandėlių 
grūdams"3. „Pergalės" kolūkyje pagyvėjo ir kiti darbai.

3 Tarybinis balsas— 1954.— Bal. 10.

Dubičių apylinkės ūkiuose buvo pradėti pirmieji me
lioravimo darbai.

1957 m. vasario mėn. prie „Pergalės" kolūkio prijun
giamas atsiliekantis kolūkis „Aušra". Kolūkio pirminin
ku išrenkamas Dimitrijus Ničiūškinas. Ūkyje tęsiasi melio
ravimo darbai.

Tais metais pagal mėsos gavybą „Pergalės" kolūkis 
tarp rajono kolūkių nusmuko į paskutinę vietą. Pieno ga
vyba buvo mažesnė už rajono vidurkį. Tų metų geriausia 
ūkio melžėja Marė Balciukevičiūtė, primelžusi vidutiniš
kai po 1311 kg pieno iš karvės, tarp rajono melžėjų užė
mė tik 25-ąją vietą.

1958 m. rajone buvo 22 ūkiai, 1959 m.— 25 ūkiai ir 
1960 m. — 22 ūkiai. 1959 m. kolūkis „Pergalė" buvo pa
vadintas „Ūla".

Kolūkio pirmininkai keitėsi: 1959 m. vasario mėn. vie
toj D. Ničiūškino pirmininku buvo išrinktas Domas Iva
nauskas, o 1960 m. gegužės mėn.— Vytautas Pupkus, ta-
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čiau reikalai kolūkyje negerėjo. Ūkis buvo vienas iš labiau
siai atsiliekančių Varėnos rajone. Reikėjo daryti esminius 
pertvarkymus. _

1961 m. kovo mėn. atsiliekančio „Ūlos" kolūkio pa
grindu buvo įkurtas Dubičių tarybinis ūkis. Tarybinio ūkio 
direktoriumi paskiriamas Domas Chmieliauskas4. I susikū
rusį tarybinį ūkį priimami specialistai ir darbininkai: vyr. 
agronomu — Nijolė Burneikaitė, vyr. zootechniku — Genė 
Šukienė, darbininkais—Juozas Malmyga, Konstantinas 
Utovka, Adolfas Bogdzevičius, Aleksandras Golubas ir 
daug kitų.

4 Dubičių tarybinio ūkio archyvas. Įsakymų knyga, 1. 1.
5 Tarybinis balsas.— 1961.— Liep. 22.

Dubičiuose prasidėjo naujas gyvenimas. Pelkynuose 
dirba galinga technika. Atsiranda vis nauji kultūrinių pie
vų hektarai. Darbininkai už darbą kiekvieną mėnesį gauna 
atlyginimą. Pasikeičia darbininkų pažiūra į visuomeninį 
darbą. Apie Dubičių pelkių sausinimą rajono laikraš
tis rašė: „...tik Tarybų valdžia ir tarybinė santvarka įgali
no valstietį taip sėkmingai šturmuoti pelkynus. Ryškus 
kovos su gamtos gaivališkomis jėgomis pavyzdys yra Du
bičių pelkių nusausinimas. Ilgus amžius stovėjo ši žemė, 
neliesta žmogaus rankų. Pelkėse žėlė viksvos ir skurdūs, 
neįžengiami krūmai. O šiandien šių plotų jau neatpažin- 
tum. Kur buvo pelkės, ten žaliuoju kilimu pasipuošė kul
tūrinės pievos. Dar didesnės perspektyvos ateičiai. Ki
tais metais veiks šieno miltų agregatas, kuris gamins ke
lis tūkstančius tonų šio vertingo pašaro per metus. Naujai 
organizuotas Dubičių tarybinis ūkis laikys iki 1000 galvų 
galvijų ir naudos apie 2000 ha kultūrinių pievų, iš kurių 
nuims po du tris derlius"5.

1961—1965 metai Dubičių tarybiniam ūkiui buvo kūri
mosi ir stiprėjimo laikotarpis. Čia daug lėmė valstybės 
parama. Ūkyje buvo kuriami pagrindiniai gamybiniai ir 
amortizaciniai fondai, keitėsi darbininkų pažiūra į darbą. 
Pirmasis Dubičių tarybinio ūkio direktorius D. Chmieliaus
kas LKP Varėnos rajono V konferencijoje 1961 metais 
kalbėjo: ....Dubičių tarybinis ūkis egzistuoja vos penki
mėnesiai, bet iš kolūkio, kuriame nebuvo nei sėklos, nei 
trąšų, nei visuomeninių pastatų, išryškėja stiprus ateities 
gamybinis ūkis. Jau dabar ūkyje sparčiai vykdomos sta
tybos— statomi du gyvenamieji namai, autobazė, kiauli
dė, siloso tranšėja ir kiti įrengimai. Matydami ūkio kilimą. 
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pakeitė pažiūrą į darbą ir darbininkai. Jų dabar nereikia 
raginti dirbti, nes už darbą gauna atlyginimą. Išnyko ir 
anksčiau buvę neigiami reiškiniai — vagystės, sukčiavi- 
mas± nes darbas tapo gyvybine reikme"6.

Ūkio žemės naudmenos ir gamybos rodikliai tokie:

1 lentelė

6 Tarybinis balsas.— 1961.— Rūgs. 9.

1961 1962 1963 1964 1965

Žemės ūkio naudmenų paskirstymas, ha

Iš viso žemės ūkio naudmenų 1536 1593 1594 1683 1731
Ariamos 709 632 633 633 608
Pievos (natūralios) 560 574 574 729 896

iš jų kultūrinės — — — — —
Ganyklos 267 377 377 321 227

iš jų kultūrinės — — — — —

Pasėlių struktūra nuo ariamos žemės, ha

Grūdinės 239 301 387 375 305
iš jų žiemkenčiai 191 257 249 n.d. n.d.

Bulvės 51 74 88 74 65

žemės ūkio kultūrų derlingumas, cnt/ha

Grūdinės 7,4 5,5 7 3,9 8,5
Bulvės 80 61 56 75,6 52,1
Pašariniai šakniavaisiai 72,9 88,0 79 360 315
Pagaminta žolės miltų
100 ha ž. ū. naudmenų tenka

— — 4849 3885 7361

galvijų
100 ha ž. ū. naudmenų tenka

14,4 24,6 35 28,2 30,5

karvių 9,7 9,5 13 12,2 14
100 ha ciriamos tenka kiaulių 
Gauta pieno 100 ha ž. ū.

112 83 74 109 114

naudmenų, cnt
Primelžta vidutiniškai iš

72 141 235 281 396,5

vienos karvės, kg 
Gauta mėsos 100 ha ž. ū.

1126 1721 1987 2285 2824

naudmenų, cnt
Gauta kiaulienos 100 ha aria

11,3 25 41 29 73,4

mos, cnt
Penimų galvijų paros pries

9 26 63 75,6 110,8

voris, g 253 321 559 442 568

Augalininkystės produktų 1 cnt savikaina, rb
Grūdinių kultūrų n.d. 22,69 19,63 39,80 18,26
Bulvių n.d. 4,48 5,79 6,58 6,76
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Tęsinys

1961 1962 1963 1964 1965

Gyvulininkystės produktų 1 cnt savikaina, rb

Pieno 
Galvijienos 
Kiaulienos

15,50 19,09
116,71 132,56
146,04 197,47

17,24
101,65
114,43

15,8C 12,76
141,11 108,84
163,42 118,36

Ekonominiai ūkio rodikliai

Pagrindinių gamybinių fondų
vertė, tūkst. rb 249,1 366 562,2 1051,7 1172,3

Apyvartinių fondų vertė,
tūkst. rb 81,4 102,4 184,8 235,2 235,2

Grynosios pajamos (pelnas),
tūkst. rb 3,6 —20,6 3,5 —55,7 -9,9

Yra darbingų žmonių 210 240 331 318 296
Vidutinis mėnesinis uždarbis

gyvulininkystėje, rb n.d. 71 64,9 99,6 106
Mechanizatoriaus, rb n.d. n.d. n.d. 48,5 43

1 lentelė sudaryta iš rajono gamybinės valdybos Dubičių tarybinio 
ūkio metinių apyskaitų duomenų. Dubičių tarybinio ūkio archyvas

Kaip matyti iš pateiktos lentelės, ūkis pirmajame savo 
raidos penkmetyje beveik kiekvienus metus užbaigė su 
nuostoliu. Tačiau sparčiais tempais augo ūkio pagrindiniai 
fondai, sudarantys pagrindą ūkio ekonomikai vystyti. Kiek
vienais metais ūkyje didėjo gyvulių skaičius bei gauna
mos produkcijos kiekis. 1962 m. ūkis įsigijo 40 olandų 
juodmargių veislės telyčių. Tai padėjo didėti pieno gavy
bai. Tais pačiais metais pradėta ūkyje žolės miltų gamyba. 
Iš esmės iki 1965 metų buvo baigta visų visuomeninių 
pastatų statyba. Apie spartų ūkio vystymąsi 1963 m. sau
sio mėn. Varėnos gamybinės valdybos I partinėje konfe
rencijoje D. Chmieliauskas kalbėjo: ,,... organizavus mūsų 
tarybinį ūkį atsilikusio kolūkio bazėje, per pusantrų metų 
jame gyvulių skaičius padidėjo keturis kartus, kiaulių — 
šešis kartus. Smarkiai padidėjo gyvulininkystės produktų 
gamyba. Siekiant ir toliau didinti šių produktų gamybą, 
ūkis gerina gyvulių veislę, įsigijo olandų juodmargių veis
lės gyvulius. Pašarų bazei stiprinti padeda pievų sausini
mo ir sukultūrinimo darbai. Pievų šiemet sukultūrinta 
372 ha"7.

7 Raudonoji vėliava.— 1963.-— Saus. 5.
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Ūkyje daug dėmesio buvo skiriama žmonių buitinėms 
sąlygoms gerinti. Buvo pastatyti du suomiški namai, du 
mediniai namai po keturis butus, du mūriniai gyvenamieji 
namai (vienas astuonių, kitas keturių butų), tipinė pirtis.

1961 metų geriausia ūkio melžėja Bronė Tuminskaitė, 
primelžusi vidutiniškai iš kiekvienos jos prižiūrimos kar
vės po 1220 kg pieno, užėmė tarp rajono melžėjų trečią 
vietą, o geriausia tų metų rajono melžėja iš „Dzūkų krašto" 
kolūkio primelžė po 2607 kg pieno iš karvės. 1964 metais 
geriausios rajono melžėjos buvo Teresė Arabkovič, pri
melžusi vidutiniškai iš kiekvienos karvės po 3534 kg, Felė 
Sonko — po 3246 kg ir trečią vietą užėmė Stasė Kože- 
nevska, primelžusi po 3124 kg. Analogiški buvo ir 1965 
metų rodikliai: T. Arabkovič primelžė po 4626 kg, S. Ko- 
ženevska — po 3902 kg. 1961 m. vidutinis galvijų priesvo
ris buvo 253 g, o 1964 m. jis siekė 442 g, kitais metais — 
568 g. Kai kurie gyvulininkystės darbuotojai gaudavo re
kordinius tų metų rodiklius: 1964 m. Galina Lebedevič nu
penėjo 25 veršelius, kurių vidutinis paros priesvoris bu
vo 906 g, 1965 m. veršelių prižiūrėtojos Marijos Korbut 43 
prižiūrimų veršelių vidutinis paros priesvoris buvo po 
860 g.

Sparti ūkio raida ir kai kurių ūkio pirmūnų geri asme
niniai rezultatai leido ūkio vadovams drąsiau planuoti 
ūkio ateitį.

Dideli nuopelnai gerinant kolūkio padėtį priklausė 
pirmajam direktoriui D. Chmieliauskui. Jis anksčiau dirbo 
LKP Varėnos rajono komiteto trečiuoju sekretoriumi. Pa
lyginti per trumpą laiką D. Chmieliauskas sugebėjo pa
kelti buvusio kolūkio ekonomiką: ūkis įžengė į rajono 
pirmaujančių ūkių tarpą. Tačiau pablogėjus sveikatai, 
D. Chmieliauskas 1965 m. sausio 20 d. iš direktoriaus pa
reigų pasitraukė, o praslinkus keletui mėnesių — mirė. 
Ūkio direktoriumi tapo Valentinas Pečiulis (iki 1966 m. 
birželio 1 d.). Vėliau jį pakeitė buvęs rajono gamybinės 
žemės ūkio valdybos zootechnikas Edvardas Baziliauskas.

Tolesniam ūkio kilimui nemažą reikšmę turėjo TSKP 
CK 1965 m. kovo plenumas, jo nutarimai, kurie numatė 
žemės ūkio gamybos produktų realizavimą pagal zonas, 
ir tai leido ūkiams gauti papildomas pajamas.

Dubičių tarybinio ūkio žemės ūkio naudmenų pasis
kirstymas, žemės ūkio kultūrų derlingumas, gyvulių skai
čius bei jų produktyvumas ir ūkio ekonominiai rodikliai 
1966—1971 m. buvo tokie:
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2 lentele

1966 1967 1968 1969 1970 1971

Žemės ūkio naudmenų pasiskirstymas, ha
Iš viso ž. ū. naud-

menų 1731 1284 1393 1527 1578 1588
Ariamos 608 486 477 519 520 520
Pievos 896 663 871 649 670 670

iš jų kultūrinės 576 592 710 622 643 643
Ganyklos 277 135 135 353 383 393

iš jų kultūrinės —

Pasėlių struktūra

— — 77

nuo ariamos žemės, %

77 77

Grūdinės 60 42,8 63,9 57,0 58,9 59,2
iš jų žiemken-
čiai 38,7 31,3 47,8 38,5 32,7 28,8

Bulvės

Žemės

11,0 11,3 10,5 9,6

ūkio kultūrų derlingumas, cnt/ha

9,6 9,6

__ 9,9 12,2 13,8 17,0 18,0 19,0
Grūdinės 11 13,3 13,3 19,3 19,4 18,9

91 136 130 142 142 108.3
Bulvės 113 143 143 131 149 138
Pašariniai šaknia 330 438 315 313 319 314

vaisiai 259 365 321 351 338 288
Žolės miltų gamy

ba, cnt 7206 8010 6907

Gyvulininkystė

7180 7840

100 ha ž. ū. naud
menų tenka 35,1 36,5 43,6 47,4 50,2 51,0
galvijų 26,8 31,5 31,6 34,8 38,6 38,8

100 ha ž. ū. naud
menų tenka 16,0 18,4 19,3 21,6 21,0 20,4
karvių 11,4 13,3 12,4 12,7 12,9 13,0

100 ha ariamos 37,1 39,6 37,7 46,4 56,5 55,0
tenka kiaulių 26,8 32,4 41,7 61,3 66,2 66,3

Primelžta vidutiniš
kai iš vienos kar 2887 3197 3113 3224 3259 2868
vės pieno, kg 2220 2574 2815 2831 2898 2807

Gauta pieno 100
ha ž. ū. naudme 411,9 615,0 594,5 654,4 693,5 614,4
nų, cnt 237,3 327,3 347,8 358,8 377,1 361,0
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Tęsinys

1966 1967 1968 1969 1970 1971

Penimų galvijų pa
ros priesvoriai, g

567 802 1250 1224 889 806
663 710 789 724 705 632

Gauta mėsos 100 
ha ž. ū. naud 81,9 117,6 98,6 87,6 100,6 118,8
menų, cnt 62,6 92,6 102,9 114,9 128,0 140,7

Pastaba. Lentelėje nurodytų trupmenų skaitiklis rodo ūkio gamybos 
rodiklį, vardiklis — rajono ūkių vidurkį

2 lentelė sudaryta remiantis Varėnos raj. gamybinės žemės ūkio 
valdybos leidinio „Ekonominiai rodikliai" atitinkamų metų duomenimis

3 lente lė

1966 1967 1968 1969 1970 1971

Bendrosios produk
cijos vertė, tūkst.
rb 598,5 613,0 666,0 752,0 885,3 573,3

Gamybai išleistam 
rb tenka bendro
sios produkcijos 1,16 1,33 1,21 1,14 1,12 0,80
rublių 1,00 1,04 0,94 0,98 0,80 0,74

Augalininkystės produktų 1 cnt savikaina, rb

Grūdinių kultūrų
17,56 16,39 14,87 14,04 13,55 13,00
15,99 15,31 15,71 13,29 14,90 12,99
6,41 4,70 5,28 6,22 6,02 7,80

Bulvių 7,58 6,70 7,55 7,25 7,08 7,92

Gyvulininkystės produktų 1 cnt savikaina, rb

Pieno
14,42 13,03 14,30 15,88 16,10 17,90
17,78 16,46 18,77 19,21 19,82 20,67

Galvijienos
128,6 108,2 105,67 108,3 135,06 151,62
117,33 114,18 127,99 121,0 142,60 161,63

Kiaulienos
130,1 137,48 148,09 164,6 152,04 176,43
130,96 134,11 144,36 147,9 172,69 180,93

Pagrindinio gamy
bos fondo vertė,
tūkst. rb 1023,6 1192,0 1341,1 1424,5 1680,4 1548,4

Apyvartinių fondų
vertė, tūkst. rb 315,6 333,0 423,9 497,0 551,0 551,0

Gauta piniginių pa
jamų, tūkst. rb 480,1 541,0 500,7 512,7 671,6 679,8
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Tęsinys

1966 1967 1968 1969 1970 1971

Grynosios pajamos
(pelnas), tūkst. rb 97,3 136,5 89,2 88,5 190,4 151,9

Ūkio rentabilumas, 17 35 22 71,5 40,4 21,7
% 15 20 25 13,9 32,5 27,8

Gyvulininkystės ren
tabilumas, %

_43_
29 44:29 36:18 31:24 61,5:48,9 46:47

Pieno gavybos ren
tabilumas, %

17 27 28 14 39,4 20
-8 0 —7 -10 5,5 4

Augalininkystės 
rentabilumas, %

—8 23 26 23 2,8 — 11
-60 -65 — 14 -9 -12,2 -13

Dalyvavimas gamyboje
Yra darbingų žmo

nių 295 275 306 296 297 266
Išdirbta vieno dar

bininko viduti
niškai darbo die 297 261 243 239 236 274
nų 227 230 . 222 230 244 243

Darbo dienos vertė, 
rb

2,57
2,75

3,36
3,06

3,29
3,62

3,54
3,73

4,02
4,15

3,93
4,37

Vidutinis mėnesio uždarbis, rb

Gyvulininkystėj e
110 88 107 105 101 146

77 85 107 106 113 104

Mechanizatoriaus
113 111 97 100 127 122
69 97 106 105 112 124

Pastaba. Lentelėje nurodytų trupmenų skaitiklis rodo ūkio gamybos 
rodiklį, vardiklis — rajono ūkių vidurkį

3 lentelė sudaryta remiantis Varėnos raj. gamybinės žemės ūkio 
valdybos leidinio „Ekonominiai rodikliai" atitinkamų metų duomenimis

Aštuntajame penkmetyje pasiekti Dubičių tarybinio 
ūkio rodikliai yra ne tik didžiausi ūkio istorijoje, bet kai 
kuriais atžvilgiais didžiausi ir visame rajone. Dubičių ta
rybinis ūkis už savo produkciją gauna vis didesnį pelną. 
Iš jo sudaromi materialinio skatinimo ir socialinių-kultūri- 
nių rengimų fondai. Šių fondų turėjimas leidžia skatinti 
už gerą darbą ūkio darbininkus.

Šiandien Varėnos rajono Dubičių apylinkė ne nuskuręs 
užkampis, o klestintis kraštas. Vietoj buvusių pelkių tę-
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siasi plačios kultūrinės lankos. Iś Varėnos nauju keliu į 
Dubičius ir kitus apylinkės kaimus galima nuvažiuoti au
tobusu keturis kartus per dieną. Geras susisiekimas su kai
mynais Tarybų Baltarusijos Gardino srities centru. Ūkyje 
pastatytos mūrinės karvidės bei veršides, kuriose yra 
įrengti mėšlo šalinimo mechanizmai, melžimo bei girdymo 
agregatai. Pradėti kiaulidžių kompleksinio mechanizmo 
darbai. Darbininkų darbui palengvinti Jermose yra karš
tas vanduo, vonios, skalbimo mašinos. Ūkio grūdai laiko
mi visiškai mechanizuotame 800 t talpos sandėlyje. Yra 
pastatyti kombinuotųjų pašarų ir mineralinių trąšų sandė
liai. Visai mechanizuotos ir mechaninės dirbtuvės. Laukuo
se dirba šiuolaikinė technika.

Tačiau bene didžiausias laimėjimas — darbštus ta
rybinis žmogus. Jam ūkyje yra sudarytos sąlygos dirbti, 
mokytis, kultūringai praleisti laisvalaikį. Ūkio darbininkų 
vaikai mokosi dviaukštėje devynmetėje mokykloje, ku
rioje vakarais suolus užima jų tėvai. Yra kultūros namai, 
biblioteka, valgykla, pirtis, vaikų darželis. Statomi visuo
meniniai ir individualūs pastatai. Vien tarybinio ūkio dau
giabučiuose namuose, kurių daugiau kaip pusė su visais 
patogumais, gyvena 34 šeimos.

Partija ir tarybinė vyriausybė aukštai įvertino dubičė- 
nų triūsą keliant ūkio ekonomiką. Už gamybos rodiklius 
melžėja Teresė Arabkovič, kiaulių šėrėją Genė Jonienė, 
laukininkystės darbininkas Vasilijus Gudačas, vairuotojas 
Algis Grigelevičius apdovanoti „Garbės ženklo" ordinu. 
Visasąjunginės liaudies ūkio pasiekimų parodos bronzos 
medaliais apdovanotos melžėjos Janė Rabkovič ir Stasė 
Utovka. Ūkyje dirba 11 komunistinio darbo spartuolių.

Kovose sustiprėjo tautų draugystė. Dubičių tarybinia
me ūkyje petys į petį dirba lietuviai, baltarusiai, lenkai 
ir rusai. Draugiški santykiai palaikomi su broliškos Tary
bų Baltarusijos Sčiučino rajono „Pervomaiskij" bei „Zna- 
mia Sovetov" tarybiniais ūkiais, Voronovo rajono „Zaria“ 
kolūkiu. Vieni kitiems padeda, lenktyniauja.



DUBIČIŲ TARYBINIO ŪKIO 
EKONOMIKOS APŽVALGA

ALGIRDAS TAMOŠIŪNAS

Dubičių tarybinis ūkis buvo įkurtas 1961 m. buvusių 
kolūkių pagrindu. Bendras ūkio žemės plotas 1972 m. bu
vo 3131 ha, iš jų 1562 ha žemės ūkio naudmenų, iš kurių 
494 ha ariamos žemės. Ūkio teritorijoje vyrauja lyguminis 
reljefas. Laukų masyvai čia kiek didesni negu kituose Va
rėnos rajono ūkiuose. Durpinių dirvožemių plotų taip pat 
daugiau. Nuo 1961 m. Dubičiuose buvo pradėta kultūrinti 
žemės ūkio naudmenas, įrengtos kultūrinės pievos ir ga
nyklos. Sukultūrintų žalienų 1973 m. ūkis turėjo 720 ha. 
Žemdirbystės sąlygos Dubičių tarybiniame ūkyje kiek pa
lankesnės negu kituose Varėnos rajono ūkiuose. Tai maty
ti ir iš žemės ekonominio įvertinimo — 25 balai. Pagal šį 
rodiklį šiek tiek geresnėje padėtyje yra tik „Naujo gyve
nimo" kolūkis ir Vydenių tarybinis ūkis, kurių žemės 
įvertintos 26 ir 27 balais. Varėnos rajono kolūkių žemės 
vidutiniškai įvertintos 21 balu, tarybinių ūkių — 23 balais.

Ūkio teritorijoje, be centrinės Dubičių gyvenvietės, yra 
Balbutų, Kalvių, Mantotų,_Rakų, Podubičių, Stoju kaimai, 
kuriuose yra 223 kiemai, ūkis yra toli nuo rajono centro, 
o apylinkėje didesnių pramonės įmonių nėra, todėl dau
gumas darbingo amžiaus žmonių dirba tarybiniame ūky
je. Darbo jėgos ištekliai, atsižvelgiant į gamybos struktū
rą ir techninio aptarnavimo lygį, visiškai patenkina dabar
tinius poreikius. Darbo jėgos išteklius apibūdina tokie duo
menys: vienam darbuotojui Dubičiuose 1972 m. teko 5,7 
ha žemės ūkio naudmenų, iš jų 1,8 ha ariamos žemės. Tuo 
tarpu vidutiniškai respublikos tarybiniuose ūkiuose vie
nam darbuotojui teko 10 ha žemės ūkio naudmenų, iš jų 
6,5 ha ariamos žemės. Vienas darbuotojas šiame ūkyje 
1972 m. išdirbo vidutiniškai 268 darbo dienas, o rajono 
tarybiniuose ūkiuose — 236, kolūkiuose — 193. Tai paaiš- 
kintina tuo, kad dalis Dubičių tarybinio ūkio žmonių apie 
penkis mėnesius per metus gamina žolės miltus, dirba ūkio 
lentpjūvėje, statybose, remontuoja techniką.

Dabartiniame žemės ūkyje yra plačiai naudojamos su
dėtingos mašinos ir mechanizmai, o pati gamybos techno
logija reikalauja išmanymo. Ypatingas vaidmuo tenka 
darbininkams, aptarnaujantiems technines gamybos prie
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mones, naudojamas laukininkystėje ir gyvulininkystėje. 
Gamybos vystymo sėkmė priklauso nuo to, kiek ūkis turi 
traktorininkų, kombainininkų, vairuotojų, elektrikų, kva
lifikuotų gyvulininkystės fermų darbuotojų.

Varėnos rajono ūkiuose mechanizatorių kadrai pasi
skirstę gana netolygiai. Antai Merkinės tarybinis ūkis 
1972 m. dešimčiai traktorių turėjo 14 traktorininkų, o 
„Vienybės" kolūkis — tik 7. Dubičiuose vienam traktoriui 
vidutiniškai tenka 1 traktorininkas. Atsižvelgiant į tai, kad 
nuimant derlių tie patys mechanizatoriai valdo javų nuė
mimo ir bulvių kasimo kombainus, traktorininkų šiame 
ūkyje turėtų būti daugiau.

Daug dėmesio Dubičiuose skiriama vairuotojų ir me
chanizatorių kvalifikacijos kėlimui. Paskutiniais metais 
savo kvalifikaciją pakėlė 5 vairuotojai, iš jų vienas yra 
I klasės sunkvežimio vairuotojas Zigmas Pranevičius. Iš 
20 ūkio traktorininkų vienuolika yra I—II klasės mecha
nizatoriai, iš jų I klasės traktorininkai — Kuzma Antuke- 
vičius ir Vitoldas Olechnovičius. I—II klasės traktorininkų 
skaičiumi Dubičiai tarp rajono ūkių užima vienuoliktą 
vietą.

Mechanizavus karvių melžimą, fermų darbininkėms 
Bronei Bagdzevičienei, Ulinai Bagdzienei, Julijai Janka- 
vičiūtei, Antosei Juchnevičienei, išėjusioms specialius 
mokslus, suteikti gyvulininkystės meistrių vardai.

Žemės ūkyje gamybos priemones sudaro traktoriai, 
kombainai, įvairūs varikliai, žemės ūkio mašinos ir padar
gai, transporto priemonės, produktyvieji gyvuliai, įvairūs 
pastatai ir įrenginiai. Apsirūpinimo pagrindinėmis gamy
bos priemonėmis lygį apibūdina pagrindinių fondų vertė, 
tenkanti žemės ploto vienetui, taip pat vienam darbuoto
jui. Skaičiuojant vienam hektarui žemės ūkio naudmenų, 
Dubičiai 1972 m. pagrindinių gamybinių fondų turėjo už 
954 rb. Pagal šį rodiklį jie atsiliko tik nuo Druskininkų 
tarybinio ūkio. Paskutiniu metu Dubičius pralenkė ir Pir
čiupiu kolūkis. Vis dėlto Dubičiai palyginti yra geresnėje 
šiuo atžvilgiu padėtyje negu kiti Varėnos rajono ūkiai. 
Pavyzdžiui, pagrindinių gamybos fondų žemės ploto vie
netui Dubičiai turi 34% daugiau negu kiti rajono kolūkiai.

Palyginti su kitais rajono tarybiniais ūkiais, Dubičiai 
turi daugiau traktorių ir automobilių. Siame ūkyje vienam 
traktoriui tenka 74 ha, o vienam sunkvežimiui — 97 ha 
žemės ūkio naudmenų, tuo tarpu Varėnos rajono tarybi
niuose ūkiuose — atitinkamai 80 ir 19 % daugiau. Sis iš 
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dalies geresnis apsirūpinimas minėtomis gamybos priemo
nėmis yra nulemtas geografinių ir gamybinių šio ūkio ypa
tybių: palyginti didelis atstumas nuo rajono centro ir kitų 
produkcijos realizavimo bei materialinio aprūpinimo punk
tų. Kultūrinės pievos Dubičiuose yra išsisklaidžiusios di
delėje teritorijoje, todėl žalioji masė prie žolės miltų ga
mybos agregatų vežama net apie dešimt kilometrų. Dėl 
to taip pat būtina turėti daugiau traktorių, ypač ratinių.

Pagrindinių žemės ūkio kultūrų auginimas ir nuėmimas 
dabar Dubičiuose yra iš esmės mechanizuotas. Rankų dar
bas dar naudojamas prižiūrint pašarinius šakniavaisius ir 
nuimant jų derlių. Apskritai pagal žemės naudmenų plotą 
ir gamybos apimtį Dubičiams žemės ūkio technikos lau
kininkystėje pakanka. Technikos kiek trūksta dorojant 
šieną. Nors sunkvežimių yra palyginti daug, tačiau dau
gumas jų susidėvėję, ir juos reikia pakeisti.

Dubičiuose daug nuveikta gerinant ūkio kelius, elek
trifikuojant bei telefonizuojant gamybinius pastatus ir at
skiras gyvenvietes. Dabar be didesnio vargo kiekvienu 
metų laiku galima susisiekti su Raku ir Kalvelių gamybi
niais centrais. Visi gamybiniai pastatai yra telefonizuoti, 
kaimai — elektrifikuoti.

Nusausinus ir sukultūrinus žemės ūkio naudmenas, tin
kamai naudojant mineralines ir organines trąšas, kylant 
žemdirbystės kultūrai, Dubičiuose buvo sudarytos visos 
objektyvios sąlygos didinti žemės ūkio kultūrų derlingu
mą. Antai javų derlingumas 1965—1971 m. padidėjo nuo 
8,5 iki 19,0 cnt/ha, bulvių — nuo 52 iki 140 cnt/ha. Išau
go šakniavaisių ir kitų pašarinių kultūrų derlius. Pagrindi
nis rezervas — tai kultūrinių pievų našumo didinimas. Iš 
didesnės dalies kultūrinių pievų derliaus gaminami žolės 
miltai. Dviem agregatais kasmet pagaminama apie 800 t 
žolės miltų. Vidutinis žolės derlius paskutiniais metais sie
kia tik apie 100 cnt/ha, šieno — 30 cnt/ha. Pievų našumu 
Dubičius pralenkė daugelis rajono kolūkių ir tarybinių 
ūkių. Pagrindinė derliaus sumažėjimo priežastis yra smar
kiai išretėjęs pievų žolynas, pablogėjusi jo botaninė sudė
tis. Siekiant padidinti žaliųjų plotų našumą, kultūrinės pie
vos dabar perariamos ir įsėjamas naujas žolynas.

Pagrindinės gamybos priemonės, žemės, panaudojimo 
efektyvumą apibūdina derliaus dydis iš ploto vieneto. To
dėl atskirų žemės ūkio kultūrų derlius perskaičiuojamas į 
pašarinius vienetus. Vienam ha žemės ūkio naudmenų Du
bičiuose 1972 m. šis rodiklis buvo 19,4 cnt/ha, taigi aštun
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toji vieta tarp rajono ūkių. Atsižvelgdami į gamtines-eko- 
nomines gamybos sąlygas, matome, kad ne visos poten
cinės galimybės Dubičiuose yra panaudotos. Tai patvirti
na ir atskirų žemės ūkio kultūrų derlingumas. Pavyzdžiui, 
1972 m. pagal javų derlių (14 cnt/ha) tarp 28 rajono ūkių 
Dubičiai užėmė tik 25 vietą, o bulvių derlingumą (140 cnt 
/ha) —15 vietą. Kadangi ūkis turi palyginti nedaug aria
mos žemės, o laiko daug gyvulių, jis kasmet sukaupia iki 
20—22 t organinių trąšų vienam ha ariamos žemės. Tai 
yra beveik 3 kartus daugiau, negu vidutiniškai sukaupiama 
vienam ha Varėnos rajone. Tačiau čia nepakankamai ver
tinamos kitos derlingumo didinimo priemonės. Antai pagal 
sėklos paruošimo kokybę, organinių trąšų laikymą, pasėlių 
priežiūrą ir kitus žemdirbystės kėlimo būdus 1972 m. 
Dubičiai surinko 34 balus ir tarp rajono ūkių užėmė de
šimtą vietą. Tam tikros įtakos javų derlingumui turėjo ir 
nepalankios 1972 m. meteorologinės sąlygos, nes labai 
užsitęsė derliaus valymas. Jeigu būtų buvusi gera darbų 
organizacija, kurios Dubičiuose labai stigo, blogas oras 
būtų mažiau pakenkęs.

Dubičių tarybinio ūkio ekonomikoje didelis vaidmuo 
tenka gyvulininkystei-galvijininkystei ir kiaulininkystei. 
Čia dideli kultūrinių pievų ir ganyklų plotai, todėl ūkis 
gali intensyvinti galvijininkystę. Stengiamasi panaudoti 
visas galimybes specializuojant ir koncentruojant galvi
jininkystę. Antai galvijų banda nuo 30,6 galvijo šimtui ha 
žemės ūkio naudmenų 1965 m. padidėjo iki 52,5 galvijo 
1972 m. Karvių skaičius per tą patį laikotarpį padidėjo 
nuo 14,5 iki 21,4. Pagal absoliutų galvijų bandos dydį ir 
galvijų skaičių žemės ploto vienetui Dubičiai pralenkia 
kitus rajono ūkius. Į ūkį 1962 m. buvo atvežta olandų 
juodmargių veislės 40 telyčių. Dabar iš 333 karvių šios 
veislės yra 138. Kitą bandos dalį sudaro Lietuvos juodmar
gių veislės karvės. Karvės laikomos Dubičių ir Raku sky
rių tvartuose, o prieauglis — šių skyrių penkiuose tvartuo
se. Laikant galvijų prieauglį nedidelėmis grupėmis, prak
tiškai neįmanoma ūkyje įdiegti pažangios gamybos orga
nizavimo formos — specializacijos. Šią problemą numato
ma išspręsti pastačius tipinę 200 vietų veršidę.

Palyginti intensyviai Dubičių tarybiniame ūkyje vys
toma ir kiaulininkystė. Šimtui ha žemės ūkio naudmenų 
ūkyje tenka 55 kiaulės, t. y. apie 20% daugiau negu vidu
tiniškai Varėnos rajono tarybiniuose ūkiuose. Kiaulės lai
komos 1000 vietų kiaulidžių komplekso Dubičių skyriuje.
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Pagrindinis kiaulių pašaras yra koncentratai. Ūkyje grū
dų gaunama vidutiniškai apie 500 t kasmet. Dubičiai kas
met parduoda valstybei apie 700 t žolės miltų, todėl gali 
įsigyti reikiamą koncentruotų pašarų kiekį.

Viena iš sąlygų gamybos rentabilumui didinti ir ūkio 
ekonomikai stiprinti yra gyvulininkystės efektyvumas, 
kurį nulemia gyvulių produktyvumas, pašarų ir darbo są
naudų dydis produkcijos vienetui pagaminti. Karvių pro
duktyvumas Dubičiuose didėjo iki 1970 m. Tais metais iš 
vienos karvės buvo primelžta po 3248 kg pieno, t. y. 13% 
daugiau negu vidutiniškai rajono ūkiuose. Tačiau per pas
taruosius dvejus metus karvių produktyvumas pradėjo 
mažėti. 1972 m. iš vienos karvės tebuvo primelžta 2885 kg. 
Pagal primilžį iš karvės tais metais Dubičiai. užėmė tarp 
rajono ūkių penktą vietą. Kibyšių kolūkyje, užėmusiame 
pirmą vietą rajone, primelžta iš karvės 4178 kg. Gyvulių 
skaičius ir jų produktyvumas nulėmė ir gyvulininkystės 
produkcijos gamybos apimtį. Šimtui ha žemės ūkio naud
menų 1972 m. Dubičiuose primelžta 602 cnt pieno ir gauta 
115 cnt mėsos (skaičiuojant gyvą svorį). Šiais rodikliais 
Dubičiai rajono tarybinius ūkius pralenkė atitinkamai 53 
ir 25%, rajono kolūkius — atitinkamai 69 ir 4%. Tačiau 
1972 m. Dubičiuose bendras pieno primilžis, palyginti su 
1971 m., sumažėjo 3%, o gyvulių priesvoris — 1%.

Kad palygintume atskirų ūkių bendrą gyvulininkystės 
produkcijos gamybos apimtį, pieną, galvijų ir kiaulių pries
vorį, kiaušinius pagal atitinkamus koeficientus reikia per
skaičiuoti į sąlyginį pieną. Vienam ha žemės ūkio naud
menų 1972 m. Dubičių ūkyje pagaminta 12 cnt gyvulinin
kystės produkcijos, perskaičiavus į sąlyginį pieną. Tarp 
rajono ūkių Dubičiams teko penktoji vieta. Druskininkų 
tarybinis ūkis, nelaikantis kiaulių, bet turintis didelę pauk
ščių fermą, pagamino 202 cnt gyvulininkystės produkci
jos, perskaičiavus į sąlyginį pieną, ir užėmė pirmą vietą 
rajone.

Nedidelis karvių bandos produktyvumas, palyginti ma
ži galvijų ir kiaulių priesvoriai, brangūs stambieji ir sul
tingieji pašarai, taip pat mažas ūkyje išaugintų grūdų der
lius turėjo tiesioginę įtaką gyvulininkystės produkcijos 
savikainai ir jos rentabilumui. Antai 1970—1972 m. vieno 
centnerio pieno savikaina padidėjo nuo 16,10 iki 20,74 rb, 
galvijų priesvorio — nuo 135,06 iki 158,81 rb , kiaulių prie
svorio— nuo 152,04 iki 198,8 rb. Vadinasi, 1971—1972 m. 
gyvulininkystės produkcijos gamybos apimtis ir jos eko
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nominis efektyvumas Dubičių tarybiniame ūkyje gerokai 
sumažėjo.

Augalininkystės ir gyvulininkystės produkcija ūkyje 
sudaro bendrąją žemės ūkio produkciją. Bendrosios žemės 
ūkio produkcijos, gautos žemės ploto vienetui, vertė iš 
dalies apibūdina žemės naudojimo ekonominį efektyvumą 
ir gamybos intensyvumą.

Žemės ūkio kultūrų derlingumas ir gyvulininkystės 
produkcijos gamybos apimtis nulėmė ir bendrosios žemės 
ūkio produkcijos dydį žemės ploto vienetui. Vienam ha 
žemės ūkio naudmenų bendrosios produkcijos gamyba 
Dubičių tarybiniame ūkyje 1965—1972 m. padidėjo nuo 
192 iki 323 rb, t. y. išaugo 68%. Tuo tarpu vidutiniškai 
Varėnos rajono kolūkiuose ji padidėjo 2 kartus, tarybi
niuose ūkiuose — 3,6 karto ir laikotarpio pabaigoje atitin
kamai sudarė 362 ir 465 rb. Pagal bendrosios žemės ūkio 
produkcijos gamybą žemės ploto vienetui Dubičiai 1972 m. 
rajone užėmė tik dvidešimt penktą vietą. O Druskininkų 
tarybinis ūkis, užėmęs pirmą vietą, žemės ūkio naudmenų 
hektarui pagamino 1110 rb vertės bendrosios produkcijos. 
Dubičiuose bendrosios produkcijos vertė 1972 m., palyginti 
su 1970 m., sumažėjo net 33%. Pagrindinė priežastis buvo 
mažas žemės ūkio kultūrų bei kultūrinių pievų derlius. 
Bendrosios žemės ūkio produkcijos mažėjimas rodo mažė
jantį žemės naudojimo ekonominį efektyvumą bei gamy
bos intensyvumą.

Gamybos apimtis ir materialinių bei darbo sąnaudų dy
dis nulemia ūkio rentabilumą ir pelno dydį. Sumažėjus ga
mybos apimčiai ir išaugus gaminamos produkcijos savi
kainai, Dubičiai 1972 m. gavo tik 42 tūkst. rb pelno, t. y. 
mažiausią pelną per visą laikotarpį nuo 1965 m. Palyginti 
su 1970 m., 1972 m. pelnas sumažėjo 4,7 karto. Prekinės 
produkcijos rentabilumas 1972 m. Dubičiuose tesiekė 9,9%, 
o tuo tarpu vidutinis rajono kolūkių prekinės produkcijos 
rentabilumas buvo 33%, tarybinių ūkių — 22,2%. Pagal 
pelno dydį vienam ha žemės ūkio naudmenų ir prekinės 
produkcijos rentabilumą tais metais Dubičiai tarp Varė
nos rajono ūkių užėmė tik 24—25 vietą.

Paskutiniais metais sumažėjo Dubičiuose ir gyvojo dar
bo našumas. Antai per vieną žmogaus darbo valandą šiame 
ūkyje 1972 m. pagaminta tik 1,07 rb vertės bendrosios že
mės ūkio produkcijos. Pagal šį rodiklį Dubičiams Varėnos 
rajone atiteko 22 vieta, o Perlojos bandymų stoties eks
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perimentiniame ūkyje, užėmusiame pirmą vietą, pagamin
ta 2,60 rb vertės bendrosios žemės ūkio produkcijos.

Plečiant gamybą ir didinant jos efektyvumą, svarbus 
vaidmuo tenka darbuotojų materialiniam suinteresuotu
mui. Tiek visuose tarybiniuose ūkiuose, tiek Dubičiuose 
buvo įgyvendinta nemaža priemonių pagerinti gyventojų 
materialinį skatinimą ir suinteresuotumą darbo rezultatais. 
Tam palankios sąlygos susidarė tarybinius ūkius pervedus 
į visišką ūkiskaitą. Darbuotojo darbo dienos apmokėjimas 
Dubičiuose 1965—1972 m. nuo 2,99 rb išaugo iki 4,18 rb, 
o metinis darbo užmokestis per tą laikotarpį padidėjo nuo 
810 iki 1122 rb. Metinis darbo užmokestis Dubičių tarybi
niame ūkyje 1972 m. buvo 18% didesnis negu rajono ko
lūkių vidutinis metinis darbo užmokestis, nors darbo die
nos apmokėjimas kolūkiuose buvo 18% didesnis. Mat Du
bičių darbininkai daugiau išdirba darbo dienų.

Dubičių tarybinis ūkis lenktyniauja su panašias gamy
bos sąlygas turinčiu Kabelių tarybiniu ūkiu, taip pat su 
Baltarusijos tarybiniu ūkiu „Znamia Sovetov".

Daugelis gamybinių-ekonominių rodiklių tiek laukinin
kystėje, tiek ir gyvulininkystėje 1972 m. Kabelių tarybi
niame ūkyje buvo geresni negu Dubičiuose.

Pagal augalininkystės gamybinius rodiklius 1972 m. 
pirmavo tarybinis ūkis ,,Znamia Sovetov'1, o gyvulininkys
tės vystymo rodikliai buvo Dubičių daug geresni.

Plėsti gamybą ir didinti jos ekonominį efektyvumą Du
bičių tarybinis ūkis turi daug nepanaudotų rezervų. Nuo 
to, kaip ūkio darbuotojai mokės panaudoti šiuos rezervus, 
priklausys ūkio gamybos plėtojimo tempai ir jo ekono
mika.

LAISVALAIKIO KULTŪRA

STANISLOVAS ŠINKŪNAS

Turėdami tikslą bent iš dalies išryškinti Dubičių gyven
tojų santykį su bendrąja visuomenės kultūra, jos vertybė
mis, 1974 m. pavasarį apklausėme tam tikrą dalį apylin
kės žmonių, panaudodami standartizuotą interviu. Straips
nio autorius dėkoja LKP Varėnos RK darbuotojams, Dubi
čių apylinkės LDT pirmininkui, padėjusiems organizuoti 
apklausą, apylinkės mokytojams ir kultūros darbuotojams, 
ėmusiems interviu.
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Standartizuotas interviu buvo parengtas siekiant su
rinkti duomenis apie Dubičių apylinkės žmonių ryšius su 
miesto kultūra, visuomenės dvasinės kultūros vertybėmis, 
laisvalaikio turinį, taip pat kai kurias bendresnio pobūdžio 
vertybines orientacijas, dvasinius poreikius, interesus. 
Laisvalaikio kultūrai buvo skirti 24 klausimai, tarp kurių 
buvo klausimų ir apie žmonių vertybines orientacijas, 
interesus, 8 klausimai skirti išsiaiškinti socialinius-demo- 
grafinius apklaustųjų požymius. Iš viso apklausėme 160 
suaugusių apylinkės gyventojų, t. y. trečdalį. Apklausos 
atranka buvo atsitiktinė, tad manytume, kad iš apklaus
tųjų galime daryti išvadas apie visus apylinkės gyvento
jus.

1. Socialinis demografinis apklaustųjų pasiskirstymas. 
Apklausta buvo:

— 86 (53,5%) vyrai ir 74 (46,5%) moterys. Šis nedide
lis kiekybinis lyčių skirtumas atsirado dėl atsitiktinės at
rankos ir duomenų apibendrinimui svarbesnės reikšmės 
neturi;

— 34 (21,2%) apklaustieji buvo 18—28 m., 46 (28,8%) — 
28—35 m., 40 (25%) —35—45 m., 32 (20%) —45—60 m., 
8 (5%) apklaustieji turėjo daugiau kaip 60 m. Taigi ma
tome, kad iš apklaustųjų daugumas yra vidutinio ir vyres
nio amžiaus;

— 79 (49,4%) apklaustieji turėjo pradinį išsilavinimą, 
42 (26,2%) — aštuonmetį (septynmetį), 30 (18,7%)—vidu
rinį ar specialųjį vidurinį, 9 (5,7%) — aukštąjį ar nebaigtą 
aukštąjį išsilavinimą. Vyresni žmonės buvo žemesnio išsi
lavinimo, jaunesni — labiau išsilavinę;

— 92 (57,5%) apklaustieji buvo darbininkai (tarybinio 
ūkio, taip pat valstybinių įmonių), 58 (35,4%)—valstybi
nių įstaigų ir tarybinio ūkio tarnautojai, 10 (6,1%) — ap
klausos metu nedirbo (namų šeimininkės, pensininkai ir 
pan.);

— 138 (86,3%) apklaustieji buvo susituokę, 22 (13,7%) 
— nesusituokę;

— 110 (68,9%) apklaustųjų buvo lietuviai, 45 (28%) — 
lenkai, 5 (3,1%)—baltarusiai;

— 104 (65%) apklaustieji p'.weno Dubičių apylinkėje 
nuo gimimo, t. y. vietiniai gyventojai, 33 (20,6%) — atsi
kėlę į šią apylinkę prieš 10—20 metų, 23 (14,4%) —prieš
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1—10 metų. Nevietiniai gyventojai daugiausia buvo tar
nautojai, žemės ūkio specialistai, mažesnis procentas — 
darbininkų. Daugumas nevietinių gyventojų — moterys;

— 12 (7,5%) apklaustųjų gyveno 6 ir daugiau žmonių 
šeimoje, 32 (20%) — 5 žmonių šeimoje, 48 (30%) — 4 žmo
nių šeimoje, 48 (30%) — 3 žmonių šeimoje, 12 (7,5%) — 
2 žmonių šeimoje, 8 (5%) apklaustieji buvo viengungiai.

Socialiniai-demografiniai apklaustųjų požymiai rodo, 
kad bus kalbama beveik apie visas apylinkės gyventojų 
grupes, išskyrus atvejus, kai apklaustųjų skaičius yra per
nelyg mažas ir neatstovauja visumai, pvz., 9 žmonių gru
pė su aukštuoju ir nebaigtu aukštuoju išsilavinimu, 8 
žmonių grupė vyresni kaip 60 m. Tokiais atvejais apklau
sos duomenys tepanaudojami iliustravimui. Socialinis-de- 
mografinis apklaustos visumos pasiskirstymas, gautas dėl 
atsitiktinės atrankos, neleidžia atkurti visiškai tikslaus ir 
išsamaus Dubičių apylinkės gyventojų laisvalaikio kultū
ros modelio, bet teikia galimybę aprašyti ir sugretinti ats
kirų socialinių-demografinių žmonių grupių laisvalaikio 
kultūros elementus.

2. Poreikiai, interesai, nusistatymai, orientacijos. Per 
apklausą vienas iš labiausiai rūpimų klausimų buvo, kaip 
Dubičių apylinkės kultūrinė aplinka tenkina gyventojų 
laisvalaikio poreikius. Kultūrinę aplinką reikėtų suprasti 
platesne prasme, t. y. ne tik tas kultūrines įstaigas (kultū
ros namai, biblioteka, mokykla ir pan.), kurių tikslas yra 
organizuoti kultūringą gyventojų poilsį, bet ir eksterito- 
rines dvasinės kultūros vertybių platinimo priemones (ma
sinės komunikacijos priemonės), taip pat tiesioginius ir ne
tiesioginius ryšius su miesto kultūra. Šiuo požiūriu Dubi
čių apylinkė beveik niekuo nesiskiria nuo kitų tokio pat 
tipo gyvenviečių Lietuvoje. Čia laikraščiai bei žurnalai 
gaunami laiku, yra radijas ir televizija (beje, žiūrimos 
laidos ir iš Minsko), reguliariai važinėja autobusai į Varė
ną, iš kur nesunku patekti į Vilnių. Tai tipiška kaimo kul
tūrinė aplinka. Šioje aplinkoje formuojasi gyventojų kul
tūriniai poreikiai, interesai, nusistatymai, orientacijos, ku
rie savo ruožtu gali ir pralenkti kultūrinės aplinkos teikia
mas galimybes laisvalaikiui praleisti.

Respondentams buvo pateiktas klausimas: ,,Ar Jūs esa
te patenkintas tuo, kaip praleidžiate laisvalaikį?" Atsaky
mai į šį klausimą turėjo parodyti, ar laisvalaikio leidimo 
poreikiai pralenkia kultūrinės aplinkos teikiamas galimy
bes, ar atsilieka nuo jų. Kitaip tariant, kiek yra išaugę gy- 
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ventojų kultūriniai poreikiai ir kiek jie priartėję prie visos 
visuomenės kultūros vertybių. Atsakymai gauti tokie:

— 99 (61,8%) apklaustieji buvo patenkinti tuo, kaip 
leidžia laisvalaikį;

— 45 (28,2%) apklaustieji buvo ne visai patenkinti 
tuo, kaip jie leidžia laisvalaikį;

— 16 (10%) apklaustųjų pareiškė esą nepatenkinti.
Įdomu, kad iš 16 nepatenkintų 13 buvo moterų. Ne

mažas nepatenkintųjų ar ne visai patenkintųjų laisvalaikio 
leidimu procentas rodo išaugusius Dubičių apylinkės gy
ventojų poreikius šioje srityje. Didesnė nepatenkintų ar 
ne visai patenkintų laisvalaikiu žmonių dalis buvo paly
ginti jauni žmonės — iki 35 m. (41 iš 61). Šie žmonės bu
vo ir aukštesnio išsilavinimo.

Per apklausą pavyko išsiaiškinti respondentų požiūrį 
į turimą laisvalaikio kiekį per praėjusį dešimtmetį. Atsa
kymai į klausimą: „Ar Jūs dabar turite daugiau laisvo lai
ko, negu jo turėjote prieš dešimtį metų?" objektyviai ne
parodo laisvalaikio padidėjimo ar sumažėjimo, bet pade
da suprasti optimistinį ar pesimistinį respondentų nusista
tymą dėl savo laisvalaikio, kuris labai priklauso ir nuo pa
didėjusių ar sumažėjusių šeimyninių, buitinių rūpesčių, 
taip pat nuo kitų aplinkybių. Atsakymai pasiskirstė taip:

— 81 (50,6%) respondentas manė, kad jie turi laisva
laikio daugiau;

— 18 (11,4%) teigė, kad jie turi tiek pat laisvalaikio;
— 61 (38%) respondentas nurodė, kad jų laisvalaikis 

sumažėjo.
75% nurodžiusių jų laisvalaikio sumažėjimą buvo jau

nesni negu 35 m. Daugumas jų prieš dešimtį metų buvo 
nesusituokę, taigi ir šeimyniniams rūpesčiams skirdavo 
mažiau laiko. Laisvalaikio sumažėjimą ryškiau pajuto mo
terys: iš 61 nurodžiusiojo laisvalaikio sumažėjimą buvo 
35 moterys ir 26 vyrai. Optimistinis nusistatymas dėl lais
valaikio padidėjimo aiškintinas objektyviomis priežasti
mis: darbo dienos trumpėjimu, geresne darbo ir buities or
ganizacija.

Laisvalaikio leidimas, jo kultūra tam tikru atžvilgiu 
priklauso nuo to, ar žmogus suvokia laisvalaikį kaip pui
kiausią saviraiškos galimybę. Todėl respondentams buvo 
pasiūlyta iš trijų vienodai reikšmingų, svarbių ir būtinų 
žmogiškosios veiklos sričių — darbo, buities ir laisvalai- 
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kio — pasirinkti vieną, t. y. suteikti pirmenybę kuriai nors 
iš jų vienai. Respondentai pasirinko:

— 93 (57%) apklaustieji teikė pirmenybę darbui;
— 13 (8%) —teikė pirmenybę buičiai;
— 54 (35 %) — teikė pirmenybę laisvalaikiui.
Pažymėtina, kad darbas kaip žmogiškosios veiklos sri

tis, kurioje geriausiai galima parodyti save, dominuoja 
respondentų nusistatymuose. Mažiausiai patraukli savi
raiškai yra buitis. Daugumas iš teikusių pirmenybę laisva
laikiui buvo vyrai (61%), taip pat respondentai, neturin
tys 35 m. (57%).

Dubičių apylinkėje nėra nei profesionalių menininkų, 
nei profesionalių chorų, orkestrų ir pan. Tačiau tai nereiš
kia, kad čia žmonės nekuria meno vertybių. Tam, kad 
žmogus kurtų meno vertybes, būtinas jo paties aktualus 
poreikis. Šio poreikio formavimasis prasidėjo nuo savo 
paties polinkių, sugebėjimų, norų suvokimo. Responden
tams buvo pateiktas klausimas: „Kuriuos iš žemiau išvar
dytų meninių polinkių, sugebėjimų Jūs turite?" Buvo išvar
dyti literato, dainininko, muzikanto, aktoriaus, dailininko, 
šokėjo, fotografo polinkiai. Alternatyva šiems polinkiams 
buvo atsakymas: „Meninių polinkių neturiu". Tai, kad ap
klaustieji suvokė tokį klausimo formulavimą kaip jiems 
reikšmingą, aktualų, liudija atsakymai:

— 71 (44,5%) apklaustasis nurodė, kad meninių polin
kių neturi;

— 89 (55,5%) apklaustieji nurodė, kokius jie turi me
ninius polinkius.

Taigi daugumas apylinkės gyventojų yra suvokę savo 
meninius polinkius, o, atsakydami teigiamai į klausimą, iš 
dalies reiškė ir savo pretenziją į meninę kūrybą. Savo me
ninius polinkius, gabumus yra suvokę ir tai pareiškė:

— 48% vyrų ir 65% moterų;
— 62% 18—28 m. respondentų, 67% 28—35 m., 47,5% 

35—45 m., 44% 45—60 m. ir 50% vyresnių kaip 60 m.;
— 37% respondentų su pradiniu išsilavinimu, 62% — 

su aštuonmečiu, 86%—su viduriniu ar specialiuoju vi
duriniu ir 88 % respondentų su aukštuoju ar nebaigtu aukš
tuoju išsilavinimu;

— 54% susituokusių ir 68% nesusituokusių apklaus
tųjų.

Pateikiame lentelę, iš kurios matyti atskirų socialinių- 
demografinių apklaustųjų grupių suvokta ir nesuvokta 
pretenzija į meninę kūrybą.
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1 lentelė 
(procentais)

Turi meninius 
polinkius

Neturi

Lytis
vyrai 46 64

moterys 54 36

18—28 m. 23,6 18,8
28—35 m. 34,8 21,6

Amžius 35—45 m. 21,4 29,6
45—60 m. 15,6 24,4

daugiau kaip 60 m. 4,6 5,6

pradinis 32,6 56
aštuonmetis 29,3 26,9

Išsilavinimas vidurinis 29,3 11,4
aukštasis 8,8 5,7

Atsakydami. į minėtą klausimą, respondentai taip pat 
nurodė, kokius polinkius jie turi. Atsakymai tokie:

— 40 (25%) apklaustųjų nurodė turį polinkį dainuoti;
— 37 (23%) — polinkį šokti;
— 17 (10,6%)— polinkį vaidinti, turį aktoriaus gabu

mų;
— 9 (5,6%) — polinkį į muziką, turį muzikanto gabu

mų;
— 6 (3,7 %) — polinkį meniškai fotografuoti;
— 5 (3,1%) — polinkį į vaizduojamąjį meną, dailę;
— 2 (1,3%) — polinkį į beletristiką, literatūrą*.

* Atsakydami į klausimą, 27 respondentai nurodė turį ne po vie
ną polinkį. Tad bendroji procentų suma nelaikytina šimtu.

Aptartoji dalis apklaustųjų, turinčių ir nurodžiusių sa
vo meninius polinkius, dabar ar ateityje norės realizuoti 
juos, t. y. kurti menines vertybes, kurios priklausytų vi
siems. Toks savo polinkių, gabumų realizavimas pačių res
pondentų suvokiamas kaip saviveiklinis.

Respondentams buvo pateiktas toks klausimas: „Ar Jūs 
esate meno saviveiklininkas?" Visi atsakymai į šį klausi
mą —„taip, esu meno saviveiklininkas", „ne, bet norėčiau" 
ir „ne, neturiu prie to patraukimo"—rodo respondentų 
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orientacijas į meninę kūrybą. Palyginti didelė dalis ap
klaustųjų (30, arba 18,7%) buvo meno saviveiklininkai. 
Tai daugiausia jauni žmonės, kurie prieš tai nurodė turį 
meninių polinkių, gabumų. Kita dalis nurodžiusiųjų savo 
meninius polinkius pasirinko atsakymą „ne, bet norėčiau". 
Taip atsakiusiųjų buvo 51, arba 32%. Šitaip atsakiusieji 
nedalyvavo meno saviveikloje dėl įvairių objektyvių dar
bo ar buities priežasčių, taip pat asmeninių savybių. Liku
sieji 78, arba 49,3%, respondentai pareiškė nesą meno sa
viveiklininkai ir neturintys į tai patraukimo.

Respondentų atsakymai į klausimą: „Kaip Jūs vertina
te meno saviveiklininkų pasirodymus?" rodo didelį meno 
saviveiklos prestižą tarp Dubičių apylinkės gyventojų:

— 46 (28,9%) apklaustieji meno saviveiklininkų pasi
rodymus įvertino „labai gerai";

— 89 (55%) — įvertino „gerai";
— 12 (7,7%)—įvertino „prastai";

— 13 (8,4%) į klausimą neatsakė.
Reiklesnės meno saviveiklininkų pasirodymams buvo 

moterys (9 jų vertino „prastai").
Muzikinius respondentų interesus parodo ir jų labiau

siai mėgstamas muzikos žanras. Labiausiai mėgstama Du
bičių apylinkėje liaudies muzika. Liaudies muzikos gerbė
jų iš apklaustųjų buvo 109, arba 69%. 51 (31%) responden
tų pirmenybę teikė estradai. Apibendrinę gautus duomenis, 
liudijančius apklaustųjų kultūrinius poreikius, interesus, 
nusistatymus bei vertybines orientacijas, galime konsta
tuoti dominuojantį saviveiklinio meno bei meninės kūry
bos vaidmenį Dubičių apylinkės gyventojų vertybinių 
orientacijų sistemoje. Tai patvirtina ir atsakymai į klau
simą: „Ar visuomet žiūrite savo kultūros namų meno sa
viveiklininkų pasirodymus?" 118 (73,7%) respondentų sa
viveiklininkų koncertus lanko visuomet, 27 (16,9%) — re
tai, kiti visiškai nelanko.

Dabar apžvelgsime kultūrinius poreikius, interesus ir 
orientacijas, kurias formuoja masinės komunikacijos prie
monės, meno kūriniai ir kitos eksteritorinės kultūros pla
tinimo priemonės. Todėl per apklausą respondentams bu
vo pateikti du klausimai. Vienas iš jų buvo prašymas nu
rodyti tris labiausiai pamėgtas televizijos laidas. Atsaky
mai:
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— kino filmus nurodė 84, arba 52,5% apklaustųjų;
— koncertus — 65, arba 40,6 %;
— teatrų spektaklius — 48, arba 30%;
— visuomenines politines laidas — 33, arba 20,3%;
— sporto laidas — 26, arba 16,2%;
— laidas apie gamtą — 19, arba 11,9%;
— mėgsta viską, nesirenka — 27, arba 16,9% apklaus

tųjų.
Gauti duomenys liudija, kad meniniai interesai užima 

vyraujančią vietą. Apylinkės gyventojus labiausiai do
mina kino filmai, koncertai, teatrų spektakliai. Turint 
omenyje, kad televizija dažniausiai transliuoja profesiona
laus meno kūrinius, galima teigti, kad meniniai gyventojų 
interesai neapsiriboja vien tiktai saviveikliniu menu. Po 
meninių interesų eina visuomeninio politinio pobūdžio in
teresai, toliau — sportiniai. Tai, kad 27 respondentai ne
teikė pirmenybės nė vienai televizijos laidai, nerodo jų 
indiferentiškumo, o tiktai rodo, kad per apklausą jie ne
sugebėjo susiorientuoti.

Dubičių apylinkės gyventojų interesų platumą, įvairių 
meno, mokslo, visuomeninio-politinio gyvenimo sričių pa
žinimą liudija apklaustųjų atsakymai į klausimą, kuriame 
buvo išvardyta keliolika žymiausių respublikos, šalies, taip 
pat užsienio meno, mokslo, sporto bei visuomenės veikė
jų pavardžių, o respondentai buvo prašomi nurodyti, kas 
yra tie žmonės ir ką jie nuveikę. Populiariausias ir labiau
siai žinomas Dubičiuose iš mūsų pateikto sąrašo buvo ant
rasis kosmonautas Germanas Titovas, surinkęs 85% teigia
mų atsakymų. Antroji vieta teko žymiausiems respublikos 
rašytojams ir poetams (apie 52,5% teigiamų atsakymų), 
trečioji — žymiausiems respublikos sportininkams (apie 
45%), toliau—žymūs užsienio visuomenės veikėjai (apie 
42%), žymiausi respublikos mokslininkai (apie 28%), kom
pozitoriai, režisieriai (apie 24%).

Vienas iš svarbiausių veiksnių, formuojančių apylinkės 
gyventojų dvasinius interesus, yra jų tiesioginiai ryšiai 
su miestu, jo dvasine kultūra. Šie ryšiai plečiasi dėl pačių 
įvairiausių priežasčių, susijusių su darbu, buitimi ar lais
valaikiu. Kiekvienas susitikimas su miesto materialine ir 
dvasine kultūra visuomet veikia kaimo gyventojų dvasi
nius interesus. Interviu metu respondentai buvo paklausti: 
„Ar dažnai Jūs važinėjate į miestą?"
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2 lentelė
(procentais)

Lankymosi mieste dažnumas Vyrai Moterys Visi

Kasdien 15,2 2,7 9,3
Kartą ar du per savaitę 27,9 21,4 25
Kartą ar du per mėnesį 27,9 40,5 33,7
Rečiau 27,9 35,3 31,3
Mieste nesilanko 1,1 — 0,7

Duomenys rodo, kad mieste dažniau lankosi vyrai, be 
to, jaunesni žmonės. Apsilankančių mieste kasdien, kartą 
ar du per savaitę daugiausia yra 18—35 m. amžiaus gru
pėse (43%).

Tiesioginis ryšys su miestu, jo kultūros vertybėmis 
plinta ir per ekskursijas. 46 (28,8%) apklaustieji nurodė, 
kad praėjusiais metais jie yra dalyvavę ekskursijose.

Atsakymai į klausimą: „Ar Jūs norėtumėte persikelti 
gyventi į miestą?":

— 63 (39,4%) apklaustieji norėtų persikelti gyventi į 
miestą;

— 20 (12,5%) pareiškė, kad jie apie tai negalvojo;
— 77 (48,1 %) apklaustieji nenorėtų persikelti gyventi 

į miestą.
Palyginti didelė apklaustųjų dalis teikė pirmenybę mies

to gyvenimo būdui. Iš kokių gi žmonių grupių atsirado 63 
respondentai, pareiškę norą persikelti gyventi į miestą? 
Tai:

— 30 (34%) vyrų ir 33 (44,5%) moterys;
— 15 (44) 18—28 m. apklaustųjų, 22 (48%) 28—35 m., 

20 (50%) — 35—45 m., 6 respondentai buvo vyresni kaip 
45 m.

♦ * *
Taigi apklausos duomenys rodo Dubičių apylinkės gy

ventojų dvasinių interesų gausumą, išvystytus jų kultūri
nius poreikius, teisingas jų orientacijas į dvasinės kultūros 
vertybes. Kartu tyrimo duomenys rodo ir didelę Dubičių 
apylinkės gyventojų dvasinės kultūros augimo perspekty
vą, dar platesnį įsiliejimą į mūsų visuomenės dvasinį pro
cesą.
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3. Laisvalaikio turinys. Interviu metu bandyta išaiškin
ti labiausiai paplitusias laisvalaikio formas, t. y. po darbo 
ir namų ruošos, taip pat šeštadieniais ir sekmadieniais. 
Gauti 1203 atsakymai*:

* Į klausimą respondentai galėjo pateikti ne daugiau kaip dešimt 
atsakymų.

— 127 (97%) skaito laikraščius, žurnalus, knygas;
— 105 (65,6%) klausosi radijo;
— 103 (63,9%) žiūri televizijos laidas;
— 97 (61 %) svečiuojasi;
— 90 (56,4%) priiminėja svečius;
— 76 (47,5%) tvarko aplinką;
— 72 (45%) klausosi muzikos įrašų;
— 68 (42,5%) būna gamtoje;
— 62 (38,8%) eina į kiną;
— 49 (30,6%) eina į bažnyčią;
— 35 (22%) ilsisi gulėdami;
— 31 (19,8%) lankosi kultūros namuose;
— 29 (18,2%) klausosi paskaitų;
— 28 (17,5%) užsiima rankdarbiais;
— 27 (16,8%) žvejoja;
— 25 (15,6%) tvarko nuosavą mašiną ar motociklą;
— 23 (14,4%) aptarinėja vietos naujienas;
— 19 (12,1%) žaidžia šachmatais ar šaškėmis;
— 16 (10%) užsiima visuomeniniu darbu;
— 14 (8,8%) žaidžia kortomis;
— 11 (6,9%) meistrauja;
— 11 (6,9%) medžioja;
— 8 (5%) sportuoja;
— 8 (5%) mokosi;
— 2 (1,3%) užsiima kolekcionavimu;
— 1 (1,7%) eina į restoraną ar kavinę;
— 66 (41,3%) nurodė kitas laisvalaikio formas.

Daugiausia laisvalaikio apklaustieji praleidžia skaityda
mi laikraščius, žurnalus, knygas, klausydami radijo, muzi
kos, paskaitų, žiūrėdami televizijos laidas, mokydamiesi 
ir t. t. Toks kultūrinio pobūdžio laisvalaikis buvo suminė
tas 621 respondento atsakymuose. Taigi daugiau kaip pusė 
(51,6%) labiausiai paplitusių laisvalaikio formų yra susiju
sios su dvasinės kultūros vertybėmis, jų vartojimu ir kū
rimu.

Antroje vietoje liko komunikatyvinio pobūdžio laisva
laikis, t. y. bendravimas su kitais žmonėmis, svečiavima
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sis, svečių priiminėjimas, vietos naujienų aptarimai ir pan. 
Tokio pobūdžio atsakymų buvo 269 (22,3%).

Toliau—žvejyba, medžioklė, rankdarbiai, kolekciona
vimas ir pan. Tokio pobūdžio gauti 207 atsakymai (17,3%).

Kiti 106 atsakiusieji nurodė įvairaus pobūdžio laisva
laikį: bažnyčios lankymą, poilsį gulint ir 1.1.

Svarbi vieta tenka vadinamajai namų kultūrai, tai — 
masinės komunikacijos priemonės, knygos. Toks laisvalai
kio leidimas, kai pačios kultūros vertybės ateina į namus, 
būdingas ne tik Dubičių gyventojams. Masinės komunika
cijos priemonės dabar užima gana svarbią vietą Lietuvos 
gyventojų laisvalaikio struktūroje. Čia aptarsime tik kai 
kuriuos svarbesnius vadinamosios namų kultūros reiški
nius, pirmiausia — knygų skaitymą. Radijas, televizija, 
laikraščiai ir žurnalai Dubičiuose labai paplitę ir yra tapę 
visuotiniu reiškiniu. Neskaito laikraščių ar žurnalų, ne
klauso radijo, nežiūri televizijos laidų tik vienas kitas ap
klaustųjų. Tad atskiras masinės komunikacijos priemonių 
vartojimo aptarimas vargu ar tikslingas.

Respondentams buvo pateikti trys klausimai apie kny
gų skaitymą. Vienas iš jų buvo: „Ar Jūs šiomis dienomis 
skaitote knygą?"

— 78 (48,7%) apklaustieji skaitė knygą;
— 74 (45,3%) —neskaitė knygų;
— 8 (5%) respondentai į klausimą neatsakė.
Turėdami omeny, kad apklausa vyko per pavasario 

darbus, galime teigti, kad Dubičių apylinkėje knygos yra 
mėgstamos, masiškai skaitomos. Tai patvirtina ir respon
dentų atsakymai į kitą klausimą: „Kaip dažnai Jūs skaito
te knygas?"

3 lentelė
(procentais)

Lytis
Skaito knygas

Ne
skaito

Neat
sakė

kasdien poilsio 
dienomis

žiemos 
vakarais

retkarčiais, 
pripuolamai

Vyrai 11,6 23,2 18,6 15,2 10,7 19,7
Moterys 12,2 22,9 10,8 25,7 13,5 14,8
Visi 11,8 23,1 15,0 20,7 11,9 17,5
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Lentelės duomenys rodo, kad vyrai daugiau skaito žie
mos vakarais, moterys — retkarčiais, pripuolamai, t. y. 
surasdamos laisvo laiko tarp darbų ir buities rūpesčių.

118 (73,7%) apklaustųjų buvo bibliotekos skaitytojai, 
40 (25%)—nebuvo bibliotekos skaitytojai, 2 (1,3%) — 
nenurodė.

Radijo, televizijos laidų klausymas ir žiūrėjimas, taip 
pat muzikos įrašų klausymas daugeliu atvejų priklauso 
nuo to, ar žmogus turi specialią aparatūrą. Per apklausą 
tai bandyta nustatyti:

— radijo imtuvus pareiškė turį 149 (93,1%) apklaus
tieji;

— televizorius— 103 (64,4%);
— plokštelių ar juostų — 109 (68,1%);
— muzikos instrumentą — 28 (17,5%) apklaustieji.
Gauti duomenys beveik sutampa su konkrečiu masinės 

komunikacijos priemonių vartojimu. Pavyzdžiui, 63% 
respondentų nurodė kasdien žiūrį televizijos laidas, 31 % — 
televizijos laidas žiūri ne kasdien, rečiau, kiti (6%) arba 
televizijos laidų nežiūri, arba į klausimą neatsakė.

Kita dalis laisvalaikio, susijusio su dvasinės kultūros 
vertybėmis, jų vartojimu ar kūrimu, praeina ne namuose, 
o šiam tikslui skirtose vietose (kultūros namuose, biblio
tekoje, mokykloje ir pan.). Antrajame paragrafe esame 
nurodę, kad nemaža dalis Dubičių gyventojų yra meno 
saviveiklininkai (18,7%). Palyginti nemažai gyventojų 
laisvalaikio dalį skiria visuomeniniam darbui, visuomeni
nių organizacijų įpareigojimams vykdyti: 10,6% apklaus
tųjų turėjo partinės organizacijos įpareigojimų, 9,4% — 
komjaunimo organizacijos, 21,2%—profsąjungų or
ganizacijos, 18,7% apklaustųjų turėjo kitas visuomeni
nes pareigas moterų taryboje, kultūros namų taryboje ir 
pan.

Dubičių apylinkės žmonės nori daugiau pamatyti, iš
girsti, sužinoti. Respondentams buvo pateiktas klausimas, 
ar jie klausosi atvykstančių lektorių paskaitų. Atsakymai 
tokie:

— 96 (60%) apklaustieji nurodė, kad jie visada klau
sosi atvykstančių lektorių paskaitų;

— 37 (23,1%) — paskaitų klausosi tik kai kada;
— 26 (16,2%) — paskaitų neklauso;
— 1 (0,7%) neatsakė.
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Atvykstančių į Dubičius muzikinių kolektyvų koncer
tus lanko:

— 111 (69,4%) —visada;
— 18 (11,3%) —kai kada;
— 10 (6,2%) — nelanko;
— 21 (13,7%) respondentas į klausimą neatsakė.
Suprantama, kad tokios apimties straipsnyje neįmano

ma apžvelgti visų laisvalaikio formų. Jų kur kas daugiau 
negu čia paminėta. Apsiribota tik pačiomis populiariau
siomis. Mėgstamiausia pramoga — kino lankymas. Kaip 
rodo 4 lentelės duomenys, palyginti labai maža dalis ap
klaustųjų nelankė kino (23,7%). Aktyviausi kino lanky
tojai buvo vyrai iki 28 m. Dažniau kiną lanko nesusituo
kę žmonės (neinančių į kiną šių žmonių grupėje nėra). 
Aukštesnį išsilavinimą turintys respondentai reguliariau 
lanko kiną. Po kino filmo dažnai toje pačioje salėje bū
na šokiai, todėl jaunų žmonių čia daugiau.

4 lentelė
(procentais)

Lanko kiną
Ne

lanko
Nenu
rodė]1-2 

k. per 
sav.

1 k. 
per 
sav.

1-2 
k. per 
mėn.

rečiau

Vyrai 13,9 12,8 20,9 24,5 17,4 10,5
Lytis Moterys 8,1 13,5 9,5 35,1 32,4 1,3

Šeimos Susituokę 5,8 10,8 16,7 32,6 27,3 6,8
padėtis Nesusituokę 54,5 27,3 9,1 9,1 3,0 —

Pradinis 5,1 11,4 11,4 31,6 30,3 10,2

Išsila- Aštuonmetis 9,6 7,1 26,2 26,2 23,8 7,1
vinimas Vidurinis 23,3 23,3 10,0 30,0 13,4 —

Aukštasis 33,4 22,2 22,2 22,2 — i—

Iki 28 m. 38,3 35,3 5,9 17,6 2,9 —
28—35 m. 4,3 6,6 23,9 23,9 28,2 13,1
35—45 m. 7,5 7,5 25,0 32,5 27,5

Amžius m45—60 m. 3,1 15,6 6,2 31,3 40,7 3,1
60 m. ir dau
giau 12,5 — — 25,0 — 62,5
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Per apklausą gauta informacija apie Dubičių gyvento
jų laisvalaikį liudija spartų šios vietovės gyventojų su
artėjimą su visos visuomenės dvasine kultūra, jos ver
tybėmis. Gyventojų dvasinį pasaulį iš esmės lemia visos 
visuomenės kultūros idealai, vertybės. Saviti Dubičių kul
tūriniai ypatumai yra visos visuomenės vertybės, išei
nančios už siaurų šios apylinkės ribų. Vis dėlto egzistuo
ja nemaža dar nepanaudotų galimybių geresniam, kul- 
tūringesniam laisvalaikiui.

NAUJO GYVENIMO KELIU

JUOZAS DRINGELIS

1952 m. dubičėnai susibūrė į kolūkį, pavadino jį savo 
kaimo vardu. Vienas iš pirmųjų į kolūkį įstojo Jonas 
Švedas. Steigiamajame susirinkime kolūkiečiai jį išsirin
ko pirmininku. Dvejus metus Jonas vadovavo kolūkiui. 
Sunkūs tai buvo metai. Ūkis neturėjo technikos, specia
listų. Ir darbus organizuoti, ir patarinėti, kaip juos atlik
ti, teko pačiam. O mokslų išėjęs ne daugiau už kaimynus. 
Kai 1954 m. jį pakeitė raštingesni vadovai, Jonas kibo į 
naujus darbus. Ketverius metus plušo statybininkų briga
doje. Apie dvidešimt metų dirbo laukininkystėje, ne kar
tą buvo apdovanotas. Ir išėjęs į pensiją, per darbymečius 
padeda ūkiui.

Išaugino du sūnus. Abu gabūs ir darbštūs, baigė aukš
tuosius mokslus. Kęstutis — gamtininkas, mokslų kandi
datas, Bronius — ekonomistas. Kaip ir daugumas aukš
tuosius mokslus baigusių specialistų, gyvena mieste. Abu 
užima nelengvas, didelio kruopštumo ir atsakomybės rei
kalaujančias pareigas. Ir tapę vadovaujančiais darbuoto
jais, liko paprasti ir kuklūs, kaip ir tėvas.

Pirmieji metai kolūkiui buvo sunkiausi. 1954 m. jis 
susijungė su gretimu „Aušros" kolūkiu, kurio cent
ras buvo Rakuose. Sustambintą kolūkį pavadino „Per
gale". Kadangi tuo metu Varėnos rajone du kolūkiai va
dinosi šiuo vardu, tai 1959 m. dubičėnai savąjį pavadino 
„Ola". Tačiau ir šį vardą neilgai teturėjo, nes 1961 m. 
kolūkis buvo pertvarkytas į Dubičių tarybinį ūkį. Su 
šiuo vardu jis nesiskiria jau ketvirtį amžiaus.

Ūkis stiprėjo labai lėtai. Ir dabar jis neišsiskiria iš 
kitų Varėnos rajono ūkių nei gerais derliais, nei gyi 
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vulių produktyvumu. Vis dėlto tam tikrų laimėjimų yra. 
Jie sietini su didžiuliais žemės ir kraštovaizdžio pertvar
kymais, įvykusiais per pastaruosius 30 metų. 6—7-ajame 
mūsų amžiaus dešimtmetyje išsipildė sena dubičėnų sva
jonė— nusausinti pelkes. Jos supo kaimą iš visų pusių. 
Tie didžiuliai per tūkstantį hektarų sunkiai išbrendami 
plotai buvo beveik nenaudojami. Juos nusausinus, buvo 
sukultūrinta 487 ha pievų ir 540 ha ganyklų. Dabar šie 
plotai sudaro daugiau kaip 2/3 tarybinio ūkio naudojamos 
žemės.

Turėdami tokias plačias lankas, dubičėnai užveisė di
deles gyvulių bandas. Gyvulininkystė dabar yra pagrin
dinė ūkio šaka. Ypač stengiamasi vystyti galvijininkystę. 
7-ajame dešimtmetyje ūkis buvo įsigijęs olandų juodmar
gių veislės telyčių. Jų palikuonės ir dabar gerina karvių 
bandą. Nors karvių pieningumas ūkyje didėjo ne taip 
sparčiai kaip tikėtasi, vis dėlto primilžis kiek padidėjo. 
Po truputį gerėja gyvulių produktyvumas, pieno ir mė
sos gavyba. Derlingesni tampa ir smėlėti dubičėnų lau
kai, nes jie gausiai tręšiami organinėmis trąšomis, kinių 
ūkis pasigamina augindamas daug gyvulių.

Keičiasi daugelis ekonominių ir gamybinių ūkio rodik
lių. Tai matyti iš šios lentelės.

Dubičių tarybinio ūkio rodikliai

Rodikliai
Metai

1966 1970 1975 1980 1983

Javų derlingumas, cnt/ha 9,9 18 13,2 21,7 27,8
Bendras derlius, t 269,3 550,8 4273 6597 846,4
Bulvių derlingumas,

cnt/ha 91 142 17,5 134 224
Bendras derlius, t 610,0 710 875,7 668,9 1120,0
Gauta pašarinių vienetų

iš 1 ha ariamos 17,8 26,5 22,4 26,6 29,1
Panaudota min. trąšų

1 ha ž. ū. naud., cnt 3,3 4,4 3,09 4,0 1,0
Sukaupta org. trąšų 1 ha

ariamos, cnt
Tenka galvijų 100 ha ž. ū.

12,3 19 21,2 28,6 29,0

naudmenų 35,1 50,2 61,5 66,7 77,1
Tenka karvių 100 ha ž. ū. 

naudmenų
16,0 21 22,5 24,6 24,7 

ariamos
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Tęsinys

Rodikliai
Metai

1966 1970 1975 1980 1984

Tenka kiaulių 100 ha ž. ū.
naudmenų 37,1 56,5 168,8 59,3 205,3

Primelžta pieno vidutiniškai 
iš vienos karvės, kg 2887 3259 3133 3150 2935
Gauta pieno 100 ha ž. ū. 

naudmenų, cnt 411,9 693,5 686,3 779,0 726
Gauta mėsos 100 ha ž. ū. 

naudmenų, cnt 81,9 100,6 100,6 159,7 166,5
Gyv. prod. perskaičiavimas į 
pieną 100 ha ž. ū. naud., cnt 821 1196,8 1372,5 1565 1556
1 traktoriui tenka ariamos, 

ha 24 18 20 fiz. 15 fiz. 14,9 fiz.
1 sunkvežimiui tenka ž. ū. 

naud., ha 108 105 120 107 100
Bendrosios prod. vertė, 

tūkst. rb 598,5 885,3 745 856 934
Tenka bendr. prod. 1 ha 

ž. ū. naud., rb 346 561 478 571 1009
Tenka bendr. produkcijos 

1 darbuotojui, rb 2029 2980 2645 3178 3822
Tenka bendr. prod. 1 žm. 

darbo dienai, rb 6,8 12,6 1,70 vai. 1,96 vai 2,01
Pagrindinių gamybinių fondų 

vertė, tūkst. rb 1023,6 1680,4 2198 3576 3994
Tenka pagr. gamyb. fondų 

1 ha ž. ū. naud., rb 591 1066,2 1408 2384 2663
Gauta pinig. pajamų, tūkst. 

rb 480 671,6 883 973 2059
Tenka pajamų 1 ha ž. ū. 

naud., rb 277,3 425 566 649 1373
Pelnas, tūkst. rb 97,3 190,4 157 -45 355
Tenka pelno 1 ha ž. ū. 

naud., rb 56,2 120 101 -30 237
Ūkio rentabilumas, % 17 40,4 22,6 —4,7 21,6
Yra darbingų žmonių 295 297 320 269 244

Išdirbo darbo dienų vidutiniš
kai darbingas žmogus 297 236

(282)

253 196 256
1 darbingam žmogui tenka 

ž. ū. naudmenų, ha 5,9 5,3 4,9 4,7 5,0
Iš jų ariamos 
Darbo dienos vertė, rb

2,1
2,5

3,9
’ 4,02 3,89 6,04 6,09
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Jau trečią dešimtmetį ūkyje veikia žolės miltų ga
mybos įmonė. Dalį šio vertingo pašaro dubičėnai parduo
da valstybei ir kaimyniniams ūkiams.

Gana ryški socialinė ūkio raida. Pastaraisiais metais 
dubičėnai stato vis daugiau visuomeninių ir individualių 
pastatų. Vien per pastarąjį dešimtmetį pastatyta administ
racinis tarybinio ūkio pastatas su kultūros namais, 200 
vietų karvidė, 500 vietų kiaulidė, žolės miltų gamybos 
įmonė, automobilių garažų kompleksas, 34 gyvenamieji 
namai, daug kitų objektų. Išasfaltuotos pagrindinės kaimo 
gatvės. Daugiausia gyvenamųjų namų statoma šiaurės ry
tų kaimo pakraštyje. Dubičiai baigia susilieti su Mantotų 
kaimeliu. Naujuose namuose apsigyveno daugumas iš 
vienkiemių išsikėlusių ūkio darbininkų, atvykusių dirbti 
specialistų. Namai statomi su visais patogumais. 22 Du
bičių kaimo namuose įrengtas vandentiekis ir kanaliza
cija. Beveik visų ūkio darbuotojų butuose įvestos dujos. 
Štai 1970 m. ūkyje dujofikuota tik 25 butai, 1975 m.— 
189, 1980 m.— 251, o dabar — 276, t. y. beveik visi tary
binio ūkio gyvenamieji namai. Gražėja dubičėnų buitis, 
turtingesnis jų laisvalaikis. Vien tiktai per pastarąjį penk
metį socialinėms-kultūrinėms reikmėms ūkis skyrė 66,8 
tūkst. rublių.

Ūkio administracija ir visuomeninės organizacijos vis 
daugiau rūpinasi darbo ir buities sąlygų gerinimu, to
dėl vis daugiau jaunų žmonių pasilieka gyventi ir dirbti 
gimtinėje. Ūkyje kasmet daugėja specialistų, kvalifikuotų 
darbininkų. Kaip kilo ūkio darbuotojų išsilavinimas, pa
rodyta lentelėje.

Dubičių tarybinio ūkio darbuotojų išsilavinimas 
1970—1985 metais

Metai Darbuo
tojų sk.

aukštąjį

Turėjo išsilavinimą

spec.
vidurinį vidurinį

septyn- 
me t į-aš
tuonmetį

pradinį

1970 323 2 17 7 15 282
1975 310 2 20 7 20 261
1980 305 1 23 44 23 214
1985 303 4 25 46 25 203
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Taigi jau trečdalis ūkio darbuotojų turi ne mažesnį 
kaip vidurinis išsilavinimą. Ypač padidėjo mechaniza
torių išsilavinimas: 1970 m. iš 31 ūkio traktorininko tik 
7 buvo baigę profesines technikos mokyklas, o dabar 20 
iš 32.

Beveik ketvirtį amžiaus ūkyje rašoma „Garbės kny
ga". Pirmas 1961 m. į ją įrašymas traktorininkas Kuzma 
Antukevičius. Savo gimtajame ūkyje jis dirba traktori
ninku nuo 1958 m. Per javapjūtę Kuzma kasmet sėda 
prie kombaino vairo ir paprastai iškovoja pirmą vietą tarp 
ūkio kombainininkų. Paskutiniuosius penkerius metus 
kombainininko padėjėja dirbo Kuzmos žmona Tatjana. 
Jie yra ne tik ūkio pirmūnai, bet ir pavyzdinga šeima.

Iš savo tėvų daug ko jau išmoko ir abu Antukevičių 
vaikai. Duktė Lilija baigė žemės ūkio technikumą ir dir
ba Vydenių tarybiniame ūkyje brigadininke. Sūnus Sta
siukas dar tik šeštokas, tačiau laisvalaikiu noriai padeda 
tėvams.

Už darbštumą ir pareigingumą valstybė ne kartą ap
dovanojo Kuzmą Antukevičių. Jis — Lenino ir Darbo rau
donosios vėliavos ordinų kavalierius, apdovanotas meda
liais ir garbės raštais.

Ne tik Dubičių tarybiniame ūkyje, bet ir visame ra
jone žinoma veršelių augintoja Vincelė Kuniejienė. Jau 
34 metus ji pluša fermose. Vincelė nuolat pirmauja tarp 
ūkio, o neretai ir tarp rajono gyvulių augintojų. Anks
čiau fermoje dirbo ir velionis jos vyras Vincas Kurnė
jus. Jam mirus, Vincelei dirbti sunkiau, tačiau daug 
padeda abu sūnūs. Vyresnysis Stasys taip pat dirba ūky
je pašarų sandėlininku.

Taigi kuklūs, darbštūs ir pareigingi žmonės kūrė ūkio 
istoriją. Dabar ją rašo naujos kartos. Stengiamasi, kad 
daugiau jaunimo pasiliktų gyventi ir dirbti kaime. Pir
mieji į kvietimą atsiliepė vaikinai. Dabar daugumas ūkio 
traktorininkų, vairuotojų ir kitų mechanizatorių yra jau
ni, profesines technikos mokyklas baigę vyrai. Tačiau 
kaimuose pasilieka dirbti labai mažai moterų. Todėl kai
mo profesinės technikos mokyklos pradėjo rengti dau
giau kvalifikuotų melžėjų ir kitų žemės ūkio specialisčių. 
Vis daugiau 8 klases baigusių mergaičių ūkis siunčia mo
kytis j kaimo profesines technikos mokyklas, daugiau jų 
pasilieka gyventi ir dirbti kaime. Tikimasi, kad artimiau
siais metais merginų ir vaikinų ūkyje bus apyvienodžiai.
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Jaunimas ne tik nudirba daugumą svarbiausių darbų, bet 
ir kelia pasitikėjimą kaimo ateitimi.

Džiugu, kad Dubičiuose pastaraisiais metais daugiau 
žmonių gimsta negu miršta: 1960 m. čia gyveno 319 žmo
nių, 1985 m.— 481. Taigi vis atsinaujina, nesensta senie
ji Dubičiai.

Naujoji dubičėnų karta gerbia tėvų ir protėvių — L. 
Narbuto būrio sukilėlių, revoliucionierių pogrindininkų, 
Didžiojo Tėvynės karo dalyvių — atminimą, puoselėja ko
vų ir darbo veteranų tradicijas.



KAIMO BUITIS

MIŠKŲ IR LAUKŲ GĖRYBIŲ SUDOROHMAS

VACYS MILIUS

Siame straipsnyje apibendrinami per kraštotyrininkų 
ekspediciją autoriaus surinkti duomenys apie miškų ir 
laukų gėrybių rinkimą bei sudorojimą, tų darbų metu nau
dojamus įrankius, gėrybių realizavimo būdus.

Miškuose ir laukuose augančių gėrybių rinkimas ir su
dorojimas lietuvių etnografinėje literatūroje tebėra mažai 
nušviestas. Paprastai kiekvieno krašto liaudies kultūrą 
apibendrinantys darbai pradedami rinkimo skyrium, o 
„Lietuvių etnografijos bruožuose" (1964) tokio skyriaus 
nėra1. Taip atsitiko dėl to, kad tuo metu apie rinkimą stigo 
medžiagos. Tad straipsnio pirmąja dalimi norima prisidėti 
prie šios spragos užpildymo. Dubičių apylinkės tokios me
džiagos teikia apsčiai. 1

1 Taip pažymėjo ir lietuvių tautotyrinių tyrinėjimų apžvalgos au
torius V. Armonas: „Apie rinkimą nėra nieko, išskyrus smulkias užuo
minas". Badania nad litewską kulturą ludową w latach 1945—1965 // 
Etnografia Polska.— 1968,—T. 12.—P. 459.
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Straipsnyje minimas laikotarpis — šio amžiaus pirmie
ji keturi dešimtmečiai. Esant reikalui, nurodomi pakitimai, 
įvykę per pastaruosius dešimtmečius.

Grybavimas, uogavimas, riešutavlmas ir sulos leidimas. 
Dubičių apylinkių gyventojų, ypač gyvenančių šilų kai
muose, nemažą biudžeto dalį iki kolektyvizacijos sudary
davo pajamos, gautos už miškuose surinktas gėrybes, t. y. 
grybus, uogas. Vietos gyventojai patys sakydavo: „Jei 
ne grybai ir ne uogos, šilų mergos būtų nuogos". Dabar 
neįmanoma nustatyti santykio tarp pajamų, gautų iš miš
ko gėrybių rinkimo ir žemės ūkio, nes kaimiečiai jokių 
sąskaitų nevesdavo. Be to, etnografiniuose tyrinėjimuose 
svarbiau yra išaiškinti vienų ar kitų darbų būdus bei 
įrankius.

Šio amžiaus pirmaisiais keturiais dešimtmečiais grybai 
buvo renkami tiek savo šeimos maistui paįvairinti, tiek 
pardavimui. Buvo renkami šie grybai: baravykai, raudo
nikiai (raudoniai), lepšiai (miškiniai, panašūs į baravykus, 
margais kotais), ūmėdės, voveraitės (lepeškos), kazlėkai, 
rudmėsės, kelmučiai (kelmukai), žaliuokės. Gegužės mė
nesį rinkdavo bobausius. Grybus dėdavo į krepšelį (ka
selę), pintą iš pušies balanų, ar krepšį (kasiką), pintą iš 
karklų vytelių. Juos paprastai nešiodavosi rankoje. Krep
šelį kartais pasikabindavo per petį. Karaviškių kaimas 
nuošalesnis, todėl šio kaimo žmonės grybus rinkdavo tik 
sau. Nuvažiavę su vežimu į mišką, greit prisigrybaudavo, 
šaknis nupjaustydavo ir krosnin (pečiun) supildavo pa
džiovinti. Baravykai ir raudonikiai paprastai būdavo su- 
maustomi ant vinių, sukaltų į lentgalį, ar ant pušinių ba
lanų ir džiovinami. Balanų galus krosnyje padėdavo ant 
pagalių, sukrautų pado kraštuose. Pagalius dėdavo iš ža
lio medžio. Kai šie įkaisdavo ir imdavo rūkti, būdavo 
pakeičiami kitais. Dabar grybai džiovinami kiek kitaip: 
sumaustomi ant storų vielų, arba iš lentelių padaromi 
rėmai, į kuriuos prikalinėjama vinių.

Džiovintus grybus laikydavo iš lentų sukaltose dėžė
se arba supiltus į pintinę, kurią pakabindavo palubėje 
virš krosnies. Kitas džiovintų grybų laikymo būdas buvo 
toks: su didele adata grybus suverdavo ant siūlo į vaini
kus ir padėdavo ant krosnies baigti džiūti. Arba su
verdavo kaip karolius — apačioje didesnius, viršuje ma
žesnius, po to sudėdavo į maišus ir pakabindavo ant pir
kios aukšto. Didesnės šeimos baravykų prisidžiovindavo 
po keletą maišų. Džiovinti grybai buvo parduodami.
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Savo reikalams pasilikdavo perdžiuvusius. Dėl geresnio 
skonio jų dėdavo į rūgščias sriubas (viralus): barščius, 
kopūstus, bulvienę, be to, kepdavo per Kūčias. Baravykus, 
raudonikius ir kazlėkus sūdydavo mediniuose kibiruose. 
Sūdant dėdavo druskos, krapų, spanguolių (spalgenų).

Iki 1939 metų baravykų supirkti atvykdavo aplinkinių 
miestelių (Eišiškių, Rodūnios, Rudnios) perpirkliai. Už 
grybus mokėdavo pinigais, be to, keisdavo į degtukus.

Tarpukario metais žemdirbystės ratelis Rudnioje buvo 
įsteigęs grybų džiovinimo ir marinavimo įmonėlę. Jai 
aplinkinių kaimų gyventojai taip pat parduodavo dalį 
grybų. Šioje įmonėlėje sezono metu dirbdavo apie 50 
moterų, kurios už 10 valandų darbo dieną tegaudavo po 
1 zlotą. Čia grybai būdavo nuvalomi, nuplaunami, apvi- 
rinami, sudedami kartu su prieskoniais į statinaites ir iš
vežami į miestus. Gražūs mažieji baravykai buvo džio
vinami, supilami į maišiukus ir taip pat išvežami į mies
tus2. Atsiradus šiai įmonėlei, žmonės eidavo grybauti net 
po 3—4 sykius per dieną. Grybus rinkdavo vyrai, mote
rys ir vaikai. Pirmą kartą išeidavo grybauti labai anksti, 
vos praaušus.

2 M. Cilvinaitės 1971 m. užrašas, ES 487(17).

Dabar švieži baravykai ir voveraitės parduodami su
pirkimo punktuose. Vis dėlto baravykus daugiausia džio
vina ir pardavinėja turguose patys valstiečiai. Čia jiems 
pelningiau išeina. Pastaruoju metu valstiečiai konservuoja 
jau ir savo reikalams, pavyzdžiui, žaliuokes. Jos paviri
namos ir marinuojamos statinaitėse, moliniuose ar stik
liniuose induose. Marinuojami ir baravykai. Voveraitės, 
vištaitės, rudmėsės rauginamos.

Šio amžiaus pirmuosius keturis dešimtmečius moterys 
ir vaikai uogas rinkdavo daugiausia tik tam sykiui pa
valgyti. Buvo renkamos šios uogos: girtuoklės (girčios), 
mėlynės, avietės, bruknės, žemuogės (žeminės, žemukės), 
raudonieji serbentai (serbentės), juodieji serbentai (bo- 
bingės), spanguolės. Abeji serbentai augdavo ant upelių 
krantų. Zervyniškės eidavo spanguolių rinkti net 7 km į 
vadinamąjį Gudų šalies raistą. Jas rinkdavo braidydamos 
po vandenį vėlai rudenį, nusikasusios bulves. Spanguoles 
rinkdavo tik raudonas. Rinkdavo spanguoles ir pavasarį.

Uogas rinkdavo į ąsotį ar maišelį. Pastarąjį raiščiu 
(raikščiu) prisirišdavo prie juosmens. Uogas supildavo į 
pintines (košeles), nupintas iš pušies balanų. Tas kašeles 
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į namus nešdavosi užsidėjusios ant pečių. Be to, naudojo 
iš beržo tošies kryžmiškai nupintus krepšelius (kašelaites). 
Jos taip pat turėjo dvi tošines rankenėles (rankeles). Span
guoles laikydavo svirne ar ant pirkios aukšto, supiltas į 
kubilaitį, geldą (nekočią) ar krepšį (kasi ką). Žiemą jų po 
saują atsinešdavo ir valgydavo.

Mėlynes džiovindavo krosnyje ant skardos. Jas var
todavo nuo kosulio ir viduriavimo. Tokiais atvejais jų 
pakramtydavo ar dėdavo į arbatą. Šio amžiaus 4-ajame 
dešimtmetyje truputį mėlynių virdavo su cukrum ir lai
kydavo žiemai butelyje ar moliniame puode. Be to, gra
žesnių mėlynių pripildavo į butelius ir jas užpildavo cuk
rumi. Kai nebūdavo pieno, šių uogų duodavo vaikams 
pasidažyti su duona. Iš spanguolių ir krakmolo virdavo 
kisielių. Tarpukario metais uogas virdavo tik vienas ki
tas, nes šio krašto valstiečiui cukrus buvo per brangus 
dalykas.

Iki 1939 m. supirkinėti spanguolių į kaimus atvažiuo
davo Marcinkonių perpirkliai. Tiek už grybus, tiek už 
uogas jie mokėdavo pinigais. Be to, į perpirklių namus 
uogas ąsočiuose nuveždavo ir pačios valstietės. Uogas 
veždavo parduoti ir į Vilniaus turgų.

Žiemai buvo renkami laukiniai obuoliai ir šermukš
nių uogos. Juos supildavo ant pirkios aukšto, kur šie su
šaldavo, suminkštėdavo — tokius ir valgydavo. Per žie
mos vakarones merginos atsinešdavo nuo aukšto dubenėlį 
spanguolių, obuoliukų, šermukšnių ir vaišindavo atėjusius 
vaikinus. Verpėjos taip pat nurydavo po spanguolę, kad 
seilių daugiau būtų verpiamoms pakuloms ir linams su
drėkinti3.

3 Ten pat.

Dabar žiemai verdama mėlynių, aviečių, bruknių, ag
rastų uogienės. Pastaruoju metu ilgesniam laikymui pra
dėta trinti uogas su cukrum. To išmokstama iš mieste gy
venančių ir į kaimą parvažiuojančių atostogauti vaikų.

Iš laukinių žolių sriubai virti buvo naudojami grobūz- 
dai (Heracleum spondylium), jaunutės dilgėlės. Vargingie
ji valstiečiai ir iš balandų sriubą virdavo.

Arbata buvo verdama iš liepžiedžių (liepažiedžių), 
čiobrelių (čėbrelių), ramunių, jonažolių, mėtų, kmynų, 
avietojų ir mėlynių uogienojų. Gero skonio ir gražios 
spalvos esti džiovintų bruknių žiedelių arbata. Iš ąžuolų 
gilių buvo verdama kava.
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Riešutaudavo moterys ir vaikai. Riešutus dėdavo į bal
to ar margo drobinio audinio maišiuką (terbelę), kurį pa
kabindavo per petį už virvutės (raikščio, raikštuko). Pa
džiūvusius išgliaudydavo, o kad būtų skanesni, palaiky
davo kelias dienas prieš saulę. Iki metų galo riešutus 
laikydavo kubilaityje. Per Kalėdas vaikai su riešutais 
žaisdavo. Jie paimdavo saują riešutų ir klausdavo: „Pora 
ar lyčna?" Kuris atspėdavo, gaudavo tą saują. Mergaitės, 
riešutų į nosinę įsirišusios, nešdavosi į vakarėlius, kur 
vaišindavo bernus. Riešutams gliaudyti vaikai pasidary
davo spaustukus.

Pavasarį iš beržų, rečiau iš klevų (pastarieji čia re
tai auga) buvo leidžiama sula. Sulos leidimas — berniukų 
darbas. Paprastai sulą gerdavo šviežią, o ilgesniam lai
kymui supildavo į kubiliuką. Sulą rauginant, įpildavo 
truputį ruginių miltų arba įdėdavo duonos bei miežių grū
dų, kartais baltųjų žirnių (dėl saldumo.) Paviršių apipil
davo avižomis, kurios greitai sužaliuodavo. Avižos buvo 
pilamos apsaugoti nuo dulkių. Pastaraisiais dešimtmečiais 
į sulą imta dėti juodųjų serbentų šakelių. Iš klevo sulos 
virdavo kavos surogatą, mat ši sula saldesnė už beržo.

.Tiek suaugę, tiek vaikai rinkdavo laukinių ančių kiau
šinius. Piemenys, ganydami karves, ančių kiaušinius kep
davo laukuose ant laužo (keptuvę ir riebalų susinešdavo 
iš namų). Kepant namie, laukinių ančių kiaušinius maišy
davo su vištiniais.

Derliaus nuėmimas ir kūlimas. Dubičių apylinkės pri
klauso tai Lietuvos daliai, kurioje ilgiausiai buvo naudo
jami tradiciniai žemdirbystės įrankiai. Tai nulėmė vals
tiečių mažažemystė, smėlėtos ir nederlingos žemės — dau
gumas šios apylinkės kaimų priklausė vadinamiesiems 
šilams.

Iki pat kolektyvizacijos rugius ir vasarojų daugumas 
valstiečių tebepjovė pjautuvais. Dėl blogos žemės vasa
rojaus čia sėta nedaug. Tik kai kurie valstiečiai rugius 
jau buvo pradėję pjauti su dalgiais (maždaug nuo 1930 
m.).

Rugius ir vasarojų paprastai pjaudavo moterys, vyrai 
padėdavo tik retkarčiais. Tačiau ir vyrai nebūdavo be 
darbo, nes kaimų pievos buvo toli, ir jie visai savaitei iš
vykdavo šienauti.

Pjautuvus iš seno dalgio ar plono geležies gabalo nu
kaldavo vietos kalviai. Jų buvo galima nusipirkti tur
guje. Fabrikiniai buvo parduodami parduotuvėse. Pjau-
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tuvai buvo dantyti. Prieš rugiapjūtę atšipusius nešdavo 
dantyti kalviui.

Iš pirmųjų nupjautų rugių saujų moterys surišdavo 
pėdelį, vadinamą gaspadorium. Jis buvo mažesnis už ki
tus pėdus. Eidamos namo, jį parsinešdavo ir pastatydavo 
pirkios krikštasuolėn (pakučion). Kai parveždavo pirmąjį 
rugių vežimą, tą pėdelį pastatydavo kluono šalinėje. Apa
tinės eilės pėdus šalinėje statydavo stačius, kad grūdai 
nesupūtų, o kitus guldydavo.

Senais laikais šiame krašte buvo žinomi ir dalgiai 
(dalgė, dalgės) šienui pjauti. Pjaudami kaire ranka paim
davo dalgiakotį (dalgakotį), o dešiniąja — rankelę (ruka- 
vėcį). Dalgiakotis buvo daromas iš beržo ar eglės apskrito 
skerspjūvio kartelės, o rankelė išlenkiama iš beržo, kark
lo, ėglio, gluosnio (verbos). Dalgiakočio laisvasis galas 
nusmailinamas, kad pustant lengviau į žemę įsmigtų. Kal
vio darbo žiedu (rėkvele) dalgis įtvirtinamas į dalgiakotį. 
Dėl to šis dalgiakočio galas paplokštinamas. Pradėjus dal
giu rugius pjauti, prie dalgiakočio pritvirtindavo lanke
lį, kurį dar apsiūdavo drobe arba išpindavo virvute.

Senosios pentelės (bobelės) dalgiui tinti buvo su kvad
ratiniu viršum. Siaurosios pentelės imtos naudoti šio 
amžiaus antrajame dešimtmetyje (pirmosios tarmiškai va
dinamos paprastom, antrosios — prancūzkom bobelėm). 
Pirmąsias nukaldavo vietos kalviai, antrąsias pirkdavo 
parduotuvėje, tačiau pasitaikydavo ir kalvių darbo. Kvad
ratinę pentelę sodyboje įkaldavo į trinką, o prireikus tin
ti pievoje — į kelmą ar nukirstą medelį. Siaurosios pen
telės įtvirtinamos į kuolą ar tvoros stulpelį. Plakant 
dalgis nuo dalgiakočio nenuimamas.

Pustykles (galąstuvius) dalgiui aštrinti senieji pjovė
jai patys pasidarydavo iš lentelės, prigręžioję joje skylu
čių. Prieš pustydami tokią pustyklę pamirkydavo vande
nyje ir užbarstydavo smėliu. Vandenį nešiodavosi butely
je, kuris buvo įkištas į maišiuką, prisirištą prie diržo. 
Tokias pustykles naudojo dabartinės senosios kartos tė
vai. Šio amžiaus pirmaisiais dešimtmečiais jau buvo nau
dojamos pirktinės pustyklės. Pjaudami pustyklę užsikiš- 
davo už raštuotos juostos ar odinio diržo nugaros deši
nėje pusėje, kartais laikydavo kišenėje.

Rugių guba (mendelis) turėjo 10 pėdų. Pirmųjų trijų 
pėdų varpas nulenkdavo. Iš dešimtojo pėdo buvo daro
ma kepurė; pėdas pastatomas ant žemės, varpos į visas 
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puses ties ryšiu (raišalu) nulenkiamos ir ant gubos užde
damos kambliais į viršų.

Buvo žinomi du vasarojaus pėdų statymo būdai: 1) 
penkios pėdų poros sustatomos į eilę (rikę), o viena eilė 
ant viršaus paguldoma, 2) keturi pėdai sustatomi į gube
les, o penktasis paguldomas ant viršaus. Esant giedram 
orui, kepurė nededama.

Viena iš pagrindinių kultūrų šiame krašte buvo gri
kiai. Juos nuraudavo rankomis, šaknis nupjaudavo (at- 
grieždavo) su pjautuvu. Matyt, prasti grikeliai teužaug
davo, nes, anot Adomo Mickevičiaus iš Paąžuolės kaimo, 
„kitą kartą saujon grikis visas pasislepia". Grikių pėdus 
surišdavo ruginių šiaudų ar meldų ryšiu ir poromis su
statydavo į eilę (rikę), o vieną eilę ant viršaus uždėdavo. 
Juos baigdavo džiovinti žarduose, nes dienos jau būdavo 
trumpesnės, o grikiai prie žemės prisiglaudę- Žardus su
daro du aukšti, į žemę 
įkasti stulpai, prie kurių 
pritaisyta 7—10 horizon
talių karčių.

Grėbliai buvo su skel
tu kotu ir 10—12 dantų. 
Kotas (grėblakotis) da
romas iš eglaitės ar ber
želio, galva (galvelu- 
kė) — uosio ar liepos, 
dantys — ąžuoliniai. Jei 
kotas klibėdavo, sujun
gimuose įkaldavo po 
pleištuką arba perkalda
vo vinukėmis. Pastaruo
ju metu grėbliakotis ties 
išsišakojimu apjuosia
mas skardos juostele.

Šieno kupetos (kū
giai) buvo kraunamos 
apvalios arba pailgos, į 
viršų siaurėjančios, kad 
neprilytų. Jas su grėb
liu ir ranka pluoštais 
sukraudavo.

Prireikus rugių duo
nai, vyrai jų prisiblokš- 
davo dar prieš kūlimą.

1 pav. Spragilas. Dubičiai, Antano Ma- 
malygos. Lietuvos TSR istorijos ir etno
grafijos muziejus, piešinys EMIK 9324
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Dubičių apylinkių valstiečiai juos blokšdavo gana įvairiai. 
Pėdus daužydavo į kluono šalinės pertvarą (ji buvo iš ke
lių gulsčių rąstelių), į trinką ar apverstas akėčias. Išblokš
ti pėdai (blaškai) paskui dar būdavo perkuliami spragilu.

Tiek rugiai, tiek vasarojus buvo kuliami su spragilais. 
Spragilo ilgoji dalis vadinama sprageline, trumpoji — buo
že, buožele. Sprageline buvo daroma iš beržo, eglės, lazdy
no, o buožė — iš ąžuolo ar beržo. Šių abiejų dalių galuose 
buvo išpjauti grioveliai, ant jų užrišama po odinį kaklarai- 
šą, kuriuos jungia irgi odinis jungas (įungelis) (1 pav.). 
Spragilais paprastai kuldavo vyrai, o nesant jų šeimoje,— 
ir moterys. Iškūlus pirmiausia medinėmis dviražėmis šakė
mis būdavo nurenkami šiaudai, po to sugrėbstomi grėbliu, 
lapuota šluota sušluojamos varpos ir pagaliau į darbą ei
davo vėtyklė. Vėtymas— irgi vyrų darbas. Buvo vėtoma 
atsisėdus ant trinkelės ar atsiklaupus ant abiejų kelių. 
Vėtant grūdai išsiskirdavo iš pelų ir pasiskirstydavo į dvi 
rūšis: toliau nulėkdavo geresni grūdai — pirmalakai (pir- 
malakiai), arčiau nukrisdavo prastieji — atvėtos, arčiau
siai suguldavo pelai.

Tarpukario metais vienas kitas valstietis jau. buvo įsi
taisęs rankomis ar arklių vilkto sukamą kuliamąją ma
šiną bei rankinį arpą.

Grūdai buvo laikomi svirno aruoduose. Prieš supilant 
į aruodus, juos seikėdavo su bačka (60 pūdų) ar pusbačke. 
Mažažemiai valstiečiai, kurie neturėjo svirno, grūdus 
laikydavo ant pirkios aukšto iš lentų sukaltose skryniose 
arba iš šiaudų grįžčių ir plėšų nupintose pintinėse su dang
čiais (karbijose). Į pastarąsias tilpdavo 10—20 pūdų grū
dų.

LINININKYSTĖ DUBIČIŲ APYLINKĖSE

ANGELĖ VYŠNIAUSKAITĖ

Pagrindinis šaltinis šiam klausimui nagrinėti yra Dubi
čių apylinkės kaimuose autorės surinkti atsiminimai iš 
vyresniojo amžiaus žmonių1. Be to, Lietuvos TSR MA 
Istorijos instituto etnografijos skyriaus bendradarbiai 
1956—1968 m. ekspedicijose šia tema yra surinkę nemaža 

1 Piešiniai ir nuotraukos — autorės. Šiam straipsniui iliustracijas 
perpiešė Rita Pilkaltė-Butvilienė.
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duomenų Varėnos ir gretimuose rajonuose2. Sie duo
menys nušviečia linininkystės padėtį, buvusią XX a. ir 
iš dalies XIX a. pačioje pabaigoje.

2 ES, 151, 145, 180, 354, 460.
3 Vilniaus valst. universiteto Mokslinės bibliotekos Rankraščių 

skyrius, f. 34—7, b. 11206, 1. 9.
4 V. Kulikauskienė (Audimo tradicijos „Pirčiupio'1 kolūkyje.— 

Kraštotyra.— V., 1967.— P. 154) nurodo, kad dabartinio „Pirčiupiu" ko
lūkio teritorijoje esančių Dargužiu ir Macelių kaimų valstiečiai XX a. 
pirmojoje pusėje linais užsėdavo iki 10% visos dirbamos žemės, o 
Pirčiupiu kaimo valstiečiai dėl tinkamos žemės stokos linų sėdavosi 
nuomotoje žemėje už atodirbį.

5 Gorčiaus talpa — 3 litrai. Tai mažas medinis skobtinis ar iš šu- 
lelių kubiliukas. Pavyzdžiui, Vinco Pilinkos (Kaniavos apyl., Kruklių k.) 
dirbtas gorctukas (1 pav., 1) yra j viršų kiek siaurėjantis, 18 cm aukš
čio, dugnas — 20 cm, o viršus — 18 cm pločio.

Dubičių valstiečių ūkis XX a. pirmaisiais dešimtme
čiais, kaip ir anksčiau, buvo beveik be išimties natūrinis. 
Drabužiams ir kitiems namų buities dalykams gamintis 
pluoštinės medžiagos — linų ir kanapių — augino nedaug. 
Matyt, tai nulėmė šių vietovių dirvožemis. Pavyzdžiui, 
1872 m. atsakyme į Rusijos geografų draugijos Siaurės va
karų skyriaus anketą apie žemės ūkio padėtį Vilniaus gu
bernijos Trakų apskrities Varėnos valsčiuje sakoma, kad 
„linų ir kanapių (valstiečiai.— А. V.) sėja labai mažai, ka
dangi neturi tam tinkamos žemės"3.

Šioms apylinkėms, kaip ir apskritai Dzūkijai4, labai 
būdingas reiškinys — žemės linams sėti nuomoj imąsis už 
atodirbį geresnio dirvožemio vietovėse. Dubičių, Krokš- 
lio (Sumo), Lynežerio kaimų valstiečiai linams sėti nuomo
davo žemę apie Rudnią, Slučajų, Gribašą, Kalvius, Ka
šėtas, Pakuliškes ir kt. Tuo tarpu Krokšlio (Sumo) ir kitų 
kaimų linams netinkamoje žemėje puikiai derėjo kana
pės. Jos išaugdavo tokios storos, kad vietos valstiečiai 
grūdines kanapes ne raudavo, o pjaudavo pjautuvu.

Linų pasėlių plotas priklausė nuo ūkio poreikių, nuo 
šeimos dydžio, pirmiausia nuo moterų, ypač kraičius be
sikraunančių dukterų, skaičiaus. Gausesnių šeimų vals
tiečiai linais užsėdavo 10 ir daugiau arų žemės. Nuomo
jamos žemės atodirbinis vienetas buvo užuogana — 80 
vyriškų žingsnių ilgio ir 2 žingsnių (6 vagų) pločio (maž
daug 80X2 m arba 1 aras) žemės rėžis. Užuoganoje bū
davo sėjamas 1 gorčius sėmenų5. Iš gorčiaus sėklos, esant 
geram derliui, būdavo priraunama iki 2 kapų Tautinių 
(120 saujų).
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Už vieną užuoganą, sėjant sava sėkla, nuomos mokes
tis žemės savininkui buvo toks: 2 dienas pjauti rugius 
pjautuvu arba 3 dienas dirbti prie rudens lauko darbų, 
pvz., rauti grikius6. Kartais ši įprasta atodirbio norma bū
davo pakeičiama piniginiu ar kitokio darbo ekvivalentu: 
buvo mokama 2 pūdai7 rugių ar grikių8 arba 10 zlotų9. Ona 
Malmygienė iš Ūtos kaimo prisimena, kad kartą už dvi 
užuoganas linų audė savininkės audimą: išaudė 15 sie
nų10 11 drobės. Už 1 gorčiaus sėmenų sėjos žemės plotelį 
dvi dienas turėdavo atidirbti savininkui ir Lazdijų rajo
ne11. Daugiau žemės turėję valstiečiai tokiu būdu užsi
garantuodavo darbymečiui reikalingą darbininkų kiekį.

6 ES, 397 (2, 9, 10, 12, 13, 14, 19).
7 Pūdas — rusiškas svorio matas, lygus 40 svarų, arba 16,3805 kg.
8 ES, 397(2).
9 ES, 397(10).

10 Siena — tai metmenų ilgis metant siūlus audimui senoviniu būdu 
ant pirkios sienoje (kaltų kuolelių — lapės, priklausęs nuo pirkios sie
nos ilgio (paprastai 3—4 m).

11 ES, 151(62).
12 ES, 397(1).

Ta aplinkybė, kad išsiauginti linų Dubičių apylinkių 
valstiečiams reikėdavo daug pastangų, nulėmė palyginti 
ilgai išlikusius įvairius burtus linų derliui padidinti. Iki 
pat XX a. 5-ojo dešimtmečio čia išliko supimasis per Sek
mines ir „šokimas lenton" (supimasis atsistojus ant sker
sai rąsto permestos lentos galų) pusiaugavėnyje per Kri
kštus. Paprastai supdavosi mergaitės ir moterys. Joninių 
rytmetį kai kurios moterys, užsisegusios ilgą lininį si
joną, brisdavo per linus, kad linams „rasą surinktų". Te
ofilė Vutovkienė ir Marijona Liutkevičienė (gim. apie 
1910 m.) iš Dubičių apyl. Raku k. sakė ir pačios taip da
riusios12. Po Kūčių vakarienės moterys traukdavo iš po 
staltiesės šieną: iš šiaudelio ilgio spėjo apie būsimą jos 
daliai pasėtų linų aukštį.

Antroji prietarų ir burtų grupė buvo tiesiogiai susijusi 
su linų sėja. Linai buvo sėjami „moterišką dieną“. Tokios 
dienos (pagal seną pavadinimą) buvo sereda, pėtnvčia, su- 
bata, t. y. trečiadienis, penktadienis ir šeštadienis. Steng
tasi sėti moterų šventųjų — Elenos ir Julijos — dieną 
(V.22). Sėmenis su krepšeliu į dirvą ar į vežimą nunešda
vo moterys. Sėmenys būdavo sėjami iš moters baltos li
ninės prijuostės. Buvo manoma, jog linai — moterų auga
las: moterų daliai sėjamas, moterų rankomis apdirbamas, 
tad jų augimui gali padėti visa, kas susiję su moterimis.
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Vegetatyvinėms sėmenų savybėms pažadinti Dubičių 
apylinkėse ir kituose Pietų Lietuvos rajonuose į sėjamus 
sėmenis šeimininkė įdėdavo porą kiaušinių ar smulkiai 
sutrintų per Velykas šventinių margučių lukštų13. Kiauši
nius sėjėjas vėliau suvalgydavo, o lukštus drauge su sė
menimis išberdavo į dirvą. Tikėta, kad tai apsaugo linus 
nuo piktžolių ir kenkėjų14. Anot Onos Vaičkienės iš Du
bičių, „kai šeimininkas eina sėti linų, tai moteris išeina, 
prisupa jį kvartūku (prijuoste.— A. V.)r į sėmenis įdeda 
porą kiaušinių. Visą laiką, kol pasėja sėmenis, tuos kiau- 
šinius kvartūke nešiojasi: vienus sėmenis pabaigė, kitus 
ant tų kiaušinių užsipila. Pasėjęs linus, kiaušinius parsi
neša namo. Čia jam šeimininkė juos iškepa ant sviesto 
ar spirginių"15.

13 ES, 397(1, 2); 151(44, 52, 44).
14 ES, 397(19).
15 ES, 397(2).
16 ES, 397(3).
17 ES, 397(9).

Prieš berdamas pirmąją saują, sėjėjas pats žegnodavo
si ir peržegnodavo dirvą (taip buvę daroma pradedant 
kiekvieną darbą), kartais dar rankas nusiplaudavo Ve
lykų šeštadienį šventintu vandeniu. Manyta, kad nuo to 
linai nebūsią žolėti.

Sėmenys buvo sėjami esant giedram dangui (būsią 
švarūs linai) arba danguje nusidriekus plunksniniams de
besims (būsiąs ilgas pluoštas), ramią, nevėjuotą dieną, 
kad lygiau sėmenys sukristų, dažniausiai pavakare, kad, 
naktį gavę daugiau drėgmės, greičiau sudygtų.

Vyrai linus tik pasėdavo. Visi kiti su linų auginimu ir 
jų derliaus apdorojimu susiję darbai Dubičių apylinkėse, 
kaip ir visuose Dzūkuose, laikyti moteriškais. „Moterims 
darbas ir darbas,— jos neunksmiauja",— vaizdingai apibū
dina buvusią dzūkės moters dalią Krista Marcevičienė (gim. 
1899 m.) iš Mantotų kaimo16.

Linų pasėlius, daigams šiek tiek ūgtelėjus, būtinai rei
kėdavę išravėti. Kai kada net dukart ravėdavę: „Neiš
ravėsi,— linų neturėsi: žolė suguldys"17.

Dubičių apylinkių linaroviui būdingi ekstensyvios li
nininkystės bruožai: dirbta be talkų, pamažu, surenkant 
kiekvieną linų stiebelį, rūpestingai sutvarkant surautas 
saujas, surišant jas ne tais pačiais linais, o dėl taupumo 
parovomis. Ona Valokienė taip apibūdina šį procesą: „Kai 
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linų galvutės nugelsta, šiugžda kaip sausiukės (darželio 
gėlės.— А. V.), labai kabinasi viena prie kitos, tada linus 
raunam. Raunam vis mostu iš kairės dešinėn dešiniąja 
ranka. Kairiąja linus prilaikom. Išraunam saujelę, pakra
tėm, kad žemės nuo šaknelių nubyrėtų, kamblelius į že
mę, o dažniausiai sau į pilvą pabadom — saujelę sulygi- 
nam. Tada dvi saujeles surišam žolelėmis nuo linienos į 
pėduką arba rautinę. Surištą pėdaitį vis metam užpakalin 
savęs. Kai nuraunam visą užuoganą, po 10 Tautinių susta- 
tom į mendelaičius"18. Prirautų linų kiekis buvo apskai
čiuojamas kapomis. Kapą sudarė 60 Tautinių. Lietingą 
rudenį krūvelės (mendelaičai) buvo statomos ne iš 10, 
o iš 5—6 tautinių.

Linams kulti buvo naudojamos medinės kultuvės, kaip 
ir žlugtui skalbti. Tai tvirto ir slidaus medžio, dažniau-

1 pav. Linininkystės įrankiai: 1 — gorčius, 2 — kultuvė, 3, 4 — bruktuvės, 
5 — brukyklas, 6 — šepečiai, 7 — šepetukas

15 ES, 397(2).
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šiai beržo ar ąžuolo, kaladėlės su rankena, paprastai 20— 
24 cm ilgio, 10—12 cm pločio, apie 5 cm storio (arčiau 
rankenos kiek platėlesnės ir storėlesnės), su 10—14 cm 
rankena — koteliu (1 pav., 2). Pats kūlimo procesas va
dintas linų bloškimu arba apmušinėjimu. Kiekviena sauja 
būdavo nudaužoma atskirai ant lentos, kurią pasidėdavo 
kluone ant grendymo, linienoje ar kieme ant patiestos 
paklodės.

Iškulti sėmenys pirmiausia buvo išvėtomi vėtykle, po 
to persijojami per sietą ar audimo staklių skietą, kartais 
leidžiami per stalą. Pastarąjį būdą Ieva Pilinkienė iš Kruk- 
lių kaimo taip apibūdina: „Atsineši maišą ar milo, užklo
ji juo stalą pirkioje. Stalo lentą nuleidi vienon pusėn taip, 
kad ji būtų pasvirusi, ir bliūdeliu pamažu pili ant viršaus 
jau išvėtytus sėmenis. Žolės prikimba prie audeklo, o 
sėmenys nuslysta žemyn ant paklodės ar geldon. Paskui 
audeklą išdulkini ir vėl pili. Taip keletą kartų tuos pa
čius sėmenis perpili, kol galutinai iššvarini"19. Iš Mykolo 
Očapovskio aprašytų sėmenų valymo būdų apie 1837 m. 
Vilniaus gubernijos Ukmergės apskrityje matyti, kad pa
našiai sėmenys buvo valomi XIX a. pirmojoje pusėje ir 
kitose Lietuvos vietose20. Sijojant per skietą, žolės lieka 
viršuje, o sėmenys subyra į apačioje esančią geldelę21.

19 ES, 397(15).
20 Oczapowski M. Upawa roślin fabrycznych czyli handlowych dla 

pożytku praktycznych gospcdarzy // Gospodarstwo wiejskie.—Wydanie 
drugie.— Warszawa, 1848.— T. 6.— S. 205.

21 ES, 397(15).

Dubičių apylinkėse XIX a. pabaigoje nukultų linų 
šiaudeliai, kaip iš savo vaikystės prisimena senieji, buvę 
dažniau mirkomi negu XX a. Mūsų šimtmetyje linai buvo 
čia mirkomi tik ypatingais atvejais, pvz., prireikus baltų li
nų pluošto raštuotiems audiniams. Ne visi apylinkės eže
rai tiko linmarkoms. Sakysim, Lynežerio ežere linai pa
juosdavo. Lynežeriečiai prireikus linų pasimirkydavo Bu
čiaus ežere.

Viso kaimo moterys linus klojo tuo pačiu metu ir tame 
pačiame lauke. Kad jie nesusimaišytų, kiekviena šeimi
ninkė savuosius pasižymėdavo apmėtydama vieną eilutę 
(rėdelį) aplinkui visas kitas eilutes. Pradedant ir baigiant 
kloti, būdavo padaromas iš vienos išskleistos saujos ra
tukas, vadinamas žvaigžde. Kartais toks verpetas būdavo 
padaromas ir plotelio viduryje. Žvaigždės viduryje dar 
būdavo sukryžiuojama keletas linų šiaudelių. Toks linų 
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plotelių paženklinimas siejosi su prietaringu tikėjimu ma
giškojo rato galia: tada vėjas linų verpetais nesusuksiąs22. 
Magiškojo rato ir krikščioniškojo kryžiaus simbolių su
siejimas liudija šių apylinkių valstiečių sąmonėje XX a. 
pradžioje išlikusį ikikrikščioniškųjų tikėjimų ir krikščio
nybės elementų sinkretizmą. Vienos moterys tai darė ti
kėdamos šiais burtais, kitos — sekdamos senelių tradi
cija.

22 ES, 397(15)
23 ES, 397(8, 13).

Atsiklojėję, po to padžiūvę kūgio pavidalo gubelėse 
(kūčkelėse) linai būdavo rišami šiaudų ryšiais į kūlius ir 
vežami namo. Kad ryšys tvirčiau laikytųsi, pusė kūlio 
saujų buvo dedama kambliais į viršų, kita — žemyn.

Linų mynimas prasidėdavo nukasus bulves. Linamy
nis— vienintelis iš linų dorojimo darbų, kuriam Dubičių 
valstietės prašydavo talką. Talkindavo kaimynės viena 
kitai, kartais išbūdamos pirtyje 15 ir daugiau dienų iš 
eilės23.

Linai buvo džiovinami pirtyje, kurioje taip pat ir 
maudydavosi. Viduje skersai pirties būdavo įtaisytos 6— 
8 laisvai stumdomos kartelės — šaltelės. Linai glėbeliais 
būdavo sustatomi ant grėdų — po dvi į krūvą sustumtų 
kartelių. Vienoje pirtyje ant 3—4 grėdų sudžiaudavo apie 
40 kūlių linų (po 30 saujų kūlyje). Dalis linų glėbeliais 
būdavo pakabinama džiūti po grėdais. Mindami pirmiau
sia išnešdavo šiuos karuoklius, paskui imdavo linus nuo 
grėdų.

Pirties krosnis dažniausiai sukrauta iš akmenų. Li
nams džiovinti ją šeimininkė, rečiau šeimininkas pakur
davo kaitriomis beržinėmis ar alksninėmis malkomis. Pir
mą kartą krosnis buvo kūrenama vakare, linus sudžio
vus, antrą kartą — anksti rytą.

Talkininkės į linamynį rinkdavosi po namų ruošos;, 
padavusios šeimai pusryčius ir pačios papusryčiavusios, 
apie 9 valandą. Linamynio talkai tebuvo duodami pietūs, 
vadinami abieda. Pietums duodavo krosnyje išvirtų ko
pūstų su keptomis bulvėmis, prieš krosnies liepsną kep
tų bulvinių blynų su spirgučių dažiniu (vereščiaku), gri
kinės paspirgintos babkos. Per pasninką būdavo patei
kiami pasninkiniai kanapių valgiai — grūdielius, kanapių 
kugelis, šaltanosiai, kanapių smetona ir kt. Vakarieniau
davo talkininkės namie.

104



Viena mynėja per dieną išmindavo 100—120 saujų. Į 
talką dažniausiai susirinkdavo 5—6 moterys su savo 
mintuvais24. Mindavo priepirtyje arba lauke. Karštus li
nus, susuktus į paklodę, talkininkėms išnešdavo iš pirties 

24 ES, 397(15).
25 ES, 354(38).
26 Plačiau žr.: Vyšniauskaitė A. Lietuvos valstiečių linininkystė // 

Vyšniauskaitė A., Laniauskaitė J. Valstiečių linininkystė ir transpor
tas / Iš lietuvių kultūros istorijos.— V., 1977.— T. 9.— P. 92—97.

pati šeimininkė. Kiekviena iš šio glėbio atsiskirdavo linų 
saują, laikydama už viršūnių, antrąjį jos galą perskirdavo 
pusiau — vieną pussaujį sulaužydavo mintuvuose, paskui 
antrą, o tada dar pamindavo abudu pussaujus kartu. Po to, 
jau nebeskirsty- 
dama pluoštais, 
lauždavo saujos 
viršūnių galą. Kai 
linų šiaudeliai bū
davo labiau išvešė- 
ję, stambesni, prieš 
mynimą juos pa
daužydavo kultu
ve25. Kiekviena 
mynėja, gerai min
tuvais spalius išva
liusi iš linų saujos, 
ją kabindavo ant 
savo kartelės, įkiš
tos į priepirčio sie
ną.

Išmintas pluoš
tas buvo rišamas į 
ryšius po 30 ar 60 
saujų.

Dubičių apylin
kėse buvo varto
jami lentelinės 
konstrukcijos au
kštaitiškojo va
rianto, t. y. su už 
kojų išsikišančia 
rankena, mintu
vai26. Linams ir 2 pav. Mintuvai
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kanapėms minti mintuvai skyrėsi tiktai korpuso lentelių 
tankumu, t. y. pločiu. Linų mintuvai buvo 6,5—8 cm plo
čio, kanapių — 9—10 cm27. Kanapėms minti panaudodavo 
ir išdilusius linų mintuvus. Dubičiuose mintuvai buvo su 
trimis 95—100 cm ilgio paraleliomis korpuso lentelėmis, 
maždaug 75 cm aukščio kojomis (dažnai užpakalyje kiek 
aukštesnėmis), dvišaka 117—121 ilgio ranka — viršutiniąja, 
judamąja dalimi. Senoviškesni mintuvai turėjo masyvias 
dvišakio medžio kojas (2pav., 1), vėlesni vietoj kojų — įt
virtintus vertikalius stulpelius skersinėje atramoje (2 pav., 
2). Pastarieji čia buvo vadinami mintuvais su viena ko
ja28. D. Zeleninas šios konstrukcijos mintuvus vadina dvi- 
kojais29. Vienkojai mintuvai Dubičių apylinkėse buvo va
dinami staliarnais, keturkojai — paprastaisiais30. Papras
tuosius galėdavęs pasidaryti kiekvienas nagingesnis vals
tietis, o staliarni būdavo užsakomi pas stalių arba nusi
perkam! turguje. Žinomiausias mintuvų, šepečių ir kitų 
linų apdorojimo įrankių meistras buvo Pranas Pekorius 
iš Kaniavos apyl. Kruklių kaimo, žmonių vadintas Pran
ciška. Atlyginimą už darbą ir medžiagą jis imdavęs na
tūra. Mintuvai kainuodavę 5—6 pūdus rugių, kadangi, 
kaip meistras sakydavęs, „namas lengviau statyti, negu 
šitokius įrankius padirbti"31. Viršutinė mintuvų dalis (ran
ka) buvo daroma iš uosio, korpuso lentelės (mintuvai) — 
iš beržo.

27 ES, 397(15).
28 Ten pat.
29 Zelenin D. Russische (ostslavische) Volkskunde.— Leipzig und 

Berlin, 1927.—S. 150—151.
30 ES, 397(10).
31 ES, 397(15)
32 Plg.: Zaqorna B. Tkactwo ludowe terenów północnej Kurpi

owszczyzn v.— Kurpie Puszcza Zielona, Wrocław-Warszawa-Kraków, 
1964.— S. 278: pav. 6; Sobisiak W, Wiejskie włókiennictwo w Wielko- 
polsce.— Poznań, 1968.— S. 106: pav. 17.

33 Pio.: Szo'noky L. Die Hanfbreche // Acta Ethnographie*.— Bu- 
dape t, 1966.—T. 15.—P. 23: pav. 15.

34 Vyšniauskaitė A. Lietuvos valstiečių linininkystė...— P. 96.

Vienakojai mintuvai su skersiniu, reikia manyti, į 
Dubičių apylinkes atėjo iš pietų. Lenkijoje ši mintuvų 
atmaina buvo vyraujanti32. Panašūs siauri su atraminėmis 
kojomis mintuvai paplitę Ukrainoje, Vengrijoje33. Kaip 
rodo mintuvų tipų kartografavimo duomenys, šitokios ko
jų konstrukcijos mintuvai pas mus daugiausia žinomi Piet
ryčių Lietuvoje34. Tam, matyt, turėjo įtakos ir ta aplinky
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bė, kad linų apdorojimo įrankiai meistrų buvo gaminami 
vieno pavyzdžio ir pardavinėjami jomarkuose. Daugelis 
mūsų informatorių teigia mintuvus pirkę Eišiškėse, Ro- 
dūnioje, Zovale (Baltarusijoje), Marcinkonyse už cent
nerį rugių35.

35 ES, 397(3, 9).
36 ES, 151(101).
87 ES, 397(3, 15, 18, 19).

Verta dėmesio dar viena įdomi Dubičių apylinkėse pa
sitaikanti mintuvų detalė: kojų išorinėje pusėje dažnai 
matyti tiktai dviejų šoninių lentelių galai, vidurinioji len
telė įleista tiktai į kojų vidinėje pusėje iškirstas pozas. Ši 
konstruktyvi mintuvų detalė gali būti susijusi su Dzūkuo
se žinoma praktika — laužiant stambius linus arba kana
pes, mintuvų ranką perdėti taip, kad stiebeliai būtų lau
žiami tiktai į vieną griovelį įeinančio peilio36.

Išmintas linų pluoštas buvo brukamas vienpuse peilio 
ar kardo pavidalo aštria uosine ar kriaušine bruktuve 
(bruktuvaite) (1 pav., 3, 4),— taip išvalomi spaliai. Dzū
kiškos bruktuvės siauros — 5—6 cm pločio, 45—60 cm il
gio, trikampio skersinio pjūvio. Jų rankena dažniausiai 
su užkarta, kad stipriau laikytųsi rankoje. Brukamoji sau
ja būdavo kairiąja ranka prilaikoma ant mintuvų kojų, 
ant piestos ar trinkoje įtvirtintos statmenos apie 1 m 
aukščio, 14—15 cm pločio lentelės — brukyklo (1 pav., 
5). Kartais ant vienų mintuvų, išėmus jų ranką, vienu 
metu brukdavo dvi brukėjos, sėdėdamos priešais mintu
vus ant suolelio37. Linai buvo brukami tvarte, ant pir
kios aukšto ar priepirtyje. Retkarčiais kaimynės brukti 
susieidavo į iškūrentą pirtį, čia pat kepdavo atsineštas 
bulves ar kiaušinius. Tokios talkos, kaip teigia daugelis 
informatorių, būdavo daromos tik „tyčia", jos neturėjo 
tradicijos.

Pirminis linų apdorojimas buvo baigiamas pluošto šu
kavimu. Šukavimas atlikdavo dvi funkcijas: iki galo iš
valydavo iš pluošto pačius smulkiausius spalius ir trumpą, 
sutrūkinėjusį pluoštą. Be to, pats linų pluoštas būdavo 
suskaidomas į smulkiausias išilgines skaidulas, daryda
vosi lankstesnis ir švelnesnis. Dubičių apylinkėse linų 
sauja būdavo peršukuojama 3—4 kartus: pirmiausia krū
miniais šepečiais su dvejopo ar trejopo tankumo geleži
niais dantimis, po to šeriniu šepetuku (1 pav., 7). Pirmais, 
rečiausiais, šepečiais linų saujos viršūnių (viršų) ir šaknų 
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(kamblių) pakulos būdavo nušukuojamos atskirai ir kar
tu nebemaišomos. Antrais šepečiais abiejų saujos galų 
pakulos, vadinamosios antai aplostės, buvo šukuojamos 
draugėn. Trečio tankumo šepečiais nušukuodavo pašukas, 
o šeriniu šepečiu — pasakaites. Ketveriopo tankumo še
pečiais linai būdavo šukuojami ir Varėnos rajono Valki
ninkų apylinkėse38.

38 Kulikauskienė V. Audimo tradicijos „Pirčiupio“ kolūkyje // 
Kraštotyra.—V., 1967.—P. 155.

* ES, 387(18).

Dubičių apylinkėse XX a. buvo paplitę tiltelinės konst
rukcijos dvikrūmiai, o šio amžiaus 4-ajame dešimtmety
je— ir trikrūmiai metaliniais danteliais šepečiai (1 pav., 
6). Pastarųjų lentelė buvo 73 cm ilgio, 15 cm pločio. Krū
mai, pakelti nuo pagrindo tarpinėmis 3,5 cm aukščio len
telėmis, yra tarsi tiltelio pavidalo. Tiltelio lentelės vir
šus paprastai esti apkaltas skarda, vinutės sukaltos iš til
telio lentelės apačios per skardoje išgręžtas skylutes. 
Pirmų, retųjų, šepečių krūmo lentelės ilgis—16 cm, plo
tis—13 cm. Iš viso joje sukalta 63 vinutės 4 cm ilgio 
(7 eilėse po 9). Antrų šepečių danteliai tokio pat ilgio, 
bet su plonesnėmis vinutėmis. Jos sukaltos 9 eilėmis, po 
22 kiekvienoje. Trečių šepečių danteliai — labai smul
kios 2 cm ilgio vinutės, sukaltos labai tankiai, kaip tik
ras šepetys39. Dirbant šepečiai būdavo pririšami (rečiau 
prikalami) prie suolo ar mintuvų. Mediniais dantimis še
pečių senieji žmonės visiškai nėra matę arba juos tenau- 
doję kanapėms šukuoti.

Dubičių apylinkių būdingas paprotys — duoti ištekan
čiai dukteriai „išeinamojon pasogon" pluošto dorojimo 
įrankius: mintuvus, šepečius, bruktuvę, ratelį, stakles. 
Antanina Karlonienė iš Gribašos kaimo teigia: „Kai mer
gina eina už vyro, jai viską reikia turėti savo: tėvai duo
da stovus, mintuvus, bruktuvę, šepečius. Jei neatsineši, 
anyta gali prikišti: tu savo neturi".

Be to, Dubičiuose buvo paprotys trūkstamą įrankį pa
siskolinti iš kaimynės. Bendruomeniški santykiai tarp kai
mynų palengvino dzūkės moters buitį.

Linų pluoštas Dubičiuose buvo šeimininkės, sėmenys — 
šeimininko žinioje. Iš linų, pašukų ir pakulų buvo au
džiami įvairūs buitiniai ir dekoratyviniai audiniai. Pri
reikus dalį pakulų šeimininkė išsimainydavo į po kaimus 
važinėjančių žydų pirklių atvežtą muilą, adatas, silkes ir 
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kt. Vyravo nuomonė: „Už pakulas pinigai — jau bobų". 
Sėmenų dalis taip pat būdavo parduodama, o pinigai pa
naudojami ūkio reikalams.

Visa tai rodo, kad linininkystė Dubičių apylinkėse 
XIX a. pabaigoje ir XX a. pirmojoje pusėje buvo eksten
syvaus pobūdžio, o tai sąlygojo tobulesnių darbo įrankių 
stoką ir žemą darbo našumą.

ŠILŲ IR GRUMTŲ TALKOS

JONAS MARDOSA

Talkos Dubičių apylinkėse turėjo specifinių bruožų. 
Pirmiausia čia buvo priimta sąlyginai valstiečių kaimus 
skirstyti į šilus — miškų kaimus ir grumtus — kaimus 
ne miškuose. Šilų kaimai buvo tokie: Krokšlis (Sumas), Gri- 
baša, Lynežeris, Rudnia, o grumtų — Kaniava, Ūta, Kaniū
kai, Dubičiai, Drucminai. Šiuose Dubičių apylinkės kai
muose ekspedicijos metu ir buvo rinkti duomenys apie 
talkas.

Miškų kaimuose žemdirbystė nebuvo pagrindinis vals
tiečių pragyvenimo šaltinis, o grumtų — žemės geresnės, 
stipresni valstiečių ūkiai, dėl to tarp jų talkų buvo skir
tumų. Reikia pažymėti, kad nuo XIX a. pabaigos iki XX a. 
5-ojo dešimtmečio beveik nebūta didelių talkų, išskyrus 
grumtuose per rugiapjūtę.

Daugiausia ir įdomiausių talkų buvo per rugiapjūtę. 
Rugiapjūtės talkos grumtų ir šilų kaimuose iš esmės ne
siskyrė. Jos buvo paplitusios įvairaus dydžio ūkiuose. 
Talkininkų skaičius priklausė nuo valstiečio žemės plo
to. Mažažemiai ir turintieji trečdalį ar pusę valako pap
rastai kviesdavo atbūtines talkas. Stambesnių ūkių tal
kose, ypač grumtų kaimuose, būdavo ir samdomų talki
ninkų. Valakininkai samdydavo apie keturis pjovėjus 
dviem trims (Kaniūkai) arba vienai dienai (Sumas). Už 
darbo dieną mokėdavo du zlotus arba pūdą grūdų. Rei
kia pažymėti, kad samdomasis darbas plačiau paplito tik 
buržuazinės Lenkijos valdymo metais. Neturėdami linams 
tinkamos žemės, miškų kaimų gyventojai sėdavo grumtuo
se. Už užuoganą žemės vienas asmuo turėdavo atidirbti 
2—3 dienas per rugiapjūtę. Samdomasis darbas buvo nau
dojamas per visą rugiapjūtę, tuo tarpu talkos per visą ru
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giapjūtę pasitaikydavo daug rečiau. Atbūtinės talkos, 
kaip ir visoje Lietuvoje1, Dubičiuose buvo plačiai papli
tusios. Žmonės, nepajėgdami savo jėgomis užbaigti dar
bų, kviesdavosi padėti kaimynus ar gimines. Tokios tal
kos paprastai būdavo vienadienės — rugiapjūtės pabaigai. 
Rugius pjaudavo su pjautuvais tik moterys. Kartais ir 
vyrai pavakariais padėdavo sustatyti gubas (Dubičiai).

1 Dundulienė P. Žemdirbystė Lietuvoje.— V., 1963.— P. 171.

Per talkas būdavo linksma, daug dainuojama. Baltaru
sijos pasienio kaimuose dainuodavo tiek lietuviškas, tiek 
baltarusiškas dainas. Buržuazinės Lenkijos valdymo metais 
Drucminų kaime pasitaikydavo talkininkų lenktyniavimas 
juokais, be pašiepimo. Atsiliekančiai pjovėjai talkininkės 
šaukdavo, kad paskui save ji tempia sušutusių agurkų ar
ba silkių statinę. Einantiems pro šalį siūlydavo jų nusi
pirkti arba ją greičiau pavaryti. Pavargusiai arba aptin
gusiai talkininkei sakydavo, kad „įsimetė papas", kad 
„reikia išvaryti papą". Darbą palengvindavo suėjusios 
draugės, padėdamos pjauti barą.

Darbą pradėdavo anksti rytą, retkarčiais ir po pusry
čių. Dirbdavo iki darbo pabaigos. Atlygindavo atodirbiu 
ir pabaigtuvių vaišėmis. Kadangi į talką ateidavo baigę 
pjauti savus rugius, todėl atitalkindavo tik per kitas tal
kas. Rugiapjūtėje talkininkių susirinkdavo iki dešimties.

Rugiapjūtės talkų pradėtuvėse, matyt, nebuvo ryškes
nių papročių ir apeigų. Rugiapjūtės pabaigtuvių apeigos — 
vainiko pynimas ir įteikimas, rugių juosta ir kita — gyva
vo tik per talkas.

Pirmadienis buvo laikomas tuščia diena, vadinasi, šią 
dieną pradėti rugiapjūtės negalima. Šio papročio laikytasi 
iki Pirmojo pasaulinio karo. Norint nuo pirmadienio pra
dėti darbą, reikėdavo penktadienį užpjauti, t. y. supjauti 
pirmąjį nedidelį pėdelį iš keleto pirmųjų saujų. Kartais 
tų saujų skaičius buvo ribojamas nuo dviejų iki trijų 
(Rudnia). Pirmojo pėdelio pavadinimas gana įvairus: die
das, diedelis (Dubičiai, Kaniava, Kaniūkai, Lynežeris, Šu
rnas), gaspadorius (Rudnia, Uta). Parnešus į namus, pir
masis pėdas būdavo pastatomas pirkios kampe — paku
čio je ir laikomas, kol pradėdavo vežti į kluoną javus. 
Tada jį nunešdavo, pastatydavo kluono šalinės kampe ir 
ant jo kraudavo javus. Manyta, kad tai apsaugo javus 
nuo pelių. Lynežerio kaime diedo šiaudus naudojo plau
dami ąsočius (uzbonus); jais pasukdavo viduje, kad bū
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tų geresnis pienas ir čėrauninkai jo neapčėravotų. Eidama 
prapjauti, šeimininkė prijuostėje nusinešdavo duonos, o 
sugrįžusi ją išdalydavo vaikams. Taip simboliškai pra
nešdavo apie artėjančią naują duoną. Reikia pasakyti, 
kad šie papročiai nebuvo specialiai skirti talkoms. Tai 
buvo daugiau rugiapjūtės pradėtuvių papročiai, atlieka
mi nepriklausomai nuo to, pjaunama su talka ar be jos. 
Pradėjus su talka pjauti rugius, šeimininkas būdavo ap
juosiamas rugių ryšiu. Tai ženklas, kad jau pjaunama 
(Drucminai, Kaniava). Taip pat buvo manoma, kad, apsi
juosus rugių ryšiu, neskaudės pilvo (Drucminai, Kania
va, Lynežeris).

Dubičių apylinkėse egzistavo visi penki rugiapjūtės 
pabaigtuvių momentai2: paskutinio pėdo pjovimas, jie- 
varo pynimas, vainiko pynimas, vainiko parnešimas bei 
įteikimas šeimininkui ir pabaigtuvių vaišės.

2 Dundulienė P. Rugiapjūtės pabaigtuvės Lietuvoje (XIX a.—XX a. 
pr.) // LTSR Aukštųjų mokyklų mokslo darbai / Istorija.— V., 1958.— 
T. 1,—P. 104.

Paskutinio pėdo pjovimas neturi jokių magiškų mo
tyvų. Jis tik simbolizuoja rugiapjūtės pabaigtuves. Ka
niavos kaime rugiapjūtės pabaigoje, šeimininkui neapsi
žiūrėjus, suraudavo barzdą — ne supjaunamą, o surauna- 
mą didelį pėdą. Šeimininkas supykęs sakydavo: ,,Jau da- 
žinkom (t. y. pabaigtuvėms) barzdą surovė". Stambiuose 
ūkiuose paprastai suimdavo nenupjautų javų kuokštą, pri
dėdavo nupjautų ir surišdavo didelį pėdą. Taip būdavo pa
sijuokiama iš bernų, negalinčių šio pėdo pakelti. Visur pas
kutinį pėdą darydavo daug didesnį už kitus. Buvo tiki
masi didesnio kitų metų derliaus. Kaniūkų kaime dary
davo ir mažesnį, apkaišytą lauko gėlėmis. Epušės ar ber
žo šakomis apkaišytą pėdą palikdavo laukuose ir Lyneže
rio kaime. Čia paskutinį pėdą, įdėję į nupintą ilgą vai
niką, nunešdavo į namus šeimininkui. Galimas dalykas, 
kad anksčiau visur buvo paplitęs paskutinio pėdo su
dėjimas viena sauja varpom į vieną pusę, kita — į kitą. 
Aprašomuoju laikotarpiu taip buvo daroma tik Krokšlio, 
Lynežerio ir Paąžuolės kaimuose.

Populiarus buvo jievaro pynimas. Jievaras buvo va
dinamas įvairiai: barzda (Kaniava, Lynežeris), karvojumi 
(Lynežeris), kitur tiesiog kuokštu. Jievarui palikdavo ne
didelį apvalų rugių plotelį, aplink kurį susėdusios talki
ninkės, imdamos po saują, rugius susukdavo į kupstelį,
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kitur nulenkdavo varpas žemyn (Lynežeris, Rudnia, Uta). 
Moterys jievarą paprastai išravėdavo, kad kitąmet būtų 
švarūs rugiai (Dubičiai). Matyt, dėl būsimo javų švaru
mo Lynežerio kaime jievarą ravėdavo ne plikomis ran
komis, o su prijuoste. Kartais (Dubičiai) į jievarą įkišda- 
vo ir lauko gėlių. Tarp išravėtų rugių (Rudnia) iškastoje 
duobelėje padėdavo duonos, druskos (Dubičiai, Lyneže
ris, Rudnia), o kartais ir lašinių (spirginį) ar cukraus (Du
bičiai).

Jievarą Dubičiuose vertindavo kaip javų sargą nuo 
pelių ir kaip ženklą geresniems kitų metų rugiams. Vis 
dėlto daugumas sakydavo, kad duona paliekama pelėms, 
kartais kiškučiams (Lynežeris). Pastarasis aiškinimas, rei
kėtų manyti, buvo sugalvotas vėliau, pamiršus ankstes
nius motyvus.

Kitas pabaigtuvių etapas — vainiko pynimas. Vainiką 
pindavo moterys iš varpų, surinktų rugienoje ar paimtų 
iš pėdų, pridėdamos lauko bei darželio (Drucminai, Kania
va) gėlių. Pindavo ir vien iš varpų vainikus (Dubičiai, 
Rudnia, Sumas, Uta). Po Pirmojo pasaulinio karo turtin
guose ūkiuose kartais pindavo juostą šeimininkui. Juostą 
pindavo tik iš varpų, kai kada įpindavo ir lauko gėlių (Du
bičiai). Seimininkas ja buvo apjuosiamas lauke arba grįžus 
į namus. Juostą pakabindavo kartu su vainiku ant sienos. 
Juosta — turtingų ūkių atributas. Ją pindavo, kai būdavo 
samdytų talkininkų. Taip buvo tikimasi geresnių pabaig
tuvių vaišių.

Nupintas vainikas su dainomis būdavo nešamas į šei
mininko namus. Vainiką nešdavo viena pjovėja, o kar
tais dvi (Sumas). Kartais pats šeimininkas pasitikdavo 
talkininkes prie vartų (Dubičiai). Vainiką padėdavo 
ant lėkštutės ir ant stalo (Dubičiai, Kaniava), įteikdavo į 
rankas, uždėdavo ant galvos (Dubičiai, Uta), kartais padė
davo prie durų (Sumas), linkėdami gero būsimo derliaus, 
turtingų, ilgų metų. Pasitaikydavo, kad šeimininkas įtei
kėjai duodavo pinigų (Drucminai). Vainiką kuriam laikui 
pakabindavo ant sienos, vėliau iškuldavo.

Įteikus vainiką, šeimininkas talkininkes kviesdavo į 
vidų ir vaišindavo. Vaišės — paskutinė pabaigtuvių da
lis. Jomis buvo norima atsidėkoti talkininkėms už pagal
bą. Vaišės būdavo su dainomis, tačiau be šokių. Patieka
lus apžvelgsime aptardami visų talkų maistą.

Rugiapjūtės talkų papročiai išliko iki Antrojo pasau
linio karo, tačiau jie prarado savo senąjį turinį ir tapo 

112



tradicija. Senovėje tiek pradėtuvių, tiek pabaigtuvių apei
gos ir magiški veiksmai siejosi su senąja lietuvių žem
dirbių religija bei derliaus dievybių pagerbimu3.

3 Ten pat.

Linamynio talkos. Linus su talkomis mynė visuose kai
muose. Tik skyrėsi jų auginimas. Kadangi smėlingas šilų 
dirvožemis linams netiko, tai, kaip minėjome, juos sėda
vo grumtų kaimuose. Paprastai sėdavo Kaniavos, Ka
niūkų ir kituose kaimuose, kartais net baltarusių kaimuo
se. Už pasisėtus svetimoje žemėje linus tekdavo mokėti 
grūdais arba atidirbti. Pavyzdžiui, už 100 metrų ilgio už
uoganą Lynežerio bei Sumo kaime valstiečiai turėdavo dvi 
dienas pjauti žemės savininko rugius.

Linus mindavo priepirčiuose. Paprastai talkindavo pen
ki šeši žmonės, kartais dešimt, priklausomai nuo to, kiek 
galėjo padžiauti linų. Pirtis turėjo tik kai kurie turtinges
ni valstiečiai. Pasitaikydavo ir sudėtinės statybos (3—4 
valstiečių) pirčių. Už naudojimąsi pirtimi neatsilyginda
vo. Dubičiuose ir Utoje kartais už pirties išnuomojimą mo
teris vieną dieną turėdavo minti linus ar dirbti kitą darbą 
(pavyzdžiui, Sume vieną dieną kasdavo bulves).

Linus paprastai padžiaudavo iš vakaro, o anksti rytą 
dar kartą pakurdavo krosnį. Kūrendavo dažniausiai pats 
talkos šeimininkas ar jo pati beržinėmis bei alksninėmis 
malkomis, kurios nespragsi ir nekelia gaisro pavojaus. Linus 
mindavo tik moterys (daugiausia mergaitės), vyrai tik ret
karčiais laužydavo šiaudelius. Eidama į talką, kiekviena 
talkininkė nešdavosi savus mintuvus. Baigusi darbą, juos 
parsinešdavo, o jei ten pat dirbdavo ir kitą dieną, tai pa
likdavo pirtyje. Linamynis prasidėdavo po bulviakasio. 
Dirbdavo nuo ankstyvo ryto ir stengdavosi užbaigti per 
vieną dieną. Tik turtingesniuose ūkiuose darbo likdavo ir 
antrai dienai. Dviejų užuoganų linus keturios penkios mo
terys išmindavo per vieną dieną (Sumas). Už darbą vie
na kitai atitalkindavo. Per trumpas pertraukas, kartais ir 
dirbdamas, dainuodavo. Bernai per talkas pasirodydavo 
labai retai. Mat pabaigtuvės būdavo tik talkininkėms, be 
pasilinksminimų. Atėję bernai su merginomis pilstydavo- 
si spaliais, kartais, užlipę ant pirties, klausydavo jų po
kalbių (Dubičiai).

Brukdavo linus taip pat priepirtyje. Paprastai brukda
vo visos moterys, be talkos. Su talka brukdavo labai retai 
(Dubičiai, Kaniava).

113



Kūlimo talkos. Iki Pirmojo pasaulinio karo, o mažaže
miai ir vėliau, kuldavo patys su spragilu. Grumtuose po 
Pirmojo pasaulinio karo pradėjo plisti rankinės, rečiau 
arklinės kuliamosios mašinos. Šiluose kūlė su spragilu, nes 
javų sėdavo nedaug, o ir tie patys prastai užderėdavo.

Prie kuliamųjų reikėdavo taikos. Kūlimo talkos buvo 
būdingos ne tik stambesniems, bet ir vidutiniams valstiečių 
ūkiams. Turtingesniuose ūkiuose per kūlimus naudodavo 
ir samdomąjį darbą. Tarpukarėje už darbo dieną mokėda
vo tris keturis zlotus. Samdydavo tik vyrus. Be samdytų 
darbininkų, paprastai dirbdavo ir talkininkai. Su arkline 
porine kuliamąja penkiolikos hektarų ūkio rugius iškul- 
davo per tris dienas (Paąžuolė). Kuliamąsias sukdavo po
ra, kartais net ketvertas arklių, rankomis — ketvertas vy
rų. Kuliant rankinėmis mašinomis, reikėdavo iki dešimties 
darbininkų, o arklinėmis — mažiau: šešių aštuonių. Kulia
moji paprastai važiuodavo iš kiemo į kiemą. Taip vieni ki
tiems ir atitalkindavo.

Kiaulių skerdimo talkos. Iki Pirmojo pasaulinio karo, 
kartais ir vėliau, kiaules skersdavo pirkioje, užkeltas ant 
stalo ar suolo. Štai Utoje iki pat 1930 m. šerdavo ir skers
davo pirkioje, o Kaniavoje — net iki 1937—1938 m. Šume 
po Pirmojo pasaulinio karo skersdavo jau nebe ant sta
lo, o ant suolo. Žinoma, tai reti atvejai. Pradėjus skersti 
lauke, iš pradžių taip pat keldavo ant suolo (Lynežeris). 
Paprotys skersti kiaules užkėlus ant stalo ar suolo gyvavo 
dėl praktinių sumetimų: norėta surinkti visą bėgantį krau
ją ir apsaugoti aslą nuo jo. Gerėjant valstiečių materiali
niam gyvenimui bei kylant kultūriniam lygiui, atsisaky
ta skersti pirkioje ant stalo ar suolo ir pasitenkinta liku
siu neišbėgusiu krauju.

Kiaulę užkelti ir palaikyti reikėjo talkos. Pirmiausia 
kiaulės snukį užsukdavo bruzguliu (žebokliu), paskui 
kiaulę užkeldavo ir paguldydavo skersai stalo ar suolo. 
Kad didelę kiaulę išlaikytų, į pagalbą pasitelkdavo net 
penkis šešis vyrus. Bėgantį kraują suleisdavo į dubenį, 
medinį kibirą ar milžtuvę. Prieš leisdami kraują, į indą 
įpildavo porą saujų ruginių miltų ar kruopų (Uta). Netu
rėdami miltų, į kraują trupindavo duonos ir maišydavo 
(Kaniava). Taupus šeimininkas pripildavo į kraują miltų 
kuo daugiau, kad išrūgus būtų ir jukos daugiau. Be to, 
miltai apsaugodavo kraują nuo krešėjimo. Kartais šiam 
tikslui dėdavo ir druskos (Dubičiai). Maišydavo su samčiu, 
mediniu šaukštu, pagaliuku ar mente. Pradurtą kiaulei sky
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lę užkišdavo medžio kaiščiu ir pakulomis (Sumas), kopūsto 
kotu (kačėnu) ar bulve (Rudnia, Uta) arba užsiūdavo su 
viela (Sumas). Nudrožta bulve ar medžio kaiščiu užkiša
ma Sumo kaime ir 8-ajame dešimtmetyje.

Paskerstą pirkioje kiaulę į lauką išvilkdavo ant kopė
čių ar vežimo drangų. Išvilkus kiaulę į lauką, talkininkų 
darbas pasibaigdavo. Tik kai nebūdavo kam svilinti ar
ba gerai mėsinėti, šiam darbui paprašydavo vieną ar du 
iš talkininkų. Kaime paprastai visada būdavo vienas kitas 
geras skerdėjas. Talkininkams už darbą ne atsilygindavo, 
o atitalkindavo. Kai talkininkaudavo geras kaimynas, tai 
jam nešdavo skerstuvių. Skerstuvių paprastai nešdavo tik 
tam, kas skersdavo ar mėsinėdavo. Retkarčiais pavaišin
davo net gėrimu. Skerstuvės buvo tokios: šiek tiek mė
sos su kaulais, gabalas lašinių, kumpio, kurio buvo atpjau
nama negadinant kumpių ar lašinių palčių. Dubičiuose, 
sakysim, mėsą nešdavo -daugiau nuo kaulo, kas norėdavo, 
pridėdavo ir kepenų ar kraujo jukai virti.

Dubičių apylinkėse buvo nemaža burtų bei tikėjimų, 
susijusių su kiaulės skerdimu. Visur buvo tikima, kad, 
jeigu savaitės dienos pavadinime yra raidė „r", kuria pra
sideda lenkų kalbos žodis kirmėlė,— tą dieną skersti ne
galima. Geriausios skerdimo dienos buvo pirmadienis ir 
penktadienis. Šeštadienis taip pat nelabai tiko, nes sekma
dieniui likdavo nesutvarkytos mėsos. Skerdžiant kitomis 
savaitės dienomis, mėsa kirmysianti. Šiems įsitikinimams, 
matyt, turėjo įtakos ir tai, kad mėsa buvo laikoma ne 
rūkyta, o tik sūdyta. Plačiausiai paplitęs tikėjimas ma
giška mėnulio galia. Buvo manoma, kad tinkamiausias 
laikas kiaulei skersti — jaunatis. Tikėta, kad, paskerdus 
kiaulę per jaunatį, esti balti lašiniai, mėsos nepuola kir
mėlės (Kaniava), ji negelsta (Lynežeris), ne taip sensta 
(Uta) arba jaunaty mėsa supuola (Kaniūkai) bei lieka to
kia pati, kokią įdedi į puodą (Paąžuolė), nesensta. Tik 
Rudnioje pastebėta priešpilnio (antra kvadra) ir pilnaties 
įtaka — paskerdus šiuo metu, mėsos neėdančios kir
mėlės.

Dubičių apylinkės kaimuose taip pat tikėta magiška 
kraujo galia kurmiams. Tai žinoma ir kitose Rytų Lie
tuvos vietose. Paąžuolėje ir Kaniavoje manyta, jog, įki
šus pradurtos kiaulės skylės kaištį arba kraujui maišyti 
pagaliuką į kurmiarausį, išbaidomi kurmiai. Šis tikėjimas 
buvo labiau paplitęs amžiaus pradžioje, o tikėjimas mė
nulio ir žodžio galia mėsai pasiekė ir tyrimo dienas.
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Namų statybos talkos. Statybų talkos nebuvo dažnos, 
nes gyvenamieji namai ir ūkiniai pastatai buvo statomi 
ne taip jau dažnai. Iš statybos darbų, susijusių su talko
mis, pirmiausia buvo miško vežimas. Į šią talką kviesda
vo apie dešimtį kaimynų su geresniais arkliais ir su ve
žimais. Talkininkų skaičius priklausė nuo reikalingo 
miško medžiagos kiekio ir atstumo iki kirtavietės. Aišku, 
kad grumtų kaimams tekdavo kviestis daugiau talkinin
kų, o šilų gyventojams — mažiau. Paprastai rąstus steng
davosi suvežti per vieną dieną. Likusius susiveždavo pats 
šeimininkas.

Statybinę miško medžiagą veždavo žiemą, kai ir ark
liai, ir patys valstiečiai laisvesni. Be to, žiemą, kol žievė 
neatšokusi, kirsti medžiai stipresni, tinkamesni statyboms.

Tiek gyvenamiesiems, tiek ūkiniams pastatams statyti 
būdavo samdomi meistrai, kurie sąvo ruožtu samdydavosi 
tinkamus darbininkus. Dėl to pačiai statybai nereikėdavo 
talkininkų. Juos kviesdavo tik keliant sijas ir gegnes, 
būdavo prašomi du trys vyrai. Tai neilgas darbas, todėl 
talką kviesdavo pavakary. Daug daugiau talkininkų rei
kėdavo statant kluonus. Dubičių apylinkėse, kaip ir visoje 
Rytų Lietuvoje, kluonai yra pėdinės konstrukcijos4. Pė
džioms sukelti ir pritvirtinti reikėdavo dešimt ir net dau
giau talkininkų. Šis darbas užtrukdavo ne ilgiau kaip 2— 
4 valandas.

4 Butkevičius I. Kluonų tipai Lietuvoje (XIX a. pabaigoje —XX a. 
pradžioje) // Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1970 
ir 1971 metais —V., 1972.—P. 107.

Talkos taip pat reikėdavo molinių krosnių ir grendy
mų plūkimui. Pirmiausia prisiveždavo molio. Sunkiau bu
vo gyvenantiems šiluose, nes smėlynuose molio nerasi. 
Molio tekdavo važiuoti į Margių, Kruklių ar Rudnios lau
kus dešimt ar penkiolika kilometrų, kartais vežti net iš 
Baltarusijos. Krosniai reikėdavo šešių aštuonių vežimų mo
lio. Grendymui, priklausomai nuo kluono dydžio, reikėjo 
net penkiolikos dvidešimt vežimų. Kadangi šilams molis 
buvo toli, o miškas arti, todėl po Pirmojo pasaulinio karo 
vidutiniai valstiečiai pradėjo daryti lentinius grendymus.

Talkos moliui vežti buvo dažnos. Paprastai kviesdavo 
keturis penkis vyrus su vežimais. Praktikuodavo ir ki
tokias talkas. Pavyzdžiui, Šumo kaime iš vakaro vyrai 
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važiuodavo į naktigonę, o rytą grįždami parsiveždavo po 
molio vežimą. Grumtų kaimuose, ypač krosniai, molį vež
davosi patys valstiečiai.

Krosniai plūkti valstiečiai buvo priversti ieškoti tal
kininkų, nes molis greit džiūsta, tad reikia per dieną su
plūkti. Prieš talką šeimininkas susitaisydavo arba pasi
gamindavo kūjus, paruošdavo lentas ir krosniai pagrin
dą — pečiavykštę. Sakydavo: ,,Ar jau paruošei pečiavykš- 
tę, ateisiu talkon" (Krokšlis). Kartais, kai patys nesuge
bėdavo suplūkti, samdydavo meistrą, bet paprastai apsi
eidavo be jo. Dirbdavo du trys talkininkai. Kadangi gren
dymo plūkimui reikėjo daug laiko ir darbo jėgos, kar
tais šį darbą atlikdavo avys. Supylę ant grendymo molį 
ir prilieję vandens, nakčiai suleisdavo avis. Suprantama, 
tai galėjo padaryti tik turtingesni, turintys daugiau avių 
valstiečiai. Per naktį avys sumindavo molį, ir šeimininkui 
reikėdavo tik išlyginti (Kaniava, Krokšlis). Varinėdavo po 
molį ir arklius. Moliui sulyginti Krokšlio kaime pasitelk
davo ir keletą kaimynų. Grendymui plūkti kviesdavo iki 
aštuonių darbininkų. Šis darbas paprastai buvo atliekamas 
vasarą prieš vežant javus.

Plunksnų plėšymo talkos. Dubičių apylinkėms būdin
gos plunksnų plėšymo talkos. Jos plačiai buvo paplitu
sios visuose kaimuose. Skyrėsi ne talkos, o tai, kad grum
tuose buvo auginamos ne tik vištos, bet ir žąsys, o šiluose 
žąsis gana retai laikydavo. Todėl šiluose plunksnų trūk
davo ir jų pirkdavo. Pirkdavo plunksnų ir grumtuose, 
bet mažiau. Plunksnų paprastai pirkdavo iš perpirklių Ei
šiškėse, Rodūnioje ir kitur.

Plunksnų plėšymo talkos prasidėdavo kartu su žiema ir 
tęsdavosi iki pavasario. Daugiausia buvo plėšoma gruo
dį ir sausį. Be praktinių sumetimų, plunksnų plėšymo 
talkos buvo kartu ir pretekstas jaunimo suėjimams bei 
vakaronėms. Į talką eidavo jaunos merginos ir jaunes
nės moterys. Kartais susirinkdavo tik merginos. Šios tal
kos buvo rengiamos tik šeštadieniais. Jeigu per vieną 
šeštadienį nebaigdavo plėšyti, tai susirinkdavo kitą. Tie
sa, šokių ir žaidimų nebūdavo, bet jaunimą traukdavo lin
ksmai praleisti subatvakarį. Šeštadieniais pavakaroję, sek
madienį išsimiegodavo, ir nesitrukdydavo savaitės dar
bai. Vakare sekdavo pasakas, dainuodavo, kartais ir iš
dykaudavo. Kadangi su plunksnomis reikėdavo elgtis at
sargiai, vaikinai paprastai ir neateidavo (Kaniūkai), o 
atėję sėdėdavo atokiau. Kartais jie irgi plėšydavo (Lyne
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žeris). Įdomus faktas, kad Sumo kaime užtikta advento 
dainų, dainuojamų per šias talkas. Jos žinomos kaip Nau
jųjų metų ciklo dainos, priklausančios žiemos kalendori
nių apeigų dainoms5. Prieš religines šventes pasitaikyda
vo ir šventų giesmių.

5 Lietuvių tautosakos apybraiža.— V., 1963.— P. 146.
6 Lietuvių etnografijos bruožai.— V., 1964.— P. 388.

Kviečiant į talką, kartais būdavo pereinama su pra
šymu per visą sodžių (Lynežeris). Pradėdavo dirbti apie 
šeštą septintą valandą vakaro ir plėšydavo iki pusiau
nakčio. Plunksnų plėšymo talkų pasitaikydavo dar ir po 
Antrojo pasaulinio karo, net 8-ojo dešimtmečio pradžio
je (Lynežeris). Susirinkdavo apie dešimt talkininkių. Joms 
paruošdavo du tris stalus. Pabaigus darbą, duodavo vaka
rienę. Valgydavo paprastai visi susirinkusieji, nors kar
tais vyrai ir negaudavo (Sumas). Pavalgę eidavo į na
mus. Kaniūkuose, kur dažniausiai rinkdavosi tik merginos, 
vakare jos į namus neidavusios. Joms paklodavo ant že
mės šiaudų, žirnių virkščių, ir tik permiegojusios rytą 
išsiskirstydavusios. Už talkas atsilygindavo atodirbiu. Ta
čiau jaunimas eidavo ir veltui, kad tik kartu praleistų 
ilgus žiemos vakarus, ypač per adventą.

Talkų maistas. Jis nedaug skiriasi nuo kasdienio vals
tiečių maisto. Įvairumas ir kiekis priklausė nuo valstie
čio turtingumo. Paprastai per tokias talkas kaip, saky
sim, rugiapjūtės turtingųjų ūkiuose valgio būdavo daug. 
Specialiai skirto talkoms maisto nebūta. Net toks kitur 
tradicinis talkų maistas kaip skilandis6 per vasaros dar
bymetį čia buvo retas daiktas. Tai aiškintina valstiečių 
ekonominiu silpnumu. Laikui bėgant, maistas, kaip ir pats 
valstiečių gyvenimas, keitėsi. Tačiau visuomet buvo po
puliari grikių košė, plokštainis ir lašiniai. Lašinius talkoms 
taupydavo, ypač rugiapjūtei. Spirgintus lašinius valgy
davo su duona ar bulvėmis. Talkoms taupydavo ir kiau
šinius, todėl dažnas talkų valgis buvo kiaušinienė (pau
tienė). Sriubos buvo tokios: kopūstai, barščiai, vasarą — iš 
rūgštynių. Pavakariams duodavo tradicinį sūrį su svies
tu, kartais blynų.

Jeigu pabaigtuvės buvo ruošiamos vakare, tai duoda
vo mėsos, kiaušinienės, bet dažniausiai — bulvių su pie
nu, sviesto, sūrio. Pavakariams būdavo sausas maistas, 
pusryčiams ir pietums — sriuba. Iš gėrimų ypač retai vai
šindavo alum. Degtinė labiau paplito XX a. 3-iajame bei 
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4-ajame dešimtmetyje per vyrų talkas, sakysim, miško, 
molio vežimą, plūkimą, pėdžių bei sijų užkėlimą, kiaulių 
skerdimą. Vyrams ant stalo butelį pastatydavo kiekvieną 
kartą, kai susėsdavo valgyti. Moterims degtinės duodavo 
tik per pabaigtuves.

Valgydavo tris kartus per dieną. Tik per rugiapjūtę 
duodavo dar pavakarių. Kai darbą pradėdavo anksti rytą 
(sakysim, per linamynį, rugiapjūtę), pusryčius dažniausiai 
duodavo padirbėjus. Kai dirbdavo toli nuo namų, pava
karius, kartais ir pietus valgydavo laukuose. Per tokias 
talkas kaip plunksnų plėšymas, kiaulių skerdimas, pė
džių bei sijų užkėlimas, molio ar miško vežimas (jei vež
davo tik kartą) valgydavo tik vieną kartą — po darbo.

Linamyniui, ypač rugiapjūtei būdingos pabaigtuvės. 
Dėl jų dažnai ir buvo einama į talką, pinamas vainikas, 
sakomos oracijos. Tokios pabaigtuvės paprastai būdavo 
tik turtingųjų ūkiuose.

GYVULIŲ PRIEŽIŪRA IR PAPROČIAI

REGINA MERKIENĖ

Pastarieji septyni dešimtmečiai — sudėtingas laikotar
pis, kuriam būdingas spartus socialinių-ekonominių sąly
gų pasikeitimas kaime. Kaimo ekonominio ir kultūrinio 
lygio kilimas, veterinarinių žinių bei kvalifikuotos veteri
narinės pagalbos plitimas pamažu keitė gyvulių priežiū
ros ypatumus. Šių pasikeitimų tempus bei linkmę ryškiai 
atspindi gyvulių priežiūros priemonių ir gyvulininkystės 
papročių raidos santykis. 1971 m. buvo apklausinėti de
vyni Krokšlio (Šumo), Kruklių, Kaniavos, Gribašos kai
muose ūkininkavę ir tebegyvenantys žmonės, gimę 1887— 
1908 m., užfiksuoti įvairūs šiuo metu naudojami gyvuli
ninkystės reikmenys. Duomenys yra saugomi LTSR MA 
Istorijos instituto etnografijos skyriuje. Jais remiantis, ir 
parašytas šis straipsnis.

Permainos individualiame gyvulių ūkyje. XIX a. pa
baigoje Dubičių apylinkėse buvo gana daug valakinių 
ūkių. XX a., broliams dalijantis tėvų žemę, šie ūkiai su- 
smulkėjo. Po 1—2 valakus išlaikė tik atskiri mažašeimiai 
bei ūkių nedaliję valstiečiai. Iki XX a. 2—3-iojo dešimt
mečio kai kurie valstiečiai gyveno viena ūkini vienetą su
darančiomis kelių brolių šeimomis. Dažnai vieną šeimą 
sudarydavo vyriausias vedęs brolis, jo tėvai, viengungiai
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broliai ir seserys. Antai 1912 m. Agota Seraičikienė iš 
Mančiagirės atitekėjo į Krokšlio (Sumo) kaimą. Jos vyro 
tėvas turėjo valaką. Atitekėjusi kelerius metus gyveno 
drauge su vyro broliu ir kartu valdė pusę valako, paskui 
pasidalijo po ketvirtadalį.

XX a. 1-ajame dešimtmetyje, kaip ir XIX a. pabaigoje, 
nuo turimos žemės tiesiogiai priklausė laikomų gyvulių 
skaičius. Didesniems plotams apdirbti buvo laikoma dau
giau darbinių gyvulių: ketvirtadaliui valako — vienas 
arklys ir jautis, pusei valako — arklys ir 1—2 jaučiai, va
lakui ir daugiau — 1—2 arkliai, pora jaučių. Tie, kurie 
laikė po vieną jautį, ardavo susidėję su giminėmis arba 
kaimynais. Kitų gyvulių skaičius priklausė nuo šeimy
nos poreikių — kuo daugiau žmonių, tuo daugiau buvo 
laikoma gyvulių. Gyvulininkystės produktų prekyba bu
vo menka. Kaimų ganyklos buvo bendros, tad gyvulių 
skaičius neribojamas. Pašaru žiemai galėjo pasirūpinti 
visi. Net bežemiai kampininkai, prisišienavę valstybinio 
miško pakraščiuose, išsilaikydavo karvę per žiemą. Šie
no ištekliai labiau ribojo tik žiemai paliekamų avių skai
čių. Kitų gyvulių grynu šienu nešerdavo. Viename ūkyje 
buvo laikomos 2—4 karvės, 2—3 avys ir tiek pat kiaulių.

XX a. pradžioje sumažėjo ūkiuose jaučių skaičius, o 
Pirmojo pasaulinio karo metais jų, kaip darbinių gyvulių, 
visiškai buvo atsisakyta. Vokiečių okupacinė valdžia lei
do laikyti tik po vieną galviją, todėl valstiečiai verčiau 
laikė karvę. Tuo metu imta mažiau laikyti ir avių, kurias 
draudė ganyti po mišką. Jaučių nelaikė ir po Pirmojo pa
saulinio karo, nes patirtis parodė, kad, ariant plūgu, vi
siems darbams užtenka arklio.

Iki pat 6-ojo dešimtmečio gyvulių skaičius ūkiuose ma
žai keitėsi, nes sąlygos gyvulininkystei nebuvo palankios. 
Dubičių apylinkės kaimai buvo atokiau nuo didesnių pre
kybinių miestų. Tik vasarą sviestą ir sūrius gabendavo į 
Varėną, o rudenį kiaules — į Eišiškes, kur iki Antrojo 
pasaulinio karo jas supirkinėdavo vokiečiai.

Laikomų gyvulių skaičius tarybiniais metais pasikeitė. 
Daugumas buvusių valstiečių dirba miškų ūkio darbinin
kais, turi po karvę su prieaugliu, 2—4 kiaules, arklį. Vie
ną arklį kartais laiko dviese, nes jo visiškai pakanka miš
ko ir namų darbams.

Patalpos gyvuliams laikyti. Paprastai anie puse metų 
gyvuliai laikomi po stogu. Arkliai, karvės, kiaulės per 
žiemą buvo laikomos atskiruose pastatuose — tvartuose 

120



(1 pav.). XX a. pradžioje retkarčiais prie vieno tvarto ga
lo būdavo pridurta pašiūrė — pavietis, kuriame laikydavo 
ūkio padargus ir transporto priemones. Tvartai buvo me
diniai, ilgi ir siauri. Jų sienos būdavo pratęsiamos sulei
džiant rąstus į stulpą, o tarpurąsčiai dėl šilumos užkam
šomi samanomis. Tvartai buvo be pamatų, apatinis vai
nikas gulėjo ant didelių kampuose padėtų akmenų. Susi
dariusį tarpą užpildavo smulkiais palaidais akmenimis, po 
to žemėmis. Tvartuose buvo vieni dvivėriai vartai arba 
1—3 vienvėrės lauko durys. Jas užšaudavo velke — me
diniu sukučiu arba brauktuvaite, kurią sudarė 2 lentelės: 
viena su praskobta vidine puse, pritvirtinta prie stak

10 12

1 pav. Tvartas, statytas 1927 m. 15 ha ūkyje, Kaniavos apyl., Kruklių k. 
Vinco Pilinkos. Tvartas susidėjo iš 3 patalpų. Plane iš kairės į dešinę: 
kiaulių, karvių ir arklių tvartai. Vidurinė vidinė siena įrengta vėliau, ji 
dalijo karvių tvartą į dvi dalis. Pastaruoju metu gyvuliai laikomi buvu
siuose kiaulių ir arklių tvartuose. Arklių tvarte laikomi galvijai. Piešė 
Z. Trimonis 1971 m. ES, 489(23—25)
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tos, kita perkišta per tarpą, susidariusį tarp staktos ir 
lentelės. Slenksčiai aukšti, dviejų rąstų storio, nejudan
tys.

Tvartuose buvo po vieną ar kelis langelius. Langelis — 
tai dviejuose susisiekiančiuose rąstuose išpjauta ketur
kampė anga, turinti vieno rąsto storumo aukštį ir kiek di
desnį plotį. Žiemą šias angas užkišdavo, o vasarą laikyda
vo atviras.

Tvartų stogų konstrukcija gegninė, jų forma keturšlai
tė arba dvišlaitė, stogai šiaudiniai, kartelių lubos apkrau
tos nestoru šiaudų, blogo šieno ar samanų sluoksniu.

Tvartai dažniausiai būdavo neperdalyti. Skersines ka
pitalines sienas darė tik turtingesni valstiečiai. Gyvuliai 
vieni nuo kitų buvo atskiriami gulsčių kartelių tvoromis — 
užutvėriniais su vienvėriais vartais (1—2 pav.). Sie tvartai 
buvo gana šalti, todėl per žiemą juose avių nelaikydavo. 
Avis laikydavo pirkioje. Joje kampe prie durų paprastai 
stovėdavo lova arba tuo pačiu vardu vadinami ant kuolų 
Įtaisyti gultai. Palovį užtverdavo kopėtėlių formos varte
liais ir paversdavo avių gardu.

XX a. 3—5-ajame dešimtmetyje, perstatydami senus 
tvartus bei statydami naujus, stengėsi juos padalyti į 
atskiras patalpėles arkliams, kiaulėms, avims ir karvėms. 
Tačiau ir šiuose tvartuose užutvėriniai išliko, nes ne
buvo įprasta rišti gyvulių. Kiekvienam arkliui ar karvei 
buvo atskiras gardelis. Drauge buvo tik kiaulės ir avys. 
Patalpos buvo sandaresnės ir šiltesnės, visos jos turėjo 
atskiras lauko duris. Senu papratimu avis stengėsi laikyti 
šilčiau, todėl avidė dažniausiai turėjo ne lauko, o vidines 
duris į karvių tvartą. Į pirkią avis trumpam atsivesdavo 
tik su mažais ėriukais.

6—8-ajame dešimtmetyje buvo perstatyta ar iš naujo 
pertvarkyta daugumas iki 1940 m. pastatytų tvartų. Di
desni tvartai, kuriuose nebuvo vidinių kapitalinių sienų, 
buvo suskirstomi pertvaromis, nauji — iš karto statomi su 
atskiromis patalpomis karvėms, kiaulėms, arkliui. Vidiniu 
skersinių sienų rąstai buvo sukertami su išorinėmis sieno
mis arba įleidžiami į jas. Įsivyravo dvišlaičiai stogai, pa
daugėjo tvartuose langelių, mat jų po vieną du turėjo be
veik kiekviena atskira patalpa. Langu matmenys padidėjo 
beveik dvigubai. Pradėta ant tvarto laikyti šieną. Šienui 
krauti viename skliaute padaromos durelės, o kitame — 
kartais paliekama skylė ventiliacijai. Sienas nuimamas per 
angą tvarto lubose (2 pav.).
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2 pav. Karvių tvartų interjerų su užutvariniais fragmentai. Viršuje — 
Dubičių apyl.r Sumo k. Ievos Gudavičienės tvartas. Piešė R. Smailytė 
1971 m. ES 489(22). Apačioje — Dubičių apyl., Gribašų k. Juozo Karlo- 
nos tvartas. Piešė M. Steponavičius 1971 m. ES 489(21).
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Gyvulių šėrimas. XX a. pašarui (śarui) buvo naudoja
ma šienas, šiaudai, pelai, miltai, žolė. XX a. pradžioje 
šienas ir šiaudai buvo laikomi klojime. Į tvartų juos neš
davo su rezginėmis, kurių turėdavo po kelerias. Rezginių 
lankus dažniausiai gamindavo iš lazdyno ir sujungda
vo virvelėmis. Pelams nešioti iš vytelių pindavo krep
šius su vienu lanku. Jie nuo paprastos bulvinės pintinės 
skyrėsi tik dydžiu. Kartais pelus nešdavo ir papras
ta bulvine pintine ar maišu. Šviežią žolę ar lapus daž
niausiai nešdavo sudėję į paklodę, o paruoštas šėrimui 
bulves — į ušėtką — žemą statinaitę su ausimis lazdai per- 
kišti, kad būtų patogiau nešti.

XX a. pradžioje arklius per žiemą šerdavo kapojais 
(šiečka). Jų pasigamindavo iš šiaudų ir šieno, pjaustyda
mi su sena dalgio geležte, kurios vieną galą pritvirtin
davo prie ožio su loveliu šiaudams įdėti, o kitą — prie vir
vės, sujungtos su lanku ir pakoja. Pakoją numynus, dal
gis leisdavosi žemyn ir nupjaudavo iš lovelio kyšančius 
šiaudus, o ją atleidus — lankas dalgį pakeldavo aukštyn. 
Šį prietaisą pasidarydavo patys valstiečiai. Tobulesnes 
mašinas, dviese rankomis sukamas, su rankenomis iš abie
jų pusių, padarydavo kaimo kalviai. Daugumas pasiturin
čių valstiečių turėjo fabriko gamybos mašinas kapoj ams 
pjauti.

Melžiamoms karvėms, kartais ir darbiniams jaučiams 
taip pat buvo duodama kapoju, tačiau tik kartą per die
ną— pietų. Kitus du kartus šėrė kratiniu. Kratiniui skir
tus nuo kūlių darymo likusius ruginius šiaudus pagurdzy- 
davo daužydami su spragilu arba sutrindavo tarp rankų, 
sumaišydavo su šienu ir sukratydavo medinėmis šakėmis. 
Panašus buvo ir prieauglio pašaras.

Grynas šienas, ypač smulkus, buvo taupomas avims. 
Nuo prišienauto kiekio priklausė žiemai paliekamų avių 
skaičius. Duodavo jo ir arkliams kaip svarbiausiems dar
biniams gyvuliams.

Iki pat 6-ojo dešimtmečio vidurio valstiečiai turė
davo nemaža pelų. Ruginius pelus, užpiltus su šaltu van
deniu ir sumaišytus su grūstomis virtomis bulvėmis, ati
duodavo arkliams ir karvėms, grikinius pelus — kiau
lėms.

XX a. pradžioje bulves grūsdavo iš eglės viršūnės pa
darytu šakotu rekečių. 3-iajame dešimtmetyje jį ėmė pa
keisti kapočius, ant kurio medinio koto buvo užmauta 
riesta geležtė.
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Žiemą penimėms kiaulėms duodavo virtų bulvių su 
pelais ir žirniniais bei ruginiais miltais, prielaidinėms kiau
lėms — pelų, pavasarį ir vasarą — žolės. Varnalėšų pri
sirinkdavo raistuose, o šalenčvorių lapų — miške. Iš Krokš- 
lio (Sumo) kaimo važiuodavo į Baltarusiją už Katros upės 
dilgėliauti. Parsigabentas žoles sukapodavo kirviu, pa
gardindavo miltais, jei turėjo — ir virtomis bulvėmis.

Per paskutinius tris dešimtmečius pašarai pasikeitė. Kar
vės žiemą dažniausiai šeriamos šienu bei bulvėmis. Jų 
kartais duoda ir vasarą. Kiaulės žiemą paprastai šeriamos 
pašariniais burokais, o vasarą — virtomis grūstomis bul
vėmis ir buroklapiais, kuriuos, kaip ir žolę, kapoja kirviu 
arba specialiu dideliu peiliu su plačiais ašmenimis. Reke- 
čio virtoms bulvėms grūsti nebenaudoja. Jį atstoja kap
lys, kuriuo kasamos bulvės bei kaupiami daržai (3 pav.). 
Kartais prieš grūdant bulvės susmulkinamos kapočiumi, 
tačiau tai daroma ne visur.

Keičiantis pašarui, keitėsi ir šėrybos rykai. XX a. 
pradžioje arklius šerdavo iš žalabo — išskaptuoto lovio, 
kurio galai kartais užkalti lentelėmis. Lovį statydavo

3 pav. Kapliai bulvėms kasti, daržovėms kaupti, bulvėms sugrūsti. Dubi
čių apyl., Sumo k. Ievos Gudavičienės. Piešė R. Smailytė 1971 m. ES 
490(48)
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tvarte prie sienos ant kulbių — nupjautų rąsto gabalų ar
ba ant atramos iš dviejų įkaltų kuolų, sutvirtintų į tvarto 
sieną įleistomis dviem kartelėmis. į lovį buvo dedamas 
įvairus pašaras. Iš jo ir girdydavo. XX a. 3—4-ajame de- 
šiiųtmetyje ėmė plisti kopėtėlių pavidalo prie sienos prit
virtinamos ėdžios, už kurių užmesdavo šieną. Tuo pat 
metu vis dažniau iš tokių ėdelių pradėjo šerti avis.

Karvėms ir jaučiams XX a. pradžioje kratinys dažniau
siai buvo dedamas ant žemės, o mažiau turint pašaro, jam 
padėti būdavo kartelėmis užtveriama tvarto kertė (2 pav. 
viršuje). Bulves su kapojais karvėms nešdavo ir paduoda
vo ėsti iš ušėtko, o 3—4-ajame dešimtmetyje pradėjo plisti 
anale giškas, kaip ir arklių, žalabas, pastatomas ant žemės 
(4 pav.). Pradėjus skystą ir smulkų pašarą nešioti kibirais,

4 pav. Karvės „žalabas". Dubičių apyl., Gribašų k. Juozo Kartenos. Pie- 
šė R. Smailytė 1971 m. ES 507(42)

palyginti su loviais brangūs ir ne tokie patogūs ušėtkai 
pradėjo nykti. Pastaruoju metu karvės šeriamos iš skob
tinių lovių arba lentelėmis bei kartelėmis užtvertos tvar
to kertės, lentinių ėdžių (2, 5 pav.), kurių viršus primena 
dėžę, o kojos turi bendrų bruožų su senųjų žalabų atra
mos konstrukcija. Tokios dėžės daug talpesnės už žalabą, 
iš jų nesibarsto šienas, be to, jose galima paduoti įvairų 
sausą susmulkintą pašarą. Skystu pašaru bei gėralu kar
vės dažniausiai girdomos iš kibirų.

XX a. pradžioje, kai kuriais atvejais ir iki pat am
žiaus vidurio penimės kiaulės buvo šeriamos iš nedide
lio žemo ušėtkėlio. Kiaules, kitaip negu kitus naminius 
gyvulius, šėrė ne tvarte, o pirkioje. Paėdusias kiaules iš
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varydavo, o ušėtkėlį po pripečku padėdavo. Jei šerdavo 
iš skobtinio lovio, pašėrus kiaules, lovį nustumdavo į 
šalį.

Prielaidines kiaules šerdavo tvarte iš skobtinių lovių.
Per paskutinius tris dešimtmečius kiaulės šeriamos tik 

iš lovių ir tik tvarte. Tam turėjo įtakos apskritai išaugęs 
kultūros lygis, didesni sanitarijos poreikiai.

Žiemą ir vasarą gyvulius girdydavo ir tebegirdo upė-

5 pav. Galvijų tvarto interjero su ėdžiomis fragmentai. Viršuje — paša
rams padėti kampas užkaltas lentele, apačioje — lentinės ėdžios. Kania
vos apyl., Kruklių k. Vinco Pilinkos. Piešė Z. Trimonis 1971 m. ES 
489(26,271
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je ar ežere. Tie, kuriems vanduo buvo toliau nuo namų, 
prie šulinio ant žemės ar ant kuolų su skersiniais statė 
skobtinį lovį (6 pav.). Jei sodyboje buvo atskiras gyvulių 
kiemas, šulinį nuo lovio kartais skyrė tvora su špuke, 
kad netrukdytų pilti į lovį vandenį (6 pav.).

t?
•■C

6 pav. Prie šulinių stovintys loviai gyvuliams girdyti. Viršuje — Kaniavos 
apyl., Kaniavos k. Kasparo Šiškevičiaus. Apačioje — Kaniavos apyl., 
Kruklių k. Vinco Pilinkos. Piešė Z. Trimonis 1971 m. ES 507(1—2)
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Ganymas. XX a. pradžioje Dubičių apylinkėse dar 
tebebuvo bendruomeninis gyvulių ganymas. Atskiri kai
mai samdė kerdžių (skerdžių), kuriam nuo karvės mokėjo 
po gorčių rugių, pūdą bulvių, be to, iš eilės davė valgyti ir 
tai dienai marškinius bei kelnes. Kerdžius ganė nuo šv. 
Jurgio (balandžio 23 d.) iki Visų šventųjų (lapkričio 1 d.), 
ir tiktai karves. Ganymo sezonas prasidėdavo gerokai 
anksčiau ir baigdavosi vėliau. Vos sniegą nuleidus, kar
ves gindavo į raistus, kur augo kūlynai. Rudenį, derlių 
nuėmus, visus gyvulius paleisdavo ganytis po laukus, ge
rai įšalus — į rugių želmenis. Kiaulės, laukus nuvalius, 
būdavo palaidos per visą žiemą. Vos prašvitus jas pa- 
šerdavo ir išvarydavo laukan, o uždarydavo tik vakare. 
Avis ganydavo trise, o kiaules — dviese.

Kerdžiui padėti kaimas iš eilės skirdavo du pieme
nukus. Piemenys ganė pagal susitarimą nuo žemės dydžio 
arba nuo karvių skaičiaus ūkyje. Piemens duoti nereikė
jo tam valstiečiui, kuris turėjo bulių ir leido jį ganytis su 
visa banda.

Darbinius gyvulius dažniausiai ganydavo suaugę vyrai. 
Arklius vakarais jodavo į naktigonę, o jaučius ganė prieš 
saulėtekį ir vakare po darbų. Kiekvienas prižiūrėdavo tik 
savo gyvulius. Ganantieji paprastai susieidavo po tris ke
turis į krūvą ir leisdavo laiką dainuodami.

Kiekviena gyvulių rūšis turėjo savo atskirą ganyklą. 
Kerdžius, perėmęs bandą prie kaimo gale esančio smėly
no, gindavo ją į pūdymus, raistus, mišką ir jo pakraščius. 
Kad gyvuliai nepasimestų, karvėms ant kaklo parišdavo 
kankalėlį: nupjautos piramidės formos dėželę su atvira 
apačia, kurios viduryje pakabintas pagaliukas barškėdavo 
atsimušdamas į šonines lenteles. Kiaules piemenukai ga
nydavo po pušų jaunuolynus, avis — sausose ganyklose.

Ypač sunku piemenukams būdavo ganyti karves. Jas 
išgindavo apie 3 vai. ryto, apie 11 vai. pargindavo ir iki 
15 vai. laikydavo tvarte. Išginę po pietų, ganė iki saulės 
laidos. Kerdžius savo nuožiūra piemenis mokydavo ir 
bausdavo. Norėdami įsiteikti, piemenys atnešdavo jam iš 
namų maisto ir tabako.

XX a. 2-ojo dešimtmečio pabaigoje ir 3-iojo dešimt
mečio pradžioje dėl karo sunkumų ėmė keistis ganymo 
pobūdis. Sumažėjus galvijų skaičiui, nustojo samdyti ker
džių. Pasikeitė piemenų amžius. Su kerdžiumi ganė de- 
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vynerių metų piemenys, o vienus ganyti leisdavo tik su- 
augesnius. Išnyko naktigonės, nes arklius ėmė rišti. Nu
stojo ganyti kiaules. Pradėjo plisti prie tvartų atitverti 
viganai, kuriuose kiaulės knaisiodavosi per dienas. 6— 
8-ajame dešimtmetyje šie aptvarai buvo daugelyje sody
bų. Bendras galvijų ganymas išliko iki šiol. Ganymo die
nos apskaičiuojamos pagal karvių skaičių.

Gyvulininkystės papročiai. XX a. pradžioje dėl eksten
syvaus gyvulininkystės pobūdžio Dubičių apylinkėse iš
liko gana daug tikėjimų, susijusių su gyvulių priežiūra. 
Dabar sunku atskirti, kurie iš tų tikėjimų laikytini papro
čiais, kurie — prietarais. Visi jie atsirado siekiant magiš
komis priemonėmis apsaugoti gyvulius nuo ligų ir nelai
mių. Dalis jų neteko savo pirmykštės prasmės ir išliko 
kaip pramoga. Todėl visus juos sąlyginai vadinsime pap
ročiais.

Menkas pašaras žiemą, ankstyva ganymo sezono pra
džia, blogos ganyklos vasarą buvo gyvulių ligų ir kriti
mo pagrindinės priežastys. Apsisaugoti nuo šių nelaimių 
ir nustatyti gyvulio ligą be kvalifikuotos veterinarinės pa
galbos to meto sąlygomis buvo sunku. Todėl daugumas 
gyvulių ligų buvo kildinama iš viedzmų darbų bei kai
mynų ar kitų žmonių piktos valios. Buvo tikima, kad gy
vuliams pakenkia įvairūs burtai. Analogiškas buvo ir 
gyvulių ligų gydymas bei profilaktikos priemonės, kurios 
drauge su kitais apsauginiais ir gyvybingumą stimuliuo
jančiais burtais sudarė pavasarinių papročių ciklą. Jame 
pirmykščiai tikėjimai yra susimaišę su katalikiškomis 
naujovėmis, o apeiginės dienos iš dalies sutampa su krikš
čioniškomis kalendorinėmis šventėmis.

Pavasarinių papročių ciklo pradžia laikytina pirmoji 
gyvulių išginimo diena. Po slenksčiu padėję užrakintą 
spyną ir iš abiejų jo pusių po kiaušinį, su lazda išgin
davo gyvulius į lauką. Paskui kiaušinius atiduodavo el
getai, kad gyvuliai gražiai ganytųsi, o lazdą, su kuria iš
ginė, vakare po tvarto stogu pakišdavo, kad gyvuliai ge
riau eitų namo. Užrakinta spyna turėjo užrakinti nasrus 
vilkui, kad šis nepjautų gyvulių. Tuo pačiu tikslu, vakare 
eidami ieškoti nuo bandos nuklydusių gyvulių, susmeig
davo peilius į durų staktos viršutinę kertę.

Sekminių išvakarėse piemenys namo pargindavo ap
vainikuotas karves. Per Sekmines jie eidavo rinkti dova
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nų— kiaušinių. Iš jų kepdavo bendrą kiaušinienę ir vai
šindavosi.

Joninių naktis buvo laikoma pačia palankiausia karvių 
pieningumui padidinti atimant pieną iš svetimų. Kasparas 
Siškevičius (gim. 1888 m.), gyvenantis Kaniavos kaime, 
per Jonines jodamas iš naktigonės, matė seną moterį Ivoš- 
kienę, šešių vaikų motiną, vienmarškinę, išsidraikiusiais 
plaukais, kuri tampė skanių po rasą norėdama padidinti 
savo karvės pieningumą. Kitą kartą rado į medį įkeltą 
ąsotį.

Valstiečiai, įtardami, kad pienas atimtas, nužiūrėjus 
blogoms akims, bandė jį susigrąžinti. Jie vykdavo į Bal
tarusiją pas garsius šaptūnus, kurie užkalbėdavo duoną, 
o paskui ją sušerdavo karvei. Kartais valstiečiai kreip
davosi patarimo į vietinius ir tolesnių apylinkių senus 
žmones arba pasikliaudavo tėvų naudotais gydymo bū
dais. Dažnai būdavo vartojamos net kelios žinomos gydy
mo priemonės, tačiau gyvulį pagydyti pavykdavo retai. 
Gimusieji XIX a. paskutiniajame dešimtmetyje ir XX a. 
pradžioje būdų pienui sugrąžinti žino mažai. Pasak jų 
pasakojimų, kaimuose seniau būta žmonių, mokančių ge
rai gydyti gyvulius, tačiau beveik visi jie mirė per pas
taruosius tris dešimtmečius, o savo žinių niekam neperda
vė. Vyriausieji jų vaikai patys nenorėję to mokytis arba 
nebuvo mokomi dėl blogo būdo, kad žmonėms nepa
kenktų.

Populiariausias gydymas buvo smilkymas. Buvo smil
koma druska, šiaudeliais, surinktais nuo tako į tvartą, 
skuduru, kuriuo kilnoja puodus. Apie tokį archaišką gy
dymo būdą papasakojo Agota Seraičikienė, 1912 m. ati
tekėjusi į Krokšlio (Sumo) kaimą. Jos anyta ruošdavusi 
smilkalus taip: kryžmiškai pripešdavo iš pirkios kerčių 
samanų bei pripjaudavo nuo sienų rąstų skiedrų, padrož- 
davo nuo slenksčio, stalo pakojų ir skujinės šluotos kros
niai valyti. Visa tai sudėdavo ant vyžos ir padegusi smil
kydavo karvės galvą nuo „akių pabojimo" ir tešmenį 
nuo „pieno pagedimo".

Gydant magiškomis priemonėmis, daug reikšmės buvo 
skiriama kryžiaus ženklui. Smilkalams kryžmiškai buvo 
drožiami stalo ir suolo kampai, netikęs pienas buvo ko
šiamas per kryžmai sudėtus peilį ir adatą ir pan. Smil
kalų sudėtis neturi nieko bendro su krikščionių religija, o 
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papročio kilmė susijusi su pamirštais tikėjimais namų 
dvasiomis, padedančiomis šeimininkams. Šių tikėjimų at
garsiu galima laikyti Uršulės Švedienės (gim. 1903 m. 
Gribašų k., dabar gyvenančios Dubičiuose) iš Dubičiuose 
gyvenusio seno žmogaus sužinotą gydymo nuo „akių 
pabojimo" būdą: ant kelio rasta šluota pamirkoma j degu
tą, nešama tris kartus apie karvę ir kiekvieną sykį karvei 
suduodama atgalia ranka.

Valstiečiai, žiemą laikydami gyvulius namie, vengda
vo juos rodyti svetimiems, kad kas nenužiūrėtų. XX a. 
pradžioje Kaniavos kaime gyvenęs Karolis Vaicekauskas 
pats tikėjo, kad jo akys negeros, todėl, eidamas pas kai
myną, perspėdavo, kad paslėptų gyvulius.

Spartus gyvulininkystės papročių nykimas, prasidėjęs 
XX a. 3—4-ajame dešimtmetyje, tebesitęsia iki šiol. Se
noji karta, kuri tikėjo burtų galia, baigia išmirti, o jauni 
žmonės nebeteikia jiems tiek daug reikšmės. Senieji pap
ročiai išliko kaip pramoga. Pavyzdžiui, per Sekmines vai
nikuojamos karvės. Kartais senų papročių laikomasi dėl 
vietinio etiketo normų. Antai iki šiol vengiama eiti sko
lintis kokio nors daikto pas kaimynus, kurie tą dieną 
susilaukė gyvulių prieauglio. Mat seniau manyta, kad 
žmogus, gavęs dovanų ar ką nors pasiskolinęs, gali gy
vuliui atimti pieną. Kiti papročiai dėl bandos apsaugoji
mo ir gydymo ligų, išplitus veterinarijos pagalbai, išnyko. 
Jie išliko tik pagyvenusių žmonių prisiminimuose.

Išvados. Lyginant XX a. gyvulininkystės priemones ir 
papročius, pastebima santykinė jų raidos etapų paralelė. 
Keičiantis bei tobulėjant gyvulių priežiūros sąlygoms bei 
priemonėms, laipsniškai kito gyvulininkystės papročių 
forma bei turinys. Vis dėlto pirmųjų raida daug nuosekles
nė. Ryškūs gyvulininkystės pobūdžio pakitimai Dubičių 
apylinkėse palietė visų gyventojų gyvulių ūkį. Papročių 
kitimo sparta iš esmės priklausė nuo gyvulių priežiūros 
priemonių kitimo bei įsitikinimų senosios kartos, kuri iki 
XX a. 6-ojo dešimtmečio turėjo lemiamą balsą ūkio reika
luose. Pastaraisiais dešimtmečiais jaunesnės kartos žmonės 
pasidarė daug savarankiškesni, jų įsitikinimai — pažan
gesni, požiūris į gyvulių priežiūrą — racionalus.



KROKŠLIO (SUMO) KAIMO ARCHITEKTŪRA

IZIDORIUS BUTKEVIČIUS

Varėnos rajone, už 5 kilometrų nuo Rudnios į pietus, 
yra Krokšlio (Sumo) kaimas. XIX a. kaimas administra
ciniu būdu buvo perskirtas į 2 dalis, nes jis išsidėstęs abie
jose Ūlos upės pusėse, o Ūlos upe ėjo riba tarp Vilniaus 
ir Gardino gubernijų. Taigi Vilniaus gubernijoje esanti 
kaimo dalis buvo vadinama Krokšliu, o Gardino — Su- 
mu. Vis dėlto tai yra vienas kaimas, turintis 51 sodybą1. 
Kadangi kaimas įsikūręs tarp miškų ir augo daugiau na
tūralių veiksnių skatinamas, tai jo negalima griežtai pri
skirti kokiam nors etnografinėje literatūroje žinomam 
kaimų tipui. Matyt, pradinėje stadijoje būta tendencijos 
vystytis į gatvinį kaimą, vėliau pereita prie sodybų išdės
tymo, būdingo kupetiniams kaimams. Todėl šį kaimą rei
kėtų priskirti prie mišraus tipo su tiek gatviniams, tiek 
kupetiniams kaimams būdingomis savybėmis (1 pav.).

' Brėžinius darė Živilė Matlonienė Ir Zenonas Trimonh.

Kaimo vietovė nelygi. Ūlos upės slėnis, matyt, for
mavo šios vietovės reljefą.

Pagrindinis kelias, einantis per kaimą, sudaro lyg „S" 
raidės formą. Netoli jo, galais atsukti į gatvę, stovi gyve
namieji namai. Ūkiniai trobesiai, surikiuoti kiemo gilumo
je, yra laisvos statybos. Nemaža sodybų yra toliau nuo 
gatvės. Jos yra būdingos kupetiniams kaimams struktūros.

Kaimo sodybos paprastai turi didelius kiemus, nes čia 
žemės nederlingos, ir jų kiemams nebuvo gailimą. Sodybos 
ir kiemai iš visų pusių aptverti tvoromis, nuo gatvės pu
sės— statinių tvora. Labiausiai šiame krašte paplitusios 
gulsčių karčių tvoros. Sodybų aptvėrimas čia būtinas ne 
vien tik apsisaugoti nuo naminių gyvulių, bet ir nuo šer
nų, naktimis ateinančių knisti kaimo daržų.

Į sodybas įvažiuoti bei įeiti įrengiami vartai ir var
teliai.

Iš trijų pusių kaimą supa pušynai. Pačiame kaime vy
rauja lapuočiai medžiai: liepos, klevai, karklai, beržai. 
Vaismedžių čia negausu.

Planinės struktūros atžvilgiu Krokšlio (Sumo) kaime 
aptinkamos dviejų tipų sodybos: 1) linijinės (būdingos 
gatviniams kaimams) ir laisvojo planavimo (aptinkamos 
kupetiniuose kaimuose). *
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1 pav. Krokšlio (Sumo) kaimo planas:
□ — gyvenamieji namai, ■ — ūkiniai trobesiai



Stambių ūkininkų kaime nebuvo. Daugumas valstiečių 
turėjo nuo 5 iki 12 ha žemės, kai kurie — tik 0,5—2 ha. 
Smulkūs kaimo ūkiai nulėmė ir sodybų pobūdį.

Valstiečių sodybos kaime buvo sudarytos iš šių tro
besių: pirkios, svirno, tvarto, kluono, rūsio. Kaime yra 3 
pirtys, pastatytos netoli Ūlos upės.

Gyvenamieji namai šiame kaime vadinami pirkiomis. 
Jų yra tiek pat, kiek sodybų. Pirkios statytos įvairiais 
laikotarpiais: 7 yra statytos XIX a., 26— 1900—1940 me
tais, 18 — po 1940 metų.

Krokšlio (Šumo) kaimui būdingi 2 gyvenamųjų namų 
tipai: 1) tradicinės dvigalės ir viengalės aukštaitiškojo 
tipo pirkios ir 2) kompaktiškojo plano pirkios (2 pav.). 
Kaime yra 15 tradicinių dvigalių ir 12 viengalių pirkių, 
24 kompaktiškojo plano pirkios.

Nors Rytų Lietuvoje XIX a. pirkių sienos dar buvo 
renčiamos iš apvalių rąstų, tačiau šiame kaime vyrauja 
tašytų pušinių rąstų sienų statyba. Kaime tašytų rąstų 
sienas turi 49 pirkios, o iš apvalių rąstų yra statytos tik
tai 2 pirkios. Senųjų pirkių sienų rąstai paprastai turėjo 
atsikišusias sąsparas, о XX a. statytų pirkių sienų rąs
tai — lygias kertes.

Pirkių sienos paprastai nebuvo apkalamos lentomis. 
Sienas apkalti lentomis pradėta tiktai po Antrojo pasau
linio karo. 1971 m. kaime buvo apkalta lentomis 13 pir
kių.

Dar prieš ketvirtį amžiaus beveik visų kaimo pirkių 
bei kitų trobesių stogai buvo šiaudiniai. Dabar sparčiai 
keičiasi stogų danga. 1971 m. tyrinėjimų duomenys 
rodo, kad kaime liko tik 2 pirkios su šiaudiniais stogais, 
29 pirkios yra dengtos skiedromis, 19 pirkių — šiferiu, 
viena turi skardinį stogą.

Kaime 4 senesnės pirkios turi pusvalminės formos 
stogus, kitos 47 yra su dvišlaičiais stogais (3 pav.).

Siame kaime prie gyvenamųjų namų yra prieangiai 
(gonkelės). Net 38 pirkios su prieangiais. Jų čia esama 
įvairių: atvirų su vienašlaičiu stogeliu — 3, atvirų su dviš
laičiu stogeliu — 4, uždarų su vienašlaičiu stogeliu — 6, 
uždarų su dvišlaičiu stogeliu — 25. Vyrauja uždari su 
dvišlaičiu stogeliu prieangiai, kurie paprastai esti pristaty
ti prie naujų namų.

Naujosios pirkios kartais dažomos. Kaime yra 8 da
žytos pirkios. Dažoma rudai, geltonai, žaliai, mėlynai. Vi
so kaimo pirkių langų rėmai yra nudažyti balta spalva. 
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Namų langai šiuolaiki
nio dydžio, mažų lange
lių nėra. Antlangiai daž
niausiai puošiami geo
metriniais išpjaustymais.

Krokšlio (Šumo) kai
mo svirnai dzūkiškojo 
tipo. Jie dažniausiai bu
vo statomi su viena pa
talpa. Įėjimas į svirną 
iš galo arba iš šono. 
Stogai dvišlaičiai, kar
tais su dvigubu stogu 
(pavalais) (4 pav.).

Dabar kaime dar 
yra 11 svirnų: 10 iš 
jų — su viena patalpa, 
o vienas turi 2 patalpas. 
7 vienos patalpos svir
nai turi galinį įėjimą, 
3 — šoninį. Dviejų pa
talpų svirnas turi dve
jas duris iš vieno šo
no. Svirnai šiame kraš
te paprastai buvo sta
tomi iš apvalių (netašy
tų) pušinių rąstų. Sie
nojai kampuose suleisti 
į atsikišusias sąsparas. 
XX a. pradžioje Krokš
lio (Šumo) kaimo gy
ventojai, taupydami 
miško medžiagą, pradė
jo svirnus statyti iš 
per pusę perskeltų rąs
tų. Lygioji rąstų pusė 
atsukama į vidų. Iš iš
orės svirnas atrodo lyg 
būtų statytas iš apva
lių rąstų. Vis dėlto 
sąsparų galai tai pa
neigia. Visų svirnų sto
gai dvišlaičiai, gegninės 
konstrukcijos. Iki XX a.

I ' j ' ' ' r
4 pav. Kazio Čiočio svirnas: 1 — pagrin
dinis fasadas, 2 — šoninis fasadas, 3 — 
planas
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5 pav. Jono Juozepčiko svirnas: 1 — galinis 
fasadas, 2 — pagrindinis fasadas, 3 — planas

pradžios šio kaimo svir
nų stogai buvę šiau
diniai. Dabar 9 svirnai 
yra su skiedrų sto
gais, 2 svirnai jau per
dengti šiferiu. Svirnai 
paprastai esti be lubų. 
Trys svirnai turi sustip
rintą iš rąstelių dvigubą 
stogą. Visi svirnai turi 
storų lentų grindis. 
Aruodai dažniausiai 
įrengti pasienyje, prieš 
įėjimą. Kai kuriuose 
mažesniuose svirneliuo
se aruodų visiškai nėra. 
Juose daug pintinių, 
kubilų grūdams laikyti. 
Pagal amžių Krokšlio 
(Šumo) kaimo svirnai 
pasiskirsto taip: 4 sta
tyti XIX a. pabaigoje, 
3 — XX a. pradžioje, 
4 — 1930—1950 m. (5 
pav.).

Tvartus turi kiek
vienas sodybos savi
ninkas. Jų kaime yra 
50. Pagal formą ir pla
ninę struktūrą visi kai
mo tvartai priklauso 
vienam pailgojo stačia
kampio tvartų tipui, 
tik skiriasi patalpų skai
čiumi, dydžiu bei kitais 
papildomais elementais.

Tvartams būdinga 
horizontalių apvalių rąs
tų sienos, kampuose su
nertos į atsikišusias sąs
paras. Tiktai 5 tvartai 
turi tašytų rąstų sie
nas. Šie statyti 1945— 
1972 m. Visi tvartų sto- 
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gai dvišlaičiai, skiedriniai. Iki 1940 m. stogai buvę šiau
diniai.

Durų bei angų tiek, kiek ir patalpų. Įėjimas į patalpas 
yra iš vieno pastato šono.

Kaime patys didžiausi tvartai turi 3 pagrindines gyvu
liams laikyti patalpas (6 pav.). Tokių tvartų kaime yra 3. 
25 kaimo tvartai turi po dvi patalpas, o 22 tvartai — po vie
ną. Be to, 8 kaimo tvartai turi pristatytą iš galo papildomą 
patalpą — daržinę. Du tvartai turi po 2 daržines, pristaty
tas prie kiekvieno tvarto galo.

Tvartų paprastumą ir negausų patalpų skaičių čia nu
lėmė smulkūs valstiečių ūkiai. Valstiečiai paprastai tu
rėdavo nedaug gyvulių, ir jie lengvai tilpdavo vienos arba 
dviejų patalpų tvartuose.

Šio kaimo tvartai neseni. Yra išlikę 2 tvartai, statyti 
XIX a. pabaigoje, 4 tvartai, statyti XX a. pačioje pra
džioje, visi kiti (44 tvartai) yra statyti 1930—1960 m. Pa
stebėta, kad, kaip ir visoje Lietuvoje, dabar mėgstama 
tvartus perstatyti, juos atnaujinti.

6 pav. Jono Juozepčiko tvartais: 1 — pagrindinis fasadas, 2 — planas (1 — 
karvių tvartas, 2 — buv. arklių tvartas, 3, 4 — kiaulių tvarteliai)
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Tiek visuose Dzūkuose, tiek Krokšlio (Sumo) kaime 
monumentalų architektūros vaizdą turėjo kluonai. XX a. 
pradžioje kluonas stovėjo kiekvienoje sodyboje. Dabar 
kaime dar yra išlikę 38 kluonai. Juose kolūkiečiai laiko 
šieną, susisiekimo priemones ir kitus buitinius reikmenis.

Kaime yra tiktai vienas kluonas XIX a. statybos, 5 
kluonai yra statyti XX a. 1-ajame dešimtmetyje, 25 — 
1910—1940 m., 7 — 1941—1950 m.

Šio kaimo kluonai priklauso aukštaitiškųjų kluonų ti
pui. Tai masyvūs trobesiai, kuriems būdingas platus, bet 
neilgas korpusas. Sienos suręstos iš apvalių rąstų, stogai 
aukšti, keturšlaičiai, pėdžių konstrukcijos. Įvažiavimas į 
kluoną iš galo arba iš šono. Pažymėtina, kad galinius įva
žiavimus turi senieji kaimo kluonai, statyti XIX a. pa
baigoje ir XX a. pradžioje. Tokių kluonų kaime yra 6. Ki
ti 32 kluonai turi šoninius įvažiavimus. Kluonų planas ne
sudėtingas: nuo įvažiavimo durų skersai kluono yra 3,2 m 
pločio padas, abiejuose kluono galuose yra šalinės. 
Kluono priekyje (kartais po stogo šlaitu) įrengiamos dvi 
pašiūrės — priekluoniai. Kluono durys vienos, dvivėrės, 
plačios ir aukštos, kad būtų galima įvažiuoti su prikrautu 
vežimu.

Iki 1940 m. visų kluonų stogai buvo šiaudiniai. Dabar 
kluonų stogų danga pakitusi. 1971 m. duomenimis, Krokš
lio (Sumo) kaime 4 kluonai su šiaudiniais stogais, 32 — su 
skiedriniais, 2 yra perdengti šiferiu. Stogų forma irgi kei
čiasi. Šiuo metu kaime yra 3 kluonai su keturšlaičiais 
stogais, kiti 35 kluonai turi dvišlaičius. Kluonų stoguose 
viršum durų daromos išpjovos, kad būtų galima į kluo
ną įvažiuoti su pilnu šieno ar javų vežimu (7 pav.).

Pažymėtina, kad kluonai visuomet stovi gerokai toliau 
nuo kitų sodybos trobesių, netoli jos ribos. Viena eile iš
rikiuoti su kaimyniniais kluonais, jie sudaro bendrą ar
chitektūrinį akcentą.

Krokšlio (Sumo) kaime yra 3 pirtys. Savo planine 
struktūra bei išorine forma jos yra analogiškos visoms 
Dzūkų pirtims. Tai nedideli pastatėliai, kurių planą su
daro 2 patalpos — priepirtis ir pirtis. Pirčių sienos su
ręstos iš gulsčių apvalių rąstų, su atsikišusiomis sąsparo
mis. Pirčių stogai dvišlaičiai, dabar dengti skiedromis.

Kaip ir visoje Dzūkijoje, Krokšlio (Šumo) kaime dau
gumas valstiečių bulvėms ir kitoms daržovėms laikyti tu
ri rūsius. Kaime yra 46 rūsiai. Jie sudaryti iš dviejų da
lių— žeminės ir antžeminės. Antžeminė dalis suręsta iš 
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apvalių rąstų, uždengta dvišlaičiu skiedrų stogeliu. įėji
mas į rūsį iš vieno galo. Rūsiai paprastai įrengiami tarp 
didesnių trobesių, dažniausiai tarp gyvenamojo namo ir 
tvartelių arba prie svirno.

XX a. Krokšlio (Sumo) kaimo sodybose atsiranda dar 
vienas ūkinės paskirties trobesys — vasaros virtuvė. Joje 
vasarą verdamas valgis. Vasaros virtuvės šiame kaime, 
kaip ir visoje Dzūkijoje, yra dviejų tipų: uždaros, sukal
tos iš lentų, ir atviros. Vasaros virtuvės statomos kiemo 
viduryje, toliau nuo trobesių.

Taigi Krokšlio (Šumo) kaimo architektūra turi visus 
esminius Dubičių apylinkės liaudies architektūros bruo
žus.

ŪLOS BASEINO MALŪNAI

ELIGIJUS JUVENCIJUS MORKŪNAS

Kraštotyrininkų ekspedicijos Dubičiuose metu buvo tir
tas Ūlos baseino užimamas plotas. Čia gamtinės sąlygos 
žemės ūkiui vystyti nepalankios, o gyventojų prieauglis 
gana didelis. Daliai gyventojų teko persikelti į kitas Lie
tuvos vietoves, Rusiją arba emigruoti į Ameriką darbo 
ieškoti. Nemažai žmonių ėmėsi kitų verslų: bitininkystės, 
miško kirtimo ir plukdymo, malūnininkystės, milo vėli
mo, stiklo, geležies, plytų, kalkių gamybos. Praeityje van- 
deningesnės upės teikė pigios energijos girnoms sukti, 
dumplėms dumti, plaktams kilnoti, milui velti, miškui 
plukdyti.

Pagrindiniai duomenys šiam straipsniui — per ekspedi
ciją surinkti pasakojimai apie malūnus, milo vėlyklas, 
užtvankas ir šių įrenginių liekanų tyrimai.

Iš Prekybos ir manufaktūros departamentui pristatytų 
žinių matyti, kad 1884 m. Vilniaus gubernijoje buvo pri
skaičiuojama 16 malūnų su 56 darbininkais1. Tirtoje vie
toje buvo pažymėtas tik vienas — Saltoniškio vandens ma
lūnas1 2. Anot gyventojų, XIX a. antrojoje pusėje ir XX a. 
pradžioje (iki 1914 m. karo) buvo bent 10 vandens malū
nų, nes minėton 1884 m. malūnų rodyklėn neįtraukti ma- 

1 Указатель фабрик и заводов Европейской России и царства 
польского / Сост. 1887 г. П. А. Орлов — С. 381.

2 Ten pat.—Р. 381.
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lünai, kurių metinis pelnas mažesnis nei 1000 rb. Be to, 
departamentui žinios buvo pristatomos ne visos3. Todėl 
tik labai atsargiai galima spėti, kad kiti malūnai buvo ma
žiau našūs, nes, pavyzdžiui, Saltoniškio malūnui nelabai 
galėjo nusileisti Rudnios malūnas, kuris turėjo panašius 
įrengimus. Duomenis, kad iki Pirmojo pasaulinio karo 
tirtoje vietovėje buvo 10 malūnų, patvirtina 1915 m. 
spausdintas žemėlapis4, kuriame pažymėti šie vandens 
malūnai: prie Ūlos — Rudnios, prie Uosupio — Pauosupės, 
Ramonų, Cepelūnų, prie Nočios — Saltoniškio, Kalvių, Gi- 
nelės, prie Nočios kairiojo intako — Mickančių, prie Ši- 
petos — Kiančių malūnai. Žemėlapy nėra pažymėta tik de
šiniojo Ūlos intako Sienyčios malūno ir Rudnios tvenki
nio malūno. Dėl pastarojo buvimo verta suabejoti, o Sie
nyčios malūnas jau galėjo būti sunykęs sudarinėjant mi
nėtą žemėlapį (1 pav.).

3 Ten pat.— P. 378.
4 Kauno viešoji biblioteka, Sp. 10278.

Iš išvardytų malūnų likę tik du, juos ir aprašysiu de
taliau.

Saltoniškio vandens malūnas buvo pastatytas dešinia
jame Nočios krante. Pasak gyventojų, XIX a. pirmojoje 
pusėje jis jau stovėjo. Dabar malūnas (2, 3 pav.) stovi 
kairiajame upės krante, nes Nočia prasigraužė ar tyčia 
buvo praleista per pylimą nauja vaga, palikdama malūną 
kairiajame krante ir nuleisdama tvenkinį. Malūnas yra 
pažymėtas 1884 m. fabrikų rodyklėje, jo savininkas — 
žemvaldys grafas Potockis. Gyventojai prisimena malūno 
savininką dvarininką Jelskį, kuriam priklausė daug dva
rų, iš jų Saltoniškio, Pravėžos ir kiti. Už dalyvavimą 1863 m. 
sukilime jo žemės buvo išdalytos. 18 dešimtinių gavo 
Saltoniškio valstiečiai. Dalį jo žemių (130 dešimtinių) ir 
malūną įsigijo valstietis Antanevičius. Iki 1910 m. malūną 
nuomojo Tarasevičius, vėliau tapęs jo savininku. Antane
vičius samdė malūnininką. 1913 m. Antanevičius pardavė 
malūną valstiečiams: Kundrotui, Barčiui, Svetavičiui, Šem- 
šiui, Tarasevičiui. Visi dalininkai patys pakaitomis malė, 
o pajamas dalijosi lygiomis. Įdomu tai, kad tarp jų buvo 
visiškas pasitikėjimas, tik po 1920 m. pradėjo rašinėti 
kvitelius.

Malūnas buvo atgręžtas galu į upelį, o šonu — į užtvan
ką. Prie malūno galo buvo įtaisytas vandens ratas. Van
duo buvo leidžiamas po ratu. Didžiausia malūno rekon-
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ČEPELŪNA!
RAMOHA!

1 pav. Malūnų išsidėstymo schema

strukcija atlikta apie 1909 m., kada vandens ratas buvo 
pakeistas turbina. Virš vandens pertekliaus nupylimo 
pralaidos buvo tiltelis. Juo atvažiuodavo malti kairiojo 
Nočios kranto gyventojai.

Malūnas pastatytas iš rąstų, kertės lygios, pamatai iš 
akmenų, sujungtų kalkėmis, kai kur dabar cementu, sto-
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2 pav. Saltoniškio malūnas

3 pav. Saltoniškio malūno planas: 1 — malūnas, 2 — gyvenamoji patalpa- 
laukiamasis, 3 — šeimininko kambarys

gas dvišlaitis, pusvalminis, medinis. Ekspedicijos metu 
priekinėje malūno pusėje virš dvivėrių dvisluoksnių durų 
buvo dvišlaitis stogelis ant stulpų. Beje, malūno pamatai 
iš vandens rato pusės sumūryti ant statmenai į žemę įkal
tų sijų. Pastatas susideda iš šių patalpų: malūno, pasto
gės, rūsio. Salia rūsio stovi turbinos „šulinys", kurio dug
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ne — gulsčias darbo ratas. Turbina nebenaudojama. Gir
nos sukamos elektros varikliu. Malūne ant nedidelio pa
aukštinimo stovi dvejos girnos, tarp jų — žirklės girnų 
akmenims nukelti. Girnos sukamos iš apačios — iš rūsio, 
kuriame yra visi sūkių perdavimo mazgai. Pastogėje buvo 
laikomi grūdai. Grūdai į malūną buvo nešami ant pečių 
per priekines malūno duris. Miltų maišai išnešami per 
rūsyje esančias duris į malūno kiemą. Malūno patalpoje 
yra dvejos durys: vienos — į turbinai skirtą priestatėlį, 
kitos — į gyvenamąją malūno dalį. Be to, iš tos patalpos 
laiptais galima patekti į rūsį bei pastogę. Patalpoje yra 
keturi šešiastikliai langai.

Iš malūno patalpos įėjus į gyvenamąją patalpą, kai
rėje pusėje stovėjo didelė 300X285 cm krosnis. Patalpoje 
yra 4 langai ir 3 durys: vienos — į malimo patalpą, ki
tos — į malūnininko kambarį, trečios — į šeimininko per
iodus. Seimininko kambariai buvo priestate, kuris neišli
ko. Patalpa, kaip ir malūnas, turėjo medines grindis ir me
dines lubas. Kambario aukštis — 3 m. Patalpa buvo skirta 
atvežusiems malti pasišildyti. Čia jie galėdavo išsivirti 
valgio.

Malūnininko kambary yra du langai ir dvejos durys: 
vienos — į laukimo kambarį, kitos — į šeimininko palo- 
cių. Lubos ir grindys tokios pat kaip aukščiau aprašytoje 
patalpoje. Kambary stovi statmalkė koklių krosnis. Malū
no patalpa nuo gyvenamosios patalpos atskirta kapitaline 
siena.

Vėlykla statyta kartu su malūnu, prie tos pačios už
tvankos, tik kitoje upelio pusėje. Kaip atrodė vėlyklos 
išorė, žmonės neprisimena, matyt, jiems didesnį įspūdį 
darė viduje smarkiai būdantis įrenginys. Milvelį sudarė 
3 piestos, išskobtos dideliame 3 m ilgio rąste, ir 6 pies- 
čiai, t. y. pagaliai, kurie buvo įtaisyti tam tikrame rėme 
ir slankiojo jame aukštyn žemyn. Piesčius pakeldavo me
diniai kumšteliai, įtvirtinti tam tikra tvarka ant medinio 
veleno, kurį suko vandens ratas. Sukantis velenui, kumš
teliai užsikabindavo už piesčių ir juos iškeldavo. Velenui 
pasisukus, piestis atsikabindavo nuo kumštelio ir pasviram 
lovelyje lėkdavo į piestą, savo svoriu smogdamas į karš
tu vandeniu suvilgytą milą. Taip judėdavo visi piesčiai. 
Vėlimui vanduo buvo šildomas katile. Vanduo į katilą 
bėgdavo lataku, o karštą semdavo su bet kokiu indu.
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Malūno užtvanka buvo supilta iš žemių. Joje buvo 
padarytas perkasas vandens pertekliui nuleisti. Per per
kasą buvo permestas tiltelis.

Rudnios vandens malūnas. XVIII a. šaltiniai mini Rud
nioje penkis vandens ratus, du iš jų priklausė malūnui 
(1775 m. inventorius), trys — liejyklai (1720 m. invento
rius)5. XIX a. įmonei sunykus, malūnas ilgą laiką nebuvo 
atstatomas galbūt todėl, kad ties Rudnia prie Ūlos deši
niojo intako Sienyčios (Sienyčėlės), anot senųjų gyvento
jų, XIX a. stovėjo kitas vandens malūnas, kuris galėjo 
bent iš dalies tenkinti aplinkinių gyventojų poreikius.

5 Babilius V.t Endzinas A. Geležies gavyba Rudnioje // Mokslas ir 
technika.— 1975.— Nr. 9.— P. 57—58.

Šiandien kairiajame Ūlos krante tebestovįs malūnas 
statytas XIX a. antrojoje pusėje. Jis priklausė visiems 
kairiakrantės Rudnios gyventojams (4 pav.).

Malūną suko vienas didelis apie 4 m skersmens van
dens ratas. Jo plotis buvo apie 1 m. Vanduo krito po

4 pav. Rudnios malūno situacijos schema:
1 — tvenkinys, 2 — malūnas, 3 — pagalbinė patalpa, 4 — turbinos 
patalpa, 5 — tiltelis maišams užnešti, 6 — buvusios lentpjūvės vie
ta, 7 — gyvenamasis namas, 8 — buvusi milvelė, 9 — sielių pralai
da, 10 — latakas, 11 — tiltas
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ratu, t. y. į rato šoną, šiek tiek žemiau ašies. Malūne bu
vo vienos girnos. Didelius malūno pertvarkymus atliko 
naujas malūnininkas Pinkauskis, atvykęs iš Vilniaus. Jis 
lenkų okupacijos pradžioje — pirmajame penkmetyje — 
įrengė turbiną. Patį malūno pastatą aptvarkė, išmūrijo 
pamatus. Anksčiau malūnas stovėjo tiesiog ant polių. 
Turbina suko jau 3 girnas. Vienomis girnomis paprastai 
maldavo, antrosiomis pikliavojo, o trečiosios kruopas ga
mino. Be to, prie malūno galinės sienos apie 1930 m. 
buvo pastatytas lentpjūvės priestatas. Joje apskritu pjūk
lu pjaudavo lentas ir gontelius. Prie kito malūno šono 
buvo pristatytas iš lentų, vėliau, tarybiniais metais, iš 
rąstų priestatėlis-karšykla. Šis priestatėlis nebuvo iki ga
lo įrengtas. Prieš Antrąjį pasaulinį karą buvo pastatyta 
galerija maišams karučiais nuo pylimo atvežti, iki tol 
maišus malūnan užnešdavo laiptais.

5 pav. Rudnios malūno planas: 1 — malūnas, 2 — turbinos patalpa, 3 — 
latakas, 4 — karšykla
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6 pav. Rudnios malūno pjūvis

Ekspedicijos metu malūnas jau 4 metus neveikė, durys 
iškeltos, langai išlupinėti, įrengimai bei įrankiai neras
ti. Malūno ilgis 800 cm, plotis 800 cm, aukštis 675 cm, 
sienos iš rąstų, akmeniniai-betoniniai pamatai, stogas deng
tas gontais (5, 6 pav.). Turbinos priestatas ir galerijos 
griaučiai apkalti lentomis, stogas dengtas gontais. Karšyk
los patalpa 465 X 760 cm, grindys betoninės, visų kitų 
patalpų grindys iš sąlaidinių lentų. Malūną sudaro viena 
patalpa. Girnos ir kruopinė stovi prie sienos, ant 800 X 
273 cm aikštelės, pakeltos 134 cm nuo grindų priešais dvi
vėres duris. Tarp girnų yra girnakmenių nukėlimo įren
ginys, vienu galu įtvirtintas į lubas, kitu — į grindis. Su 
juo nukeldavo abiejų girnų gimakmenius. Girnų skersmuo 
su skardiniu kubilu ir jo griaučiais —150 cm, lietinių gir
nakmenių skersmenys — 120 cm, bendras girnų aukštis — 
90 cm. Viršutinės girnapusės įtvirtintos standžiai ant 
verpstės. Miltai iš girnų byra pro vieną ketursienį vamz
dį, įžambiai nuvestą nuo girnų aikštelės į ant grindų sto
vinčią 3 skirsnių dėžę, iš kurios miltai žeriami į prie jos 
prikabintus maišus. Grūdų bėrimo į girnas įrenginiai yra

151



buvę ketursienės piltuvės pavidalo. Iš girnų aikštelės yra 
durelės į turbinos priestatėlį, buvo laipteliai į antrą aukš
tą. Priestatėlyje išlikęs stalelis-spintelė, pritvirtintas pa
langėje, skirtas rašymui, smulkmenoms susidėti. Viename 
kampe yra lentomis atitvertas sandėliukas. Antrame aukš
te būdavo sandėliuojami grūdai. Juos pildavo tiesiai iš 
šios patalpos į grūdų piltuvės.

Turbina suko po girnų aikštele įtaisytą veleną, ant 
kurio pritvirtinti krumpliaračiai (suka girnas) bei skrie- 
mulys (suka kruopinę). Vėliau malūną suko elektra, to
dėl velenas buvo atjungtas nuo turbinos.

Milo vėlykla priklausė malūnui. Ji statyta kartu su 
malūnu, prie tos pačios užtvankos, tik kitame jos gale. Po 
Pirmojo pasaulinio karo vėlykla nebeveikė, tačiau lenkų 
okupacijos metais vėl buvo atkurta. Milvelis analogiškas 
Saltoniškio milveliui. Tik vandenį į katilą ne lataku leis
davo, bet atsinešdavo kibirais iš upės. Kiekvienas vals
tietis prižiūrėjo savo milo vėlimą. Malūnininkas tik van
denį ant rato paleisdavo. Vanduo krito į rato šoną, o ra
tas, žiūrint iš upės į vėlyklą, sukosi pagal laikrodžio ro
dyklę. Įsigalint pirktiniams audiniams, milą pamažu nu
stojo velti. Apie 1955 m. milvelį kolūkis sudegino. Pats 
vėlyklos pastatas 1957 m., anot H. Lizdenio, dar tebe
stovėjo.

Užtvanka (7 pav.), nors daug kartų taisyta (bene 3 
kartus šiame šimtmetyje, paskutinį kartą 1947 m.), per 
tyrimą buvo išlikusi be pakitimų. Užtvankos pagrindą

7 pav. Rudnios malūno užtvankos skersinis pjūvis 
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sudaro 4 eilės polių, sukaltų per visą upės plotį. Tarpas 
tarp pirmųjų dviejų eilių 80 cm, į jį priversta akmenų. 
Trečia polių eilė, esanti 180 cm žemiau, reta, atstumai tarp 
jų apie 100 cm. Ketvirta eilė, dar retesnė, yra už 280 cm. 
Pirma polių eilė buvo labai glaudžiai sukalta, poliai su
tvirtinti sąlaidomis, tarp jų seniau dar būdavo prikem
šama milo, vilnų. Visos polių eilės nupjautos taip, kad, 
ant jų uždėjus medines sijas ir jas apkalus 6 cm storio ir 
670 cm ilgio lentomis, nuolydis nuo pirmos iki paskutinės 
eilės būtų 70 cm. Mažiausias vandens lygio skirtumas — 
190 cm. Visa užtvanka suskirstyta 3—5 m tarpais. Kiek
vieną tarpą sudaro medinis rėmas, stovintis ant polių. 
Rėmo aukštis nuo užtvankos priekio grindų — 190 cm. Rė
mo priekinių bei galinių stačiųjų sijų galai sujungti ir 
sudaro gan tvirtus griaučius. Apsaugoti užtvanką nuo sie
lių ir lyčių smūgių prieš pirmą polių eilę yra pasvirai įkas
tos sijos, atremtos į kiekvieno rėmo priekį. Gale rėmas 
irgi būdavo paremiamas spyriais. Visos sąrangos virš už
tvankos reikėjo tvenkinio vandeniui reguliuoti. Vandenį 
suturėdavo lentos, sudėtos viena ant kitos briaunomis 
prieš pirmą polių eilę ir atremtos į kiekvieno tarpo kraš
tinius rėmus. Užtvanką aptarnaujantiems įrengtas tilte
lis — ant rėmų suklotos lentos.

Nuo seno užtvanka buvo pritaikyta sieliams ir pa
laidam miškui plukdyti, o malūno tvenkinys — sieliams 
rišti. Miško medžiaga, malkos buvo gabenamos arkliais 
prie Ūlos. Tam tikrose vietose, kur mažesnė srovė ir pa
togiau privažiuoti, rąstus rišdavo į sielius. Tam tiko 
malūno tvenkinys. Į Rudnią sielius atplukdydavo iš Krokš- 
lio, kartais iš toliau. Rudnios sielininkai sielius dažniausiai 
plukdydavo iki Zervynų. Rudnios malūno tvenkiny 7—8 
medžių kamienus (kalades) rišdavo su piršto storumo iš
sukiotais berželiais į lovas. Rudnioje ir apskritai Ūloje lo
vų nesujungdavo į sielius, kaip Merkyje. Lovas rišdavo 
dieną, per naktį tvenkiny susitelkdavo daugiau vandens, 
tada rytą atidarydavo plačiausią užtvankos tarpą ir leis
davo po vieną lovą. Pro Rudnią buvo plukdomi pabė
giai — rąstai su lygiai nutašytu vienu šonu, šliprai, cimb- 
ral — kvadratinio skerspjūvio rąstai (cimbrai storesnį). 
Medieną malkoms plukdydavo palaidą. Pavasarį, kai van
dens daugiau, plukdydavo storesnius, vasarą — plonesnius 
rąstus?

Visi tirti malūnai statyti XIX a. iš medžio. Mūri
niai buvo tik aukštesni ar žemesni pamatai. Malūnuose 
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negyvendavo, išimtis tik Saltoniškio malūnas. Malūnuose 
būdavo 1—2 girnos, kurias sukdavo vienas vandens ra
tas, ir dirbdavo 1—2 žmonės. Maišus su grūdais malū
nuose nešiodavo dažniausiai ant pečių. Užtvankos būda
vo supiltos iš žemių, paprastos, nes malūnai statomi ant 
mažų, lengvai patvenkiamų upelių, kuriais nebuvo pluk
domi sieliai. Pylimai su pralaidomis buvo kaip tiltai. 
Matyt, dėl sielių plukdymo ant Ūlos buvo tik vienas Rud
nios malūnas, kurio užtvanka palyginti sudėtinga, pri
taikyta sieliams plukdyti.

Malūnai priklausė dvarininkams arba valstiečiams, ar
ba pastarųjų bendruomenėms. Įdomu, kad dvarų malūnai 
čia buvo daug prastesni negu valstiečių — juose dirbda
vo samdyti malūnininkai, nesirūpinę darbdavio pelnu ir 
nesistengę tobulinti įmonę. Utelės, Ramonų, Čepelūnų 
malūnuose buvo tik malama. O valstiečių malūnai būdavo 
išnuomojami apsukriems malūnininkams, kurie, norėda
mi sau didesnio pelno, įdiegdavo pažangesnius įrengi
mus — turbinas ir kita, įrengdavo lentpjūves (Rudnia), mi
lo vėlyklas (Rudnia, Saltoniškis, Pauosupė, Ginelė), daž
niausiai panaudodami tą pačią užtvanką malūnui ir milo 
Velykiai, pastarąją statydami kitame upės krante su at
skiru vandens ratu.

Dalis aprašomų malūnų nustojo veikti per Pirmąjį pa
saulinį karą arba tuoj po jo (Pauosupės, Utelės). Lenkų 
okupacijos metu buvo pastatytas tik vienas Dubičių ma
lūnas, antrasis — ant Ūlos, prakasus vieną jos vingį. Sta
tybą finansavo apie 80 Dubičių kaimo kiemų, statė patys 
valstiečiai, vadovaujami nuomininkų Malevskio ir Paliu- 
lianio, kurie apsiėmė malti Dubičiams veltui, o kitiems už 
užmokestį. Malūnas buvo pastatytas ir pradėjo turbinos 
sukamas malti apie 1936 metus. Iki galo jo neįrengus, po 
poros metų Ūla užtvanką išnešė, ir malūnas sunyko. Už
tvanką atstatyti sutrukdė prasidėjęs karas.

Tirtoje vietovėje gana tvirtas kolektyvinės nuosavybės 
paprotys: Saltoniškio malūnas priklausė 6 asmenims, Rud
nios — kairiakrantei kaimo daliai, Dubičių — visam kai
mui. Šio papročio ištakų, matyt, tektų ieškoti Rudnios ma
lūno liejyklos istorijoje, kada ten dirbę laisvieji amatinin
kai patys rūpinosi išlaikyti savo nykstantį malūną-liejyk- 
lą, net jai sunykus, prašė valdžios ją atstatyti. Be to, 
šiame krašte gana stiprūs bendruomeniniai papročiai.

154



Tirtame plote vėjo malūnų beveik nebuvo. Bene vie
nintelis kurį laiką stovėjo kairėje kelio, vedančio iš Kian
čių į Michailčiūnus, pusėje.

Per ekspediciją teko sutikti nagingą meistrą Antaną 
Puišį iš Puišių kaimo. Jis buvo pasigaminęs motoro varo
mą savos konstrukcijos malūnėlį, kuriame girnakmeniai 
sukosi ant gulsčios ašies. Meistras džiaugėsi, kad jo malū
nėlis buvo našesnis už įprastus. Be to, jis buvo pasiga
minęs kelis savitos sandaros milvelius ir kita.

Dabar didžioji malūnų dalis nebeveikia, juos pakeitė 
našūs, dideli miestų malūnai, aprūpinantys kaimą geros 
kokybės miltais. Apskritai miltų poreikiai kaime labai su
mažėjo, nes namuose duonos beveik niekas nebekepa, ją 
perka parduotuvėse.

VALSTIEČIŲ ŪKIO TRANSPORTAS

JANINA MORKŪNIENĖ

Dubičių ir Kaniavos apylinkėse XIX a. pačioje pabai
goje— XX a. pirmojoje pusėje valstiečių sausumos susi
siekimo priemonės beveik nesiskyrė nuo Rytų Aukštai
tijos kinkomojo transporto. Vis dėlto dėl skirtingų gamti
nių ir ūkinių sąlygų jos turi tik pietų dzūkams būdingų 
bruožų.

Remdamiesi 1971 m. autorės surinktais1 ir archyvi-, 
niais duomenimis, aptarsime, kokios buvo valstiečių kin
komosios darbinės Ir išeiginės važiavimo priemonės, jų 
konstrukcijos, kaustymas ir panaudojimas, kokius gy
vulius kinkė ir kokiais pakinktais. Rusijos geografų drau
gijos šiaurės vakarų skyriaus surinkta medžiaga bei vie
tinių žmonių duomenys leidžia apibūdinti transportą nuo 
XIX a. pabaigos. Aptiktos kinkomosios važiavimo prie
monės bei pakinktai yra pagaminti XX a. 3—4-ajame de
šimtmetyje.

1 ES, b.473, ap. 1—38. Piešiniai Rimos Smallytės.

Dubičių ir Kaniavos apylinkėse, kaip ir Rytų Aukštai
tijoje, buvo naudojami vienkinkiai vežimai — ratai. XX a. 
2-ajame ir ypač 3—4-ajame dešimtmetyje Rytų Aukštaiti
joje turtingesni valstiečiai pradėjo taisytis talpesnius ir 
patogesnius porinius vežimus, o pietų dzūkai ir toliau 
važinėjo vienkinkiais. Matyt, todėl, kad miškuose siau
ri vingiuoti smėlėti keliai.
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XIX a. pabaigoje vežimai buvo trumpi ir siauri. Ratų 
plautus (paduškas) jungė nejudantis pertraukas (t rai ni
tas). Užpakalyje pertraukas būdavo skeltas, o išskėsti jo 
galai įtvirtinti tarp ašies ir plauto. Tokio vežimo nebuvo 
galima nei pailginti, nei patrumpinti. Jo šonuose už run
gų (rūčkų) būdavo įdėtos lentos — varteliai, o lygiagrečiai 
su pertrauku iš šonų ant plautų — dvi drangos, galuose 
sujungtos siauromis medinėmis lentelėmis. „Ratai buvo 
tokie siauri, kad kartu negalėjo išsitekti du žmonės“,— 
pasakojo 82 metų Juozas Marcinka iš Krokšlio kaimo. 
Jie buvo naudojami visiems ūkio darbams: šienui, ja
vams, mėšlui vežti. Dažnai valstiečiai XIX a. 8-ajame de
šimtmetyje turėdavo ir kitus ratus — važiuoti į miestą, į 
turgų ar į svečius2. Pasak žmonių, neišardomų vežimų 
dar buvo ir XX a. pradžioje. Tačiau jau tuo metu, ypač 
XX a. 2—3-iajame dešimtmetyje, neišardomus trumpus 
vežimus pakeitė kiek sudėtingesni vežimai. Juose priekinį 
ir užpakalinį plautą jungė judanti šatra su išgręžtomis sky
lėmis galuose. Jos ilgį užpakaliniame plaute galima buvo 
reguliuoti kaiščiu. Be to, užpakalinė vežimo dalis buvo 
sutvirtinama iš perpjauto arba šakoto medžio padarytu 
loveliu, susijungiančiu su šatra. Lovelio priekis buvo ap
skritas arba pusiau apskritas su išskobtu viduriu šatrai 
perkišti, o kad nesuskiltų, būdavo sutvirtinamas žiedu:' 
seniau — iš karnų, vėliau — iš geležies (dabar lovelius 
daro iš dviejų atskirų dalių ir sujungia varžtais). Beržines 
aplenktas apie ašį ienas XX a. pradžioje valstiečiai pakei
tė ienomis su piltuvėlio formos apkaustais galuose. Pasi
keitė ir atasajos: anksčiau jos buvo susuktos iš plono ber
žiuko, o vėliau — iš storos vielos su kalvio nukaltu galu, 
užmaunamu ant ašies. XX a. pradžioje ir vėliau vežimus 
pradėta stipriau kaustyti — priekyje šatrą prie plauto pri
tvirtindavo geležiniais atspyriais (lištvomis), nes „be tų 
sutvirtinimų ir šatra, ir trainilas, kiek pavažinėjus, vis nu- 
lūždavo, nespėdavo taisyti". Lovelį taip pat pradėta kaus
tyti atspyriais, o plautus tvirtinti žiedais.

2 VUB RS, f. 34—6/11136, 1. 6—7.
3 VUB RS, f. 34—6/Ш36, 1. 6—7; 7/11211, 1. 5; 7/11205, 1. 8; 

711206, 1. 18; 6/11144, 1. 2, 6; 6/11133, 1. 5; 6/11138, 1. 2; 6/11130, 1. 4; 
6/11144, 1. 31.

Archyviniais duomenimis, Dubičių gretimose apy
linkėse kaustytais vežimais valstiečiai jau važinėjo XIX a. 
8-ajame dešimtmetyje3. Vis dėlto darbiniai vežimai dar 
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buvo nekaustyti. Juozas Marcinka pasakojo, kad jo tėvui 
teko važinėti vežimais, kurių „ratlankiai iš štukių ir pri
varyti sugrūsto čigūno gabaliukų. Nebuvo nei padaskų, 
nei karosų ant ašies, nei šynų".

Geležinės ašys Dubičių ir Kaniavos apylinkėse pasirodė 
XX a. pradžioje. Tada jų (tik priekinių) turėjo vienas kitas 
valstietis. Geležinės ašys plačiai paplito XX a. 3-iajame 
dešimtmetyje, kai jas pradėjo gabenti iš Lenkijos. Vals
tiečiai ašis pirkdavo geležies krautuvėse Eišiškėse, Varė
noje, Lydoje. Iki tol valstiečių vežimai buvo su medinė
mis ašimis, kurių plongaliai apačioje buvo kaustomi ilges
nėmis, o viršuje trumpesnėmis geležies plokštelėmis. 
Ant ašies galų — siauri žiedai, o stebulės viduje — kalvio 
kalti kiek platesni žiedai su lapeliais — buksos. Stebulė 
taip pat kaustyta žiedais.

Atsiradus geležinėms ašims, pagerėjo ir kitų vežimo 
dalių kaustymas: stipriau tvirtinami plautai, šatra, love
lis. Be to, panaudojama dar viena nauja geležinė detalė — 
geležinis atspyris, jungiantis šatrą ir apatini priekin) plau
tą (padgurnykas). Sis atspyris neleido geležinei ašiai ir 
prie jos pritvirtintam plautui vartytis. Pradėta kaustyti 
rungus (rūčkas), ypač priekinius.

Pradėjus daryti vežimus su reguliuojamu ilgiu, jų 
viršus buvo pritaikytas įvairiems kroviniams vežti. Mėš
lui vežti — už rungų buvo uždedami iš kelių lentų sukalti 
tvorinial (varteliai). Be tvorinių, galuose įtvirtinamos iš 
vytelių (žilvių) nupintos palukačkos. Palukačkos būdingos 
tik pietų dzūkams. Jas nusipindavo patys valstiečiai ir, 
esant reikalui, įdėdavo į vežimą, pririšdavo jas už rungų 
arba atremdavo į galuose perrištas virves, kad smarkiau 
važiuojant jos neiškristų.

XIX a. pabaigoje—XX a. pradžioje ir vėliau valstie
čiai uždarbiaudami vežė medžius į plukdymo vietas, dau
giausia į Rudnią prie Ūlos, o buržuazinės Lenkijos oku
pacijos metais — prie geležinkelio arba į Varėną. Tam 
specialiai parengdavo ir vežimą: ant pirmutinės ašies 
uždėdavo plačią padušką, kad nesivartytu, o užpakalinė 
vežimo dalis būdavo kaip ir paprasto vežimo (kartais tik 
viena stora medinė ašis). Prie užpakalinės ašies pritaisy
davo krivulius (krivulkas), o išsikišusius ašies palus per- 
kišdavo kaiščiais. Krivuliai — tai ant užpakalinių ašių pri
taisytos išgaubtos į išore ienos, kurios surišamos virš rąs
to (kaladės). Iš pradžių krivulių galai buvo tiesiog užmau
nami ant ašies (medyje išgręžtos skylės), vėliau jų galai
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1 pav. 1 — bričkutė (XIX a. pab.— XX a. 
pr.), Florento Stavario, Krokšlio k., 
2 — išeiginiai ratai, Juozo Marcin- 
kos, Dubičių apyl., Krokšlio k.

jau buvo su geležiniais žiedais. Krivuliai padėdavo vairuo
ti pakrautą vežimą. Kalades vežė 1—2 žmonės: vienas val
dė arklį, o kitas vairavo krivulius arba arklys ėjo vie
nas, o vežėjas vairavo krivulius. Vienu kartu pakrauda
vo 1—3 kalades, priklausomai nuo jų storio. Šis sunkus 
darbas buvo vienas iš valstiečių pajamų šaltinių. XX a. 
3—4-ajame dešimtmetyje valstiečiai kaladėms vežioti įsi
taisė geležinašius vežimus su krivuliais.

Šieną, javus vežė vežimais, su drobynomis, į kurių 
drangas buvo suleistos lentelės arba apvalūs kuoliukai. 
Drobynos buvo ilgesnės negu tvoriniai — apie 3 ir daugiau 
metrų. Dabar jų ilgis būna iki 4 metrų.

Į turgų, į miestą važiuodavo su dailesniais vežimais. 
Jau XIX a. 8-ojo dešimtmečio pirmojoje pusėje turtin
gesni valstiečiai turėjo išeiginius vežimus — karafaškas 
(kalamaškas). Tokia buvusi pasiturinčio valstiečio Jono 
Stoškaus iš Perlojos ūkyje4. Kiti tuo metu išvykoms tu
rėjo kaustytus vežimus5. XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžio

je Dubičių ir Ka
niavos apylinkė
se buvo naudoja
mos bričkos, brič
kutės (1 pav., 1) ir 
išeiginiai vežimai 
su dailiomis dro- 
bynėlėmis, į kurių 
viršutines drange- 
les buvo įkabina
mos sėdynės (1 
pav., 2). Nuo XX 
a. 3—4-ojo dešimt
mečio buvo važi
nėjama su bričko
mis, tik labiau iš
gražintomis, su lin
gėmis. Tokias brič
kas turėjo tik tur
tingieji. Vidutiniai 
valstiečiai papras
tai turėdavo pasi
darę tik bričkutės 
viršų (kartais su 
užpakaline medine 
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ašimi), kurį uždėdavo ant tų pačių darbinių vežimų. Kurie 
neturėjo bričkų, važiuodavo su darbiniais vežimais, tarp 
drobynų įtverę palukačkas, o šieno pasostę užtiesę spalvo
tu divonu.

Vežimus pirkdavo turguje arba užsisakydavo pas meis
trus. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Zervynose garsėjo Ta
mulevičiaus, Gartkos iš Kaziukonių kaimo, Vinco Pilin- 
kos iš Kruklių kaimo (Kaniavos apyl.) senelio ir Marcin
konių meistrų vežimai. Kartais valstiečiai turguje, 
paprastai Eišiškėse, pirkdavo 4 tekinius arba tik ratlan
kius. Visas kitas dalis darydavo patys arba meistrai. Rat
lankiai buvo išlenkti iš vieno gabalo uosio. Nuo XX a. 
2-ojo dešimtmečio ratlankius imta daryti iš ąžuolinių ar 
beržinių gabalų — štukių.

Padarytus vežimus valstiečiai pirko daugiausia Eišiš
kėse. Aprašinėtojai, rinkę medžiagą pagal Rusijos geog
rafų draugijos sudarytą anketą, užfiksavo ir to meto ve
žimų kainas: Eišiškėse šienui, javams vežti vežimai ne
kaustytais tekiniais kainavo &—7 rb4 s 6, o kaustytais teki
niais — 18 ir daugiau rb7. Apkaustyti tekiniai kainavo nuo 
10 iki 14 rb, priklausomai nuo jų apdailos ir patvarumo, 
o nekaustyti — nuo 3 iki 4 rb8.

4 VUB RS, f. 34—6/11206, 1. 18.
s VUB RS, f. 34—6/11136, 1. 6—7.
6 VUB RS, f. 34—6/11133, 1. 5; 11130, 1. 4.
7 VUB RS, f. 34—6/11130, 1. 4.
8 VUB RS, f. 34—6/11138, I. 2.

Buržuazinės Lenkijos okupacijos metais vežimas (4 
tekiniai, ienos, atasajos, plautai, šatra ir visi apkaustai) 
kainavo 120—130 zlotų. Drobynas ir tvorinius pasidary
davo patys valstiečiai. Galima buvo nusipirkti vežimą ir 
už 80 zlotų (maždaug tiek kainavo ir gera karvė). Brič
kos buvo brangios, prieinamos tik vienam kitam turtin- 
gesniam valstiečiui.

Dubičių ir Kaniavos apylinkėse valstiečiai savo ūkiuose 
turėjo vieną ar du darbinius vežimus. Turtingesni dar bu
vo įsitaisę išeiginį vežimą. Tuose ūkiuose, kur kas nors iš 
šeimos narių važiuodavo uždarbiauti į miškus, buvo ir 
vežimas su krivuliais.

Žiemą vežimus įtraukdavo į klojimus, o iš šalinių 
ir pastogių ištraukdavo roges ir važelius. Rusijos geogra
fų draugijos surinktuose aprašuose dabartinio Varėnos
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rajono ribose XIX a. 8-ojo dešimtmečio valstiečių ūkiuo
se buvo įvairių rogių9.

9 VUB RS, f. 34—7/11211, 1. 5; 11205, 1. 8; 11206, 1. 18; 11198, 1. 2.

Kaip ir Rytų Aukštaitijoje, Dubičių ir Kaniavos apy
linkėse rogių pavažos buvo dvejopos: išlenktos iš uosio 
ir nutašytos iš palinkusių medžių (beržo, ąžuolo, uosio) 
su išlinkusia šaknimi. Roges su pavažomis iš išlinkusių me
džių daugiausia pasidirbdavo patys valstiečiai. Išlenkti 
pavažas buvo sunkiau, nes reikėjo specialių įrankių. Šiuo 
amatu versdavosi tik pavieniai valstiečiai, kurie savo ga
minius pardavinė
davo turguje.

Ant pavažų bu
vo dedamos 3 po
ros stipinų, su
jungtų skersai vin
kšnomis, o išil
gai — užkalomis.

Rogės skyrėsi 
savo paskirtimi. 
Paprasčiausios bu
vo rogutės, kurios 
beveik visada bū
davo su natūraliai 
išlinkusio medžio 
pavažomis, sujung
tomis lenktomis 
vinkšnomis (2 pav., 
1). Lenkta vinkšna 
buvo jungiamos ir 
pavažų galvutės. 
XX a. pradžioje, 
be lenktinių, pra
dėtos naudoti ir 
tašyto medžio vin
kšnos. Varėnos 
rajone rogių už- 
kalos daugiausia 

3 pav. 1 — važelis (1935 m.). Edvardo Ra
dzevičiaus, Kašėtų k., 2 — važis, Juozo 
Marcinkevičiaus, Krokšlio k.

sujungiamos prie-
kyje su pačiomis pavažų galvutėmis. Tokios ragutės su 
ant vidurinių stipinų uždėta kulbele (2 pav., 2, 3) arba 
oželiais buvo panaudojamos sunkiems ir gremėzdiškiems 
kroviniams vežti (kaladėms, malkoms). Kaladėms vežti 
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prie ragučių dar buvo pririšamos kryžmai virvėmis arba 
grandinėmis ragutaitės (trumpesnės, su 2—3 porom stipi
nų pavažose). Kalades rišo prie ragučių ir ragutaičių kul
bių. Ilgoms kaladėms vežti ragutaitės vairavo ienelėmis, 
įtaisytomis už paskutinių arba vidurinių stipinų, paskui 
einantis žmogus.

Vežant malkas ant rogių pirmutinių ir paskutinių sti
pinų uždėdavo oželius su rūčkomis, už kurių ir kraudavo 
vežimą (2 pav., 2). Kai reikėdavo važiuoti į malūną, vežti 
šieną ar šiaudus, tuomet į oželiuose įstatytus rungus at
remdavo lentas (tvorinius). Daugumas tam reikalui turėjo 
iš lentų padarytus trapecijos formos brikelius, kuriuos už
dėdavo ant stipinų (2 pav., 4).

Roges su riestomis pavažomis, gražesniu lentiniu ar 
drobynėlių viršumi vadino rozvalinkomis. Jomis vykda
vo į miestą, turgų, malūną. Tokios rogės buvo didesnės, 
ilgesnės ir talpesnės negu važeliai.

XIX a. pabaigoje kai kurie Varėnos rajono valstiečiai 
jau turėjo išeigines roges. Išmargintas spalvomis roges 
turėjo jau minėtas pasiturintis valstietis Jonas Stoškus iš 
Perlojos10. Važeliai labiau paplito po Pirmojo pasaulinio 
karo, ypač 3—4-ajame dešimtmetyje. Jų viršus daromas 
iš dailesnių lentų, aukščiau iškeliamas priekis, margai nu
dažomas (3 pav., 1, 2).

10 VUB RS, f. 34—7/11206, 1. 18.

Rogių kaustymui geležies reikėjo kur kas mažiau negu 
vežimų. Kadangi geležies trūko, valstiečiai stengėsi ap
kaustyti tik vežimų ašis ir ratlankius, o rogių nekaustyda
vo. Juozas Marcinka prisimena, kad rogių pavažas apa
čioje pakaldavę medinėmis ąžuolo ar uosio juostomis — 
slidėmis. Ienų galai taip pat buvę nekaustyti, o pritvirtinti 
prie stipinų karnomis. Tačiau XIX a. 8-ajame dešimtmetyje 
valstiečių ūkiuose jau buvo apkaustytų rogių. Dubičių ir 
Kaniavos apylinkių valstiečiai kaustydavo tik rogių pa
važas ir ienų galus, o prie pirmųjų stipinų prikaldavo ge
ležines kilpas (auses) ienoms įkabinti. Daugiau geležies 
reikėjo važeliams. Važelių apkaustai buvo skirti ne tik 
važelio viršui pritvirtinti prie pagrindo, bet ir papuošti.

Valstiečiai važelius pirkdavo Eišiškėse. Juos pardavi
nėdavo garsūs Daugidonių ir Kalesninkų kaimų (dab. Šal
čininkų raj.) meistrai.
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Iki XX a. 2-ojo dešimtmečio pabaigos traukiamoji jėga 
buvo arkliai ir jaučiai. Į transporto priemones — veži
mus, roges — kinkydavo paprastai po vieną, retkarčiais ir 
po du arklius. Jaučiais tiktai ardavo, į akėčias kinkė ark
lį. Į arimo padargus visuomet kinkydavo po 2 jaučius. 
Per Pirmąjį pasaulinį karą Kaniavos apylinkėje pasitai
kydavo, kad valstiečio ūkyje likdavo tik vienas jautis 
(vokiečiai arklius paimdavo karo reikalams). Tada į ark
lą kinkydavo jautį ir karvę. Išimtiniais atvejais jautį pa
sikinkydavo ir į vežimą ar roges. Pasak Klimo Akulavi- 
čiaus iš Rudnios, Krokšlyje vienas valstietis, netekęs per 
Pirmąjį pasaulinį karą arklio, į ratus kinkydavosi vieną 
jautį ir susiveždavo šieną, javus, bulves, malkas. Net žiemą 
veždavęs kalades su jaučiu, tačiau taikydavęs važiuoti, kai 
neslidu. Jaučių į transporto priemones nekinkė, todėl ir 
pakinktai tam nebuvo pritaikyti. Jaučius kinkė minkštais, 
viršuje surišamais pavalkais. Pavalkų aivomis pritvirtin
davo ienas. Kinkė ir į mažą jungelį su kuoleliais, apačio
je sujungtais virvele. Jautį vedė ant kaklo arba už ra
gų užrišta virve.

Arklių pakinktai buvo tokie patys kaip ir visoje Rytų 
Aukštaitijoje — pavalkai su lanku kinkyti į vežimą ir ro
ges (4 pav., I), o arti ar akėti — paprasti, namie pasiūti 
iš audinio ir šiaudų pavalkai ir virvinės pastarankos.

Ir išeiginiai, ir kasdieniai pavalkai buvo aptraukti oda. 
„Žmonės mėgo aptaisyti gyvulius, norėdami vienas prieš 
kitą pasirodyti",— pasakė Pranas Arlauskas iš Kašėtų 
kaimo. Šiaip kur važiuojant ar vežant krovinį, iki pat 
XX a. 5-ojo dešimtmečio buvo naudojamos antšonės, ku
riomis arklys prilaikydavo vežimą (4 pav., 4). Dabar vie
toj jų naudojama apatinė pakeltis — virvė (arba diržas), 
rišama už abiejų ienų po arklio pilvu. Darbiniai balne
liai su iškilia geležine nugarėle, per kurią pemerta šikš
ninė viršutinė pakeltis, laikė ienas (4 pav., 2). Apinasriai 
XX a. 3—4-ajame dešimtmetyje dažniau buvo iš odos, o 
vadelės — iš linų ir kanapių.

Dubičių ir Kaniavos apylinkėse valstiečiai iškilmin
gesnėmis progomis arklius kinkydavo pavalkais su da
žytu lanku. Išeiginiai balneliai buvo lygūs, odiniai (4 pav., 
3). Per vestuves arklį ir vežimą apkaišydavo šakelėmis, 
prie apinasrio, antšonių rišdavo kasnykus, o prie lanko — 
skambalą arba ant kaklo kabindavo barškulius.
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4 pav. 1—pavalkai, Prano Arlausko, Kašėtų k., 2 — balnelis (1935 m.), 
Karolio Sereičiko, Drucminų k., 3 — balnelis (XX a. 4 deš.), 

Andriaus Vicbelio, Lynežerio k., 4—„nabedrikai" (1933 m.), 
Karolio Sereičiko, Drucminų k.

Pakinktus valstiečiai pirkdavosi Eišiškių ar Marcinkonių 
turguje. Kai kuriuos (pvz., lanką, pynes) patys pasidirb
davo.

XX a. 8-ajame dešimtmetyje kaimiečių naudotos kin
komosios susisiekimo priemonės yra išlikusios iš 3—5-ojo 
dešimtmečio arba įsigytos 6—7-ajame dešimtmetyje. Tai 
darbiniai vežimai, rogės su nedideliais konstrukcijų pa
keitimais, pvz., ratlankiai padaryti iš 5 ąžuolinių dalių, 
traininiai — iš 2 dalių. Vežimai gerai apkaustyti. Išeiginės 
kinkomosios priemonės neteko savo pirmykštės reikšmės 
ir retai naudojamos. Jas pakeitė mechanizuotos susisie
kimo priemonės. Išlikę važeliai, brikeliai yra praeities 
reliktai.
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VYRŲ DRABUŽIAI

VIDA KULIKAUSKIENĖ

Straipsnio tikslas — nušviesti Dubičių apylinkių vyrų 
aprangą (drabužių komplektą, medžiagą, kirpimą, puoši
mą bei vilkėjimo būdą) XIX a. antrojoje pusėje ir XX a.

XIX a. pabaigoje—XX a. pirmojoje pusėje vyrų dra
bužių komplektą sudarė marškiniai, kelnės, liemenė, 
švarkas, šiltas apsiaustas, kailiniai, galvos apdangalai, kak
lo aprišalai, apavas, juosimos! priemonės, pirštinės.

Kasdienių ir išeiginių drabužių komplektai buvo pa
našūs, skyrėsi tik drabužių medžiaga ir apavas.

Kasdienių drabužių komplektai būdavo iš namuose 
austos vilnonės ir lininės medžiagos. Išeiginiai kostiumai 
XIX a. pabaigoje ir XX a. 1—2-ajame dešimtmetyje pra
dėti siūti iš pirktinės medžiagos. Iki XX a. 4-ojo dešimt
mečio iš jos daugiausia buvo siuvama jaunimo apranga. 
Iš pirktinės medžiagos išeiginius viršutinius drabužius 
pradėta siūti tarybinės santvarkos metais. Namines me
džiagas išeiginiams drabužiams kai kurie dar naudojo iki 
XX a. 6-ojo dešimtmečio. Susikūrus kolūkiams, pakitęs 
ūkininkavimo būdas nutraukė naminių medžiagų gamybą. 
Pasikeitė išeiginė bei kasdienė apranga. 1971 m. Dubičių 
apylinkėse valstiečiai kasdien dar nešiojo iš naminių me
džiagų siūtas kelnes, švarkus, šiltus apsiaustus.

Pirmajame tarybinės santvarkos dešimtmetyje vals
tiečių aprangos komplekte visiškai išnyko pačių valstie
čių gaminta avalynė — naginės, medpadžiai, apranga pa
sipildė vilnoniais ir medvilniniais trikotažo gaminiais.

Marškiniai tiek kasdien, tiek per šventes XIX a. ant
rojoje—XX a. pirmojoje pusėje buvo vilkimi tiktai vie
ni. Apatinius berankovius marškinėlius pradėjo vilkėti po 
Antrojo pasaulinio karo. Iki XIX a. pabaigos kasdieniams 
ir išeiginiams marškiniams siūti naudojo pačią ploniausią 
ir minkščiausią drobę, о XIX a. pabaigoje—XX a. pra
džioje išeiginius marškinius pradėjo siūti iš fabrikinės 
medvilninės medžiagos. Medvilniniai kasdieniai ir išeiginiai 
marškiniai įsigalėjo nuo XX a. 6-ojo dešimtmečio. XX a. 
7-ajame dešimtmetyje jau visi Dubičių apylinkių gyven
tojai perkasi fabrikuose siūtus marškinius. Jaunimas vilki 
dvejus marškinius: berankovius ir viršutinius vienspalvius 
arba margus, o vyresnės kartos žmonės po viršutiniais,
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kai šalčiau, velkasi berankovius ir šiltus trikotažinius il
gomis rankovėmis marškinius.

XIX a. antrojoje pusėje ir XX a. 1—2-ajame dešimt
metyje marškiniai buvo tunikinio kirpimo, su perpetėmis 
(priramkomis). Perpetes su apykakle jungė trikampis me
džiagos gabalėlis. Į pažastis dėjo keturkampį medžiagos 
gabalėlį (klynelį, cviklį). XX a. pradžioje pradedama siūti 
marškinius su peteliais (gorsu). Abiejų fasonų marškinių 
rankovės buvo ilgos, neplačios, prie riešo siaurėjan
čios, dažnai su rankogaliais. Kasdienių marškinių apykak
lė paprastai stati, o išeiginių — atverčiama.

Prieštaringai aiškinama marškinių puošyba. Antai 85 m. 
Sumo kaimo gyventoja Agota Sereičikienė teigia, kad 
„marškiniai puošti tik in gudus, o pas mus nesiuvinėti". 
Kiti sako buvus ir čia siuvinėtų marškinių, bet siuvinėji
mo mada atėjusi iš kitur. Marškiniai buvo puošiami siu
vinėjimais ir balta arba marga pirktine medvilnine me
džiaga. Buvo puošiama marškinių apykaklė, rankogaliai, 
krūtinė, retkarčiais perpetės. Daugumos manymu, marš
kiniai buvo siuvinėjami XIX a. antrojoje pusėje. Pirktine 
medžiaga puošti marškiniai pasirodę XIX a. pabaigoje— 
XX a. pradžioje. Ir vieni, ir kiti išnykę XX a. 3—4-ajame 
dešimtmetyje. Puošti marškiniai buvo nešiojami išeigai, 
o kai apsinešiodavo, vilkėdavo kasdien. Marškinius siu
vinėjo kryželiu per kaniavą raudonais ar juodais medvil
niniais siūlais, kurių įsigydavo Dubičių ir Rudnios par
duotuvėse. Paprastai siuvinėdavo pačios kaimo moterys, 
bet neretai į šias apylinkes atveždavo gatavų išsiuvinėtų 
juostelių, kurias moterys pirkdavo puošti vyriškiems marš
kiniams. Ant apykaklės, rankogalių jų dėdavo po vieną, 
o krūtinėlę padarydavo iš 2—3 ir daugiau. Išeiginius marš
kinius vyrai paprastai turėjo vienus arba dvejus, o kas
dienių— iki šešerių. Kasdien vyrai nešiojo ištrauktus ant 
kelnių marškinius, išeigai — suleistus į kelnes. XIX a. 
pabaigoje pasitaikydavo, kad senesni vyrai su ištrauktais 
ant kelnių marškiniais eidavo ir į bažnyčią. Paprastai iš
trauktus marškinius sujuosdavo juosta.

Kelnės žiemą XIX a. 2-ojoje pusėje—XX a. 1-ojoje pu
sėje buvo siuvamos dvejos — apatinės ir viršutinės. Apa
tines kelnes siūdavo iš baltos pakulinės, pašukinės, re
čiau iš plonos lininės drobės. Kasdien vasarą mūvimos 
viršutinės kelnės buvo siuvamos iš tamsiai dažytos storos 
pakulinės arba pašukinės medžiagos, žiemą — iš milo. Iš 
pusvilnonės su linu arba medvilne medžiagos buvo siuva- 
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mi išeiginiai kostiumai. Kai jie apsidėvėdavo, nešiodavo 
kasdien. Karštomis vasaros dienomis prie namų ir darbų 
(šienapjūtės, rugiapjūtės) vaikščiojo vienomis baltomis 
apatinėmis kelnėmis. Senesnės moterys prisimena, kad 
seneliai su baltomis kelnėmis ir į bažnyčią nueidavę. Šio
se apylinkėse iki XX a. 3-iojo dešimtmečio vyrai vasarą 
dėl taupumo ir švaros eidami į bažnyčią viršutines kel
nes nešdavęsi. Surišę jas kartu su batais į ryšelį nešdavo
si pakabinę ant lazdos arba rankoje. Prie šventoriaus bu
vo vyrų pasirinktos vietos, jose apsivilkdavo viršutinius 
drabužius ir apsiaudavo. Iki XX a. 2-ojo dešimtmečio 
kelnes siuvo iš dviejų lygių medžiagos gabalų. Žingsniui 
praplatinti tarp klešnių dėjo rombo pavidalo klynelį. Kel
nės laikėsi ant susegamo juosmens arba į juosmenį įver
tos priekyje surišamos virvutės. Panašias į dabartinio kir
pimo kelnes šiose apylinkėse pradėjo siūti XX a. 1-ajame 
dešimtmetyje. Kariško kirpimo pavyzdžiu siūtas galifė 
kelnes pradėjo mūvėti XX a. 3-iajame dešimtmetyje. To
kios darbinės kelnės mėgstamos ir dabar. XIX a. antro
joje pusėje—XX a. pradžioje kelnes suleisdavo į auli
nius batus. XX a. 3—4-ajame dešimtmetyje jaunimas, 
avintis batelius arba pusbačius, mūvėjo palaidas kelnes. 
6—7-ajame dešimtmetyje perkamos gatavos kelnės.

Liemenes vilkėjo prie išeiginio kostiumo. Jų sukirpi
mas XIX a. pabaigoje—XX a. 1—4-ajame dešimtmetyje 
toks pat kaip ir visoje Lietuvoje. Nuo XX a. 5-ojo iki 
6-ojo dešimtmečio liemenės nebuvo nešiojamos, o 6—7-aja- 
me dešimtmetyje vėl populiarios, daugiausia prie išeiginės 
aprangos.

Trinyčius vilkėjo XIX a. antrojoje pusėje—XX a. 
1—2-aiame dešimtmetyje. Trinvčiai tiesaus kirpimo. Jie 
buvo siuvami iš storos pakulinės ar pašukinės keturnytės 
drobės, austos miliškai, arba eglute (aglaliuke). Medžiagą 
dažydavo juodai arba mėlynai. Vasara vilkėdavo vietoj 
švarko ant marškinių; o kad apsisaugotų nuo dulkių ir 
drėgmės,— ant švarko arba kailinių. Jie buvo su atver
čiama anvkakle ir krūtinės atvartais.

Švarkas (gunčia) šiose apylinkėse buvo dvejopas. Vie
ną iš jų vilkėjo iki XX a. 2-ojo dešimtmečio. Ji siūdavo 
iš tamsiau ar šviesiau pilko milo, ištiestos rankos ilpio, 
tiesaus kirpimo, užsegamas būdavo dviem eilėmis sami, 
su dviem i vidų įleistomis kišenėmis, atverčiama anv
kakle ir krūtinės atvartais. Reikia manyti, kad tai Pietry
čių Lietuvai būdingo sermėgų kirpimo sutrumpėjęs va
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riantas. Gunčios, kaip ir sermėgos, buvo vilkimos ant 
marškinių.

XIX a. pabaigoje—XX a. pradžioje Lietuvoje plinta 
europietiškas kostiumas. Daugiausia tokie kostiumai buvo 
siuvami iš pirktinės vilnonės medžiagos. Šio kostiumo 
švarką vadino marinarka, o jų pavyzdžiu siūtus iš nami
nės medžiagos švarkus — gunčelėmis. Juose, be griežtų 
klasikinių linijų, vis dėlto būta ir vietos siuvėjų kūrybos 
pradų, pasireiškiančių išdėstant kišenes, puošiant ranko
galius, užsegimą, apykaklę dekoratyvinėmis siūlėmis.

1 pav. 1 — švarkas (gunčelė), Kruklių k., 2 — švarkas (gunčelė), Kašėtų k.

Po Pirmojo pasaulinio karo paplito savitai perdirbti 
(1 pav., 1, 2) kariško kirpimo švarkai, kuriuos vietos gy
ventojai taip pat vadino gunčiomis, gunčelėmis. Tokiems 
švarkams siūti buvo naudojama vilnonė ar pusvilnonė 
vienspalvė medžiaga. Medžiagoje kartais išaušdavo vieno 
dviejų siūlų juosteles arba langelius. Populiariausios fo
no spalvos — juoda, ruda, mėlyna. Naminius išeiginius 
kostiumus mažiau pasiturintys valstiečiai nešiojo iki XX a. 
5-ojo dešimtmečio. Per karą tokius kostiumus vilkėjo 

168



beveik visi valstiečiai. Dabar vilkima fabrikuose siūti 
švarkai, taip pat palaidinės, striukės.

XIX a. pabaigoje—XX a. pradžioje keliaudami ant 
švarko ar kailinių vilkdavosi šiltą milo apsiaustą (burno- 
są). Bumosas pakeitė sermėgą, nors ją vilkint jau niekas 
nebeprisimena. Dubičių apylinkių burnoso kirpimas maža 
teturi bendro su angliškuoju burnosu, bendra — tik paskir
tis. Dubičių apylinkių, kaip ir visos Lietuvos, burnosas — tai 
šiltas tiesaus kirpimo milo apsiaustas (2 pav.). XIX a. 
pabaigoje—XX a. 1—5-ajame dešimtmetyje burnosas daž-

2 pav. Apsiaustas (burnosas), Kašėtų k.

nas ir kaimynų baltarusių aprangoje1. Baltarusiai jį lai
ko savo tradiciniu drabužiu1 2. Kasdienis burnosas buvo siu
vamas žemiau kelių, be pamušalo, o išeiginis — iki pu
sės su pamušalu. Ant tiesiai kirptos nugaros buvo de
damas 4—5 cm pločio dirželis. Užpakalyje per vidurį bu
vo daromas 20—25 cm prakirpimas. Kai kurie XIX a. pa
baigoje—XX a. pradžioje siūti vyriški burnosai, laikantis 
tradicijos, buvo užsegami kairėje pusėje. Beveik visi jie 
buvo siuvami su kapišonu (bašlyku), kuris nugaroje buvo 

1 Молчанова Л. А. Материальная культура белоруссов.— Минск, 
19G8.—C. 157.

2 Белорусская советская энциклопедия.— Минск, 1979.— Т. 2.— 
С. 479.
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prisiuvamas arba prisegamas. Burnosams milą ausdavo iš 
natūralios pilkų ir rudų avių vilnos. Išeiginiams burno
sams kartais milą dažydavo juodai Eišiškių, Rudnios mi
lo vėlyklose, Dubičių, Marcinkonių dažyklose. Išeiginius 
burnosus susijuosdavo juosta. 7-ajame dešimtmetyje vy
resnės kartos žmonės jį vilkėjo tik važiuodami į mišką. 
Tiesaus kirpimo pagal miesto madą siūtus demisezoni
nius paltus nešiojo XX a. 3—4-ajame dešimtmetyje. Dabar 
vyrai vilki šiltus pirktinius viršutinius drabužius.

Labiausiai paplitęs viršutinis žieminis drabužis XIX a. 
antrojoje pusėje—XX a. pirmojoje pusėje buvo kailiniai. 
Išeiginiai kailiniai būdavo tik nauji, o panešiotus vilkė
davo kasdien. Darbinius kailinius siuvo iš 4 avikailių, 
iki pusės šlaunų, o kelioninius — iš 6 ir daugiau kailių, iki 
kelių ar net iki žemės. Kailiniai, siūti XIX a. antrojoje pu
sėje, buvo tiesaus kirpimo, su dvieiliu užsegimu ir įleisto
mis kišenėmis (3 pav., 2). Nugaroje — ryškios sudurtų 
kailių siūlės. XX a. 3—4-ajame dešimtmetyje paplito tru
putį įliemenuoti, nugaroje su keliomis dekoratyvinėmis 
siūlėmis ir trumpu ant juosmens užsiūtu dirželiu, su vie
naeiliu arba dvieiliu užsegimu puskailiniai (3 pav., 1, 2). 
Septintajame dešimtmetyje kailiniai pradėjo nykti iš vyrų 
aprangos komplekto: retai juos kas besiūdavo, nešiojo 
tik siūtus anksčiau. XIX a. antrojoje pusėje siūti vyriš
ki kailiniai, kaip ir moteriški, buvo užsegami kairėje pu
sėje. Užsegimui naudojo medines arba padarytas iš skusto 
kailio sagas. Kailinius puošdavo dekoratyvinėmis įvairių 
spalvų siūlėmis ir verstu kailiu. Papuošimus išdėstydavo 
prie užsegimo, rankogalių, kišenių, kailinių apačios bei 
apykaklės.

Tamsia vyrų aprangą paįvairindavo margaspalvės kak
lo skarelės ir juostos. Kaklo skareles vyrai dėvėjo iki 
XX a. 3-iojo dešimtmečio, tačiau visai jos išnyko apie Ant
rąjį pasaulini karą. Jos buvo rišamos po kaklu vienu 
mazgu, viršutinį kampą išskleidžiant po smakru, arba kaip 
šalikas — sukryžiuojant kampus ant krūtinės. Skarelės 
kamnus slėpdavo po liemene arba švarku. Palaidi skare
lės kampai buvo netvarkingumo požymis. XX a. 1-ajame 
dešimtmetyje vyrai pradėjo nešioti šalikus. Jie būdavo 
pirktiniai ir megzti namuose virbalais arba kabliuku iš 
naminės, daugiausia vienspalvės, vilnos.

Kaklaryšius (naktalzus) pradėto nešioti XX a. 3-iaja- 
me dešimtmetyje. Jie buvo pirktiniai. Kaklaryšis iki šių 
dienų nešiojamas tiktai prie išeiginių drabužių.
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3 pav. 1 — kailiniai, Kruklių к., 2 — kailiniai, Kruklių k.

Kelnėms prilaikyti nešiojo siaurus 3—5 cm odinius 
diržus. Be to, gana plačiai XIX a. pabaigoje—XX a. pra
džioje kelnėms, marškiniams, kailiniams ir burnosui su
juosti buvo naudojamos rinktinės ryškių spalvų namuo
se austos juostos. Geresnėms juostoms austi paprastai bu
vo naudojami pirktiniai vilnoniai ar medvilniniai ir na
muose verpti lininiai siūlai, tačiau kasdienėms juostoms 
austi naudojo ir namie dažytus avių vilnų siūlus. Juos
tas surišdavo ant kairiojo šono į kokardą. Jaunimas juos
tas nešiojo iki XX a. 2-ojo dešimtmečio, o vyresnioji kar
ta— iki XX a. 5-ojo dešimtmečio. XX a. 3—4-ajame de
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šimtmetyje šių apylinkių moterys juostas ausdavo parduo
ti. Juostoms raštus nusižiūrėdavo iš A. Tamošaičio pa
rengtos „Sodžiaus meno" knygos. Jas pirkdavo lenkai ir 
veždavo į Lenkiją. Kodėl veždavo — neaišku, manoma, 
kad dovanoms. Kai kurios šių apylinkių kaimų moterys 
juostų audimu tik ir vertėsi.

Žiemą XIX a. pabaigoje—XX a. pradžioje vyrai ne
šiojo aukštas nupjauto konuso formos pailgai įspaustas 
viršugalvyje kailines arba dirbtinio kailio kepures. Ausis 
dengė vąšeliu nertomis ausinėmis. Keliaudami ant ke
purės dėdavo kapišoną (bašlyką), užrišamą ilgomis juos
tomis. Jis buvo siuvamas carinės Rusijos armijos galvos 
apdangalo pavyzdžiu. Ir kepures, ir bašlykus pirkdavo 
parduotuvėse. Ausines žiemines kepures čia pradėta ne
šioti apie Pirmąjį pasaulinį karą. Tada išnyko užrišami 
kapišonai. Jų vietoje buvo nešiojamas prie burnoso prise
gamas kapišonas. Aukštas kepures pamažu nustojo ne
šioti po Antrojo pasaulinio karo. Vasaros kepurės buvo 
medžiaginės su snapeliu arba šiaudinės skrybėlės. Dabar 
kolūkiečiai visus galvos apdangalus perka parduotuvėse, 
jie visokiausių formų.

Vyrų apavą XIX a. antrojoje pusėje—XX a. pradžioje 
sudarė vyžos, naginės, auliniai batai, medpadžiai ir pus
bačiai. Vyžos ir naginės buvo darbinis apavas. Vyžas 
vyrai avėjo iki XX a. 4-ojo dešimtmečio, o nagines — 
iki 5-ojo dešimtmečio.

Vyžos buvo daromos iš liepos, kadagio, karklo ar 
net beržo žievės. Labiausiai vertintos liepos karnų vyžos, 
tačiau dėl liepų stokos buvo tenkinamasi kitokių medžio 
rūšių žieve. Vyžų padus dėl stiprumo lopė virvelėmis. 
Jas nuvydavo moterys, o pasilopyti vyžas buvo vyrų 
darbas. Tam reikalui kiekviena šeima turėjo specialią 
adatą. Vyžomis avėjo važiuodami į miško darbą, per pjū
tį, o, ariant dirvą, buvo labiau mėgstamos odinės nagi
nės. Paprastai pirkdavo siuvimui paruoštas gatavas odas. 
Jų galima buvo pasirinkti pagal kojos dydį. Medpadžiai 
ir auliniai batai (čebatai) bei pusbačiai priklausė išeiginei 
avalynei. XIX a. antrojoje pusėje, pasak žmonių, aulinių 
batų buvo visame kaime 2—3 poros, о XIX a. pabaigo
je— kiekvienoje pirkioje bent po vienus. Tačiau neturtin
gieji medpadžius kaip išeiginį apavą avėjo iki pat XX a. 
3—4-ojo dešimtmečio. Medpadžiai čia buvo daromi žemi 
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su užkulniais — kaip pusbačiai arba auliniai batai. XX a. 
pradžioje auliniai batai, pusbačiai, o vėliau ir bateliai jau 
gana plačiai paplito, tačiau juos taupydami, iki XX a. 
3—4-ojo dešimtmečio į bažnyčią eidavo basi ir tik prie 
šventoriaus apsiaudavo. Vyrai, priešingai negu moterys, 
vaikščiojo daugiausia apsiavę ir tik namie kartais būdavo 
basi. Į pasilinksminimus ir vaikinai, ir merginos eidavo 
basi, apsiauti pradėjo tik po Pirmojo pasaulinio karo.

Kojas vyniojo autais arba mūvėjo kojines. Autai bu
vo lininiai arba vilnoniai, daugiausia daryti iš sunešiotų 
marškinių ar sijonų. Paprastai autų specialiai neausdavo. 
O jeigu ausdavo, tai naudojo praretintą skietą, kad me
džiaga būtų minkštesnė. Aūdamiesi batus, vyrai ir šian
dien kojas vynioja autais.

Vyrai turėjo namie megztas vilnones kojines. Jos bu
vo mezgamos virbalais, iki pusiau blauzdų, vienspalvės. 
Kojines paprastai mezgė kaimo moterys, tačiau ne visos 
mokėjo megzti ir ne visada turėjo laiko, todėl dažnai ko
jines duodavo megzti aplinkinių miestelių žydų tautybės 
moterims. Pirktas medvilnines kojines pradėjo nešioti 
XX a. 3-iajame dešimtmetyje. Dabar mūvimos pirktos med
vilninės arba sintetinės, žiemą — kaimo moterų megztos 
vilnonės kojinės.

Pirštinės XIX a. antrojoje pusėje buvo megztos virba
lais, kumštinės, daugiausia vienspalvės. XIX a. pabaigoje 
pradėta megzti pirštuotas. Jos iki šiol yra išeiginės. Pirš
tuotas pirštines puošdavo išmegztais spalvotų siūlų stili
zuotais augaliniais arba geometriniais raštais. 7-ajame de
šimtmetyje paplito pirktinės pirštuotos vilnonės, odinės, 
medvilninės ir sintetinės pirštinės. Kasdienai kumštinės 
pirštinės paprastai mezgamos namie.

XIX a. antrojoje pusėje—XX a. 1-ajame dešimtmety
je vyrai ant marškinių rankogalių dėdavo rankovėčius. 
Juos moterys mezgė virbalais arba vąšeliu, daugiausia 
vienspalvius arba kiek dryžuotus.

Apibendrinant pasakytina, kad XIX a. pabaigoje vvrų 
aprangoje tradicinių drabužių (išskyrus juostas ir kai 
kurį apavą) nebebuvo. Kirpimu ir medžiaga jie atitiko 
laiko madą. Mados nešėjai buvo jaunimas.

XIX a. antrojoje pusėje—XX a. pirmojoje pusėje dra
bužių kokybė ir komplekto turtingumas priklausė nuo 
valstiečių socialinės-ekonominės padėties. Ypač tai buvo 
matyti iš galvos apdangalų ir apavo.
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KROKSLIO kaimo vestuvių papročiai

irena Čepiene

Dubičių apylinkės vestuvių papročiai aptariami re
miantis vieno kaimo duomenimis. Krokšlio kaimas — iš 
visų pusių apsuptas miškais ir smiltynais, išsidėstęs nuo
šaliai nuo pagrindinių kelių. Pasak vyresniojo amžiaus 
žmonių pasakojimų, kaimas įsikūrė prieš keletą šimtme
čių ir ilgą laiką buvo izoliuotas nuo miesto įtakos (prieš 
keliolika metų pradėjus kursuoti autobusui, atsirado pas
tovus ryšys su rajono centru). Toji aplinkybė turėjo ne
mažą reikšmę, kad iki šių dienų čia išliko daug archaiškų 
arba mažai pakitusių senųjų kaimo papročių, tarp jų — 
šeimos tradicijų.

Krokšlio kaimą sudaro 24 kiemai. Čia jau ne viena 
gyventojų karta yra giliai įleidusi šaknis į nederlingą 
žemę. Seniausia laikoma Ciočų giminė. Šią pavardę turi 
net ketvirtadalis visų kaimo gyventojų. Nuotakų krokš- 
liečiai neieškodavo toli — parsivesdavo iš gretimo Sumo 
kaimo arba iš artimiausių apylinkių.

Nuo seno tarp kiemų nebuvo didelio turtinio skirtu
mo. Nederlingi smiltynai kartais sudarydavo vos ne va
laką, tačiau dirbamos žemės sklypeliai buvo maži. Ypač 
paplitęs šiame krašte paprotys priimti jaunikį žentuosna. 
Taigi žemė likdavo neskaidyta ir ją paveldėdavo viena 
iš dukterų. Atėję į Krokšlį žentai taip pat buvo kilę iš 
gretimų kaimų.

Visus kaimo gyventojus sąlygiškai galima būtų su
skirstyti į tris grupes: 1) vyriausieji, kurie tuokėsi šio 
šimtmečio pradžioje, 2) vidutinio amžiaus, kurie tuokėsi 
tarpukarės, karo ir pokario metais, 3) jauniausios kartos 
atstovai, kurie šeimas sukūrė pastaraisiais dešimtmečiais.

Šio straipsnio tikslas — išsiaiškinti, kaip tuokėsi krokš- 
liečiai skirtingais laikotarpiais, aptarti būdingesnius šio 
kaimo vestuvių papročius, nustatyti pakitimus, vykstančius 
krokšliečių vestuvių apeigose.

Piršlybos. XX a. pradžioje ir tarpukarėje piršlybos bu
vo reikšminga vestuvių papročių dalis. Vyresniųjų kaimo 
gyventojų atmintyje dar išlikusios senos kilmės trikartinės 
piršlybos, panašios į XVII a. Prūsijos lietuvių aprašytus 
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papročius1. Pirmą kartą svotas vykdavo susitarti, kad jo 
peršamas jaunikis būtų priimtas. Antrą kartą piršlys su 
jaunikiu važiuodavo pas merginą dailioje drobynėlėje, 
arkliui ant kaklo užkabinę zvaną. Atvykę svotai teirau
davosi, ar neturį parduoti telyčios arba žąsies. Tėvams 
pakvietus prie stalo, piršlys patiesdavo baltą nosinę ir 
statydavo ant jos papuoštą rūtomis butelį degtinės. Tada 
eidavo ieškoti pasislėpusios nuotakos; suradęs sodindavo 
greta jaunikio. Jeigu merginai peršamas jaunikis patikda
vo, ji paraginta užgerdavo svotą ir jaunikį. Išlydėdama 
jiems padovanodavo po rankšluostį. Panašiai piršlybos 
vykdavo ir kitose Dzūkijos apylinkėse1 2. Nuotakos krai
tis paprastai nulemdavo piršlybų sėkmę. Per antrąsias 
piršlybas svotai derėdavosi dėl kraičio. Prieš Pirmąjį 
pasaulinį karą nuotaka, gavusi iš tėvų pusantro šimto 
rublių, karvę ir veršį, buvo laikoma turtinga. Kai jauni
kis ruošėsi eiti žentuosna, tai svarbiausia buvo išsiaiškinti, 
kiek žemės skiriama nuotakai. 1935 m. į šį kaimą atėju
siam žentui iš Rudnios nuotakos tėvai buvo žadėję šešta
dalį valako. Tik po vestuvių išaiškėję, kad dirbamos že
mės besą 1/24 dalis valako. Dėl to šeimoje vyravusi ne
santaika. Per piršlybas tardavosi ir dėl žento kraičio dy
džio. Prieš Antrąjį pasaulinį karą vienas pasiturintis že- 
nykas gavęs iš savo tėvo kraitį audiniais ir 200 zlotų bei 
karvę.

1 Lepner T. Der Preusche Littauer.— Danzig, 1744.— S. 29—30; 
Pretorius M. Deliciae Pmssiciae oder Preussische Schaubühne.— Berlin, 
1871.—S. 70.

2 Autorės surinkta medžiaga Marcinkonių, Perlojos, Merkinės, Pa- 
varėnio, Leipalingio apylinkėse.

3 Stukėnaltė P. Vestuvės Marcinkonių apylinkėje // Naujoji Ro
muva.— 1940.— Nr. 14,— P. 273; LTR 2909(55) Dubičiai; 2909(247) Mar
cinkonys; 2909(107) Kalesninkai.

Jeigu svotai suderėdavo kraitį, už keleto dienų vyk
davo trečioji piršlybų dalis — pragėros, kurios reiškė 
savotišką sutarties patvirtinimą. Nuotaka eidavo kviesti 
krikšto tėvų: „Prašau krikštų tėvų ir krikštų motkų ant 
pragėrų". Būdavo kviečiami ir kaimynai. Buržuazijos val
dymo metais pragėrų paprotys tarp dzūkų — retas daik
tas. Jis daugiau žinomas tik Dubičių, Marcinkonių bei Ka
lesninkų apylinkėse3.

Būtinas pragėrų valgis — kiaušinienė. Tai nuo senų 
laikų išlikęs šis apeiginis patiekalas, nes vištos kiaušinį 
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liaudis laikė gyvybės ir vaisingumo simboliu4. Pragėroms 
svotas atsiveždavo degtinės. Jeigu degtinės pasirodydavo 
per mažai, moterys svotą tempdavo skandinti. Vaišės 
neretai užsitęsdavo per naktį. Kitą rytą arba už savaitės 
jaunieji važiuodavo į Dubičių bažnyčią ant užsakų.

4 Dundulienė P. Lietuvių saulės sugrįžimo švenčių apeigos // 
LTSR Aukštųjų mokyklų mokslo darbai / Istorija.— 1970.— T. 11.— 
P. 201.

5 LTR 2983(48) Kalesninkai; 3983(113) Slabada.

Tarpukario metais atsirado paprotys važiuoti ant 
padabonių. Kai ūkis, į kurį tekėdavo duktė arba išeidavo 
sūnus, buvo mažai žinomas, tėvai vykdavo jo apžiūrėti.

Pokario metais dar bandyta atkartoti piršlybų papro
čius, tačiau jie supaprastėjo, neteko apeiginio pobūdžio. 
1946—1947 m. į Krokšlį dar važiuodavo piršliai, o nuota
ka, reikšdama sutikimą, turėdavo juos užgerti. Dėl kraičio 
derybų jau nebebuvo, taigi tą pačią dieną ruošdavo pra- 
gėras.

Nuo XX a. vidurio piršlybos kaime jau nebuvo prakti
kuojamos.

Pasiruošimas vestuvėms. Į vestuves kaimynus ir gimi
nes paprastai kviečia jaunųjų tėvai. Jaunieji artimesnius 
asmenis prašo į pulką. Kvieslys, XX a. pradžioje buvęs 
žinomas visoje Dzūkijoje, išliko tik seniausių kaimo gy
ventojų prisiminimuose. Nešdamas rankoje kvieslę su var
peliu, kiekvienuose namuose sakydavo ilgą oraciją. Dabar 
oracijų tekstai jau pamiršti.

Jaunųjų tėvų pareiga — ruošti vestuvių vaišes. Šio 
šimtmečio pirmaisiais dešimtmečiais kepdavo grikines 
babkas: „sumala grikius, išplaka su pienu ir kepa šukėse". 
Iš grikių dzūkai kepdavo ir karvojų5. Papuoštas kviet- 
kais jis stovėdavo ant stalo per visas vestuves. Tarpuka
rėje kepdavo kvietinį pyragą, pjaudavo kiaulę arba ver
šį, darydavo kvasą, pirkdavo degtinės. Kartais per vestu
ves gerdavo kavą. Lėkščių ant stalo dėdavo mažai — tik 
keletą mėsai. Šakutes duodavo jauniesiems. Degtinę 
gerdavo iš vienos taurelės. Prasidėjus Antrajam pasauli
niam karui ir atsiradus ekonominių sunkumų, vaišes ruoš
davo paprastesnes. 1941—1947 m. babkas ir karvojų kepė 
iš grikių, vietoj pirktinės degtinės gamino naminę. Dabar 
vaišių stalui skiriama daug dėmesio. Čia jaučiama miesto 
įtaka. Dažnai vestuvėms perkami gaminiai iš kulinarijos 
parduotuvių. Namuose ruošiami įvairūs mėsos patiekalai, 
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kepami pyragai, sausainiai, tortai. Daug perkama degtinės, 
alaus. Senu papročiu į vestuves svečiai nešasi maisto ir 
gėrimo. Seniau atsinešdavo babkų, mėsos, sviesto, kiau
šinių, dabar — pyrago, degtinės.

Muzika paprastai pasirūpina jaunikis. Vyresniojo am
žiaus krokšliečių vestuvėse dažniausiai grodavo vienas 
muzikantas su armonika. Šiuolaikinėse vestuvėse groja 
trim instrumentais: armonika, smuiku, būgnu.

Nuotakai jaunikis pirkdavo vestuvinę suknelę, batus 
ir žiedą. Iki Antrojo pasaulinio karo jaunikis prieš ves
tuves dovanodavo jaunosios motinai ir krikšto motinai 
čeve rykus. Šis paprotys buvo populiarus visoje Dzūkijo
je6. Galvai papuošti nuotaka nusipirkdavo girliandas ir 
tiulį. Baltą vestuvinę suknelę nuotakos pradėjo siūdintis 
nuo šio šimtmečio vidurio. Dabar ir pamergės puošiasi 
baltomis suknelėmis.

6 LTR 3190 Paąžuolė; 627(1010) Valkininkai; 1041(51) Merkinė; 
2909(55) Dubičiai.

7 Krėvė-Mickevičius V. Dzūkų vestuvės // Mūsų tautosaka.— K., 
1930.—T. 2.—P. 37.

8 Morkūnienė E. Apeiginiai šokiai dzūkų vestuvėse // Kraštotyra.— 
V., 1969.— P. 255.

9 Baldžius J. Vogtinės vestuvės // Darbai ir dienos.— K., 1940.— 
T. 9.— P. 60; Aleksa Z. Šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juškevičiaus 
dainose.— Boston, 1911.— P. 92.

Vestuvių išvakarėse jaunikio ir nuotakos namuose 
ruošiamos pintuvės, arba vakaronė. Vakarone šį paprotį 
vadina ne tik krokšliečiai, bet ir daugumas dzūkų7. Į va
karonę susirenka kaimo jaunimas pašokti. Seniau mergi
nos dainuodamos pindavo nuotakai vainiką. Paskui jau
noji atsisveikindavo su kiekvienu, mergaites pabučiuo
davo. 1950 m. per vakaronę, po šokių dar pynė vainiką, 
o tėvai už tai jaunimą vaišino degtine. Pirmąjį šokį per 
vakaronę, kaip ir anksčiau, būtinai pradėdavo vedusiųjų 
pora — tėvai, artimi giminaičiai. Šis šokis, kadaise turė
jęs apeiginę prasmę8, išliko nepakitęs iki mūsų dienų.

Vestuvių apeigų atlikėjai. Jaunikis atvyksta pas nuo
taką vestuvių rytą su savo pulku. Jie sodinami už atskiro 
stalo, išjuokiami dainomis — lojojami. Tradicinis priešišku
mas svetimai šaliai kai kurių tyrinėtojų siejamas su nuo
takos vogimo liekanomis vestuvių apeigose9.

Svarbus momentas prieš išvykstant į jungtuves yra 
vainiko įteikimas nuotakai. Šią funkciją atlieka jaunikio 
vyriausiasis brolis. Jis sako oraciją, kurią baigia žodžiais:
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„Aš esu pasiuntinys iś šitos pagirtos giminės ir šito jauni
kaičio, kuris ankstį rytų kėlęs, per kiemą ėjęs žirgelį gir
dė, žirgelį balnojo, aukso laistuvais žabojo, in Dubičių 
bažnyčią ant užurašų jojo... Prašau priimti mūsų mažų 
dovanėlį"10 11.

10 Matyt, panašią oraciją seniau sakydavo kvieslys. Plg. A. Juš- 
kos užrašytas „kvieslio bylas" Veliuonos apylinkėje.

11 Slaviūnas Z. „Svodbinės rėdos" tautosaka ir papročiai // Juška A. 
Lietuviškos svodbinės dainos.— V., 1955.— T. 2.— P. 21.

12 Čepienė I. Šiuolaikinės dzūkų vestuvės // Kraštotyra.— V., 
1971.—P. 257.

13 Daukantas S. Darbay senųjų Lietuvių yr Zemayczių 1822.— K., 
1929.— P. 29.

14 Krėvė-Mickevičius V. Min. veik.— P. 73; LTR 1404 Daugai; 3190 
Paąžuolė; 3983(113) Slabada.

Rūtų vainiką ant lėkštutės, uždengtos balta skarele, 
vyriausiasis brolis paduoda nuotakos vyriausiajai družkai. 
Už tai dovanų gauna juostą. Ši apeiga senovėje turėjo 
teisinę galią. Viena iš svarbiausių naminių jungtuvių apei
gų buvo jaunųjų pasikeitimas rūtų vainikais".

Tariamas priešiškumas svetimam pulkui ir vainiko įtei
kimas nuotakai išliko ir dabartinėse vestuvėse. Šie papro
čiai populiarūs Dzūkijoje ir kitur12.

Tarpukario metais prieš tuoktuves jaunojo piršlys 
užgerdavo nuotakos tėvą sakydamas: „Tėvuli, nesūru!” 
Tai reiškė, kad jis turi atiduoti jaunikiui kraičio 
pinigus. Šių laikų vestuvėse piršlys prižiūri visą vestuvių 
eigą, vaišina svečius, išperka užtvaras, sodą. 1971 m. 
Krokšlyje pirmą kartą per vestuves „korė" piršlį: nuotaka 
jį perrišo rankšluosčiu, o pakarta buvo iškamša. Tai visai 
nauja tradicija, nuo seno būdinga senovinėms žemaičių 
vestuvėms13.

Seniau nuotakos namuose vestuvių vaišėms vadovauti 
būdavo skiriamas specialus asmuo — maršalka. Svarbiau
sia jo pareiga buvo po tuoktuvių kviesti visus artimuo
sius apdovanoti nuotaką. Šias funkcijas kai kur Dzūki
joje atlikdavo kvieslys14. Iki XX a. vidurio išliko apeiginė 
dovanų rinkimo forma: maršalka beldžia į lubas su paga
liu ir šaukia: „Eikit ant dovanų!" Vestuvininkai atsiliepia: 
„Eisim dovanot!" Prieš nuotaką vyrai deda pinigus, mo
terys — audinius. Tada maršalka kiekvienam duoda išgerti 
degtinės taurelę. Jeigu jaunikis eina žentuosna, į nuota
kos namus siunčia savo maršalką, kuris vežasi kartu mu
zikantus. Šie, anksčiau atvykę, pasitinka jaunąjį ir jo pa
lydovus.
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Vestuvėse visuomet yra dvi svočios: iš jaunikio ir nuo
takos pusės. Jos atsiveža privazų: degtinės, pyrago, kar
vojų. Svetimos pusės svočią vestuvininkai apdainuoja, vi
saip peikia, kol gauna privazų.

Dabar ištaigingesnės pasidarė ir jaunavedžių palydos. 
1960—1970 m. krokšliečių vestuvėse iš jaunojo ir jauno
sios pusės paprastai dalyvauja 2 piršliai, 2 svočios, apie 
12 pabrolių ir pamergių porų.

Iki karo pabaigos nuotakos broliai per vestuves vež
davo kraitį į vyro pusę, o nuvežę turėdavo išpirkti vie
tą, kad priimtų klėtin. Jaunikio broliai stengdavosi „di
dinti kraitį": vogdavo iš nuotakos namų viską, kas pa
puldavo po ranka. Išnykus kraičio vežimui, sumenkėjo ir 
brolių vaidmuo.

Nuo seno labai paplitęs paprotys per vestuves vaiz
duoti netikrų jaunųjų porą. Persirengėliai susėda už sta
lo ir saugo sodą — eglišakę, užkištą už sijos. Ją turi 
išpirkti jaunikio pulkas. Ir savo komiška išvaizda, ir hu
moristine kalba persirengėliai sukelia juoką, paįvairina 
šiuolaikines vestuves. Seniau netikroji nuotaka mokė
davo ir virkauti:

Tėvuli juodzi, kur tu mani duodi, 
Motule žebroji, kur tau pasdaboji, 
Brolali balci, kur tu mani leidzi...

Reikia manyti, senovėje šie netikri jaunieji turėjo su
klaidinti piktąsias dvasias, kurios, kaip buvo tikima, ypač 
galėjo pakenkti per vestuves15. Panašiai turėtų būti trak
tuojama ir kitų persirengėlių, čigonų, kilmė (dabar netik
rus jaunavedžius taip pat vadina čigonais). Persirengę 
vestuvininkai, improvizuodami čigonus, 1920—1930 m. 
vestuvėse vaikščiodavo po savo kaimą, krėsdavo įvairias 
išdaigas, vakare degindavo laužą, šokdavo. Nuo šio šimt
mečio vidurio nė vienos vestuvės neapsieina be čigonų, 
o jų funkcijos iš dalies susiliejo su svetimo pulko pabro
lių funkcijomis — vogti iš nuotakos namų šeimininkei rei
kalingus daiktus. Dabar cigonauti antrąją vestuvių dieną 
važiuoja į abi puses. Jaunikio namuose net mėgina „pa
vogti" nuotaką.

15 Катаров E. Г. Состав и происхождение свадебной обрядности 
// Сборник музея антропологии и этнографии.— Л., 1929.— Т. 8.— 
С. 162.
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Nuotakos atsisveikinimas. Vyresniojo amžiaus žmonės 
prisimena, kaip nuotaka virkaudavo per vestuves. „Jeigu 
nuotaka nemoka virkauti, tai gyvenimas jai nesiseks". To
dėl merginos, kurios ruošdavosi tekėti, prašydavo senes
nes moteris pamokyti raudoti. Prieš jungtuves nuotaka at
sisveikindavo su savo rūtų darželiu, klėtimi, gimtaisiais 
namais. Eidama per kiemą, jaunoji raudodavo:

Pareinu jauna per tėvulio dvarelį, 
Per motulės aukštų kletelį, 
Raselės nekrėsdama, žolelės nemindama, 
Ciktai pakrėsdama gailias ašarėlas, 
O cik pamindama žaliųjų rūtelį...

Atsisveikinimas su gimtaisiais namais vyksta pagal 
tam tikras apeigas. Žinomas archaiškas paprotys — apvesti 
nuotaką apie stalą. Tai viena iš šeimos židinio kulto lie
kanų16. Nuotakos vedimas apie stalą buvo prisimintas vie
nose vestuvėse 1935 metais. Tai įdomus faktas, nors jis 
ir neatitiko savo pirmykštės prasmės, kadangi nuotaka 
liko gyventi savo namuose, o jaunikis atėjo į žentus. Tos 
pačios šeimos sūnaus vestuvėse 1971 metais pabroliai nuo
taką taip pat vedė apie stalą.

18 Dundulienė P. Namų židinio kultas Lietuvoje // LTSR Aukštųjų 
mokyklų mokslo darbai / Istorija.— V., 1964.— T. 6,—P. 141.

Išvykdama į jungtuves, nuotaka atsisveikina su tėvais: 
klaupiasi prieš juos, bučiuoja rankas ir kojas, prašo jų 
palaiminimo. Paskui jaunoji atsisveikina su visais šei
mos nariais, giminėmis ir kaimynais. Su moterimis pasi
bučiuoja, vyrams paspaudžia rankas. Jaunikis ir pulkas 
tuo metu laukia kieme, seniau laukdavo kaimo gale.

Krokšlio kaime yra nemažai išlikusių magiškos kil
mės papročių. Ypač daug magiškų veiksmų buvo siejama 
su merginų noru ištekėti. Nuotaka, prieš išvykdama į su
tuoktuves, privalėjo truktelti staltiesės kampą, per petį 
išlieti vandens stiklinę. Ji turėdavo stačia išvažiuoti iš 
kiemo, prie jos vežimo pririšdavo kamuolio siūlo galą, o 
merginos sudėdavo savo darželių rūtas jai į vežimą. Visą 
tai buvo daroma todėl, „kad neužsėstų merginoms kelio, 
paskui save išsivestų jas", šie papročiai išliko ir dabarti
nėse vestuvėse. Tik dabar siūlą riša prie mašinos, o nuo
taka išvažiuoja stačia ant mašinos laiptelio.

Kita magiškų veiksmų grupė buvo susijusi su pirmykš
čiu tikėjimu, kad blogos akys ar piktos dvasios gali pa
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kenkti jauniesiems per kelionę. Todėl būdavo naudoja
mos įvairios apsaugos priemonės. Išlydėdami nuotaką į 
vyro pusę arba ją sutikdami, kaimo gale uždegdavo šiaudų 
kūlį. Jaunoji važiuodavo visą galvą apsigaubusi skepeta. 
Jaunikis, veždamas nuotaką, niekam neužleisdavo kelio.

Priėmimas į svetimą giminę. Iki XX a. vidurio vestu
vės būdavo abiejose pusėse — jaunosios ir jaunojo na
muose. Dabar, sutrumpėjus vestuvių eigai, dažnai šven
čiama tik vienuose namuose. Kadangi marti dabar nėra 
ekonomiškai priklausoma nuo vyro giminės, daugumas 
apeigų, susijusių su nuotakos įvedimu į vyro šeimą, su
menkėjo arba iš viso nustojo egzistavusios.

Seniau atvežtą marčią į jaunikio namus pasitikdavo 
tėvas arba vyresnysis brolis su duona ir druska. Marčią 
įvesdavo į kambarį ir sodindavo už stalo. Toji sėdėdavo 
galvą ir net veidą apsigaubusi skara. Anyta prieidavo 
prie marčios ir nuimdavo skarą — atidengdavo marčią. 
„Jeigu to nedaro, vadinasi,— nenori marčios." Šis paprotys 
aptinkamas tik Dubičių apylinkėse17.

17 Ekspedicijos metu surinkti duomenys apie vestuvių papročius 
Mantotų, Dubičių, Šumo, Lynežerio kaimuose.

Svarbi apeiga marčią įvedant į vyro giminę buvo nuo
takos šokinimas — paprotys plačiai paplitęs Dzūkijoje. 
Krokšlyje nuotaką pirmasis šokindavo jaunikio piršlys: 
„Pažiūrėsim, ar ne raiša mūsų marti". Tada ją apsupdavo 
pabroliai ir visi iš eilės turėdavo pašokinti. Toji juos už 
šokį apdovanodavo rankšluosčiais. Šiuolaikinėse vestuvėse 
nuotaką šokina jaunojo pulkas net ir tada, kai vestuvės 
vyksta tik vienuose namuose.

Nuotakos dovanų dalijimas—senas paprotys, susijęs 
su nuotakos priėmimu į naują šeimą. Pirmiausia marti 
aprišdavo šešurą stuomeniu, kai jis ją pasitikdavo prie 
durų, anytai dovanodavo skarą už nugaubimą, piršliui ir 
broliams rankšluosčius. Rankšluosčių dalijimas iki šių lai
kų neišnyko dzūkų vestuvėse.

Kitą rytą jaunoji dovanodavo anytai rūbus — sijoną, 
marškinius, skarelę, o šešurui — marškinius ir juostą. 
Juostomis apdovanodavo tą, kuri atnešdavo marčiai nu
siprausti ar pašluodavo rytą aslą, kuri lovą paklodavo. 
XX a. pradžioje dar buvo išlikęs paprotys — nuotakai 
įėjus į trobą, mesti juostą ant krosnies. Tai šeimos židi
nio kulto apeigų liekana.
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Sugrąžtai (tarm. sugrūžtai) būdavo po vienos ar dvie
jų savaičių. Jaunaženis ir jaunamartė važiuodavo pas nuo
takos tėvus (jeigu jaunikis išėjo žentuosna — pas jo tė
vus) arba eidavo pėsti pasiėmę degtinės ir pyrago. Tar
pukarėje sugrąžtai užsitęsdavo kartais net keletą dienų — 
nuo šeštadienio iki pirmadienio vakaro, todėl sakydavo, 
kad tai „antros vestuvės". Tėvai pakviesdavo gimines, 
kaimynus, o paskui patys palydėdavo jaunuosius ir pas 
juos vaišindavosi. Per sugrąžtus jaunieji pasiimdavo krai
tį — gyvulius. Kai jaunoji likdavo gyventi savo namuose 
ir per sutuoktuves nevažiuodavo į vyro pusę, per šį apsi
lankymą nuveždavo anytai ir šešurui dovanas. Paskutiniu 
metu sugrąžtai rečiau praktikuojami, tačiau ši tradicija 
nėra visiškai išnykusi.

VAIKŲ MORALINIS AUKLĖJIMAS 
IR SKATINIMAS PRIE DARBO VARĖNOS RAJONO 

VALSTIEČIŲ ŠEIMOJE

ROMANAS VASILIAUSKAS

XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje valstiečių šeimoje 
vyko vaikų moralinis, praktinis, socialinis rengimas sa
varankiškam gyvenimui. Remiantis įvairių Varėnos rajo
no kaimų 34 valstiečių apklausos duomenimis, mėginama 
aptarti vaikų darbštumo ugdymo, moralinio auklėjimo ir 
skatinimo prie darbo būdus ir priemones XIX ir XX am
žių sandūroje.

Valstiečių vaikų darbinio auklėjimo praktika apima 
tris tarpsnius:

1. Dar vaikui negimus ir pirmaisiais jo gyvenimo me
tais magiškų poveikio priemonių taikymo periodas, sie
kiant įskiepyti darbštumą, nulemti ateitį.

2. Ankstyvosios ir vėlyvosios vaikystės laikotarpiu 
(iki 7 m.) vaikų moralinis auklėjimas ir skatinimas prie 
darbo, taikant liaudies pedagogikai būdingas priemones: 
lopšines, dainas, pasakas, patarles, priežodžius, žaidimus.

3. Darbštumo ugdymas vaikui tiesiog dirbant valstiečių 
ūkyje.

Pagal varėniškių valstiečių poveikio formą, siekiant 
skiepyti vaikams darbštumą, skiriame dvi metodų rūšis: 
magiškuosius ir racionaliuosius. Magiškieji metodai buvo 
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taikomi pirmuoju vaikų darbštumo ugdymo tarpsniu, ra
cionalieji— antruoju ir trečiuoju laikotarpiu.

Varėnoje, kaip ir kai kuriuose kituose Dzūkų rajonuo
se, naujagimiui ar dar negimusiam vaikui darbštumo prad
menys buvo skiepijami magiškomis formomis. Sakysime, iš 
to, ką ir kaip moteris dirbo vaisiui sujudant, buvo spren
džiama apie gimsiančio vaiko darbštumą ir charakterį. 
Valstiečiai tikėjo, kad vaikas perima mamos gerus ir blo
gus bruožus, jos elgesį, įpročius. Todėl busimoji mama 
nėštumo laikotarpiu turėjo laikytis kaimo bendruomenės 
nustatytų normų, o svarbiausia — būti darbšti.

Auklėjimo idealo — darbštumo — įkūnijimo prielaida 
buvo simbolinis darbo įrankių palaikymas kūdikio ranko
je. Gero stalioriaus, meistro iš vaiko galima buvo tikėtis, 
jei palaikysi jo rankoje oblalį ar kirvalĮ. Kad vaikas būtų 
protingas, jį sodindavo ant knygos ir pan. Šia kontaktine 
magija buvo tikimasi atitinkamų rezultatų.

Magiškieji poveikio būdai rodo varėniškių valstiečių 
auklėjimo kryptingumą, tikslingumą, jų norą ugdyti vai
kų darbštumą ikigimdyviniu laikotarpiu, auklėti pavyz
džiu, stipriu charakteriu.

XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje Varėnos valstie
čiams labiau negu kitų etnografinių sričių gyvento
jams buvo būdingas kolektyvinis gyvenimo būdas. Gat
viniai kaimai, bendra ganiava, rėžių sistema buvo objek
tyvus socialinis pagrindas, padėjęs ilgiau išlikti liaudies 
tradicijoms, papročiams, apeigoms. Valstiečių glaudūs so
cialiniai ryšiai, kolektyvinį gyvenimo būdą lemiantys ob
jektyvūs veiksniai, papročiai ir tradicijos veikė vaikų 
darbinį auklėjimą. Ypač ryški tautosakinė tradicija.

Lopšinės ir dainos pirmiausia supažindina vaiką su 
darbu. Varėnos valstiečiai dainuodavo dirbdami kiekvie
ną darbą, dainos melodiją pritaikydami darbo ritmui. 
„Dainavom, šokom, skambėdavo kaip orkestras. Dainavom 
net vesdami jaučius, saulei netekėjus. O dabar — per svie
tu negirdec nei balso",— sako valstiečiai. Vyresnieji, sun
kiai dirbdami, rasdavo dainoje paguodą ir nusiraminimą, 
o vaikai sužinodavo apie įvairius darbus, pajusdavo darbo 
ritmą, nuotaiką. Antai motina, dainuodama dainą „Mūs 
lietuvaitė — darbšti mergaitė", ne tik nusako darbo turinį 
(akėja, sėja, siuvinėja, verpia ir audžia), bet ir kviečia sa
vo dukrą sekti apdainuojamu pavyzdžiu.
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Pasakos buvo mėgstamiausias Varėnos valstiečių ir jų 
vaikų tautosakos žanras. Marcinkonių apylinkėje valstie
čiai mėgdavo vaikams sekti pasaką „Meškos trobelė". Se
nelio duktė, darbšti, pareiginga ir paklusni, užsitarnauja 
žvėrelių malonę ir išsigelbsti iš meškos nagų, o raganos 
duktė, neturėdama šių bruožų, žūva. Šioje pasakoje dar
bštumas vaikų akyse įgyja ypač didelę vertę, nes joje 
sugretinti du veikėjai — darbštuolė ir tinginė bei parodo
mi liūdni tingumo padariniai.

Pasakos, kaip ir kiti žanrai, ugdė vaikų darbštumą dviem 
būdais: pirma, savo turiniu, šlovinančiu darbą ir poetizuo
jančiu darbo žmogų, ir, antra, pačiu panaudojimo būdu. 
Motina ar senelė, vaikų prašoma ką nors papasakoti ar 
padainuoti, atsakydavo: „Kai visus darbus baigsime, tai 
tada pasakas seksime", arba — „kad tingėsit — pasakų ne
sakysiu, dainų nedainuosiu".

Patarlės, priežodžiai. Didesniems tautosakos žanrams, 
pvz., pasakoms, padavimams, papasakoti reikėjo daugiau 
laisvo laiko (dažniausiai būdavo pasakojama ilgais ru
dens ir žiemos vakarais), o patarlės bei priežodžiai dėl jų 
trumpumo ir minties glaustumo buvo vartojami dažnai, 
esant atitinkamoms darbo situacijoms. Kitaip negu pasa
kos, kurios sekamos įvairaus amžiaus vaikams, priklauso
mai nuo turinio, patarlės ir priežodžiai paprastai skiriami 
paaugliams, gebantiems jau mąstyti ir suvokti apibendrin
tą mintį.

Patarlėmis ir priežodžiais pirmiausia buvo stengiamasi 
sudaryti teisingą vaiko požiūrį į darbą, jo reikšmę ir vietą 
kiekvieno žmogaus gyvenime. Antai Merkinės apylinkės 
valstiečiai vaikams sakydavo: „Darbą dirbti patingėsi — 
gero neturėsi", „Akėčiomis laukų nepravažinėįęs — duo
nos nevalgysi". Valstiečių darbo socialinė prasmė pir
miausia buvo šeimos materialinių ir dvasinių poreikių 
tenkinimas. „Darbas sau — laimė ir malonus kaip Vely
kų kiaušinis" — tokį požiūrį varėniškiai valstiečiai perda
vė savo vaikams.

Tinginys vaikas Varėnos apylinkėse buvo vadinamas 
niekinamai — ultojumi, ultieriumi. Vaikui, labiau linku
siam į pramogas negu į darbą, su ironija ir pašaipa saky
davo: „Darbštus pasivoliot, bet ne šienelį lankoj pjauti" 
arba: „Darbšti kaip tinginiauti pasamdyta". Tinginys vai
kas ar suaugęs buvo retenybė, o jei toks pasitaikydavo, 
tai garsėjo visoje apylinkėje. Toks susilaukdavo visos kai
mo bendruomenės pasmerkimo, nes jis niekur „nedera", 
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t. y. nepritampa. Toks žmogus—„nei dievui žvakė, nei 
velniui šakė".

Vaiką auklėjo ne tik liaudies pedagogikos priemonių 
didaktika, bet ir valstiečio — liaudies pedagogo — autori
tetas. Šio autoriteto pagrindas — pačių tėvų darbštumas 
ir asmeninis pavyzdys, nes, „kur vyresni gerai darbūjas, 
ten akvata ir mažesniems". Tinginiu pasidaro tik tas vai
kas, kuris neseka tėvų, vyresniųjų šeimos narių, kaimo 
bendruomenės pavyzdžiu, išdrįsta laužyti nusistovėjusią, 
iš kartos perduodamą tradiciją būti darbščiam. „Uitojus 
į gerus žmones nežiūrėjęs, išaugęs kaip girioj medis."

Veiksminga vaikų skatinimo prie darbo priemonė buvo 
darbo produktų, darbo įrankių ir apskritai įvairių gamtos 
reiškinių sudvasinimas. Animizmo liekanos veikė vaikų 
auklėjimo praktiką. Pagal valstiečių pasaulėjautą gyve
na, veikia, jaučia, kalba, grajina ne tik paukšteliai, žvėre
liai, gyvuliai, bet ir javai, gėlės, žolės, medžiai. Jie turi sie
lą, jaučia skriaudą, šaltį, šilumą. Todėl medelio negalima ža
loti, paukščių lizdelių draskyti, o visus javus, daržoves rei
kia švariai nuimti, kad neliktų žiemai šalti. Valstietis mokė 
vaikus branginti darbo įrankius: „Jei tu padargus šėna- 
vosi, tai ir jie tave šėnavos". Viską, kas valstiečio ūkyje 
užauginta, reikia tausoti, nes „grūdas prie grūdo — prisi
pila aruodas".

Tėvai stengėsi ugdyti vaikų taupumą. Pavyzdžiui, ren
kantiems avižas vaikams sakydavo: „Rinkite švariai. Ne
surinktos avižėlės ateis po lungu Sadračiuje (t. y. per Nau
juosius metus) ir šauks — kam tu mani palikai ant žiemos?" 
Vaikai avižėlių, rugelių, bulvyčių gailėdavę ir stengdavęsi 
surinkti visas, dirbdavę labai kruopščiai. Si pasakų ir žai
dimų elementais pagrįsta darbinio auklėjimo priemonė 
buvo taikoma jaunesniojo amžiaus vaikams, dar griežtai 
neskiriantiems ribos tarp gyvosios ir negyvosios gamtos 
reiškinių.

Varėnos rajono valstiečiai vaikų skatinimui prie dar
bo beveik visada taikė žodines, o ne materialines poveikio 
priemones. Pastarosios buvo labiau praktikuojamos tur
tingose šeimose.

Už gerą darbą varėniškis valstietis visada pagirdavo 
vaiką. Tėvas, atėjęs į lauką pas šienaujantį sūnų, matyda
mas jį su noru, gražiai pjaunantį, sakydavo: „Pjauni gerai, 
maladec, vaikeli. Jei kas eis per pievą, sakys — tai tik
ras pjovėjas". Tėvai vaikus giria dėl akvatos, norėdami 
sustiprinti pasitikėjimą savo jėgomis, paskatinti. Štai tė-

185



vas pasitinka iš arimo grįžtantį keturiolikmetį sūnų ir 
klausia: „Kiekgi suarei? — Keturias varsnas,— atsako sū
nus.— Tai gerai padirbėjai". Tačiau jeigu šis būtų su
aręs ir dvi varsnas, tėvas vis tiek būtų pagyręs.

Valstietis, matydamas vaiko nesėkmę darbe, neskuba 
jį peikti ar barti. Peikia labai saikingai. Kodėl? „Vaiką 
peik, peik, tai ir noro nebeturės dirbti. Dažnai peikiamas 
pradeda galvoti, kad iš tikrųjų blogas esąs."

Valstietis ar girdamas, ar peikdamas svarbiausiu verti
nimo matu paprastai laikydavo visos kaimo bendruome
nės nuomonę: „Kad plonai verpsi, visi pagirs", „Pjauk 
žemai, kad šėrimo būt daugiau ir varpelės nenukristų. 
Jeigu švariai pjausi, tai ir kaimynai pagirs". Valstiečių 
visuomeninė vertybinė orientacija skatinant vaikus prie 
darbo, vaikų kolektyvų bendravimas ir kiti faktai rodo, 
kad anuometinis auklėjimas nebuvo visiškai uždaras, ne
retai peržengdavo šeimos ribas.

Svarbus vaiko darbinės veiklos motyvas buvo noras 
gerai atlikti darbą, neatsilikti nuo kitų arba net aplenkti: 
„Žėdnas darbas paciko, kad tik padarytum pirm kito", 
„Jeigu moki gerai dalgį suleisti ir ištinti, tai šienauti sma
gu". Valstiečių auklėjimo praktikoje kai kada iškildavo 
prieštaravimų tarp vaiko gabumų ir galimybių atlikti 
sudėtingą darbą bei nusistovėjusios tradicijos. Iš tradici
jos vaikai buvo įtraukiami į darbą pagal amžių, o kai ku
rių vaikų gabumai pranokdavo senąsias normas. „Norė
jau daryc žagrį, o tėvas neduoc. Bet kaip padariau, tai 
pagyrė. Paskiau išėjom are, tai mano žagris geriau arė 
nei tėvo."

Kad darbas nepabostų, nemažėtų vaikų noras, kai ku
riose apylinkėse buvo paprotys, ypač rudenį ir žiemą, kai
talioti darbus. Antai Valkininkų apylinkės Čižiūnų kaime 
vieną vakarą būdavo plėšomos plunksnos, kitą — verpia
ma, vakaro jama, dainuojama. Mergaičių susiėjimo va
karoti pas drauges tradicija, kaip darbų organizavimo ir 
paįvairinimo priemonė, žinoma kiekvienoje rajono apy
linkėje. Mergaitės, susinešusios ratelius, verpdavo, dai
nuodavo, tardavosi, kaip gražiau išausti raštuotas drobes. 
Žiemą dažnai išbėgdavo pasivažinėti rogėmis. Šeimininkui 
išvykus į vestuves ar svečius, šviečiant mėnuliui, buvo 
važinėjamasi per visą naktį.

Kai kada vaikams valstiečiai taikydavo darbo norma
vimą ir skirstymą. Tėvas, pastebėjęs vaikų entuziazmą at
liekant individualias užduotis, paskirstydavo darbą („Ligi 
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to krūmo nupjaukit, tai užteks"). A. Černienė Krūminių 
kaime paskirdavo penkiems vaikams per dieną nupjauti 
po dvi lovas (2 metrų pločio ruožas) rugių. Tačiau tai reti, 
netipiški atvejai.

Kaip matyti iš aukščiau pateiktų pavyzdžių, varėniškiai 
valstiečiai vaikų darbiniam auklėjimui naudojo įvairiau
sius būdus. Tai rodo, kad vaiko rengimas savarankiškam 
darbui buvo tikslingas procesas. Šiomis liaudies pedago
gikos priemonėmis valstiečiai pasiekdavo tikslą — išug- 
dydavo savo vaikus darbščius, valingus, užsigrūdinusius.

PAPROČIŲ TEISĖ

VYTAUTAS GALVENAS

Dubičiuose ir jų apylinkėse XIX a. pabaigoje ir XX a. 
pradžioje žmonės naudojosi valstybine ir papročių teise. 
Papročių teisė liaudžiai buvo parankesnė, prieinamesnė ir 
suprantamesnė. Kai kurie dubičėnai sako: „Jon buvo dau
giau praudos". Šiame straipsnyje, remdamiesi vietos žmo
nių pasakojimais, apžvelgsime papročių teisės egzistavimą 
kasdieniame gyvenime.

Kasdieniai visuomeniniai, ypač šeimos, santykiai dau
giausia rėmėsi papročių teise, šeimoje paprastai tėvas buvo 
šeimos galva. Jam priklausė kilnojamasis ir nekilnojama
sis turtas, kurį tėvas laikė nedalijamu iki gyvos galvos. Ve
dę sūnūs privalėjo gyventi tėvo vadovaujamoje šeimo
je, nors ji vos sutilpdavo pirkioje. Rudnios kaime Oku- 
lavičių šeimoje (draugėje) buvo 18 narių. Sūnui pareiškus 
norą atsiskirti nuo šeimos, tėvas atsakęs: „Kol kas vade
lės mano rankosna“. Tėvas skirstė visai šeimai pagrindi
nius ūkio darbus ir nemėgo prieštaraujančių. Antai Rud
nios bažnytkaimyje būdavo tokių tėvų, kurie, veždami iš 
laukų rugius, sustodavo prie smuklės, ten girtuokliauda
vo, o jų suaugę sūnūs neturėjo teisės parvaryti arklių ir 
tęsti pradėto rugių vežimo. Tokie tėvai juokaudami saky
davo: „Arklys pastovės, lietus sulis, saulė išdžiovis. Ki
tus metus uradzojus bus, gaspadorius dažniau karčemon 
povulios". Jeigu sūnus tėvui pasipriešindavo, šis sūnui 
skeldavo antausį. Štai Rudnios kaime tėvas skėlė antausį 
sūnui vien už tai, kad nepatiko jam sūnaus arimas. Sūnus 
pasiūlė tėvui pačiam persiarti lauką. Sūnus privalėjo ne
prieštarauti tėvui, nors tėvo nuomonė sūnui ir atrodydavo 
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klaidinga. Tėvai nepaklusnius sūnus mėgdavo gąsdinti to
kiais žodžiais: „Aš tavi žebrokaut palaisiu", „kampinyku 
padarysiu“, „zimagoraut išvysiu" ir pan.

Nebuvo papročio dalyti žemę ir kitą turtą sūnums „už 
tėvo gyvos galvos". Tėvui mirus, sūnūs pasidalydavo po 
lygiai žemę, pastatus ir kitą turtą. Iki Pirmojo pasaulinio 
karo dukterų daliai paprastai žemės neskirdavo. Joms tė
vas arba broliai sukraudavo kraitį (pasogą). Po Pirmojo 
pasaulinio karo jau skirdavo ir dukterims lygią dalį že
mės, kurią jos galėjo palikti broliams arba tam, kuris joms 
duodavo kraitį. Tekėdamos į tą patį arba gretimą kaimą, 
dažniausiai gautą žemės dalį prijungdavo prie vyro že
mės. Vykstant dalyboms, tėvai pasiskirdavo sau lygią da
lį žemės, kurią prijungdavo prie žemės to sūnaus ar duk
ros, pas kurį praleisdavo senatvę. Jeigu gyvendavo at
skirai, tai žemę paskirstydavo kartais visiems po lygiai 
arba tam, kuris jiems teikdavo didžiausią paramą.

Tėvas turėjo teisę nurodyti sūnui, vykstančiam pirštis, 
kiek iš nuotakos reikalauti turto dalies ir kraičio, o po 
sūnaus vedybų galėjo savo nuožiūra turto dalį panaudoti. 
Iš marčios turto dalies savoms dukterims duodavo dalis, 
vykdydavo statybas, išmokėdavo skolas ir kt. Vietos žmo
nių patarlė sako: „Marei plika liko, ba šešurui pasogos 
ciko". Į marčios kraitį tėvai — šešuras ir anyta — nesikiš
davo. Jis priklausė jaunavedžiams. Jeigu sūnus su mar
čia atsiskirdavo nuo šeimos, jie turėjo teisę reikalauti 
grąžinti jiems visą turto dalį. Jaunamartei mirus ir nepa
likus vaikų, dalį ir kraitį turėjo teisę susigrąžinti jos tė
vai. Žentui jie privalėjo palikti pagalvę ir porą paklodžių. 
Dalies pinigais grąžinimas priklausė nuo abiejų pusių su
sitarimo. Dažniausiai visos dalies nebesusigrąžindavo. Li
kus vaikui, dalis ir kraitis nebuvo grąžinami.

Marti pagal paprotį vyro tėvą vadindavo šešuru, moti
ną — anyta, seserį — moša, o brolį — dzieveriu.

Iki Pirmojo pasaulinio karo tėvui priklausė visas šeimos 
biudžetas. Jį sudarė pajamos, gautos už gyvulius, javus bei 
pašalinis šeimos narių uždarbis. Po Pirmojo pasaulinio 
karo šeimos biudžetas būdavo taip pat pas tėvą, bet mo
tinos saugomas, nes vedę sūnūs kurdavo atskiras šeimas, 
o tėvas paprastai vykdavo į pašalinius darbus toliau nuo 
namų. Be bendro šeimos biudžeto, moterys turėdavo pi
nigų smulkioms išlaidoms: degtukams, aukoms, mišioms ir 
pan. Kai kurios taupesnės motinos sutaupydavo net prie
dus prie dukterų kraičio. Moterų pinigai paprastai ba
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vo laikomi prie sijono prisiūtoje kišenėje ir vadinosi bo
bų kišenių. Jaunavedžiai, gavę pinigų iš bobų kišenio, tu
rėjo teisę juos pasilikti sau. Apie tokius pinigus būdavo 
sakoma: „Mamos pinigai guli kupario dugne, o pasogos 
vaikščioja kieme".

Nors šeimos galva turėjo teisę valdyti turtą, bet jį 
parduodant reikėjo žmonos ir suaugusių vaikų pritarimo. 
Jeigu vyras prasiskolindavo ir mirdavo, tai žmona nebu
vo atsakinga už tokias vyro skolas ir neprivalėjo jų grą
žinti.

Buvo paprotys našlėms ir našliams nešioti gedulą vienus 
metus. Nesilaikantieji šio termino būdavo pašiepiami: 
,,Dar pači ant lentos, o vyras už kitos", „Pačių cik duo
bėn indėjo, o vyras kitų lydėjo", „Nespėjo pačių ant len
tos padėc, o apie kitas ėmė sparnu rėžc", „Dar už vyro 
šiltos galvos pači griebės už kitos".

Tuo metu didelė nešlovė buvo susilaukti pavainikį vai
ką. Tokias merginas smerkdavo visuomenė, bažnyčia ir 
šeima. Šeimoje buvo baudžiama moralinėmis bei fizinėmis 
bausmėmis. Pavainikiai vaikai buvo pravardžiuojami bai- 
strukais arba bensais. Iki Pirmojo pasaulinio karo jie ne
galėjo paveldėti turto, išskyrus tą atvejį, kai jų motina 
būdavo vienturtė, o seneliai mirdavo nepaskirstę turto. 
Ištekėdama mergina pavainikį vaiką imdavo su savim. 
Jeigu vyras su tuo nesutikdavo, palikdavo pas savo tė
vus; šie paaugusį išleisdavo piemenauti. Nekokia dalia 
būdavo suaugusių baistrukų. „Slaunos mergos" už jų ne
norėjo tekėti, o uošviai nenorėjo priimti į žentus. Baistru- 
kių dori vyrai taip pat nenorėjo vesti: bijojo pajuokos ir 
nuodėmių paveldėjimo iš motinų.

Po Pirmojo pasaulinio karo, susilyginus dukterų ir sū
nų paveldėjimo teisėms, baistrukai paveldėjo motinai pri
klausiusią turto dalį kaip ir teisėtos santuokos vaikai. 
Vis dėlto ir tada jie buvo nemėgstami. Baistrukų padėtis 
ypač pasunkėdavo pas patėvį, kai gimdavo teisėtos san
tuokos vaikai. Sumažėdavo ir motinų meilė jiems. Patė
vis savus vaikus laikė „angeliukais", o baistrukus vadin
davo velniukais, tinginiais, nemokšomis ir pan. Jiems tek
davo ir „kūdesnis kąsnelis".

Teisėtos santuokos našlaičius paprastai imdavo globoti 
artimiausi giminės. Jeigu jie būdavo beturčiai, imdavo 
dėdamiesi gailestingais dėdėmis ir geromis tetomis. Dėl 
turtingų našlaičių, ypač turinčių daugiau žemės, globos 
vykdavo giminių konkurencija. Jiems būdavo žadama net 
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,,gegužės pieno", o iš tikrųjų pasitaikydavo visko. Pirmu
mo teisę našlaičius globoti turėjo jų seneliai. Jie drauge 
dirbo žemę, prižiūrėjo pastatus, kol našlaičiai suaugdavo ir 
galėdavo savarankiškai ūkininkauti.

Po baudžiavos panaikinimo Dubičių apylinkėse žemė 
buvo perduota valstiečiams rėžiais. Vietine tarme jie va
dinosi nevienodai: rėžais, šniūrais bei dzirvomis. Toks pa
skirstymas išliko iki kolūkinės santvarkos. Rėžiai vieni 
nuo kitų buvo atskirti ežiomis (ažiomis). Ežios pa
žeidimas buvo laikomas dideliu nusikaltimu, o pažeidėjas 
vadinamas nerėpa, pregnu. Pažeidus ežią, buvo sušaukia
mi vyrai (panetal). Augančius ant ežios medžius laikė abie
jų savininkų nuosavybe. Jiems nukirsti reikėjo abiejų 
sutikimo. Vyrai buvo šaukiami ir kitais atvejais: padary
tai žalai nustatyti, vagiui susekti, turtui padalyti, gin
čams išspręsti ir net bausmėms vykdyti.

Dubičių gyventojai vieni kitiems skolindavo pinigų 
gyvuliams, pastatams ar žemei pirkti. Skolindavo ne dėl 
pasipelnymo, o norėdami padaryti gera. Palūkanų neim
davo, gal tik vienas kitas kreditorius už 100 rublių pas
kolą penkerietms metams reikalaudavo pasėti dvi užuo
ganas linų. Daugumas kreditorių tenkindavosi padėka ar
ba vienkartinėmis vaišėmis smuklėje ar savo namuose. 
Neatsidėkojusius apkalbėdavo: „Už mano gerą nė ačiū 
nepasakė". Skolindami didesnes sumas mažiau patiki
miems asmenims, šaukdavo laiduotojus, kurie turėdavo 
garantuoti, jog paskolinti pinigai bus sugrąžinti. Laidavi
mui nepasitvirtinus, laiduotojas pats privalėjo grąžinti 
skolą. Kad šis negalėtų išsiginti, kreditorius pasišaukda
vo porą liudytojų, kurie valstybiniame teisme paliudy
davo apie laidavimą. Laiduojama buvo už padėką ir pa
vaišinimą, be atlyginimo.

Visus arba dalį, kartais ir kelių kaimų gyventojus vie
nijo tam tikrų naudmenų bendras naudojimas: ganyklų, 
raistų, pelkių, girdyklų, kai kurių pievų, ežerų, linmarkų. 
Pvz., raistu galėjo naudotis kiekvienas bendruomenininkas 
individualiai, bet jeigu jis būdavo paverčiamas pieva, tai 
iškirstus medžius dalydavo po lygiai arba pagal valdo
mos žemės kiekį. Siame darbe turėdavo dalyvauti visų 
ūkių vyrai. Jeigu ūkyje vyrų nebuvo, tai neskirdavo ir 
malkų. Paprastai našlės šiam darbui samdydavo darbi
ninką. Bendrų pievų šieną dėdavo į kupetas ir dalydavo 
pagal valdomos žemės kiekį. Kai kuriuose kaimuose, da
lydami kupetas, naudojo birkas. Jeigu pusvalakininkiui 
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tekdavo viena kupeta, tai ketvirtokui — pusė, o aštunto
kui—tik ketvirtadalis. Kačiušio ežero linmarka naudojosi 
Dubičių, Mantotų, Gribašos bei Šilinių kaimų gyvento
jai. Dėl bendrų naudmenų kildavo ginčų, kuriuos spręs
davo suinteresuotų pusių vyrai. Sakysim, Rudnios kaime 
dažnai kildavo ginčai tarp vienoje Ūlos upės pusėje gy
venančių Kazabulių ir Šnipų su kitoje pusėje gyvenan
čiais Karajiedais dėl bendrų ganyklų naudojimosi. Pir
mieji neleido antriesiems ganyti gyvulių. Kai ginčo ne
pajėgė išspręsti taikiai, išsprendė lazdomis, ir Karajiedai 
nusileido.

Pasikėsinto jus į asmeninę arba kaimo bendruomenės 
nuosavybę laikydavo nusikaltėliais, padariusiais nuodė
mę. Tokios pat žalos valstybei nelaikė nei nusikaltimu, 
nei nuodėme. Kaimo visuomenė dažniau smerkdavo ne 
tą žmogų, kuris valstybei darė žalą, o valdžios pareigū
ną (pvz., eigulį), išaiškinusį nusikaltėlį. Sučiuptas įstatymo 
pažeidėjas būdavo užjaučiamas. Jeigu ir būdavo nepri
tariančių valstybinio turto grobstytojams, tai tik iš pavy
do. Tokius žmones kaimiečiai vadino skundikais bei par- 
davikais.

Žodžio netesėjimo nelaikė nuodėme, bet už tai smerkė 
visuomenė. Žodžio netesėjimo valstybės pareigūnams ne 
tik kad nesmerkė, bet tokiems žmonėms dar reikšdavo 
pagarbą, juos teisindavo: „Žondas mus ne ciek vagia", 
„Žondo tai ne žmogaus".

Viena iš gyventojų tarpusavio bendravimo formų buvo 
daiktiniai mainai, ypač arklių. Mainydavo paprastai ly
giomis („galva ant galvos"), kartais reikalaudavo priedo 
pinigais arba natūra. Mainai beveik visuomet buvo už
baigiami rankų sukirtimu ir baryšių išgėrimu. Dalis mai
nų ir įvykdavo tik dėl jų, nes tuo galėjo pasiteisinti žmo
noms dėl pasigėrimo. Baryšiams gerti kviesdavo visus 
mainus stebėjusius („baryšiai visų, o mainai dzviejų”). Lėšos 
tam buvo skiriamos pagal susitarimą: pirkėjo ar pardavėjo, 
vieno ar antro keitėjo, abiejų per pusę. Ne vien tiktai mai
nantis vykdavo derybos, bet ir perkant ar parduodant. Pir
kėjas visuomet siūlydavo mažesnę kainą, o pardavėjas ją 
keldavo. Vėliau būdavo nuolaidų iš abiejų pusių. Jeigu 
pirkėjas per derybas neturėdavo pinigų, duodavo rankpini
gių. Pirkėjui atsisakius pirkti, rankpinigių grąžinimas pri
klausė nuo pardavėjo sąžinės. Parduodami galvijus, pie
menys bei valstiečio vaikai iš pirkėjo reikalaudavo už 
uodegą atlyginimo, kurio dydis priklausė nuo pirkėjo do-
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snumo. Šis atlyginimas paprastai svyruodavo tarp 50 kp 
ir 1 rb, tarp 50 grašių ir 1 zloto. Duodami sakydavo: „Čia 
bus už uodegų, už gerų ganymų".

Visi nevalstybiniai susitarimai buvo žodžiu, svarbiais 
atvejais — su liudytojais. Samdydamas piemenį, samdy
tojas derėdavosi su samdinio tėvais, broliais ar globėjais. 
Samdydavo apie Kalėdas. Piemenų tarnavimo laikas truk
davo nuo Kalėdų iki Visų šventųjų (XI. 1), o mergų ir ber
nų — visus metus. Jeigu šeimininkui samdinys nepatik
davo, jį atleisdavo sumokėdamas už ištarnautą laiką. Pa
čiam pasitraukus, atlyginimas priklausė nuo šeimininko 
valios.

Samdiniai dirbdavo visą savaitę, išskyrus sekmadienį. 
Sekmadienį buvo privaloma tik gyvulių priežiūra. Samdi
nės nedirbo vyriškų darbų, o vyrai — moteriškų. Atostogų 
jie neturėjo. Geri šeimininkai paleisdavo kelioms dienoms, 
jei samdinio namuose atsitikdavo nelaimė, taip pat atlikti 
išpažintį, kartais į atlaidus.

Pabaigę rugiapjūtę, samdiniai reikalaudavo pabaigtu
vių. Jie nupindavo varpų vainiką, uždėdavo šeimininkui 
ant galvos ir dainuodavo:

Nupjovėm rugius ligi gronyčios,
Numausim gaspadoriui hanonycas (t. y. kelnes).

Išleidžiant pirmą kartą gyvulius į ganyklas, kai kurie 
šeimininkai įteikdavo piemenims botagus ir padėdavo po 
kiaušinį abipus tvarto slenksčio. Vėliau juos atiduodavo 
pirmam apsilankiusiam elgetai, kad šis „papoteriautų už 
jų aveles ar karveles, kad dzievulis česlyvai išganytų". 
Kad išvengtų gyvulių nelaimių, pirmąją varymo į gany
klas dieną juos mušdavo Verbų sekmadienį šventintomis 
verbomis. Per Sekmines piemenys nupindavo vainikus ir 
uždėdavo ant karvių ragų, o šeimininkai turėdavo išsi
pirkti, kad nebūtų kaimynų apkalbų. Išsipirkdavo pinigais, 
skanesniu maistu.

Piemenų samdymas nebuvo visur vienodas. Dubičių 
kaime piemenis samdė vien avis ganyti, o galvijus ganė 
pakaitomis patys. Kiti kaimai samdė kerdžių, kuriam pa
dėdavo pasikpisdamį piemenys. Kerdžiui buvo nustatytas 
pietų davinys: gabalas duonos, bryzas lašinių, sūrio bei 
kiaušinių. Jį samdydavo sezonui. Už vieną galviją jam 
mokėjo 0,5 pūdo grūdų. Kiekvienas ganomų gyvulių šei
mininkas tam tikrą dienų skaičių kerdžių valgydindavo, 
rengdavo ir duodavo nakvynę. Pasibaigus ganymo sezo
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nui, geriems piemenims šeimininkai duodavo priedo: 
kiaulės šlaunį (karką) ir kepalą duonos.

Jeigu gyvulį sužalodavo arba pasmaugdavo žvėris, tai 
piemuo neatsakydavo. Jis atsakydavo tik už gyvulio su
žalojimą dėl jo paties kaltės, sakysim, mušant. Toks pie
muo’ negaudavo skatinamojo priedo, kartais jam dar iš- 
skaitydavo iš atlyginimo, atleisdavo iš darbo, vadindavo 
bedieviu. Nuganius javus, iš piemenų nereikalaudavo at
lyginti nuostolius, kartais juos atlygindavo piemenų šei
mininkai. Pačius piemenis dažniausiai apibardavo, sugė
dindavo, kartais sušerdavo per nugarą.

Kaimo amatininkai samdydavo savo amato darbinin
kus. Paprastai tai būdavo jų mokiniai, negalintys sava
rankiškai verstis amatu. Samdymo laikas nebuvo nusta
tytas. Samdytiems darbininkams mokėjo atlyginimą ir 
maitino. Jiems nereikėjo dirbti sekmadieniais ir per re
ligines šventes. Tomis dienomis galėjo aplankyti namiš
kius, eiti į atlaidus, pasilinksminimus ir pan. Amatininkai 
paprastai laikydavo keletą mokinių. Mokiniai dirbo pa
našų darbą kaip ir samdiniai, tik negaudavo atlyginimo, o 
už mokslą privalėjo amatininkui mokėti tėvai. Mokestis 
priklausė nuo susitarimo: pinigais arba natūra. Susitari
mai buvo žodiniai. Jeigu mokinys būdavo gabus ir ama
tą išmokdavo anksčiau, negu buvo sutarta, tai amatinin
kas jam šiek tiek primokėdavo, kai šis pasilikdavo ir to
liau dirbti. Kai kurie amatininkai iš mokinių reikalaudavo 
atlikti pašalinius darbus: atnešti vandens, pašerti gyvu
lius, priskaldyti malkų ir kt.

XIX a. pabaigoje ir XX ä. pradžioje dubičėnai buvo 
traukiami atsakomybėn už valstybės įstatymų pažei
dimus. Karų, revoliucijų, suiručių metais valstybinių 
įstatymų galia sumažėdavo arba visiškai išnykdavo. Pa
didėdavo nusikaltimai: plėšikavimas, vagystės ir t. t. Su 
šiomis blogybėmis Dubičių apylinkių žmonės kovojo pap
ročių teise. Jie sudarydavo grupes vyrų, kurie raiti sek
davo vagis, juos bausdavo. Kartą Rudnios kaimo vyrai 
nusekė pavogusį arklį čigoną iki Eišiškių ir privertė ati
duoti arklį, kurį šis laikė paslėpęs rūsyje. Patį vagį varė 
per kaimus ir mušė lazdomis. Kartais vagiui net sulaužy
davo šonkaulius arba nugarkaulį. Dalinos kaime plėšikas 
nuo mušimo net mirė. Pirmojo pasaulinio karo metais 
Lynežerio kaimo teismas nusprendė grikių vagiui uždėti 
pavogtų grikių maišą ant pečių ir varinėti po kaimą. Bau
smė buvo įvykdyta. Rudnios kaime maždaug 1918— 



1920 m. tardė drabužių vagilę, matavo jos pėdas, mušė 
per kojas, kai ši bandydavo patraukti kojų pirštus. Pas
kui išlaikė naktį vienutėje užrakintą, o rytą vėl mušė, 
kol sužinojo apie baloje paskandintą svirno raktą. Mikal- 
čiūnų kaime našlė už maisto produktų vogimą kaimo vy
rų buvo tardoma, svirne badu marinama. Buvo leidžiama 
jos vaikams pirmą Velykų dieną maitinti per rakto skylę. 
Antrą dieną kaimo viešas teismas ją nuteisė mirties baus
me, bet dėl vaikų pagailėjo ir sprendimą pakeitė: paguldė 
ant plataus suolo kieme ir plakė rykštėmis pašiepdami: 
„Kentėk, kentėk, ponas Jėzus ne tiek kentėjo".

Daugumas Dubičių apylinkių valstiečių tam tikram 
laikui darydavo sandėrius su malūnininkais, amatininkais 
bei miško biržų nuomininkais. Čia taip pat apsieidavo be 
rašytinių sutarčių. Malūne maldavo už pinigus arba atly
ginimą natūra. Jeigu nesumaldavo, malūne grūdų nepa
likdavo, juos savininkas veždavosi namo arba palikdavo 
pas netoliese gyvenančius gerus pažįstamus. Kartais ma
lūnininkas sutikdavo pasilikti grūdus, tada reikalavo pri
rišti atpažinimo ženklus (birkas). Birkos būdavo naudo
jamos ir kailiams atpažinti pas kailiadirbius arba siūlams 
pas dažytojus. Valstybiniai teismai jų kaip daikto atpa
žinimo dokumento nepripažindavo.

Pamestų daiktų radėjas galėjo elgtis kaip norėjo. Są
žiningi ir religingi radėjai dažniausiai kreipdavosi į savo 
parapijos kunigus, kurie iš sakyklų paskelbdavo apie ras
tą daiktą. Daikto savininkai kreipdavosi į radėją. Šis pra
šydavo nusakyti daikto žymes ir, įsitikinęs, kad tikrai 
daiktas jo, grąžindavo. Antai A. Stagnys rado pinigų,, už 
kuriuos galėjo net karvę nusipirkti. Per Nočios kleboną 
atsiradusi savininkė radėjui siūlė 3 rb radybų, bet šis taip 
atsisakęs: „Svetimi pinigai mani nešildo". Pasitenkino vien 
vaišėmis. Būdavo ir tokių radėjų, kurie radinį nuslėpdavo 
ir nebegrąžindavo. Nieks neturėjo teisės priversti radėją 
grąžinti daiktą. Tačiau tokie radėjai prarasdavo visuo
menės pasitikėjimą. Apie juos sakydavo: „Greičiau nuo 
smercies atspirksi, negu iš jo daiktą atgausi", „Svetimu 
daiktu neprabagas".

Gretimų kaimų jaunimas geriau susipažindavo per 
įvairias sueigas: vakarėlius, viešus vakarus, priešvestu- 
vines vakarones, atlaidus ir pan. Tokiose sueigose kartais 
kildavo ginčų dėl merginų, šokių, vadovavimo, įžeidimų, 
garbės gynimo ir kt. Dažnai ginčus pavykdavo išspręsti 
per skyrė jus. Kartais kildavo muštynės: išdaužydavo šei-
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mininko langus, išardydavo krosnis, sulaužydavo baldus 
bei apyvokos daiktus. Seimininkas reikalaudavo atlyginti 
padarytą žalą. Nesutikus kreipdavosi į valstybinį teismą. 
Kartą, kai krokšliečiai nenorėjo karaviškiečių siūlomo šo
kio, šie savo teisę gynė kuolais. Kai kurių kaimų bernai 
eidavo į pasilinksminimus su specialiomis mušimo prie
monėmis (bitėmis), iš anksto užprašę peštynes provoka
torius pradėti.

Kaimiečiai kolektyviai dalyvaudavo bendruose darbuo
se: statant kryžius, klebonijas, špitoles, tvarkant kapines. 
Kryžius statydavo kryžkelėse, žymesnių įvykių vietose, 
o buržuazinės Lenkijos valdymo laikais — ir sodybose. 
Klebonijas ir bažnyčias statė patys parapijiečiai; tik meis
trai buvo samdomi. Rudnios bažnyčiai ir klebonijai para
pijos žmonės skyrė žemės plotą, aukojo pinigus, medžius, 
prisidėjo prie darbo. Dubičių bažnyčiai ir klebonijai žemę 
skyrė Vosyliškiu ponas, o statė parapijiečiai. Meistrus 
taip pat samdė.

STATYBŲ PAPROČIAI

PETRAS VELYVIS

Statybų papročiai surinkti iš Dubičių, Karaviškių, 
Krokšlio (Sumo), Musteikos, Kabelių II (Ašašnykų), Šklė
rių ir Piesčių kaimuose gyvenančių senesnių žmonių, dau
giausia iš kaimo dailidžių. Vieni papročiai yra iš senes
nių laikų, kiti pasiekė ir mūsų dienas, bet daugumas jų 
buvo praktikuojami XX a. pirmojoje pusėje, ypač prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą.

Kraštas, kuriame yra minėti kaimai, gana miškingas. 
Kai kurie iš šių kaimų yra įsikūrę netoli Gudų girios, tik
sliau, Gudų giria ir Čepkelių raistas šį ruožą dalija į dvi 
dalis: šiaurinę ir pietinę. Daugumas šių kaimų gyventojų 
vra turėję privataus miško, tačiau statybinę medžiagą 
kartais pirkdavo ir iš valdiško miško. Tai, matyt, pri
klausydavo nuo to, kas, kiek ir kokio miško turėdavo. Jei 
savame miške nebūdavo senų, tvirtų medžių, tai gyvena
majam namui medžiagą pirkdavo. Kluonui ar tvartui, kur 
buvo galima panaudoti prastesnius rąstus, kirsdavo iš sa
vo miško.

Perkama miško medžiaga būdavo dvejopa: nekirsti 
medžiai ir rąstai. Nekirsti medžiai, dažniausiai sausuoliai, 
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būdavo iš anksto žvalgų ir eigulių atrenkami, įkainojami 
ir parduodami. Kai kur tinkamus medžius atsirinkdavo 
pats pirkėjas. Rąstus įsigydavo iš miško perpirklių, kurie, 
nupirkę biržes, samdydavo žmones, iškirsdavo medžius ir 
pardavinėdavo. Panašiai miško kirtimą organizuodavo ir 
girininkijos, kirtimo darbams samdydamos aplinkinių kai
mų gyventojus.

Mišką pradėdavo kirsti lapkričio bei gruodžio mėne
siais, kada „brazdas pridžiūvęs“ ir medis atsparesnis. 
Vengdavo kirsti pavasarį ar vasarą, kada medis „niekam 
tikęs", „turi sulčių".

Statybinės medžiagos kaupimas užtrukdavęs nevieno
dai. Vieni ją suveždavo per žiemą, kiti per kelias savai
tes, o su talkomis dar greičiau. Kai kurie miško medžiagą 
kaupdavo kelerius metus. Dažnai parvežti medžiai net 
apipūdavę, kol suveždavo rąstus visam pastatui. Miško 
medžiagos kaupimo sparta priklausydavo nuo valstiečio 
ekonominės galios, darbo jėgos šeimoje ir pan. Talkos 
būdavusios irgi nevienodos. Kartais į talką suvažiuodavo 
visas kaimas — nuo 20 iki 40 vežimų. Didelės talkos vi
są nupirktą medžiagą suveždavo iš karto arba per du tris 
kartus. Kitur rąstus veždavęs pats šeimininkas, pasikvie
tęs į pagalbą kaimynus ir gimines. Kartais nedideles tal
kas darydavo keletą kartų, todėl statybinės medžiagos 
kaupimas, be abejo, užtrukdavo ilgesnį laiką.

Už talką atsilygindavę talka. Po kiekvienos talkos bū
davo vaišės su degtine ir iš anksto nupirkto alaus stati
naite. Alus, kaip svarbiausias talkų ar įkurtuvių vaišių gėri
mas, ypač dažnai minimas pietinėje šio krašto dalyje (Ka
belių II, Šklėrių, Piesčių kaimuose). Degtinės tais laikais 
buvo mažai geriama, o alų pirkdavę vieno ar dviejų kibi
rų talpos statinaitėmis.

Pavasarį nuo suvežtų rąstų nulupdavo žievę. Ją skus
davo pats šeimininkas arba darbininkai, pasamdyti api
pjauti ar aptašyti rąstus. Jie dažniausiai būdavo atėję iš 
kitur, net iš Gardino, o kartais būdavo to paties arba ap
linkinių kaimų gyventojai. Pjovėjai eidavo per kaimus 
klausdami, kam reikia apdoroti rąstus, arba būdavo iš an
ksto užkviečiami, nes šie mieste ant stulpų išlipindavo 
raštelius, kad ieško darbo.

Gyvenamiesiems namams skirtus rąstus aptašydavo ar 
apipjaudavo iš abiejų šonų. Kluonus ir tvartus statydavo 
iš apvalių rąstų. Apdorotus rąstus, jei tuojau pat nenau- 
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dodavo statybai, tvarkingai sudėdavo į krūvą. Jei tek
davo laikyti ilgesnį laiką, juos gražiai sukraudavo kieme 
arba kluono pasienyje ant kartelių ar plonų rąstelių, kad 
nesupūtų. Tarp rąstų įdėdavo nedidelius pagaliukus, kad 
vėjas prapūstų ir medis geriau džiūtų. Sukrautus rąstus 
apdengdavo atraižomis arba iš šiaudų padarytu stogeliu.

Statybinės medžiagos paruošimas dažniausiai užtruk
davo visą žiemą arba net dvejus trejus metus. Statydavo 
daugiausia pavasarį ir vasarą po svarbiausių pavasario 
darbų — sėjos ir bulvių sodinimo, prieš šienapjūtę ar ru
giapjūtę. Tada laisviausias laikas, gražus oras, be to, sau
sos samanos. Tik ypatingais atvejais statybos darbus nu
stumdavo į rudenį arba žiemą. Statydavo daugiausia sam
dyti dailidės, vadinamieji meisteriai, kurie dažniausiai tik 
šiuo amatu ir versdavosi. Kartais statydavo pats šeiminin
kas, jei pats būdavo dailidė arba išmanydavo dailidės dar
bą. Su dailide būdavo tariamasi nevienodai: vienur jis 
būdavo užprašomas iš anksto, kitur susitariama atėjus 
statybos laikui. Dažniausiai būdavo pasitikima žodiniu su
sitarimu, tačiau kai kur, ypač Kabelių apylinkėse, būdavo 
duodama keliasdešimt rublių užstato. Be dailidės, dar bū
davo samdomi du trys darbininkai, kuriuos samdydavo 
dažniausiai pats dailidė, pasirinkdamas labiau pratusius 
prie statybos darbų. Kai kurie dailidės darbininkus atsi
vesdavo patys. Maitindavo šeimininkas, bet naši taikyda
vo, kad dailidė ir darbininkai turėdavo savo maistą. Kar
tais šeimininkas pats pasamdydavo darbininkus arba pa
dėdavo su savo šeimos nariais.

Pastato vietą parinkdavo pats šeimininkas. Ją nulem
davo praktiniai sumetimai, reljefas. Gyvenamąjį namą sta
tydavo arčiau kelio, kitus pastatus — toliau. Seniau, kai 
nebuvo šulinių, taikydavo statyti netoli upelio. Be to, žiū
rėdavo, kad pastatai stovėtų ant blogesnės žemės, o dar
žui liktų geresnė. Stengdavosi statyti aukštesnėje vietoje, 
kad būtų sausiau, kad gerasis gyvenamojo namo galas 
daugiau gautų saulės, o prie kluono būtų galima džiovin
ti šieną, kad durys būtų į saulę. Tiesa, laikytasi ir tam 
tikrų vietos parinkimo prietarų: nestatyti sudegusio na
mo vietoje arba tokioje vietoje, kur kas nors anksčiau 
gyveno ir jam nesisekė. Kiek plačiau žinomas įsitikini
mas, kad užguldyti pamatus, t. y. pradėti statybą, buvo 
stengiamasi per mėnulio pilnatį (ant seno) ar prieš pilnatį. 
Net medžius miške pjauti reikią apie pilnatį, bet ne jau
nam mėnuliui esant, „kad kirmėlės neėstų".
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Tam tikri papročiai lydėdavo ir patį pamatų užguldy- 
mą. Pamatais čia vadinamas pirmasis sienojų vainikas, 
dedamas ant didesnių lauko akmenų po kertėmis (vienur 
kitur ir po pačiu sienojumi). Neturėdami tinkamų akme
nų, pamatus dėdavo ant medinių trinkų. Dedant pirmąjį 
vainiką, gerojo galo kertėje, kur paprastai stovi stalas ir 
kabo paveikslai, būdavo iškertama duobelė arba kryžke- 
lis. Į šį kryžkelį dėdavo šventintų žolių, paprastos arba 
šventintos (šventos Agotos) duonos, druskos ir pinigą. 
Kai kas dar dėdavo gyvsidabrio, kad gyvatės neitų į 
namus. Šventos Agotos duonos dėdavo nuo gaisro, šven
tintų žolynų — nuo griausmo, nuo dvasių (arba, augant 
mergaitėms, „kad būtų jų -vainikas laimingas"), pinigą,— 
kad namai būtų turtingi, „lankytųsi pinigai". Iš visų mi
nėtų dalykų populiariausias ir labiausiai naudojamas yra 
pinigas. Vienur stengdavosi dėti būtinai baltą pinigą, ki
tur, jei turėdavo,— auksinį, dar kitur — bet kokią mone
tą. Šis paprotys pasiekė ir mūsų dienas. Teko girdėti, kad 
prieš kelerius metus, statant namą, buvo užmiršta į pir
mąją kertę įdėti pinigą. Tik uždėjus antrą sienojų vaini
ką, šeimininkė atsiminė. Teko nuimti rąstus ir „įdėti, kas 
reikia". Be to, „seniau kai kur dėdavę pirmon kertėn nu
kirstą vištos galvą". Šis paprotys dabąr beveik nežinomas.

Uždėjus pirmąją sienojų eile, dailidę ir darbininkus 
pavaišindavo, dailidę ta proga šeimininkė kartais apdo
vanodavo rankšluosčiu ar stuomeniu, t. y. drobės gabalu 
marškiniams. Vis dėlto dažniausiai dailidės, kartais ir vi
si statybininkai būdavo apdovanojami iškėlus vainiką ir 
užbaigus visus darbus.

Užguldžius pamatus ir pavaišinus statybininkus, kokias 
dvi keturias savaites vykdavo darbai. Statybos darbus 
retkarčiais paįvairindavo nedidelės talkos sijoms ant sie
nų užkelti ar gegnėms pastatyti. Šie talkininkai paprastai 
dalyvaudavo ir vainiko iškėlimo vaišėse. Vainiko iškėli
mas čia visur žinomas ir iki mūsų dienų išlikęs paprotys. 
Vainikas keliamas kartu su pirmąja gegnių pora. Sujun
gus gegnių galus, viršuje pritvirtinamas vainikas, nupintas 
iš medžio šakelių arba žolynų. Nupina ir pritvirtina jį pats 
dailidė.arba kas nors iš darbininkų. Labai dažnai kartu su 
vainiku prie gegnių prikalamas ir medinis kryželis, o kar
tais iš medžio padaryti nedideli dailidžių įrankiai: pjūklas 
ir kirvis. Vainikas keliamas gerajame namo gale ir išbūna 
paprastai iki stogo dengimo.
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Vainiko iškėlimo dieną daromos vaišės. Darbus buvo 
stengiamasi sutvarkyti taip, kad gegnes ir vainiką keltų 
pavakare. Jeigu matydavo, kad nespės, pasikviesdavo tal
kininkų arba paskubėdavo patys. Vaišės prasidėdavo va
kare, kartais užtrukdavo visą naktį. Vaišių maistas buvo 
įprastas: šeimininkė privirdavo mėsos, prikepdavo blynų 
ir kt. Seimininkas pastatydavo degtinės, parveždavo sta
tinaitę alaus. Kai kur statybininkai, iškėlę vainiką', šei
mininką sodindavo ant suolo ir pakilodavo. Jei būdavo 
baigti visi sutartieji darbai, šia proga šeimininkas su dai
lide ir darbininkais atsiskaitydavo. Jei sutartu laiku buvo 
atliekami kiti darbai (grebėstavimas, skliautų apkalimas 
ir pan.), taip pat buvo atsiskaitoma, o darbininkai išeida
vo baigę šiuos darbus. Išeidami darbininkai šeimininkams 
palinkėdavo gero gyvenimo, kad nieko netrūktų, būtu 
laimingi, kad namas ilgai stovėtų, „kad ant vietos supū
tų". Šeimininkas savo ruožtu padėkodavo dailidei. Ta 
proga kai kur dailidė ir darbininkai vėl būdavo vaišina
mi. Kartais pastatydavo degtinės ir pats dailidė. Tačiau 
dažniausiai būdavo tik vainiko vaišės. Retkarčiais šeimi
ninkas dailidę pa veždavo iki jo namų, ypač kai už dar
bą būdavo sutarta ne pinigais, o natūra, pavyzdžiui, grū
dais.

Kitus darbus — langų, durų, lubų sudėjimą — atlikda
vo staliai. Jie savo nuožiūra pagražindavo langų rėmus, 
langines ir kt. Krosnį plūkdavo arba pats šeimininkas, ar
ba kviesdavosi į talką keletą kaimynų. Jei arti molio ne
turėjo, veždavo jį su talka. Aslą plūkdavo patys namiš
kiai. Stogą dengdavo dažniausiai samdytas stogdengys. 
Jei mokėdavo, stogą dengdavo pats šeimininkas, bet tai 
būdavo rečiau. Pamatus sutvarkydavo taip pat pats šei
mininkas. Pamatai į žemę nebuvo įleidžiami, tik po apa
tiniu sienoj ūmi prikišdavo akmenų. Jungiamąja medžia
ga naudodavo molį ar kalkių skiedinį, kartais dar papra
sčiau — akmenis užpildavo žemėmis.

Įsikelti į ką tik pastatytą ir įrengtą namą stengdavosi 
per mėnulio pilnatį, „kad pilna pirkia būtų". Taip pat 
buvo tikima, kad naujame name prieš kraustantis turi 
pabūti koks gyvas daiktas: todėl trumpam įmesdavo ka
tę ar vištą. Pradėjus kraustytis, pirmiausia buvo įnešamas 
kryžius arba šventas paveikslas. Pats šeimininkas įėjės 
persižegnodavo, kartais ir namą peržegnodavo. Tik tada 
jau nešdavo daiktus. Pirmą kartą užkurdami ugnį naujo- 
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je krosnyje, ją peržegnodavo. Kai kurios šeimininkės kur
damos žegnodavosi kiekvieną rytą.

įkurtuvių vaišės daugiau žinomos pietinėje dalyje. Čia 
joms specialiai buvo ruošiamasi, pagaminama gardesnių 
valgių, prikepama pyrago, nusiperkama gėrimo. Įkurtuvės 
priklausydavo nuo šeimininko išteklių ir kaip spėdavo 
joms pasiruošti. Paprastai taikydavo daryti įkurtuves per 
kokias nors šventes, sakysim, atlaidus, nes, be artimesnių 
kaimynų, į tokias vaišes atvažiuodavo ir giminių.

Nauji namai būdavo šventinami. Kunigą kviesdavo 
arba specialiai šiam reikalui, arba pasinaudodavo proga, 
kai kalėdodavo ar netoliese atvažiuodavo pas ligonį.

Žmogus, pirmą kartą apsilankęs naujame name, šei
mininkams paprastai palinkėdavo ilgai ir laimingai gy
venti, būti visko pertekusiems ir pan.

Prieš varant į naują tvartą gyvulius, tvartai būdavo 
parūkomi šventinto kadagio (ėglio) dūmais. Į naują kluo
ną pirmą kartą kraudami javus, dėdavo švęstą verbą ar
ba pelyną, kad pelės rugių nekapotų. Statydami tvartą, 
kiaulių garde stengdavosi įdėti dvilypio medžio slenkstį, 
kad kiaulės geriau vestų paršiukus. Statant gyvenamąjį 
namą, buvo žiūrima, kad sijų (balkių) skaičius nebūtų 
porinis. Mat, esant poriniam skaičiui, kas nors mirsiąs. 
Nedėdavo ir perkūno trenkto medžio, kad į pastatą ne
trenktų perkūnas.

Jaučiamas šioks toks skirtumas tarp tų pačių papročių 
kaimuose į šiaurę ir į pietus nuo Gudų girios. Iškilmingos 
įkurtuvės, dalyvaujant kaimynams ir giminėms arba dai
lidės išankstinis užprašymas duodant rankpinigių daugiau 
žinoma pietiniuose kaimuose. Didesnės talkos bei greites
nis statybinės medžiagos suvežimas labiau buvo prak
tikuojamas arti Gudų girios esančiuose kaimuose, pvz., 
Musteikoje.



ŽMONIŲ ŠNEKTA

Šnektos apžvalga.

ALOYZAS VIDUGIRIS

Dubičiai yra viena piečiausių mūsų respublikos apy
linkių Baltarusijos TSR pasienyje. Lietuvos TSR žemėla
pyje ji sudaro savotiškos formos pusiasalį, įeinantį į Varė
nos rajoną. Į pietus nuo Dubičių ir Ūlos upės yra tik Stoju 
ir Raku (Rokų) kaimai, o į šiaurryčius — Šilinių ir Kalvių 
kaimai. Toliau šias apylinkes supo natūralios gamtinės 
kliūtys, trukdžiusios gyventojams bendrauti — miškai, pel
kės ir buvę ežerai (Pelesos, Dubos, Ramanävo).

Daugumas apylinkės gyventojų yra lietuviai, taigi ir 
vyraujanti kalba yra lietuvių. Kiek daugiau baltarusių ir 
lenkų (tiksliau baltarusiškai ir lenkiškai kalbančių žmo
nių) gyvena Raku ir Kalvių kaimuose, o kitur — tik atski
ros šeimos ar asmenys (daugiausia „mergos iš gudų prite- 
kejį" arba „vyrai an(t) namų atajĮ). Kaimynai palyginti 
neblogai moka arba supranta vieni kitų kalbą: lietuviai — 
baltarusių ir lenkų, lenkai ir baltarusiai — lietuvių. Be to, 
daugumas moka ar supranta rusiškai. Taigi daugelis šio 
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krašto gyventojų yra dvikalbiai, trikalbiai ar daugiakal
biai.

Nevienodai kalbiniai santykiai klostėsi Dubičių kaime, 
ypač rytinėje dalyje. Nors bemaž visi Dubičių kaimo gy
ventojai nuo seno buvo dvikalbiai ar trikalbiai, tačiau 
pagrindine bendravimo kalba išlaikė gimtąją lietuvių kal
bą daugiausia tik vakarinė kaimo dalis (maždaug iki Ma- 
taros upelio, kuris dalijo kaimą pusiau). Si kaimo dalis, 
nutįsusi į Dubos ežero pusę, vadinosi Dubičiai. Ry
tinė kaimo dalis, ėjusi baudžiavą Rodūnios klebonijos 
dvare1, vadinosi Kunigiškiai arba tiesiog Kuni
gysta („baudžiava"). Ji XIX a. pabaigoje bei XX a. pra
džioje buvo pradėjusi sparčiai slavėti. Daugelis šios kai
mo dalies gyventojų ėmė laikyti save lenkais ir kalbėti 
maišyta lenkų—baltarusių („po-prostu") kalba. Pastaruoju 
metu panaši padėtis yra išlikusi tik Kalvių kaime. Raku 
kaimas, rodos, iš seniau yra baltarusių gyvenamas ar su- 
baltarusėjęs. Daugumas Dubičių rytinės kaimo dalies, t. y. 
Kunigiškių, gyventojų, anksčiau šeimose lietuviškai nekal
bėjusių, bet visą laiką mokėjusių, dabar dažniausiai kalba 
lietuviškai.

1 Dubičiai ilgą laiką buvo Rodūnios parapijos filija. Žr. Synodus 
diocesana Vilnensis...— Vilnae.— MDCCXLIV.— P. 64—65; Executorum 
dekretum de Limitibus dioecesis Vilnensis.— Vilnae, 1854.— P. 60.

Tarmei ir vietovardžiams tam tikros įtakos galėjo turėti 
Ūlos upė, skyrusi Vilniaus ir Gardino gubernijas. Žmonės 
pasakoja, jog ši riba dalijusi į dvi dalis abipus upės išsi
dėsčiusi Krokšlio (plg. krokšti, „kriokti, ūžti, šniokš
ti") kaimą. Ši vardą išlaikiusi tik rytinė kaimo dalis, buvu
si dešinėje Ūlos pusėje ir priklausiusi Vilniaus gubernijai. 
Antroji-kaimo dalis, įėjusi į Gardino guberniją, buvusi pa
vadinta slavišku vertiniu Šurnas, nors niekas neatsime
na, jog čia, be lietuvių, kas nors kitas būtų gyvenęs.

Palyginti anksti šias apylinkes pasiekė lietuvių litera
tūrinės kalbos žodis. Daugumas tarmės atstovų nemaža 
savo tarmės fonetinių, morfologinių ypatybių ir leksinių 
dialektizmų gali lengvai pakeisti Ik. atitikmenimis. Taigi 
dabartinė Dubičių tarmė nevienalytė, ir susekti tradicinės 
tarmės sistemą nėra lengva.

Dubičių ir gretimų (Rūdnios, Kaniavos, Vydėnių) apy
linkių šnekta priklauso vadinamųjų vakarinių dzūku arba 
pietinių aukštaičių tarmei. Bemaž kiekviena apylinkė, 
be bendrųjų bruožų, turi specifinių, siauriau vartojamų 
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ypatybių. Iš minėtų apylinkių specifinėmis ypatybėmis iš
siskiria Dubičių šnekta. Tai pastebi ir aplinkinių kaimų 
gyventojai. Pvz., Rudnios ir Kaniavos gyventojai dubičė- 
nus vadina anysais (dėl įvardžio anas, and vartojimo) ar
ba kačarokais (dėl priebalsių kietinimo).

Šiame straipsnelyje pateikiami būdingesni tradicinės 
šrektos ypatumai ir naujesni kalbos faktai. Daugiausia re
miamasi autoriaus (1963, 1969, 1971 m.) ir kai kurių kitų 
(1952—1972 m.) surinkta medžiaga2. Vertingesni yra pir
mųjų (1952 m.) šio krašto tarmių tyrinėtojų J. Dovydai
čio (Dubičių ir Rudnios apyl.) ir M. Svirsko (Kaniavos 
apyl.) užrašyti tarminiai tekstai.

2 Medžiaga saugoma Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Lietuvių 
kalbos ir literatūros institute. Dubičių ir gretimų apylinkių tarmės tirti 
1952 m. čia pirmą kartą buvo atvykusi Lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto suorganizuota dialektologinė ekspedicija. 1960 m. pakartotinai 
Rudnios tarmę tyrė A. Verbiękaitė. Vėliau 1969 m. čia lankėsi to paties 
instituto leksikografai A. Balašaitis, I. Emanytė, K. Pakalka, K. Vosyly- 
tė. 1971 m. kraštotyros ekspedicijos metu tarminių tekstų ir kitokios 
kalbinės medžiagos užrašė Vilniaus V. Kapsuko universiteto studentės 
V. Gudžiūnaitė, M. Kuncevičiūtė, Z. Lukošiūtė, I. Sisaitė, N. Simelio- 
nytė, Z. Simėnaitė, R. Uščinaitė, A. Vaicekauskaitė. 1972 m. čia rinko 
medžiagą universiteto suorganizuota dialektologinė ekspedicija: V. Čer
niauskaitė, L. Lankelytė, G. Lukoševičiūtė, V. Mickevičiūtė, J. Paliony
tė, E. Paulauskaitė, D. Pranskietytė, A. Pužas, J. Sprindytė, B. Stundžia, 
M. Žebrauskaitė, vadovas doc. A. Pupkis.

3 Lk. ai išvirtęs į ei žodyje beigti~ baigti Gis dzūkų tarmėms yra 
naujas, plg. šen. gynėti) greičiausiai dėl kitų priežasčių.

Fonetinės ypatybės. Balsynas. Žodžio pradžios_ Ik. 
e, ei šnektoje dėsningai atliepia a, ai, pvz.: agi e, aina, 
apaše. Lk. pavyzdžiu kartais pasakoma ir eiti, ėrzina. Kai 
kurie Dubičių ir kitų kaimų atstovai vietoje balsio a ne
retai taria neaiškų vidurinės eilės garsą э, pvz., motais 
msris, širdels msrib— motule mand, širdele mand, grą
žas— gražūs. Dažnai taip pakinta tvirtagalės priegaidės 
dvigarsių a+i, 1, m, n pirmasis dėmuo, pvz.: sikim Tl hsi- 
kim, sina3, dslgė, ksmpas, ksrtas, vyrai, dažniau sakoma 
dina, kampas, kartas.

Mot. gim. vns. įnagininko Ik. galūnės balsiai -a, -e 
atliepia šnektos -u, -i, pvz.: gūdi~gudė, karvi, kóju, pe
lu, rykštl, ugniii ugniä. Panašiai pakitę ir iš šio links
nio atsiradę prieveiksmiai (kadū||kadūs, t adų), taip pat 
vns. vietininkas (ryti, tvarti, vakari).

Vadinamuosius Ik. nosinius ą, ę atliepia šnektos ų, į, 
pvz.: grįžia — gręžia, grąštą— grąžtą, sąspara, t'įsia, tą
sęs, žąsis.
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Tvirtaprade priegaide kirčiuotų mišriųjų dvigarsių i, 
u+1, m, n, r pirmasis dėmuo pailginamas, pvz.: dūrc, ilgas, 
kūle, linga, skundžia, širvas.

Kai kurie (dažniausiai dvikalbiai ar daugiakalbiai) 
šnektos atstovai labai nesistėmingai dvibalsina o, ė, 
pvz.: biega, duovanuoja, mūotera, tievas, dažniau sako
ma bėga, drobė, tėvas, žodis.

Tarp priešdėlio ir šaknies atsidūrusi sangrąžos dalelytė 
si dažniausiai yra be i, pvz.: paskelta, pasprašė, prazdėjo, 
sūspeni, sustrdukus.

Nedėsningai pasitaiko išlaikyta senoji kai kurių žodžių 
forma, pvz.: aūtaras „antras", antarapluoštės (pakulos), 
kelinės, vėlinąs. Jaunimas jau dažniau sako: antras, kel
nės, vėlnias. Vėliau įspraustas balsis a yra žodyje skie- 
daraitė „skiedraitė, skiedrelė".

Priebalsynas. Pagal priebalsių t, d prieš prie
šakinės eilės balsius ir afrikatų č, dž vertimą į c, dz (cik, 
dziegas, dzvldešimc, dziedovanä „javai, gėrybė", dziūna, 
stačiai, träcas) šnekta priklauso pilnojo dzūkavimo plo
tui. Dėl paradigmų išlyginimo nepakito formos: blakutių 
„blakių", dedių, vuogaitių,- gydiaus, metiaū, pastatiau, su- 
skaitius. Dabar dėl Ik įtakos neretai sakoma ir dirbt, 
mačiaū, skaičiau, tik ir kt.

Tarmei labai būdingas priebalsių 1, r, š, ž4 ir afrikatų 
č, dž kietinimas, pvz.: are, canui, drave, laidza, ргырегка, 
r alkia, šjpecal, šūpecu, šaudai, važūoja, žčmtas, žurgas, 
žūrau.

4 Sporadiškai pasitaiko sukietėjusių ir kitų priebalsių, pvz., d (sal
de), v (vaiste). 1971—1972 m. studentės užrašė kietų s (prūsuva, šanas, 
sasuoj „sesuo").

Nemaža priebalsių supanašėjimo ir išpanašėjimo atve
jų. Be įprastinio dusliųjų priebalsių skardėjimo (plg., 
abdabójo, atbėgo, pazdäro, suzgausim), šnektoje jie dar 
suskardėja prieš j, I, m, n, r, v, pvz.: až jau buvau; iž mo
kyklos; kab lietaūz buvo; jaz verkiat.

Priebalsis n prieš p virsta į m, pvz.: impili, impjduta, 
impulc, simplas (metatezė iš silpnas).

Neretai atskiri supanašėję priebalsiai susilieja į vieną, 
pvz.: adaryk, aduoc, apilc, avyniok, uslžibi, ušalo.

Prieš priešakinės eilės balsius palyginti dažnai pasi
taiko įvairių priebalsių išvirtimo atvejų:

g>d: deras ~ geras, pasodelio ~ pasogėlio, treldį—trei
gį, vėdėlaitės ^vegėlaitės, vėdėles~ vėgėlės.
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d>g: dzigele~ dideli, gedam~dedam, gengiü~den
giu, gešimci ~ dešimti, neusimgėm~neužsimdėm, vange- 
nio ~ vandenio.

t>k: kekis~ tekis, televizorius ~ televizorius, kėvas~ 
tėvas, in kį~į tį „ten", kikras~ tikras, mergaitei ~ mer
gaitei, pamokei ~ pamotei, tvarki ~tvarti „tvarte".5

s Pirmasis ir daugiausia tekių pavyzdžių 1952 m. iš Dubičių apylin
kės yra užrašęs tautosakos rinkėjas ir kalbininkų talkininkas Jurgis Do
vydaitis. 1971—1972 m. ekspedicijų metu vienas kitas tokio išvirtimo 
pavyzdys užrašytas dar iš Rudnios ir Kaniavos apylinkių.

Esti priebalsių pridėjimo ir įspraudimo atvejų. Ypač 
dažnai pridedami priebalsiai j, v, pvz.: jėda,jievė, pa- 
jieškok, sesuo j, tešmuo į; vuodas, vūoga, nuvsejo. Rečiau 
pridedamas s, pvz.: skregždės, skustelė „nosinė" (plg. 
baltarusių хуста, хустка), snagė „naga".

Po s arba š prieš r paprastai įspraudžiamas t, pvz.: 
austrė, nastrai „bumą“, nėstravas „kraujažolė", straub
lys „vaivorykštė".

Morfologinės ypatybės. Daryba. Šiam kraštui labai 
būdingas mažybinės, maloninės reikšmės žodžių vartoji
mas su priesagomis: -aitis, -ė (draugaitė, galvėitė, gyvu
lėmis, upelėitė, vaikaitis, vyraicis, žmogaicis), -elis, -ė 
(labai įvairuoja šios priesagos tarimas, plg.: gūštaele, kųs- 
nselis, suolėlis, šerdeele, rečiau kalnelis, laukelis, tiltelis j| 
ciltėlis, vaikielis, mergela, žmoriėla (šauksm.), žuvelių), 
-ytis, -ė (akytė, kelnytės, plonytė, šunytis), -ūkas, -ė (ark
liokas, gurulukas „trupinėlis", nedzidukas, moterukės, so- 
dzūkas, vagelukės), -ulis,, -ė (drobule, lietulis, motule), 
-utis, -ė (aglutė, bobūtė, langutis, mažukucis).

Iš kitų būdingesnių ar retesnių priesagų minėtinos 
tokios: -yba (pikcyba, sėdzyba), -ykštis, -čia (botagykš- 
čis, dabarykščia, pečiavykščis „pakrosnys", senykščis, te- 
vykščia „tėvynė"), -ynas, -a (kiškynas, vilkyndi), -ysta 
(kunigystė, senystė), -ojys (avižojai, bulbojys, miežojai), 
-urna (klampuma, sausumė, tankumė).

Sudurtiniai žodžiai paprastai išlaiko jungiamąjį balsį, 
pvz.: antarėpluoštė, arklavirvė, barūvedė, linažiedė, ru- 
damėsės, sūramaišis, šienapjūvys, šunatakis, vienūmarš- 
kinis, viešakelis, rečiau dvarponis, saūsmedzis, žėmvuo- 
gės.

Veiksmažodžiai palyginti dažnai sudarinėjami su prie 
sagomis -dyti (ataidzyc, išvezdzyc, padėdzyc, pėrsidzyc, 
sumezdzyc, u(ž)simdzyc) arba -(d)inėti (apdarinėc, išar- 
dzinėc, išmezdzinec, nutraukdzinec, patiesdzinec, prikel- 
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dzinėc, sumuždzinėc). Šių priesagų įsigalėjimą šnektoje 
greičiausiai sąlygojo baltarusių ir kitų slavų kalbų ypa
tybė — iš įvykio veikslo veiksmažodžių priesaginiu būdu 
pasidaryti eigos veikslo formų (porų), plg. baltarusių 
вывесщ-вывадзщь, памагчы-памагаць, nepaiui-nepaxa- 
Д31ЦЬ.

Baltarusių kalbos pavyzdžiu kartais vartojami ir prieš
dėliai, pvz.: atšalo gaidzys skėlturį (plg. адмарожваць), 
atraukė kojų (адарваць); bulbditės visos padzuvo (пасах- 
нуць), prlkliudza pirštu, (прыкасаца, прыкаснуца); da
bar usifgo jój (захварэць, забалець). Be dažno priešdėlio 
da-, šnektoje vartojamas skolinys raz- (plg. brus., rus.: 
раз-), pvz.: aš su juo rasivejaū (разысщся, расхадзщца), 
supjovė tų bažnyčių ir rdzvertė (развамць, разруппць). 
Vietoj priešdėlio už- retkarčiais pavartojama Rodūnios ir 
Varėnavo apylinkėms būdinga forma žu- (<užu-), pvz.: 
žudarė, žumoka, žuvirtj (plg. dar daiktavardį žuogana 
„užuogana, žemės rėžis").

K a i t y b a. Daugelis kaitybinių ypatybių taip pat bū
dingos pietinių dzūkų šnektoms.

Priebalsinio kamieno daiktavardžių vns. kilm, ir dgs. 
vard. galūnės -es paprastai sutampa, skiriasi tik kirčio 
vieta, pvz.: rudenės, seserės ir dukteres, sėseres, šunes, 
bet piemenal, vandenai. Galūnę -es turi ir i kamieno dgs. 
vard. avės, dūręs, žuvęs, žvėres, bet vns. kilm. avies, žu
vies, žvėries. Žodis žvėris greičiausiai baltarusių ir rusų 
kalbų pavyzdžiu yra moteriškosios giminės, plg. vns. 
naud. žv'ėrei, žvėrSle.

Išlaikoma priebalsinio kamieno senoviška vienoda dgs. 
naud. ir įnag. galūnė -imi, pvz.: ar tėvas nedavė avimi 
(rč. avimi) gėrc, rnotka dalina dukterimi rūbtis; daug 
žmonimi (|| žmonimi) nuostolio; su akimi (rč. akimi) jau 
ragiu; ūdras gelažimi gaudo; paima dancimi ir gniaužo; 
apkraudzinėj mokescimi, pirma buvo šaJcis nakcimi.

Visų kamienų dgs. Vietininko įprasta galūnė yra -sa, 
pvz.: ausysa, jėgliuosd, krūmuosa, šalysa.

Vidaus esamojo vietininko (inesyvo) ir vidaus eina
mojo (iliatyvo, direktyvoj formų vartosena dažniausiai 
sukeista vietomis, pvz.: tokion bakdžėn ir gyvenu apsa- 
manójusion, žemėn drūta, dangun aukšta; skaityklon dzir- 
bau; akmenų buvo lulžifi; jėgliuosa laidžia; jis (anas) už 
kdrvės ir namie (namo) graiciaū.

Užrašytos šios skirtingos nuo Ik. vns. šauksm. formos: 
Broniuje, alk padėsi! vaikeli (|Į valkele), gal kur yrd? 
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dziedule, papöryk; Vincu (plg. vns. vard. Vincus), kūmai, 
vilkas!

Įvardžiuotinių formų daugiausia išlaikę įvardžiai, pvz.: 
jiej buvo užkėtį visų Vilnių, itoj dukra vyresnė; o jój 
kdrvį ar pardavė? su juo j bėda; nežnia, katroj senesnė; 
k&pa ir kici, kurie] vesėilion suprašyci; tój tai jau prä- 
deda vaikščoc; tuoj pusiu važavom.

Apie Rudnią ir Kaniavą 3 asm. įvardis jis dažnai ta
riamas be į, pvz.: kad is an mėsos usiritįs, da j ėdė vištos 
ir ių kiaušiniai. Seniau dubičėnai paprastai vartojo asme
ninių įvardžių vardininko formas anas, ana, anys, anos, 
tačiau dabar jau pasakoma ir jis, jój (|| jy), jiej, jös.

Veiksmažodis taip pat turi nemaža savitumų. Salia 
esamojo 1. atematinių formų lieke, miėkc, nefšči gana daž
nai vartojamos įvairios kontaminacinės formos: liėksma, 
liėksna, pasiliėnka, linka, miėksma, įsimiėksta, pamiėnga.

Kai kurie Ik. o kamieno veiksmažodžiai tarmėje yra 
ia kamieno, pvz.: girdzia, junkia, kifikia, kirkia, kliudzia, 
mokias, ródziasi, südzia, šildzia, vilgia. Pagal šias formas 
kartais pasakoma ir sėdžias, dažniau sėdas, sėc<sėdzi.

Atskiri Ik. priesaginiai veiksmažodžiai tarmėje varto
jami be priesagų, kito kamieno, pvz.: gūdo „gadina", plg. 
pagadė, gružo „grąžina, gręžia", neusirdko „neužsiraki
na", sodo, -ė „sodina, -o", vado, -ė „vadina, -o“. Kai 
kurių veiksmažodžių pakinta tik būtojo 1. formos, pvz.: 
pagovė, sugrūdė, supuvę.

Sangrąžiniai veiksmažodžiai rūstis, sėstis, stotis nere
tai išlaiko galūninį kirčiavimą, pvz.: rados, sėdos, sto
jos, stojosi.

Busimojo laiko vns. 1 asm. formantas s paprastai yra 
kietas, pvz.: aisti, bėksu, būsu, dūosu, paliksi!, pareisū. 
Jaunesnioji karta jau dažniau sako: aisiu, bėksiu, pirksiu.

Tariamosios nuosakos formos turi .būdingas vakari
niams dzūkams galūnes -tau, -tai, pvz.: būtau, darytau, 
gautau, noretau, patariau, būtai, paklaustai, paprašytai.

Senesnieji šnektos atstovai kartais išlaiko ilgesnę lie
piamosios nuosakos vns. 2 asm. formą, pvz.: alke, mie- 
gókfije, pagirdzyke, dažniau atalk, dabok, sėsk. Panašios 
yra ir bendraties formos: išausce, pastovėce, dažniau daf- 
buic, kloc, suverpė.

Sintetinės geidžiamosios nuosakos formos retos, pvz.: 
teguli, temiengiė. Įprastinės analitinės formos, sudarytos 
su testą, kartais tegufi), pvz.: t ėsta būna, tėsta ir ji atais, 
pabaliavös, tegul aina, būna.
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Iš veikiamųjų ir neveikiamųjų dalyvių dažniausiai var
tojamos būtojo laiko formos. Vietoj dalyvių vyr. ir mot. 
gim. vns. ir dgs. vardininko dažniausiai vartojamos api
bendrintos bevardės giminės formos su atitinkamomis ga
lūnėmis -ę, -a, pvz.: jau jö tėvas apsiginu (gimęs) buvo; 
cik lūs daiktas likį, kur stove j pirkia; jo žmona suzdrau- 
gūvį su lenkais; ten tvartai nauji buvo pastacyta; tj nau
jas kelias padaryta. Veikiamosios rūšies esamojo laiko 
dalyvių formos retos: bėgancys, stovincys.

Linkstama apibendrinti ir pusdalyvio formą su -dama, 
pvz.: a'ina kai ko vyzdėdama (ieškodama); žydas rėkia 
skrizdama (greitai bėgdamas); ciej čigonai šokdama, dai
nuodama aina iš ižu stalo. Kartais pusdalyvio formos pa
vartojamos vietoj padalyvio arba dalyvio, pvz.: nu, jam 
beeidamam tėp pastaikė, pasciko, nu, beaidamam. Vis 
dėlto dažniau sakoma: pirma pagau malkų vėžanc; da
boja cik, kad kur pamiegojus, prašomaiiävus.

Šnektoje daug vartojama jvairių prieveiksmių, pvz.: 
atskiruö „atskirai", basaminč „basnirčia", daftės || dabar
tės, daugės „daugiau", gražickai, išilgo „išilgai", kiekas 
„kiek", namiepi, namopi, nū(n) || nūnai, ovaš „gerokai", 
papori, pavieniai, pradieniai, stačiai „tiesiog", su visdi, 
užkūkuvakar „užužvakar", vis lygu. Prieveiksmiai su vi- 
sdi ir vis lygu veikiausiai atsiradę iš rusų ar baltarusių: 
со всем, ca усем, все ровно, усе paįfao.

Iš sintaksės pirmiausia minėtini įdomesni prie
linksnių ar jų formų vartojimo atvejai. Sustabarėjusiose 
prielinksninėse konstrukcijose (ypač su ik Į| lig, po, prig) 
pasitaiko senovinė iš priebalsinio ir i kamieno daiktavar
džių atsiradusi vns. naud. galūnė -i. Šie ir kiti prielinks
niai pateikiami pirmųjų raidžių alfabeto tvarka:

anta „ant", dažniau an: anta ryt neša papenėc kiau- 
las; an duobių pamušta kelias; an kapų prašė pavėrkauc;

apie „į, palei": apgūrina (rugių pėdus) apie akėčias; 
dūręs adaryta — apie žūmį nėra dūmų;

ik(i): ik klūpsci iš purvyno neišbrendzi; karūomenėn 
paima ik keturiom dešimtim pėnkeliais metais; iki pirmai 
valandai;

in „į, pas": upele ciä in Gudų šalį; vilkai ataina .in 
gyvulius;

lig(i): laikės lig gali; aš ganiaū под lädo ligi lädo; 
aprašė под galvos lig žamei; kol' daväro lig marškiniais;

под II nug || nuo(g): atmūždo vienas под kito,- nug žmo
nių girdžiu; jau vaikai prizdėdinėja nuog vaikų;
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pas: dovanas deda pas valkų lovytėn; stuburys stove j 
pas pečių;

per: per metūs negalėjau vaikščioc; nesėta peržiėm;
po: pirkiä po šitai šaliai; po visais trajais langeliais 

pasldidau; reikė j po siūlall suvefpc; šaukia pavardi; jie 
dar tūri pakarvl; po tuoj (iš to) supranci, kad jój tuojau, 
guls;

prig U prėg || prie(g): prieg arkliais tarnavau; prie(g) 
nūotekai draugditė; prig tvarti kiemas ir kluonienčt;

pro „apie, per": pro austrų išvaro gyvulius; aš papo- 
rysiu pro sävo dziėdų;

už, rečiau žu: nakčia už blakutiiį an pečio nėseka gu- 
lec; prlzglaudė žu kampo.

Kitaip negu ik. esti vartojami ir linksniai, j>vz., klm. 
kibą bėk, Jonelio pašaūk man,- o Jonas turės šitos 
spintos sdugoc; nūn aš paskėliau trijų valandų; 
įnag. jös karščiu pjovė; šitais karais jau buvo 
plūgai; ataina ryt! ir pietum i; žiemų šalčiu va- 
žūoja,- aš jö vestuvėm gimiau; laiko iliatyvas ataik 
pas^manl šeštadienin vakari; nedėti ö n neno
rim vakaru gyc; v i e nuo 1 i k to n sutko n mirė; žie
ma n sūara.

Tarmės leksika gana turtinga ir įvairi. Daug dia- 
lektizmų, t. y. žodžių, vartojamų tik tam tikroje teritori
joje. Daugelis jų žinomi paprastai didesnėje Pietų Lietu
vos teritorijoje. Bemaž kiekvieno dialektizmo vartojimo 
plotai yra skirtingi. Jų paplitimui susekti trūksta medžia
gos. Čia pasitenkinama tik jų suskirstymu į tam tikras 
aiškesnes struktūrines grupes. Kadangi žodis sudaro raiš
kos (formos) ir reikšmės (turinio) vienybę, todėl pirmiau
sia skirtini formos ir turinio dialektizmai.

Formos, arba raiškos, dialektizmai yra nevie
nodi ir savo ruožtu gali būti skirstomi į kelias grupes. 
Pirmiausia minėtini tokie žodyno leksiniai dialek
tizmai, kurie paprastai literatūrinėje kalboje arba nevar
tojami, arba kai kurie gali būti vartojami stilistiniais su
metimais daugiausia kaip sinonimai ar etnografizmai, pvz.: 
aidis „aida" (ištiktukas), apydėmės „plikas laukas", asys 
„tokia žolė, asiūklio rūšis", barūvedė „baro vedėja pjau
nant rugius ar raunant linus", bygzti „zysti, dūgzti", birz- 
gėti „t. p.", bobingė „juodasis serbentas", bradnūs, -1 „lan
dus, -i" (b. karvė), brizūklis „pagaliukas drabužiams su
segti vietoje sagos", bučiukas „kankorėžis", brūznyti 
„bruzdinti, trinti", būkterėti „suduoti" (b. spragilu), būk- 
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sas, -d „baužas, -a", dienagóti „drauge susirinkus dieną 
leisti“, plg. dienagótojas, -a, duja „puri lengva žemė, 
durpžemis“, gamulä „baužis, beragis“, gynėti „baigti", 
plg. pagynä „pabaiga", grambuolys „juodvabąlis“, grumz- 
ti „dundėti, aidėti", gruzulys „grumstas", gūrinti „trupin
ti, daužyti", gurulys „trupinys", ińkratalas „impilas", 
„kamblys „kamieno drūtgalys", karikas „džiovinamų linų 
glėbys", kėrplė „supuvęs kelmas, medis", klupstis „kelis", 
köklikas (plg. 1. chochlich) „aitvaras, kaukas", kraūkti 
„kurkti" (k. varlės), kraūlyti „tvarkyti, dėlioti", kriaukšt! 
„krenkšti", k. r o kva „gegnė", kuksa „mažas, menkas gy
vulys", kukšterėti „šnibžtelėti, pakuždėti", kulščiuoti 
„šlubčioti", kupurna „kupstas", kušlas, -a „trumparegis". 
Jambas „daržovių stiebas, laiškas", lėmantas „verkavi- 
mas“, liulėti „liumpsėti", mankšta „skudurinis apavas, 
šliurė", nogėtis „norėtis", paraizgä „susukta tvoros vytis", 
pašinas „rakštis", pautas „kiaušinis", pautienė „kiaušinie
nė", poryti „pasakoti", pragėros „pragertuvės", punėlė 
„kiaušinio tuštuma", raketys „grūstuvas", ritynė „ritinys, 
ripka", rudlliai „žabokliai, žąslai", saldė „misa, šutinti 
miltai", sellas ,,kibiro lankas, pasaitas", skarlnis „rank
šluostis iš audeklo galo'.', skybelė „kriaukšlys", skujinė 
„pušinė", snaudės „katpėdės", stibukšlis „plunksnos 
kamblys", straigyti(s) „mėtyti(s)", strelgti „mesti", slramb- 
lys „stagaras", stramus, -i „status, -i”, suvartai (audžia s. 
„tokiu raštu, eglute"), šaras „pašaras", šatra „kartis", še- 
rekas „pakulinis audeklas", širvas, -ä, šleikštė „galąstu
vas, pustyklė", šleikščiūoti „pustyti", švykšti „šnypšti", 
tiese „dešinė", ūkas „aidas, garsas", varmas „sparva", 
viešnagė „vaišės", viešnagėti „svečiuotis", zgraja „išdy
kėlis, landuolis", zgrajóti „išdykauti, visur įkyriai lįsti"; 
žėntinė f,užkurinė", žilgūtis „karklo rūšis", žilvis „karklo 
rūšis, metūgė".

Antrą didesnę raiškos arba formos dialektizmų grupę 
sudaro vadinamieji darybiniai (morfologiniai) dia- 
lektizmai, t. y. žodžiai, kurie nuo atitinkamų Ik. ir kitų 
tarmių žodžių skiriasi priesagomis, priešdėliais, kamien
galiu, gimine, skaičiumi ir pan., bet turi tą pačią šaknį. 
Dalis jų jau minėta darybos skyriuje.

Žodžiai, turintys skirtingas nuo Ik. priesagas, pvz.: 
aukščynokas „aukštielninkas", bdkuoti „baksnoti, baksė
ti", čirškinys/čirškutis „sausas medžio spyglys, skuja", 
dėdinga „dėsli", dulksėnti „smulkiai lyti, dulkti", gilumėi- 
nė „giluma, gelmė", grebóti „grėbti, grėbstyti", katinys 
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„katinas", katukas „kačiukas, katinukas", kutkudekti 
„kudakinti", lingėti „linguoti, liumpsėti", maumurys „mo- 
muo, maumuo", myli „minti, pri-, su-minti", murzuotas 
„murzinas", paslėpslis „paslėpsnis", piktauti „pykti, kerš
tauti", pirmuliäusia „pirmiausia", pušelė „pušis", plg. pu- 
šelynas, róimas, -ä „raibas, -a, rainas, -a", riebulas, -ai 
„riebalai", slapikė „slapta dedanti ir perinti višta", sli- 
dūoti „slidiniuoti, slidinėti"; šaralas „pašaras", varguoli 
„vargti", žaliukė „žalesa, žalėsiai".

Kiti žodžiai skiriasi priešdėliais, pvz.: ižgrytas 
„ankstyvas rytas", kratai „pakratai", pūpažastė „pažastis"; 
prasti „suprasti", pravarde „pavardė", priepatamsa 
„prietema", priepatamsis „priešaušris", prieprotis „papro
tys" {senoviniai p.), sugelsvas, -ä „gelsvas", suminkštys 
„apyminkštis".

Kartais ten, kur kitos tarmės ir Ik. vartoja priesagi- 
nius vedinius, šioje šnektoje pasitaiko sudurtinių ar at
virkščiai, pvz.: miegakulys „miegalius", botagykštis „bot
kotis". Vietoj nesangrąžinių veiksmažodžių pavartojami 
sangrąžiniai, pvz.: bijotis, pasibijoti, pultis ir kt.

Daugelis tarmės žodžių, kurie nuo Ik. skiriasi kamie
nu, dažnai esti ir kitos giminės. Kartu pateikiami ir reti 
skirtingo skaičiaus žodžiai, pvz.: blyną „sklindis, blynas", 
bužas „vabzdys, bužys", klonė „klonis, slėnis", liepas 
„liepa", malka, mótera, pasaulė „pasaulis", pavandenė 
„potvynis, pavandenys", snukė „snukis", šerdė „šerdis", 
vyžas „vyža“, dar plg. minėtus riebulas, žvėrelė.

Vadinamieji fonematiniai arba mo r f o no lo
gin i a i dialektizmai paprastai skiriasi atskirais šaknies 
ar kamieno garsais, pvz.: alerai „ajarai", ankslis „alksnis", 
qšas „vąšas, kablys", giluonys „geluonis", g'isti „gesti", 
išeimana „išeinama", kruostas „antakis", mefidrė „nend
rė", maumuo „momuo", plūksna „plunksna", rūškinės 
„rūgštynės", skrudėle „skruzdėlė", spalgena „spanguolė", 
sulpti „čiulpti", suplaukęs „sūpuoklės", tašla „kiaulių ėda
las", unksmė/unksnė „ūksmė", žeira „žarija". Kai kurie 
minėti ir kiti žodžiai, turintys skirtingą šaknies vokaliz
mą, gali būti sudaryti iš kitos šaknies žodžių arba pagal 
juos, pvz.: dirgėle „dilgėlė" (plg. dirginti), maumuo, sė
dyba „sodyba" (sėdėti), skelture „skiauteris" (skelti) ir kt.

Dar kiti formos dialektizmai skiriasi tik kirčio vieta. 
Tai vadinamieji akcentuaciniai dialektizmai, pvz.: 
nu-si-alpėti „nusilpti", didelys „didelis", kiaune, sodžius, 
spiečius, valsčiūs, voratinklis, žvirblys.
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Be raiškos ar formos, tarmėje nemaža reikšmės 
arba turinio dialektizmų. Tai vadinamieji seman
tiniai dialektizmai. Savo forma jie nesiskiria nuo kitų 
tarmių ir ik. Skiriasi tik reikšme, pvz.: asla/aslėlė6 „pus
tyklė", autelis „mazgotė, skuduras", barzda „smakras", iš
bėgti „ištįsti", brolelis „laukinė našlaitė", api-brŲ.kti „ap
mušti", burna „veidas", susi-burti „pasi-statyti" (s. tvar
telį), apsidairyti „apsi-tvarkyti, apsi-ruošti“, dalgė „di
džioji gaidžio uodegos plunksna", girgždėti „kramsėti", 
gniaužyti „skalbti, spaudyti", pri-gniaužti „pri-spausti“, 
grynas „plikas, nuogas", grūstis „peštis, išdykauti", 
at-grūsti „pri-mušti", guldyti „kastruoti", junkytis „mo
kytis, lavintis", kautis „peštis, muštis", kirkyti „erzinti", 
klegėti „kalbėti, šnekėti", krosnis „akmenų krūva, krūs
nis", kumelė „audžiant, metant audeklą padaryta klaida", 
Ididyti „melžti", landžioti „vaikščioti, vaikštinėti", lapė 
„kuolelis sienoje audeklui mesti", su-lėisti „pustyti, ga
ląsti" (s. dalgį), lova „žemės rėžis, sielis", lukštas „žvy
nas", mėšlai „šiukšlės", medžiaginis, -ė „medinis, -ė", те- 
džiagelė „įrankis medžiui išdrožti, vedega", medžias „miš
kas", migloti „smulkiai lynoti", mylėti „mėgti“, išmirkti 
„prigerti" (i. rugiai), pa-nėrti „prigerti" (p. žmogus), pa
šaras „tik vasarojaus stiebai", penkiapirštis „pataisas", 
prašyti „kviesti", užpulti „užklupti", rakštis „karstas", 
riesti „išmoningai pasakoti", saulėleidis „vakarai", sau
lėtekis „rytai"? skaros „drabužiai, žlugtas, skalbiniai", 
skristi „greitai bėgti, lėkti", skujėlė „pušies šakelė", smeg
ti „dingti, žūti be žinios", nuspirti „nu-kirsti", sveikas 
„tamsta, pats", šarvas „kraitis", šėkas „vilkažolė, viksva", 
šienauti „pjauti tik dalgiu", šlifas „storas medis", švirkšti 
„švilpti", taikytis „atsitikti, pasitaikyti", pasi-tikti „t. p.", 
tinti „kalti, plakti" (t. dalgį), tranas „trynėlė", trupinti 
„peiliu smulkinti, pjaustyti", veizdėti „ieškoti", veršis 
„veislinis jautis, bulius", viksva „pilka smėlynų žolė pa
naši į viksvą", vytelė „lotelė", žiežule „žiežirba, kibirkš
tis".

6 Žodis aslėlė gali būti skolinys (antrinis?) iš slavų kalbų (plg. 
brus, асёлак, асялбк, аслй).

Kai kurie žodžiai, be abejonės, turi slaviškas reikšmes. 
Tai daugiausia vertiniai arba vadinamosios kalkės, pvz.: 
galėt „galbūt", lįsti „lipti, kopti, tilpti", liežuvis „kalba", 
mylėti „mėgti", plūksna „pelekas", ranka „rankena, juš- 
ka", sektis „galėti, būti galimu", sekėtis „t. p.", užsi-vefsti 
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„pasisukti", užsi-vėsti, vėstis „plisti, daugintis", vyti „suk
ti" (v. lizdus) ir kt.

Tarp minėtų dialektizmų grupių nėra griežtų ribų, nes 
tas pats žodis gali turėti ir vienos, ir kitos grupės požy
mių, plg. maumurys, tašla, žaliukė ir kt.

Apskritai Dubičių šnekta daugeliu kalbinių ypatybių 
priklauso pietų aukštaičių arba vakarų dzūkų tarmei. 
Ypač daug bendrumų ji turi su Kalesninkų, Šalčininkų, 
Butrimonių, Dieveniškių (Lietuvos TSR) ir Rodūnios, Mo
čios, Pelesos, Asavos, Armoniškių, Varėnavo apyl. (Bal
tarusijos TSR) šnektomis. Tą jų artimumą lėmė tiek geo
grafinė padėtis, tiek ir bendros istorinės sąlygos bei kon
taktai su kaimyninėmis slavu kalbomis.

VAIZDINGIEJI POSAKIAI

JONINA LIPSKIENĖ

Leksika, o tuo labiau vaizdingieji posakiai paprastai 
peržengia savo šnektos ribas ir užima didesnius plotus. 
Pvz., Dubičių apylinkių frazeologizmas (verčia) kaip viš
tom „labai didelėmis drėgnomis snaigėmis (sninga“1) yra 
žinomas ir Gervėčių apylinkėse (plg.: Ziūr, kaip vištom 
sniegti). Šalia kito kaip naštom (sniegti), Rodūnios apy
linkėse vartojamas taip pat panašus palyginimas, plg.: 
Sniegti, tai sniegti — kaip vištom lipdo. Paskutinis fra
zeologizmas nuo aukščiau minėtų skiriasi tik veiksmažo
džiu lipdo, kuris posakiui suteikia kiek kitokį atspalvį, 
taip pat ir įspūdį.

1 Kai kurie pavyzdžiai paimti iš Lietuvių kalbos atlaso rankraštyno, 
esančio Lietuvų kalbos ir literatūros institute.

Tarmėse yra nemaža vaizdingųjų posakių, kurie pla
čiai vartojami. Vieni nuo kitų jie neretai skiriasi arba 
skirtingu žodžių sugrupavimu, arba yra išplėsti papildo
mais žodžiais. Pvz., Dubičių apylinkėse yra frazeologiz
mas kaip tik uodui įlįsti reikšme „labai tankus (apie 
mišką"), plg.: Medžias kaip cik uodui inlįsc. Su žodžiu 
uodas ir kitose tarmėse yra šio frazeologizmo variantų 
ar sinonimų, vartojamų ta pačia reikšme, plg.: Toki tan
ky bė buvo to miško — uodas neįlįsdavo (Joniškis). Rugiai 
kaip liūnas — uodas nosies neįkiš (Lyduokiai). Seniau čia 
toks miškas buvo, kad uodas snapo neįkiš-(Šeduva). To- 
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kian šabakštynan nei uodas snapo neįkiš (Svėdasai). Visi 
tie kitų tarmių pavyzdžiai miško ar javų tankumą nusako 
įtaigiau, negu Dubičių posakis.

Tačiau neretai kuris nors frazeologizmas vartojamas 
net ne visame vienos didesnės tarmės plote. Taip būna 
tada, kai į frazeologizmą įeinantis leksinis vienetas turi
mas ne visoje tarmėje, o tik tam tikroje jos dalyje. Pvz., 
Dubičių lyginamojo frazeologizmo — storas kaip drevė 
„labai (storas)" veltui ieškotume kitose tarmėse (taip pat 
ir tolimesnėse tos pačios tarmės vietose), nes tik nedide
liame vakarų dzūkų tarmės plote dreve vadinama stora 
pušis, kurioje paprastai buvo laikomos bitės. Kitose tar
mėse žodis drevė vartojamas uokso, šovos reikšme.

Ribotame plote vartojami ir su tam tikromis etnogra
finėmis ypatybėmis susiję vaizdingieji posakiai. Jų arealą 
lemia atitinkamo etnografinio reiškinio, pačios realijos 
paplitimas. Pvz., Dubičių apylinkių posakis bravoras ne
gęsta „nuolat varoma naminė degtinė" nelabai įmanomas 
tose Lietuvos vietose, kur paprastai daromas tik alus. 
Antra vertus, specifinis alaus arealo frazeologizmas raga
nos alų daro „sakoma, kai iš pelkių, paupių, tarpmiškių 
šliaužia rūkas (paprastai po lietaus)" (Žagarė) vargu ar 
įmanomas Pietų Lietuvoje, kur alus netoks dažnas sve
čias per vaišes.

Vaizdinguosiuose posakiuose paprastai atsispindi ir 
kurio nors krašto buities savitumai, pvz., Dubičiuose už
rašyto posakio iš kašelių gyventi atsiradimą turbūt nu
lėmė Dubičių bei kitų smėlėtos Dzūkijos vietovių sun
kios gyvenimo bei specifinės geografinės sąlygos, susiju
sios su miškų gėrybėmis (grybais, uogomis), plg.: Iš ka
šelių mes cik gyvenom, dabar maža kas nuveina uogų 
rinke. O kai kuriose tarmėse posakis iš kašelių gyventi 
vartojamas „elgetavimo" reikšme, nes tose tarmėse žodis 
kasė vartojamas ne krepšio reikšme, bet yra Dubičių žo
džio tarba sinonimas, plg. dar šių apylinkių posakį: ...pas 
mus yra žebrokas (elgeta) — iš tarbos gyvena „elgetau
ja". Su šia dzūkų buities detale (grybavimu ar uogavi
mu) susijęs ir kitas Dubičių lyginamasis frazeologizmas: 
plg. Moka grybauc, кар šratai, кар kulkos eina (grybai 
gula į krepšį).

Šiose apylinkėse užrašyta vaizdingųjų posakių, į ku
riuos įeina būdingesnių tarmės ar bent ne visoms tar
mėms žinomų žodžių, pvz.:
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dievaičio (mėnesio) su dievaičiu nesiįveda „mėnesinio at
lyginimo neužtenka";

kaip biruliai „labai maži (apie vaikus)": Vaikai maži кар 
biruliai;

kaip regi „bematant, labai greitai (parduoda, suplyšta, su
šyla)": Nunešam turguj, tai kap ragi parduodzi. Su
šyla kap ragi. Kap ragi cieį maišai pasplėšo;

kaip stambas (stagaras) „visai viena (liko)": Turėjau ke
turis sūnus, iškovojau, nieko ant svieto! кар stambas 
likau;

kaip šipulys (šakalys) „labai menka, liesa": Tokia išgai- 
šus кар šipulys toj vaikas.
Be šių, prie būdingesnių šios tarmės vaizdingųjų po

sakių turbūt galima būtų priskirti dar šiuos, daugiausia 
lyginamuosius frazeologizmus, pvz.:
kaip indiegtas „visiškai nesijudina, sėdi vienoje vietoje": 

Būdo sėdz ir sėdz ant pečio kai indziektas;
kaip marti, piktą anytą kapūosna išlydėjus „labai godžiai 

(valgo)": Ėda кар marti, piktų anytų kapūosna išly
dėjus,-

kaip rätai be atasajiį „daug be tvarkos (baladoja, t. y. 
niekus kalba, plepa)“: Baladoji ir baladoji кар ratai 
be atasajų važinėja;

kaip su spragilu atsisvėikinęs „sakoma, kai kas atsidė
jęs nieko neveikia": Tai ilsies кар su spragilu atsisvei- 
kinįs;

kaip šidudas ardonėj (aketėje) „vietoje sukasi, t. y. ne
vikriai dirba": Sukas кар šiaudas ardonėj;

kaip šuva, kiškj varinėdamas „sakoma, kai kas dažnai 
sako — eik sau, eik": Priprato, tai dar (dabar) ir eiksi 
кар šuva kiškį varinėdamas;

kasės palėidus būti „niaukstytis (apie saulę)": Saulė buvo 
kasas paleidus, bus lietaus;

kur mes su šiknė, ten botägas su mazgais „ten gera, kur 
mūsų nėra": Visur gerai, ale kur mes su šiknu, ti bo
tagas su mazgais;

nenuvirto žmogūs stógą belaižydamas, o prikando lie
žuvį medų laižydamas „sakoma, kai žmogus patrūksta 
ne nuo sunkaus, o nuo lengvo darbo";

nors tu sumielėk „ką nori daryk, nors persiplėšk": Nor 
tu sumielėk, aš tau neduosiu.
Dubičių apylinkėse, kaip ir visoje Lietuvoje, yra ne

maža frazeologizmų, kurie sudaryti su žodžiais, be kurių 
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neišsiverčia nė viena lietuvių tarmė, t. y.: akys, dantys, 
galva, koja, liežuvis, rankos ir 1.1. Nuo kitų tarmių jie 
dažnai skiriasi tik morfologinėmis ypatybėmis. Pvz.: 
akis išvertus dabóti „labai sekti, stengtis suprasti": Ma 

žantas iš Lazdzijų, tai kų kad posakis, daboju akis iš
vertus;

akysna pūlti „bartis, priekaištauti": Man akysna puola; 
akima (dgs. įnag.) nesudeda „neužmiega": Tėvas akima 

nesudeda;
iš po akių dingti „staiga dingti, pasišalinti": [Sako]: 

„Aš tuoj pribūsiu",— ir dzingo iš po akių;
kol akės kaktoj žiba „kol gyvas": Darbuju, kolei akės 

kaktoj žiba;
aūsį atkišus klausyti „labai atidžiai klausyti": Klausyk 

ausį atkišį;
dantysa atnėšti „būtinai paklausyti": Kab aš tau duosiu, 

dantys(a) atneši;
galvön jsiböstyti (įsimušti) „išsigalvoti, susigalvoti": 

Anam įsibostė galvon, kad ilgai negyvens. Galvon įsi
mušė ir kų jam padarysi;

galvä ant galvos „be priedo": Mainėm galva an galvos; 
dūrė vėlnias galvön „atėjo į galvą kvaila mintis";
gėrklę užpilti „prisigerti": Tėvas gerai gerklį užpila;
kójas išvaikščioti „labai pavargti": Mergos mergos, blogų 

dalių pasrinkot, kojas išvaikščiosit ir mažai pinigų 
gausit;

kójas tąsyti „eiti, vaikščioti": Ka tik grybus valgytai, tai 
kojų netųsytai;

kaip akmenals suspäusti „skaudu, liūdna": Atsimeni var
gus, cik krūtinį suspaudžia кар akmenais;

liežuviu lapatūoti „daug kalbėti": Liežuviu vis lapatuoja 
ir lapatuoja,-

liežūvį laužyti (Idužti) „stengtis gražiai kalbėti": Tegul 
jiem kojas pasuka, kad aš an sanystės laužytiau lie
žuvį. Aš liežuvio nelaušiu — visaip moka žmonės (kal
bėti);

žodelio iš po liežūvio neišleisti „nieko nekalbėti": Jis be 
buteliuko, tai žodelio iš po liežuvio neišlaidzia, vis 
cyli кар siera (pilka) žemelė;

pečiais (kieno) nuėrti „skriausti, engti ką": Nėr sunkes
nės buitelės кар našlalės — kas atėjo, tas pamynė, kas 
atėjo, tas nuarė tavo pečiais;

plaukai keliasi ant galvos „baisu darosi“: Кар pamisimi, 
plaukai keliasi an galvos;
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po гайкою suktis „maišytis, kliudyti": Nor niekas po 
rankom nesisuka;

rankäs atatrėukti „pervargti, labai pavargti": Kolaik nu
nešu, tai rankas atatraukia;

raukė aplėisti „nusiminti": Posaky kie mergužėla, ko tu 
nedainuoji, rankelas aplaidai, tep sunkiai dūsuoji (d.);

Iš rafikos nueiti „turėti nuostolių": Daug iš rankos nu- 
vej.
Šiose apylinkėse yra ir tokių vaizdingųjų posakių, 

kurie vartojami ir kitose tarmėse, pvz.:
Iš juokų (juokais) išvirsti „labai juoktis": Va in Rodūnių 

кар kalba, tai išvirstam iš juokų. Tai visos išvirto 
juokais;

kaip iš vėndenio ištrauktė „šlapia (apie malkas)": Pri
neštai skiedraitių an pečio, malka кар iš vandenio 
ištraukta;

kaip replėsna suspėudė „labai surėmė (apie skausmą)":
Mani кар raplėsna suspaudė;

kaip stėvi „be nieko (ateiti)": Atajau tep, кар stoviu;
kaip šėkės „labai ilgos (apie kojas)“: Aš jam buvau ik 

nosiai: kojos ilgos кар šakės;
kaip šlūota iššlavė „visus sunaikino": Buvo daug, кар 

šluota iššlavė vilkus;
nė rasos nepadėrė „visai nelijo": A jo du kartus ir griau

dė, pas mus nė rasos nepadarė: dar под dešimto — 
nė lašas;

piftj duoti kam „mušti ką": Drenk namo, ba tau bernai 
ketina duot pire};

sėilės varva „labai norisi": Кар mėsų valgo — seilės var
va.—Ar gardus? Tai nešlapsėk, ba seilės varva.
Kai kurie vaizdingieji posakiai charakterizuoja žmo

gų. Vieni jų apibūdina išorines žmogaus savybes, pvz.: 
nors tu ant jo žiūrėk „labai gražus": Gražus buvo ber

nas, nors tu an jo žiūrėk.
Kiti vaizdingieji posakiai išryškina teigiamus vidinius 

žmogaus bruožus, pvz., apie pareigingą ar darbštų sa
koma:
ir mirs stėvint: Ana ir mirs stovint;
kaip ugnis: In darbų buvo кар ugnis, visa darė.

Daug dažniau panašiais posakiais yra nusakomos nei
giamos žmogafus būdo ypatybės, pvz.:
ant pečio gimęs, ant pečio miręs „tamsus, nieko nema

tęs": Anas an pečio gimįs, an pečio mirįs;
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kaip pėdas „labai (girtas)": Anas kožnų dzienų кар pė
das girtas, prastas žmogaicis;

tik Šiukštą duok didžiulį (sakoma apie tinginį, iš kurio 
maža naudos): Cinginius nelaikė už žmogų, cik ranku 
pamojo ir nuveja — cik šaukštų jam duok dzidziulį;

tu jam bėlta, jis tau jūoda (sakoma apie žmogų, su ku
riuo negalima susitarti): Argi tu su tuo bambiza (ne
naudėliu) susikalbėsi: tu jam balta, jis tau juoda.
Dar kiti posakiai apibūdina vidinę žmogaus būseną, 

pvz.:
sparnūs aplėisti „nusiminti": Džiaugės džiaugės ir aplaido 

sparnus;
širdis akmeniu griūna „labai, sunku, liūdna": Nei ugnis 

dega, nei vanduo verda, mano širdelė akmeniu griū
na (d).
Gausumui nusakyti, reikšme „labai daug" yra varto

jami tokie posakiai, pvz.:
diėve mylėk: Samų pas mus yra, dieve mylėk! Kai už

puola žmonių bulbų, tai sudirba visai;
kaip amarynas: Bužių (kolorado vabalų) pilna — kap arna- 

rynas;
kaip buožė prikimšta (primušta) (apie žmones): An vaka

rėlio tai pilna pirkia ir priemenė buvo žmonių — kab 
buoži primušta. Šiciekos žmonių — kab buoži pri
kimšta;

nors rasiplėšk (sakoma, kai daug darbų): Kab bulbas pa- 
sodzis, linai ravėc bus, pakol rasa — rovėja, paskui 
grėbc — nors rasiplėšk;

tik vykis (sakoma, kai daug darbų): Kaimi darbų — cik 
vykis.
Ėjimui, bėgimui, vaikščiojimui nusakyti vartojami šie 

vaizdingieji pasakymai, pvz.:
kaip akis iššūtęs „labai greitai (bėga)": Nespėji acisėsc 

ir vėl bėk кар akis iššutįs;
kaip kätinas, uodegön inskėltas „labai greitai (parbėgo)": 

Parskutė namo кар kacinas uodegon inskėltas;
kaip pašautė „labai greitai": Tai nuskylė (nubėgo) ožka, 

visciek кар pašauta;
kaip šuvė varmtį apipiltas „labai daug (bėgioja, laksto)“: 

Ir bėginio ja кар šuva varmų apipultas;
kaip velniai „labai visur (landžioja, laksto)": Aina кар 

velniai pagal kampus;
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kaip vištos kójas pakiliais insūkęs „sakoma apie mažo 
vaiko ėjimą": Kur eini кар vištos kojas pakalais (pa
kulomis) insukįs.
Barantis, linkint ko negero, pikto, dažnai pavartojami 

vaizdingieji posakiai, pvz.: Kad tavi niežais apipilti Kad 
tu dzienos neprabūtai! Kad tu neilgai vaikščiotai! Kaip ir 
kituose regionuose palyginti dažnai toks keiksmas taiko
mas ne kitam asmeniui ar gyvuliui, bet esti nukreiptas į 
save patį, neatlikus ko nors, pamiršus ką ir pan., plg.: 
Kad tavi sugurytų! Duonos nea t nešiau, arba: Kad tavi 
Žemyna suvalgyti Namopi aic raikia.

Kai kurie Dubičių tarmės frazeologizmai yra polise- 
miški, pvz.:
kaip bitės: 1. „labai daug (dirba)": Šeimyna kelias, pečių 

kūrana ir dzirba kab bitės. 2. „staiga daug (žūsta)": 
Pramo (tiesiog) kab bitės kranto — žmonelių kiek 
žūva;

kaip katinas: 1. „labai (išsimurzojęs, t. y. išsitepęs, apie 
vaiką)": Įsimurzojįs kap kaci nas. 2. „patylomis (zurza, 
t. y. dainuoja)": Aš anų (dainą) ižgirdau, tai ir zurzu 
кар katinas.
Savo struktūra šių apylinkių vaizdingieji posakiai be

veik nesiskiria nuo kitų regionų. Užrašyta pastovių žo
džių junginių, prasidedančių prielinksniu ant, pvz.: 
ant kūlkos stótis „mirti, žūti": Aš stataus ir an kulkos, 

neacižadėtau;
ant (kieno) kurpalio träukti „norėti, kad kiti darytų pa

gal kieno norą“: Jis an sa kurpalio traukė;
ant (kieno) snūkio vėlintas noragus sulėužė (sakoma apie 

raukšlėtą veidą): An to snukio vėlintas noragus su
laužė;

ant (kieno) kauniėrlų važinėti „engti, išnaudoti ką": Po
nai an mūs kaunierių važinėja.
Esama vaizdingųjų posakių, prasidedančių prielinksniu 

nė, pvz.: Aš tai nė ant plėuko (visai, visiškai) neužmiegu. 
Ana nė säujos (visai nieko) negavo. Kai kurie posakiai 
prasideda prielinksniu po, pvz.: Kol vyresnė neišteka, tai 
jaunesnė ne merga — daug aš po kSšiku buvaū (negalė
jau tekėti). Dzienų pamiegi, per vakarų po kuodeliū rai
kia sėdėc (verpti). Kūdos los karvės, pieno po liūlkų 
(labai mažai) duoda. Kartais prasideda prielinksniu nog 
(nuo), pvz.: Arkliai nog vėjo virsta (labai liesi, silpni).
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DUBIČIŲ APYLINKIŲ VARDYNAS1

1 Vardus iš Bagočių, Daržininkų, Jasauskų, Kaniūkų, Kaziukonių, 
Praudos ir Slučajaus kaimų užrašė R. Uščinaitė ir A. Vaicekauskaitė; 
Gribašos, Karaviškių, Margių, Raku, Rudnios, Stoju kaimų — Z. Luko
šiūtė ir N. Šimelionytė; Barčių, Kruklių, Molinės, Pavainikių, Stoniūnų, 
Ūtos, Vydenių kaimų — V. Gudžiūnaitė ir I. Sisaitė; Aladaūkos, Būdų, 
Dainavos, Drucminų, Kalvių, Kaniavos, Mantotų, Paąžuolės, Podubičių, 
Rudnios, Sulų kaimų — M. Kuncevičiūtė ir Z. Simėnaitė; Dubičių, Kalvių, 
Karaviškių, Krokšlio (Sumo), Lynežerio, Margių kaimų — A. Vidugiris, 
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MARYTĖ RAZMUKAITĖ

I. ŽMONIŲ VARDAI

Daugumas žmonių vardų čia yra tradiciniai krikščio
niški: vyrų — Adomas, Aleksandras, Andrius, Anicetas, 
Antanas, Anupras, Augustas, Augustinas, Baltrus, Blažys, 
Bolius, Bronius, Grigas, Julius, Juozas, Juras, Jurgis, Ka
ralius, Kazys, Klimas, Martynas, Matas, Mikas, Motiejus, 
Pilypas, Pranas, Rokas, Silvestras, Stasys, Stepas, Tamo
šius, Titas, Ūrbonas, Valeras, Vincas; moterų — Adolii- 
nū, Agota, Angelė, Barbora, J ieva, Jadvyga, Judita, Kas
tante, Liucija, Magde, Malvina, Pranciška, Uršė, Teofilė, 
Veronika.

Labai paplitę trumpinti vardų variantai — kartais ne
dėsningi „nukrypimai" nuo pagrindinių, oficialių vardų 
formų. Kai kurie jų sietini su kaimyninėse slavų (ypač 
baltarusių ir lenkų) kalbose vartojamais tokiais pat (tik 
skirtingo kirčiavimo) vardų variantais. Vyrų vardai — 
Apalinörius (Stoniūnų k.), plg. Apolinaras; Ambražas 
(Kruklių k.), Ambrožas (Barčių k.), plg.- Ambražas, Amb
raziejus; Baūtras (Dubičių k.), Baūtrus (Gribašos, Stoniū
nų k.), Baūtrius (Slučajaus k.), plg. Baltrus; Banädas (Mar
gių, Stoniūnų k.) trump., plg. Benediktas; Banifätas (Bar
čių k.), plg. Bonifacas; Bazelius (Slučajaus k.), plg. 
Bazilius; Barnäsius (Barčių k.), plg. Bernardas, Bernädas; 
Blädas (Dubičių, Kaziukonių, Stoniūnų k.), Blddzius (Sto
niūnų k.), plg. Vladas; Bolesis (Stoniūnų k.), plg. Balys, 
Boleslovas; Danelius (Stoniūnų k.), plg. Danielius; For
tūnas (Slučajaus k.) trump., plg. Fortūnatas; Jokūbas 
(Stoniūnų k.), Jiekūbas (Barčių k.), plg. Jokūbas; .Kacpa- 
ras (Jasauskų k.), Kacparas (Stoniūnų k.), jalg. Kasparas; 
Klejöpas (Barčių k.), plg. Kleopas; Krislus (Ūtos k.) trump., 
plg. Kristijonas, Kristas; Lėvonas (Jasauskų, Kaziukonių



к.), plg. Leonas; Mackti (Lynežerio к.), plg. Motiejus, 
Matas; Mataūšius (Barčių k.), plg. Matas, Mateüsas; 
Nekodėmas (Stoniūnų к.), Nikodtimas (Jasauskų к.), 
plg. Nikodemas; Fabijonas (Slučajaus k.), plg. Fabijo
nas; Paliukas (Stoniūnų k.) mažyb., plg. Paulius; Po- 
levärtas (Jasauskų k.), plg. Poliktirtas (?); Raptilius (Slu
čajaus k.), plg. Rapolas; Siprus (Slučajaus k.), plg. Clp- 
ras, Cipri jonas; Simas (Dubičių, Jasauskų, Kruklių, Pa- 
ąžuolės, Slučajaus k.), plg. Simas, Simeonas; Tadeušas 
(Stoniūnų k.), plg. Tadas; Uliutis (t.2 Uliucis) (Kruk
lių k.) mažyb. trump., plg. Ulijonos (arba Alekstindras); 
Vificius (t. Vincus) (Lynežerio k.), plg. Vincas, Vincen
tas; Voclavas (Pavainikių k.), plg. Vaclovas; Zakarjošius 
(Kaziukonių k.), plg. si. Zakarijus; Zidorius (Dubičių k.), 
Zidorius (Jasauskų k.), plg. Izidorius; Žanas3 (Kaziukonių 
k.), plg. Zenas, Zenonas; moterų vardai — Adaliti (Ūtos 
k.), plg. Adelė; Agniešti (Jasauskų k.), Agnieškti (Kruk
lių, Slučajaus k.), plg. Agnietė; Agotė (Stoniūnų k.), plg. 
Agotti, Agate; Amiliti (Kaziukonių k.), plg. Amilė (t.), 
Emilija; Ane (Kruklių, Slučajaus k.), Aniti (Kruklių k.), 
Anėka (Ūtos kJ, Aniukti (Jasauskų k.), plg. Anė (t.), 
Onä; Anelka (Ūtos k.), plg. Anelė; Anatolia (Bagočių, 
Kruklių k.), Antolkti (Kruklių, Slučajaus k.), plg. Antolė, 
Anatolija; Apoliönija (Stoniūnų k.), plg. Apolonija; Au
ginti (Pavainikių k.), plg. Augenė, Eugenija; Banignti 
(Bagočių, Margių, Pavainikių k.), plg. Benignti; Barbore 
(Slučajaus k.), plg. Barborti; Brigatti (Kruklių k.), Brigidti 
(Bagočių, Kruklių k.), plg. Brigitti; Cacaliti3 (Kruklių, Slu
čajaus k.), Ceceliti (Stoniūnų k.), Cecėlija (Kruklių k.), 
plg. Cecilija; Danulė (Margių k.), plg. Danti, Danutė; 
Dome (Kruklių k.), Dominuika (Jasauskų k.), plg. Domti, 
Dtimė, Damininkei; Fale (Jasauskų k.), plg. Fėlė, Felicija; 
Faliksti (Jasauskų k.), plg^ Fėliksa; Falementi (Praudos k.), 
plg. Filomenti; Genalti (Ūtos k.) trump., plg. Genovaitė, 
si. Genovėfa; Giltrūdti (Barčių k.), plg. Gertrūdti; Impolkti 
(Dubičių k.), plg. Ipolitti; Javti (Praudos k.), Javukti (Ja
sauskų k.), plg. Jievti; Jacentti (Kaziukonių, Rudnios k.), 
plg. Jacintti, Hiacintti; Jagniti (Barčių k.), plg. Agnė; 
Jezafatti (Kruklių k.), plg. Juozapota; Joniuką (Barčių k.), 
plg. Jonė; Jude (Barčių k.), Jude (Kruklių k.) trump., plg.

2 t.— tarmiškai, taria.
3 Po priebalsių z ir c priešakinės eilės balsių perėjimas į užpakali

nės eilės balsius tarminiuose vardų variantuose gali būti susijęs ir su 
šiam plotui būdingu minėtų priebalsių kietinimn.
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Judita (?); Juozą (Kaziukonių, Margių, Stoniūnų k.), plg. 
Juoze, Juoze, Juozapotä; Juziä (Kruklių k.), plg. Juzė; 
Kaleste (Bagočių k.), plg. Kallstė, Kalistä (?); Kamiliä 
(Gribašos k.), plg. Kamilė; Kasiä (Barčių, Kruklių k.), 
Kastuikä (Jasauskų k.), plg. Käste, Kastancija; Kazimier- 
kä (Stoniūnų k.), plg. Kazimiera; Kuniä (Barčių k.) trump., 
plg. Kunigunda; Levusiä (Barčių k.) trump., plg. Levöni- 
ja; Leunardė (Pavainikių k.), plg. Leonarda; Mangarietä 
(Bagočių, Kruklių, Slučajaus k.), plg. Margarita; Maniä 
(Jasauskų k.), plg. Manė, Marija; Marcelio (Daržininkų, 
Kaziukonių k.), plg. Marcelė; Mariä (Barčių, Slučajaus k.), 
plg. Mare, Marijä; Mariä (Kaniūkų k.) si., plg. Marta; 
Mikalciä (t., Kaniūkų k.), Mikalė, Mikalinkä (Jasauskų 
k.), Mikaliä, Mikalinka (Margių k.), plg. Mikolė, Mikali
na; Oršūlė (Praudos k.), plg. Uršulė; Paulinkä (Pavainikių 
k.), plg. Paulina; PetrunSlė (Pavainikių k.), plg. Petronė
lė; Proksadä (Kruklių k.), plg. Praksedä; Proniä (Dubičių 
k.), plg. Pranė, Pranciška; Pruzė (Barčių k.) trump., plg. 
Eufrozinä; Rasiukä (Jasauskų k.), plg. Rozalija; Somalia 
(Gribašos k.), plg. Samuėlė (?); Takliä (Barčių, Jasauskų 
k.), plg. Tėklė, Teklė; Tapiliä (Gribašos, Stoniūnų k.), 
Tapilka (Dubičių k.), Teofilė (Stoniūnų k.), Teofilija (Ja
sauskų k.), Tofiliä (Kaziukonių k.), plg. Teofilė; Tarasiä 
(Slučajaus, Stoniūnų k.), plg. Teresė; Ulenä (Barčių k.), 
plp. .Alena; Ulynä (Stoniūnų k.), plg. Ulijona (?); Valerkä 
(Kruklių, Slučajaus k.), plg. Valerija; Varote (Stoniūnų 
k), plg. Verutė, Veronika; Viktä (Stoniūnų k.) trump., 
рИ. Viktorija, Viktė; Vladziä (t., Slučajaus k.), plg. 
Vladä, Vladė; Zabaliä (Margių, Slučajaus k.), Zabelkä 
(Barčių k.), plg. Zabėlė.

Šalia šių „nukrypimų" nuo pagrindinės oficialios vardo 
formos, kasdienėje vartosenoje pasitaiko ir kirčiavimo 
neatitikimų: Raulas (Stoniūnų k.), plg. Raülas; Adolfä 
(Praudos k.), plg. Adolfa; Edvardo (Margių k.), plg. Edvar
das; Marija (Kruklių k.), plg._Mar//ė; Petre (Dubičių, 
Kruklių k.), plg. Petrė; Prane (Ūtos k.), plg. Pranė; Urše 
(Bagočių k.), plg. Uršė.

II. PRAVARDĖS

Dubičių apylinkėje žmonių pravardės gana populia
rios. Pavardė paprastai egzistuoja oficialiuose raštuose 
ir dokumentuose. Kai viename kaime esti kelios šeimos 
su vienoda pavarde, tarsi antrasis vardas prigyja pra
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varde. Dažnai ji atstoja vardą, išskiria asmenį iš kitų, 
žmonių santykiams suteikia tam tikrą poetiškumo ar hu
moro atspalvį.

Pravardės labai dažnai duodamos pagal kokią nors 
žmogaus būdo, elgesio, kalbos, panašumo į ką nors ypa
tybę, kilmę, padėtį, gyvenamąją vietą ir t. t., kartais jos 
„prilimpa" atsitiktinai. Dubičių apylinkėse pravardės yra 
dvejopos kilmės: bendrinės (iš bendrinių žodžių) ir as- 
menvardinės. Bendrinės pravardės yra daugiau susiju
sios su žmogaus būdo, išorės ir pan. charakteristika. As- 
menvardinės pravardės, kaip ir vardai, neturi semantinio 
atspalvio ar apibūdinamosios asmens charakteristikos ir 
pereina dažniausiai iš senelių ir tėvų vardų ar pavardžių 
gana nedidelei tos giminės daliai.

Bendrinės pravardės Dubičių apylinkėse duodamos ke
leriopai4:

4 Remtasi V. K. Cičiagovo skirstymu. 2r. Чичагов В. К. Из исто
рии русских имен, отчеств и фамилий.— Москва, 1959.— С. 35.

1. Pagal žmogaus išorės bruožus (išvaizdą, kalbėjimo 
būdą, figūrą, veido, plaukų spalvą, fizinius duomenis):

a) daiktavardiniai: Clkinas (Barčių k.) (būdamas Ame
rikoje mėgęs vartoti žodį „čikinas"), plg. angį, chicken 
(čikin) „viščiukas"; Niemkä (Barčių k.), plg. si. niemkä 
„nebylys"; Smetonä (Dubičių k.), plg. si. smetonä „grie
tinė" (nes baltas); Vaikelis (Kaniavos k.) („anas vis „vai
kei, vaikei" sakydavo");

b) būdvardiniai: Aukšfūiis (Kaniūkų k.), Aukštuolis 
(Jasauskų k.): aukštas; Branzävas (Rudnios k.), plg. brus. 
бронзавы „bronzinis, bronzos spalvos"; Juodis (t. Jūo- 
dzis) (Barčių k.), Juoduke (Stoniūnų k.): juodas, Kėršis 
(Rudnios k.), Keršukas (Kalvių k.): keršas; Palšis (Margių 
k.): palšas; Plikis (Dainavos k.): plikas; Raudonis (Rud
nios k.): raudonas; Žvairys (Daržininkų, Rudnios k.): 
žvairas;

1

c) veiksmažodinis — Plumpčius (t. Plumpčius) (Sto
niūnų k.): plumptelėti (sako „кар plūmptelsiu");

d) ištiktukinis — Čeberakas (Kruklių k.) (jo tėvas sa
kydavo „čeberakšt");

e) prieveiksminis — Pakule (Stoniūnų k.) (sako „pakui 
nuaisiu").

2. Pagal žmogaus būdo savybes, poelgius:
a) daiktavardiniai: Berankis (Margių k.), plg. berankis 

(nes tingi dirbti); Čiočys (Gribašos, Kaniavos k.), plg.
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čiočys „žioplys, nenaudėlis"; Melagis (Kaniavos k.), plg. 
melagis; Miškinaitis (Kaniavos k.) (pas Miškinį alų ge
ria); Pirdukas (Bagočių k.), plg. pirdukas vulg.; Sužiedėlis 
(Stoniūnų k.), plg. sužiedėlis „sustingėlis, nerangus"; Si- 
kirvökas, Šikirvukas (Rudnios k.), plg., šikirvokas pajuok, 
„žentas, atėjęs pas pačią į namus";

b) veiksmažodiniai: Kušelis, Kūšalis (Rudnios k.): ku
šėti „judėti, krutėti"; Trepsä (t. Trapsä) (Kaniavos k.): 
trepsėti (kai įeina į kambarį, sutrepsi).

3. Pagal socialinę ir ekonominę padėtį (paprastai daik
tavardiniai): Amerikonas (Dubičių k.), plg. amerikonas; 
Karalius (Krokšlio k.), plg. karalius („dziedas ir tėvas buvo 
Karaliai"); Slūgėlė (Rudnios k.), plg. hibr. slūgėlė „samdi
nys, samdinė".

4. Pagal profesiją, verslą, pareigas (paprastai daikta
vardiniai): Bandorius (Dubičių, Kaniavos k.), Bandorius 
(Gribašos k.), plg. si. bandorius, bandorius „kubilius, dai
lidė"; Brigadyrius (Kruklių k.), plg. si. brigadyrius „bri
gadininkas"; Dziakas (Kruklių k.), plg. brus, дзяк, rus. 
дъяк „pareigūnas, valdininkas"; Jenerölas (Kruklių k.), 
plg. si. jenerölas „generolas" („dziedas buvo jenerolas"); 
Kraučėkas (Vydenių k.), Kraučiūkas (Kruklių k.), Kriau- 
čynas (Slučajaus k.): si. kraūčius, kriaūčius „siuvėjas"; 
Kūchoras (Rudnios k.), Kūkorius (Margių, Rudnios k.), 
plg. si. kūkorius, kūkoras „virėjas"; Kupčėlis (t. Kupcė- 
lis), plg. hibr. kupčėlis, si. kūpčius „pirklys"; Lapuška 
(Gribašos, Kruklių k.) („gal kadu lapes gaudė"); Lesnykas 
(Kruklių k.), plg. si. liesnykas „miškininkas, girininkas"; 
Pėkorius (Jasauskų k.), Pėkorius (Slučajaus k.), plg. si. 
pėkorius „kepėjas"; Puodžius (Kaziukonių k.), plg. puo
džius; Sliėsorius (Pavainikių k.), plg. si. sliėsorius „tekin
tojas"; Šiaūčius (Kruklių k.), plg. si. šiaūčius „batsiuvys"; 
Urėdas (Kruklių k.), plg. urėdas.

5. Pagal kalbą, tautybę, kilmę (paprastai daiktavardi
niai): Gudaitis (Slučajaus k.): gudas (t.) „baltarusis"; Leiba 
(Dainavos k.), plg. žydų asmenvardį Leiba; Madžaras 
(Būdos k.), plg. brus, мадзьяр „vengras"; Švedas (Druc
minų k.), plg. švedas; Turkas (Rudnios k.), plg. turkas; 
Žemaitis (Barčių k.), plg. žemaitis.

6. Pagal gyvenamąją vietą:
a) daiktavardinis — Lietuvaitė (Kruklių k.), plg. lietu

vaitė (nes iš Lietuvos atėjus);
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b) būdvardiniai: Miškinis (Slučajaus k.), plg. miškinis: 
miškas; Päbradinis (t. Pdbradzinis) (Barčių k.), plg. pa- 
bradinis; bradas „brada, atabradas"; Peterburskas (Rud
nios k.), plg. si. peterburskas „iš Peterburgo"; Urvinis 
(Rudnios k.), plg. urvinis : urvas.

7. Pagal gyvūnų pavadinimus (paprastai daiktavardi
niai): Baciönas (Rudnios k.), plg. si. baciönas „gandras"; 
Bakasas (Šulų k.), Bakuösas (Dubičių k.), plg. bekasas 
zool. „perkūno oželis"; Bizdikas (t. Bizdzikas) (Rudnios 
k.), plg. bizdikas (?) „toks vabzdys"; Cecerukas (Dubi
čių, Kruklių, Stoniūnų k.), plg. si. cecerukas „jauniklis 
tetervinas, kurtinys"; Gaidys (Mantotų k.), plg. gaidys; 
Genys (Barčių, Kaniavos, Slučajaus k.), plg. genys; Kar
velis (Barčių k.), plg. karvelis; Kazä (Kaniūkų k.), plg. si. 
kazä „ožka"; Kiškelis (Kruklių k.), plg. kiškelis : kiškis; 
Meška (Drucminų k.), plg. meška; Vanagas (Dainavos, Ja- 
sauskų, Kaniūkų k.), Vanage (Kruklių k.), plg. vanagas, 
vanage; Vilkas (Pavainikių k.), plg. vilkas; Voverditė 
(Kaniavos k.), plg. voverditė: voverė; Zdičikas (Dubičių 
k.), plg. brus, зайчык „zuikelis"; Zuikis (Margių k.), plg. 
zuikis; Žaliavomis (Dainavos k.), plg. žaliavomis (t.) 
„žalvarnis" (dėl žalios kepurės); Žuvytė (Kaniavos k.), 
plg. žuvytė : žuvis; Žvirblis (Kaziukonių k.), Žvirbly s (Du
bičių k.), Žvirblius (Kruklių k.), plg. žvirblis, t. žvirbly s.

8. Pagal daiktų ar reiškinių pavadinimus (paprastai 
daiktavardiniai): Auksinas (Margių k.), plg. auksinas; 
Barzdd (Margių k.), plg. barzda; Baublys (Barčių k.), plg. 
baublys,- Bindösas (Barčių k.), plg. bindösas „toks kirvis 
rąstams tašyti"; Bomas (Dubičių k.), plg. germ. bomas 
„rąstas, dalba"; Bučiukas (Dainavos k.), plg. bučiukas 
„kankorėžis"; Blkius (Margių k.), plg. germ. bikis „toks 
plaktukas"; Cigūnas (Rudnios k.), plg. si. cigūnas „kati
las"; Ginžėlis (t. Ginžalis) (Karaviškių, Margių k.), plg. 
ginžukas „senas, nudilęs peilis"; Kalatukas (Dainavos k.), 
plg. hibr. kalatūkas „kliukis, suplaktas senas kiaušinis"; 
Liolys (Kaniūkų k.), plg. liolys „baidyklė, baubas"; Mas- 
lionka (Slučajaus k.), plg. si. masliönkos „pasukos"; Pekld 
(Dainavos k.), plg. si. pekld „pragaras" (gaisro metu 
dirbęs „кар pekloj"); Smalukas (Paąžuolės k.): smala; 
Svirnelis (Barčių k.), plg. svirnelis: svirnas; Spiritditis 
(Rudnios k.): spiritas; Šėpškis (Dainavos k.), plg. šėpškis 
„plaukų kuokštas, barzdelė po apatine lūpa“; Sližikas 
(Rudnios k.), plg. šllžikas (t.) „sližikas".
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9. Įvairios kitos pravardės: Caitukas (Rudnios k.) (kir
vį pavadino čaituku); Cėčelius (Dubičių k.); Dudutis (Mar
gių k.); Girelė (t. Giralė) (Rudnios k.),_Girelis (Rudnios 
k.), plg- girelė „pagyrūnas"; Irkulis (Ūtos k.); Irzökas 
(Slučajaus k.); Kalibabä (Jasauskų k.); Kalumba (Rudnios 
k.), Kaliumba (Rudnios k.), gal plg. kaliumbis „žioplys, 
liurbis"; Ketmišas (Kaniavos k.); Kiekmišas (Jasauskų 
k.); Kinetikas (Krokšlio k.); Ladzietä (Jasauskų k.); La- 
pickas (Būdų k.); Lidpu (Slučajaus k.); Naujokas (Barčių 
k.) (atėjo iš kitur); Neužlys (Krokšlio k.); Paravickas 
(Dubičių k.); Pavedaika (Krokšlio k.), gal plg. 1. powie
dzieć „pasakyti"; Pekurys (Stoniūnų k.); Pitala (Rudnios 
k.); Pušelis (Rudnios k.); Poterėlis (Stoniūnų k.); Raišynas 
(Slučajaus k.); Sandžiulis (t. Sandziulis) (Kaniavos k.); Se
niukas (Vydenių k.), plg. seniūkas: senis; Septllinkus (t. 
Sepcllinkus) (Rudnios k.); Stambunelis (Dubičių k.); Saku
tis (Jasauskų k.); Trony s (Podubičių k.); Ūkininkas (Kania
vos k.) („užsidėjo dalgį ir nešas — dar vaikas buvo: „Kur 
tu aini, Juozai?" — „Būsiu ūkininkas, aisim šienauc". Ir 
pravadzino Ūkininku"); Zlrkelis, Zirkelis (Rudnios k.).

Asmenvardinės pravardės, kaip jau buvo minėta, su
daro atskirą pravardžių grupę. Pagal sandarą ir kilmę 
jas taip pat galima skirstyti į keletą pogrupių.

1. Pravardės, perėjusios iš vardų:
a) „grynuoju pavidalu" (be antrinių reikšminių prie

sagų): Ambražas (Kaziukonių k.); Drlgas (Kaniavos k.); 
Dvanizas (Podubičių k.); Dzidöras (Dubičių k.); Grigas 
(Dubičių k.); Juras (Kruklių k.) (nes tėvas Juras); Kara
lius (Dainavos k.) (nes vardas Karolis); Klej opas (Jasauskų 
k.); Klimas (Kruklių k.); Krlsius (Dainavos k.) (nes tėvas 
buvo Krlsius, o motina Kristė); Levönas (Karaviškių k.) 
(nes senelis buvo Levönas); Mataūšis (Dubičių k.); Raülas 
(Krokšlio k.); Simas (Gribašos k.); Vosilius (Daržininkų 
k.), Vosylius (Vydenių k.);

b) su lietuviškomis asmenvardinėmis priesagomis:
-elis, -elis: Juozelis (Dubičių k.); Jurgelis (Barčių k.); 

Južėlis (Rudnios k.); Kriselis (Dubičių k.); Möckelis (Dai
navos k.) („dziedas buvo Motiejus, vadzino jį Моска"); 
Ziunėlis (Dubičių k.); -Slis: Antanėlis (Barčių k.); Marku- 
telis (Vydenių k.); -önas: Petrėnas (Vydenių k.); -Hä: 
Matilä (Dainavos k.) (diedas buvo Matas, vadino jį Ma- 
tiia); -ynas: Bolesynas (Kruklių k.) (tėvas Bolėsius); Igno- 
tynas (t. Ignocynas) (Margių k.); Jarukynas (Jasauskų 
k.); Jonukynas (Margių k.); -ytis: Adomytis (t. Adomy
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cis) (Dubičių k.); Jurytis (t. J ur f cis) (Stoniūnų k.); 
-(i)ūkas: Aleksiukas (t. Aleksūkas) (Dainavos k.) (tėvas 
buvo vardu Aleksas); Antanukas (Rudnios k.); Bladukas 
(Kruklių k.) (tėvas Blädas); Dzidukas (Dubičių k.); J ūsiu
kas (Dubičių k.); Kriseliukas (Dainavos k.); Macūkas (Du
bičių k.); Matičiukas (Dubičių k.); Sabūkas (Podubičių 
k.); -(i)ūiis: Bautrulis (Dubičių k.); Damūlis (Slučajaus 
k.); Marčiūlis (Barčių, Kaniavos k.); Matulis (Dubičių k.); 
Petrūlis (Krokšlio k.); Stasiulis (Dubičių k.); -iunas: Krise- 
lianas (Dainavos k.) („dziedo vardas buvo Krlsius“); -ökas: 
Augustökas (Krokšlio k.);

e) su slaviškomis asmenvardinėmis priesagomis: 
-čikas: Antončikas (Dubičių, Mantotų k.); Grigbrčikas 
(Mantotų k.); Petručikas (Kaniūkų k.); -ikas: Adbl pikas 
(Kruklių k.) (tėvas Adolfas)-, -k(a): Griška (Stoju k.); Jösip- 
kis (Kaziukonių k.); Januskä (Barčių k.); Manička (Mar
gių k.); Petruoška (Mantotų k.) (sako, kad prosenelis buvo 
Petras ir turėjo ožką); Stasiučka (Dubičių k.); Stępka (Dai
navos k.);

2. Pavardinęs pravardės (arba perėjusios iš pavardžių, 
arba „supavardintos" pravardės):

Agūtis (t. Agucis) (Rudnios k.); Baūšas (Kruklių k.); 
Baušys (Drucminų k.); Bėčius (Rudnios k.); Brandys (t. 
Brandzys) (Jasauskų, Kaniūkų k.); Budenas (Pavainikių 
k.); Budnikas (Drucminų k.); Cesnulis (Barčių k.); Jakšys 
(Jasauskų k.); Kandibä (Bagočių, Rudnios k.); Maceikutis 
(Dainavos k.); Mičelas (Kruklių k.); Radvila (t. Radzvilä) 
(Pavainikių k.); Ramai  ša, Ramaišis (Karaviškių k.); Rei
montas (Ūtos k.) (tėvas Romas); Römkus (Vydenių k.); 
Adukauskas (Jasauskų k.); Baravickas (Šulų k.); Beleckas 
(Slučajaus k.); Čaplikas (Rudnios k.); Pilsūckas (Dubičių 
k.) (kadangi vardas Juozas); Puškinas (Margių k.); Su
kackas (Podubičių k.); Svirskas (Slučajaus k.); Šeškevičius 
(Slučajaus k.); Zdėpskas (Rudnios k.).

Asmenvardinės pravardės neretai tarmėje yra paveldi
mos kelių kartų atstovų.

Dubičių apylinkėse pasitaiko ir sudėtinių pravardžių. 
Daugiausia tai asmenvardinės pravardės, kurių bent vie
nas komponentas yra vardas arba pavardė, pvz.: Marčio 
Juozas (Barčių k.) (tėvas Martynas); Mikų Jonas (Ūtos 
k.) (tėvas Jonas); Damulio Biblkas (Rudnios k.); Däbaro 
Jonas (Kruklių k.) (tėvas sakydavęs „dabar"); Raginio 
Sepcllka (Dubičių k.). Dainavos kaime yra užrašyta ir 
bendrinė sudėtinė pravardė — Bulvė supūvus.
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III. GYVULIŲ VARDAI

Įdomūs Dubičių apylinkių naminių gyvulių — karvių, 
arklių, šunų, kačių ir vištų vardai. Duodami jie, kaip 
ir pravardė žmogui, dažniausiai charakterizuojant gyvu
lio būdą, išvaizdą, plauko spalvą ir pan.

1. Karvių vardai.
Įvairiausi ir gražiausi yra karvių vardai. Dažniausiai 

karvės pavadinamos pagal plauko spalvą, ragų formą, 
įvairių kitų gyvūnų, augalų, daiktų, net žmonių vardais: 

a) pagal plauką, spalvą, ragų formą, išvaizdą (dažniau
siai būdvardinės kilmės): Aksamitka (Dubičių k.), Aksa
mitkę (Šumo k.), plg. brus, аксамггка „aksominė"; Baltė 
(Šumo k.), plg. baltas, -ė; Baltaburnė (Slučajaus k.), plg. 
baltabufnis, -ė; Baltokoje (Dubičių, Stoniūnų k.), plg. 
baltaköjis, -ė; Baltakuprė (Dubičių k.), plg. baltakupris, -ė; 
Baltanosė (Jasauskų k.), plg. baltanösis, -ė; Belagrivka 
(Dubičių k.), plg. brus, белагрывы, rus. белогривый „bal
takartis, -ė"; Gniedėįi (Barčių k.): si. gniėdas, -ė „bėras"; 
Juodė (Kruklių k.), plg. juodas, -a; Juodėkė (Podubičių 
k.), Juodoji (Barčių k.): juodas, -d; Juodmargė (Šumo k.), 
Juodmargė (Slučajaus, Stoniūnų k.), plg. juodmargis, -ė; 
juodmargis, -ė; Keršė (Dubičių, Slučajaus k.), Kerše (Rud
nios k.), Keršytė (Slučajaus k.), Keršoji (Jasauskų k.): 
keršas, -ū; Laukė (Gribašos, Kaziukonių, Lynežerio, Slu
čajaus k.), plg. laukas, -a; Margė (Dubičių, Kaziukonių, 
Slučajaus k.), Margė (Karaviškių k.), Margūtė (Kruklių 
k.): margas, -ä; Pajuodėlė (Barčių k.): pajuodęs, -usi; 
Palšė (Kaziukonių, Lynežerio k.), plg. palšas, -a; Samanė 
(Kruklių k.), Samanė (Kruklių k.): samanis, -ė „samani
nis, samanų spalvos"; Širmoji (Barčių k.): širmas, -a; Sir- 
vó (Barčių k.), plg. širvas, -ė; Žalė (Dubičių, Kruklių, 
Lynežerio, Slučajaus, Šumo k.), Žaloji (Barčių k.), Zalūkė 
(Stoniūnų k.): žalas, -a; Ilgarėgė (Barčių k.), plg. ilgarėgis, 
-ė; Kreivarėgė (Barčių k.), plg. kreivarėgis, -ė; Suktarėgė 
(Slučajaus k.), plg. suktarägis, -ė; Stačiaragė (Slučajaus 
k.), plg. stačiarėgis, -ė; vienas kitas daiktavardinių: Kuk- 
sė (Sumo k.), plg. kuksa „menka, maža, trumpauodegė"; 
Pipirkė (Raku k.): pipiras- Pumpa (Karaviškių, Margių 
k.), plg. pumpa (t.) „pamplys"; Sidabre (Raku k.): sidab
ras;

b) pagal būdą, elgesį: Burba (Raku k.), plg. burba „kas 
daug burba": burbėti; Cigonkė (Stoniūnų k.), plg. si. ci- 
gonka „čigonė"; Čigonė (Bagočių k.), plg. čigonė; Gerutė 

228



(Raku k.): geras, -a; Mlgnė (Raku k.), plg.mlgnė „mie
galė"; Pirmūnė (Kaziukonių k.), plg. pirmūnė; Snaudžia 
(Gribašos k.): snausti; Spirga (Raku k.): spirgėti; Tylutė 
(Raku k.): tylus, -i; Zebrokė (Lynežerio k.), plg. si. žeb- 
rokė „elgeta, prašinėtoja";

c) gyvūnų pavadinimais: Balandis (Bagočių k.), plg. 
balandis; Bitė (Raku k.), plg. bitė; Blusä (Raku k.), plg. 
blusä; Briedis (Karaviškių, Margių k.), plg. briedis; Ėrkė 
(t. Arkė) (Raku k.), plg. ėrkė; Gegutė (Raku k.), plg. 
gegutė; Gegužynas (Kruklių k.), plg. gegužynas „gegužiu
kas, gegutės vaikas"; Gervė (Jasauskų, Raku k.), plg. ger
vė; Grambulys (Kruklių k.), plg. grambuolys „juodvaba- 
lis, mėšlo vabalas"; Gulbė (Jasauskų k.), plg. gulbė; Gu- 
žutė (Raku k.): gužas; Laputė (Raku k.), plg. laputė : lapė; 
Meška (Raku k.), plg. meška; Musė (Raku k.), plg. musė; 
Pelėda (Rudnios k.), plg. pelėda; Peteliškė (Karaviškių, 
Margių, Slučajaus k.), plg. peteliškė; Särna (Lynežerio 
k.), plg. si. sarna „stirna"; Silkė (Raku k.), plg. silkė; 
Sūopė (Raku k.): suopis; Sarka (Jasauskų k.), plg. šarka] 
Tiėgrius (Stoniūnų k.), plg. tiėgrius (t.) „tigras"; Varlė 
(Raku k.), plg. varlė; Voveraitė (Lynežerio k.), plg. vove
raitė : voverė; Voveris (Slučajaus k.), plg. voveris (t.) 
„voverė"; Zeziulka (Podubičių k.), plg. brus, зязюлька 
>,gegužė"; Zubris (Kruklių k.), plg. zubris (t.) „stumbras";

d) augalų pavadinimais: Agrastä (Raku k.), plg. ag
rasto (t.) „agrastas"; Liepa (Raku k.), plg. liepa; Pupä 
(Raku k.), plg. pupä; Slyvä (Lynežerio k.), plg. slyva; 
Tuopa (Raku k.), plg. tuopa; Vyšnia (Jasauskų, Raku, 
Stoniūnų k.), plg.vyšm'ū;

e) įvairių daiktų ar reiškinių pavadinimais: Arpą (Ra
ku k.), plg. arpa (t.) „arpas“; Drobynä (Lynežerio k.), plg. 
si. drobynä „vežimo šoninė tvorelė; ėdžios"; Kaladė (Raku 
k.), plg. kaladė; Komoda (Raku k.), plg. komodä; Raketä 
(Dubičių k.), plg. raketa; Žvaigždė (Raku k.), plg. žvaigž
dė;

f) žmonių vardais: Ančia || Anciuvna (Dubičių k.); Ro
žė (Kruklių k.);

g) pagal kilmę, rūšį (paprastai daiktavardinės kilmės): 
Gudė (Kruklių, Rudnios k.), plg. gudas, gudė (t.) „balta
rusis"; Olando (Karaviškių k.), plg. olandas, olandė;

h) kiti karvių vardai: Akmistrinė (Gribašos, Jasauskų 
k.), plg. si. akmistrinė „vyriausioji namų ūkio prižiūrė
toja"; Našlaitė (Raku k.), plg. našlaitė; Sviltė (Raku k.); 
Zelmė (Raku k.).
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2. Veršių vardai.
Jų užrašyta tik keli, pažymintys plauko spalvą (būd

vardinės kilmės): Juodis (t. Juodzis) (Sumo k.): juodas; 
Keršis (Sumo k.): keršas.

3. Arklių vardai.
Arkliams vardai duodami panašiai kaip ir karvėms: 
a) pagal plauko spalvą: būdvardinės kilmės — Biėlius 

(Gribašos k.): brus, белы, rus. белый „baltas"; Bulönas 
(Bagočių, Praudos, Rudnios k.), plg. si. bulönas „gelsvas"; 
Dėrašas (Jasauskų k.), Darašas (Praudos k.), plg. derešas 
„sartas"; Gniedas (Gribašos k.), Gniedis (t. Gniėdzis) (Po- 
dubičių k.), Gniėdžius (t. Gniėdžius) (Kruklių, Slučajaus 
k.): si. gniedas „bėras"; Juodis (t. Juodzis) (Kruklių k.): 
juodas; Kaštanas (Slučajaus k.), Kaštonas (Gribašos, Kruk
lių, Podubičių k.), plg. kaštanas, kaštonas „rusvo plauko, 
kaštoninis"; Žilius (Bagočių, Gribašos k.), Žilukas (Ja
sauskų k.): žilas; daiktavardinės — Blankä (Kruklių k.), 
plg. blanka „blausa, sutemimas";

b) pagal būdą, elgimasį (daiktavardinės kilmės): Či
gonas (Podubičių k.), plg. čigonas (t.) „čigonas"; Kuprius 
(Jasauskų k.), plg. kuprius; Profanas (Kaniūkų k.), plg. 
profanas; Smellis (Kaziukonių k.), plg. smellis (t.) „sma- 
lyžius“; Sakutis (t. Sakutis) (Jasauskų k.): šakus „šokus, 
šankus, vikrus"; Žaibas (Gribašos, Kaniūkų k.), plg. žai
bas;

c) gyvūnų pavadinimais: Kranklys (Slučajaus k), plg. 
kranklys; Meška (Jasauskų k.), plg. meški!; Peteliškė (Ja
sauskų k.), plg. peteliškė; Zučkė (Podubičių k.), plg. rus. 
жучка „vabaliukas"; Žukas (Bagočių k.), plg. si. Žukas 
„vabalas";

d) daiktų pavadinimas: Žaketas (Kaniūkų k.), plg. ža
ketas;

e) pagal veislę — U lanka (Raku k.): si. ulonas;
f) žmonių vardais: Paulis (Jasauskų k.); Sigitas (Ka

ziukonių k.).
4. Sūnų vardai.
Jie duodami:
a) pagal išorę, plauką: būdvardinės kilmės — Margis 

(Dubičių, Kruklių k.), Mórgelius (Stoniūnų k.) (nes mar
gas): margas; Murza (Kaziukonių, Kruklių k.): murzinas; 
Ryžius (Kruklių k.): si. ryžas „rudas, rudaplaukis"; Rūdis 
(t. Rudzis) (Vydenių k.): rudas; Žėbris (Šumo k.): žebras; 
daiktavardinės kilmės — Kudlis (Būdų, Dubičių k.), Kūd- 
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likas (Stoniūnų k.): sl. kudlä, kudlos „gaurai"; Pūkis (Pa- 
ąžuolės k.): pūkius;

b) gyvūnų pavadinimais: Dagilius (Kruklių k.): dagilis; 
Lapinas (Kruklių, Rudnios k.), plg. lapinas; Lapenas (Kruk
lių k.): lapė; Liūtas (Kruklių k.), plg. liūtas; Meškiukas 
(Rudnios k.), plg. meškiūkas: meška; Vilčikas (Margių, 
Sumo k.), plg. lenk, wilczy k „vilkiukas";

c) augalo pavadinimais — Mirta (Raku, Slučajaus k.), 
plg. mirta;

d) įvairių daiktų pavadinimais: Būketas (Slučajaus, 
Ūtos k.), plg. bukietas; Citrä (Kaziukonių k.), plg. citra; 
Pipkä (Kruklių k.), plg. pipkä (t.) „pypkė"; Spyglys (Sto
niūnų k.), plg. spyglys;

e) žmonių vardais: Böbikas (Dubičių k.), plg. v. Bö- 
bas; Jackus (Stoju k.); Jūrčikas (Sumo k.), plg. v. Juras;

f) pagal rūšį, paskirtį: Kamarinis (Sumo k.), plg. ka- 
marinis (t.) „kambarinis"; Kurtas (Slučajaus k.); Mopsä 
(Būdų k., Slučajaus k.), Möpsis || Mopsä || Möpsikas (Dubi
čių k.); Sargas (Gribašos, Kruklių, Slučajaus k.), Sargis 
(Dubičių, Kruklių k.): sdrgas;

g) kiti šunų vardai: Alasas (Dubičių, Raku k.), plg. sl. 
alasas „balsas, triukšmas, riksmas"; Brisius (Stoniūnų k.); 
Burčikas (Kruklių k.): sl. bufčyti „urgzti"; Čigonas (Rud
nios k.), plg. čigonas (t.) „čigonas"; Ciulinas (Dubičių k.): 
čiulinti „žaidinti (ką nors)"; Liórzikas (Kruklių k.): liór- 
zoti „terlioti"; Mirka (Paąžuolės k.); Morus (Dubičių k.); 
Muška (Stoniūnų k.); Rapčikas (Rudnios k.): rapčiuotis 
„bartis, ginčytis"; Reksä (Dubičių k.); Rėksikas (Sumo k.); 
Sultonas (Podubičių k.), plg. sultonas (t.) „sultonas"; Tū
zas (Kalvių k.), plg. tūzas; Tuzikas (Dubičių k.); Zefkas 
(Stoniūnų k.); Žybsinas (Stoniūnų k.); Žulikas (Sumo k.), 
plg. sl. žūlikas „sukčius, apgavikas".

5. Katinų, kačių vardų užrašyta labai nedaug:

a) pagal plauką — Rainys (Gribašos, Kruklių k.): rdi- 
nas;

b) pagal būdą, pasielgimą: Skadnytė (Slučajaus k.): 
sl. škada, iškada „skriauda, kenkimas, žala"; Grabnikė 
(Bagočių k.): grabnus, -1 „grabus, miklus"; Murkė (Kruk
lių k.): murkti;

c) kiti vardai: Kataitė (Kruklių k.), plg. kalaitė : kate; 
Kickä (Kruklių k.): kic-kic; Mirta (Kruklių k.), plg. mirta.

Vištų vardų teužrašyta trys: Baltukė (Slučajaus k.): 
bdltas. -a; Kanapėta (Slučajaus k.), plg. kanapėtas, -a;
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Raibukė (Slučajaus k.): raibas, -ä. Jie suteikti pagal 
plunksnų spalvų, margumą.

Taigi naminiams gyvuliams vardai šiose apylinkėse 
duodami dažniausiai pagal ryškesnes išorės ar prigimties 
savybes; asmenvardinių gyvulių vardų tik vienas kitas.

GYVENVIEČIŲ VARDAI, KILĘ I§ ASMENVARDŽIŲ

KAZYS EIGMINAS

Daugumas mūsų vietovardžių yra kilę iš asmenvar
džių: vardų, pavardžių, pravardžių1. Asmenvardiniai 
vietovardžiai yra būdingi visoms indoeuropiečių kalboms. 
Gausu jų ir baltų kalbose1 2. Ypač daug pavardinęs kilmės 
vietovardžių.

1 Lietuvių kalbos rašybos žodynas.— Kaunas, 1948.— P. 139.
2 Ванагас А. К вопросу о балтской топонимии антропонимиче

ского происхождения // Балтийские языки и из взаимосвязи со сла
вянскими, финно-угорскими и германскими языками / Тезисы докла
дов науч. конф. поев. 100-летию со дня рожд. акад. Я. Эндзелина.— 
Рига, 1973,—С. 67.

3 Čia jeina 1971 m. vykusios Vilniaus miesto kompleksinės krašto
tyrininkų ekspedicijos Varėnos rajone Dubičių, Kaniavos ir Vydenių 
apylinkės. Centras buvo Dubičiai, todėl šias tris apylinkes vadiname ben
dru Dubičių apylinkių vardu.

Čia panagrinėsime Dubičių apylinkių gyvenviečių var
dus, kilusius iš asmenvardžių3.

Dauguma Dubičių apylinkių gyvenviečių pavadinimų 
turi asmenvardžio daugiskaitos formą, tik du kaimai turi 
asmenvardžio vienaskaitą:

Kajutis vs.: Kajutis pav.,
Milvydą Dainavos k. dalis, plg. Milvydas avd.
Asmenvardžio daugiskaitą turi tokie gyvenviečių pa

vadinimai:
Bagočiai k.: Bagočius pav. (galėtų būti ir iš bendrinio 

žodžio bagočius).
Bafčiai k.: Barčius pav. (dar plg. Barčys pav.).
Jäsauskai k.: Jasauskas pav., Jasaūsk-is pav.
Juočial k.: Juočys pav., Juočis pav., dar plg. Juočas 

pav., Juoč-ionis pav., Juoč-iūnas pav., 
Juoč-evičius pav., Juoč-inskas pav., Juoč- 
balis pav., Juoč-epys pav.

Kalviai k.: Kalvis pav., Kalv-elis pav.
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Kašėtos k.: Kašėta pav. (dar ir dabar šiame kaime 
gyvena 3 Kašėtos).

Kaziukónys k.: Kaziukónis pav.
Kijučiai k.: Kijutis (t. Kijūcis) pav.
Krivilial k.: plg. Krlvil-as pav.
Kruklial k.: Kruklys pav., Krūklis pav.
Margiai k.: Märgis (?) pav.
Rakai k.: Rūkas pav.
Ramonai k.: Ramonas pav. (dar plg. Ramon-aitis pav., 

Ramon-auskas pav., Ramon-auskis pav.).
Raiškiai k.: Riliškis 11 Riliškis (Ryliškis\\ Ryliškis) pav.
Šulai k.: Šulas pav.
Šiliniai k.: Šilinis pav.
Ulbinal k.: Ūlbinas pav. (dar plg. Ulbinskas pav.).
Vaidagai k.: Valdagas pav.
Atskirai reikia paminėti pavardinęs kilmės gyvenvie

čių pavadinimus su priesagomis -ünai ir -onys. Su prie
sagomis -ūnas ir -onis yra daug pavardžių, tačiau ne 
visiems Dubičių gyvenviečių pavadinimams su minėto
mis priesagomis rasta analogiškų pavardžių. Tokių pavar
džių galėjo būti, tačiau jos išnyko arba nepateko į kar
toteką.

Suminėsime tokius gyvenviečių pavadinimus:
Cibónys k.: Clb-as pav., Cib-auskas pav., Cib-ūvičius 

pav.
Cepelūnai k.: Cepel-ė pav., Čepėl-is pav., Cepel-iónis 

pav., Cepel-evičius pav., Cepel-iauskas || 
Cepel-iaūskas pav.

Kalėdonys k.: Kaled-a pav., Kalėd-inskas pav.
Mėlekonys k.: Melek-auskis pav.
Mikalčiūnai k.: Mikalč-ius pav.
Senkónys k.: Senk-us pav., Senk-anas pav.
Stoniūnai k.: Stön-ius pav., Ston-ys pav.
Daugumas asmenvardinių gyvenviečių pavadinimų 

yra priesagų vediniai. Populiariausios yra -iškės ir -iškiai:
Diplškės k.: Dypas (?) pav.
Grišoniškės k.: Grišon-as pav.
Gumblškės k.: Gumb-ėlis pav., Gumb-elėvičius pav., 

Gumbaravičius pav., Gumb-akys pav., Gumb-arūgis 
pav.

Kamaraūciškės k., Kamaraus-kas (<Kamarauts-kas) 
pav.

Kijutlškės k.: Kijutis (t. Kijūcis) pav.
Paplškės k.: Päp-as pav., Pap-ys pav.
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Pikiškės k.: Pik-is pav. (Рук-as pav.), Pik-iūnas pav., 
Pik-aūskas pav., Pik-evičius pav.

Ramoniškiai k.: Ramön-as pav., Ramon-óitis pav., Ra- 
mon-auskas pav., Ramon-auskis pav.

Kaimo Riliškiai pavadinimas gali būti ir priesagos 
-iškiai vedinys, ir pavardės daugiskaita: Ril-as pav., 
Ril-is pav., Ril-ius pav. ir Riliškis\\RH'iškis (Ryliškis\\Ry- 
liškis) pav.

Keletą žodžių reikia pridurti dėl kai kurių nevisiškai 
aiškių gyvenviečių pavadinimų, galinčių būti asmenvar- 
dinės kilmės.

Prie gyvenviečių pavadinimų, kilusių iš vienaskaitos 
asmenvardžio, galėtume priskirti Gribaša k., tačiau tokios 
pavardės nepavyko rasti. Kaimo pavadinimas Kania va 
gali būti kilęs iš slaviško fiziografinio termino (plg. brus. 
канеука, rus. канава), tačiau yra ir pavardė Kaniava.

Gyvenviečių pavadinimai, galintys būti asmenvardžio 
daugiskaita, neaiškūs yra šie: Balbutai k. (pavardės ne
rasta, gali būti slavizmas). Būdos k. beveik be abejonės 
kilęs iš bendrinio žodžio būda, tačiau yra ir tokia pavar
dė (Būda). Drucminai k. (pavardės nerasta). Mantötai k. 
(neaiškus). Noškūnai k. (tokios pavardės nerasta, bet ga
lima).

Iš 74 šių apylinkių kaimų pavadinimų 36 yra tikrai 
asmenvardinės kilmės, vadinasi, maždaug pusė. Daugiau
sia yra pavadinimų, turinčių pavardės daugiskaitos 
formą.

VIETOVARDŽIAI1

1 Vietovardžius rinko K. Eigminas, V. Gudžiūnaitė, M. Kuncevičiūtė, 
O. Kunskienė, Z. Lukošiūtė, N. Norkūnas, I. Sisaitė, N. Šimelionytė, 
Z. Šimėnaitė, R. Uščinaitė, A. Vaicekauskaitė, A. Vidugiris.

KAZYS EIGMINAS ir ONA KUNSKIENĖ

1. GYVENVIEČIŲ VARDAI

a. Dubičių 
apylinkė

Baganal Sumo k. dalis
Balbutai II Balbatai k.
Dubičiai k.

GribašaIIGribašos k.
Kajūtls vs.
Kälviai k.
Karūviškės k.
KatrėllMatillų Katrė k.
Krokšlys (Sumas) k.
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Kunigiškiai||Kunigystė Du
bičių k. rytinė dalis

Lynežeris k.
Mantötai k.
Margiai k.
Matilių Katrė žr. Katrė k.
Mikalėikos Šumo k. dalis
Paramčlis k.
Pėdubičial k.
Pranciškai Šumo k. dalis
Rageliai Šumo k. dalis
RakaI||RokaI k.
St6jai||StojaI k.
Šiliniai k. 
Šulai k.
Šėmas2 k. žr. Krokšlys

2 Vietos žmonės dab. Krokšlio k. dalj, esančią kitoje Olos up. pu
sėje, vadina Šumu.

b. Kaniavos 
apylinkė

Arlauskai (t. Arlauckal)
Kašėtų k. dalis

Augūtiškės vs., dab. Noš- 
kūnų k.

Bagočiai k.
Brandžiai II Brandžių pūsė

Kašėtų k. dalis
Budos II Būdė k.
Dalinė k.
Daržininkai k.
Drucminai||DrucmėnaI k.
Genelis k.
GrišėniškėsllGrišėniškis k.
Jėsauskai k.
Kaniavė k.
KaniavSlėlIKaniaukė k.
Kaniūkai k.
Kašėtos k.
Kaziukėnys k.
Kiaūlabalis 11 Kiaūliabalis

Noškūnų k. dalis 
Krukllal k.

Mlckónys k. 
Mikalčiunai k. 
Molinė]! Molynė k.
Nadzeikal HNadzeikinų 

kampas Kašėtų k. dalis
Noškunai k.
Paąžuoli (Paužuūlė) k. 
Pakaniavys k.
PėkuliškėsIlPėkuliškis

II Pakui iškis k. 
FanočiatPanėčlai k. 
Pauosupė (t. Pavuosu- 

рё) k.
Prėuda k.
Rudniė k.
Slučajus k.
Stoniunai k.
Utė k.
Vilkiniai) IVilkiniai Kašėtų 

k. dalis
Zadelkiškis buv. palivar

kas

c. V y d en i ų 
apylinkė

Aladaukė k.
Aštragalis Barčių k. dalis 
Beržūpis Pavainikio k. da

lis
Dainavė k.
Juočial||Jociai k.
Kalneliai Dainavos k. da

lis
KamorunaillKamarunai k. 
Kafčmagalis Barčių k. da

lis
Laužynas k.
Milvydė Dainavos k. da

lis
Pėlkabalis k.
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Paramonė Barčių к. dalis
PSvainikės H Pavainikis k.
Šėrkiškės Barčių k. dalis

Užupiai vs., Barčių k. da
lis

Vydeniai k.

2. VANDENVARDŽIAI

Aklėlis (t. Aklžlis) ei. 
Dubičiai, Lyneže
rio k.

Antras ūdrinis ežerėlis 
ež. Dubičiai, K ro
le ś 1 i o k.

Bedugnis ež. Dubičiai
Bieliūkas ež. Dubičiai, 

Lynežerio, Kašė
tų k.

Bliūdėlis žr. Trikampis ež.
Dubičiai, Kašėtų, 
Lynežerio, K r o k- 
š 1 i o k.

Bliūdeliūkas ež. D u b i- 
čiai, Krokšlio k.

Bögnas up. Rudnia, 
Ūlos int.

Bradelis up. Kaniava, 
Slučajaus k.

Brastelė up. Vydeniai, 
Barčių k.

Bulesiuko ežerėlis ež. Du
bičiai, Krokšlio k.

Būtos ežerėlis ež. D u b i- 
čiai, Krokšlio k.

Degimas II Degimo ežeras
ež. Dubičiai, Krok
šlio k.

Dėllnis nykstantis ež. Du
bičiai, Karaviš- 
kių, Margių k.

Didžiūlis (t. Dzidzūlis) ež.
Vydeniai, Paika- 
balio k.

Dratillškė (t. Dradllškė) 
up., kanalas, jungiantis 
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Ūlos ir Katros upes 
Dubičiai, Margių 
k.

Dūbė||Dūbė 1. ež. D u b i- 
čiai, Margių k. 
2. ež. Dubičiai, 
Krokšlio k. 3. up. 
Dubičiai, Margių 
k., Ū 1 o s dš.

Dumblelis (t. Dumblälis) 
ež. Dubičiai, G r i- 
b a š ų k.

Dumblis ež. Dubičiai, 
Šulų, Gribašų k.

Ešerinis (t. Ašarlnis) ež. 
Dubičiai, Krokš
lio, Lynežerio k.

Ešerinūkas (t. Ašarinūkas) 
ež. D u b i č i a i, K r o k š- 
lio, Lynežerio k.

Ežerėkai 2 ež. Rudnia, 
Kaniava, Paika- 
balio k.

Ežerėlis ež. Dubičiai, 
Lynežerio k.

Garlicä ež. Dubičiai, 
Raku k.

Gluosnys ež. Kaniava, 
Kruklių k.

Grikelis ež. Dubičiai, 
Gribašų k.

Grikis ež. Dubičiai, 
Gribašų k.

Grikūtis ež. Dubičiai
Gumbinis II Gumbinių eže

rėlis ež. Dubičiai, 
Lynežerio k.



Ilgóji up. V y d e n i a i, 
Dainavos k., Uos
ti p i o kr.

Jatiuniškių upelė up. V y- 
deniai, Dainavos 
k., U o s u p i o kr.

Jakimkės||Jakimkės eže
ras ež. D u b i c i a i, 
Krokšlio k.

JėodasĮJūodas ežerėlis 
ež. Dubičiai, Kro
kšlio k.

Kačiūšis ež. D u b i č i a i, 
Gribašų k.

Kajūtis ež. D u b i č i a i
Kaniav£lė||Kaniavė||Ka- 

nlavös upelis up. Du- 
bičiai, _ Karaviš- 
kių k., Ūlos dš.

Kastines (t. Kastinys) up. 
Rudnia

Katrė up. Dratiliškės ka
nalu jungiasi su Ūla 
Dubičiai, Margių 
k., Nemuno dš.

Krakinis ež. Dubičiai, 
Krokšlio k.

Kraskövas ež. D u b i- 
č i a i, R a k ų k.

Kūlėitis ež. Dubičiai, 
Mantotų k.

Lasupys up. Kaniava, 
Ūtos k.

Latäkas up. V y d e n i a i, 
Paika b a Ii o k., U o- 
s u p i o dš.

Lygütls (t. Ligūcis) ež. 
Dubičiai, Lyneže
rio k.

Lynas II Lynežeris 1| Lyneže
rio ežeras ež. D u b i- 
čiai, Lynežerio, 
Krokšlio k.

Lynūkas ež. Dubičiai,

Lynežerio, Kašė
tų k.

Lynupis up. Dubičiai, 
Lynežerio k.

Mačiulė 1. ež. Kani a- 
v a, Kašėtų, S to
ni ū n ų k. 2. up. K a- 
n i a va, Noškūnųk., 
Ūlos int.

Maksimčiko ežerėliai 3 
ež. Dubičiai, Lyn
ežerio k.

Malinis ež. Dubičiai, 
Lynežerio, Kašė
tų k.

Malinūkas ež. Dubi
čiai, Lynežerio, 
Kašėtų k.

MalūpisIJMalupys up.
Rudnia, Stoniūnų 
k., Ūlos dš.

Matarė l.||Matorkė up. 
Dubičiai, Ūlosdš. 
2. buv. ež. Dubičiai

Mažiūkas ež. V y d e- 
niai, Palkabalio 
k.

Myšitnykas ež. D u b i- 
čiai, Raku k.

Nizlėnka up. Dubičiai, 
Raku k.

Nočiė||Nočelė up. Ka
niava, Jasauskų 
k.

Pajurkių upelis up. Ka
niava, Žvirgždi- 
n ė s int.

Pėkalniavio upelisHKania- 
vėlė||Kaniavė up. K a- 
n i a v a, Ūlos dš.

Palynupys up. D u b i- 
čiai, Lynežerio k., 
Ūlos kr.
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Paršėlis||Kiaūlė||Kanlav0s 
ežeras tvenkinys K a- 
nia va

Patiltė up. Kaniava, 
Kaziukonių k.

Peklä II Peklelė II Peklos upe
lis up. Dubičiai, 
Krokšlio, Lyneže
rio, Krokšlio k., 
Ūlos kr.

Pelesä 1. up. Dubičiai 
2. buv. ež. Dubičiai

Pirmas Ūdrinis ežerėlis 
ež. Dubičiai, Kro
kšlio k.

Pö Deglmū ež. D u b i- 
čiai, Katros, Lyn
ežerio k.

Prikarlškių ežeras ež. Du
bičiai, Šulų k.

Prūdelis ež. V y d e n i a i, 
Pavainikio k.

Ramanävo ežeras ež. Du
bičiai, K a ra vi š- 
kių, Raku k.

Samanyno ežeras ež. D u- 
bičiai, Margių k. 

Samtūkas ež. Dubičiai, 
Margių k.

Saūsas ežerėlis ež. Dubi
čiai, Krokšlio k.

Senūupė up. Kaniava 
Sienyčia up. Dubičiai, 

Gribašos k., Ūlos 
dš.

Šėkinis 3 ež. Dubičiai, 
Lynežerio, Kro
kšlio k.

Sėkinūkas ež. Dubičiai,

Krokšlio, Lyneže
rio k.

TabalėllsIITabalinkė ež.
Dubičiai, Griba
šos k.

Tabälis||Tabälius ež. D u- 
bičiai, Mantotų, 
Gribašos k.

Titnas IITitnagas (t. Citna- 
gas) ež. Rudnia

Trlkampls||Bllūdėlls ež.
Dubičiai, Krokš
lio, Lynežerio k. 

ūdrinis 2 ež. Dubi
čiai, Krokšlio k.

Ülä 1. up. Dubičiai, 
Karaviškių, Ka
šėtų, Krokšlio k., 
Merkio kr. 2. || ülös 
ežeras ež. (per jį teka 
Ūla; įteka ir išteka) 
Dubičiai, Krokš
lio k.

Uosupys||Ūosupis (Vuosu- 
pys||Vūosupis) up. Rud
nia, Kašėtų, P a- 
uosupės k., Ūlos 
dš.

ūtėlė up. Kaniava, 
Grigoniškių k.

Ūžupis up. V y d e n i a i, 
Barčių k.

Zelenä||Zelenös ežerėlis || 
Zelionös ežerėlis ež. 
Dubičiai, Lyneže
rio, Krokšlio k.

Žvlf gždinė II Žvirgždlnka 
up. Rudnia, įteka į 
Titnago ež.

3. SMULKIEJI VIETOVARDŽIAI

Abrūkai||Lepiškių grafidas 
rst. Lynežerio k.

Äcio pieva pv. Dubi
čiai

238



AdvÖdal pv. Dubičiai, 
Kalvių к.

Aklelė 1. rst., pv. Dubi
čiai. 2. pv. Šulų k.

Aklelio kėlnasĮ Aklelio 
aukštūlis kälnas kln. 
Lynežerio k.

Akys 1. Rudnios k.
Akluūčius pv. P a 1 ka

ba 1 i o k.
Akmenyčia pv. Kania

vos k.
Akmenį grandelis mš. da

lis Lynežerio k.
AlčkniškėsAlčkniškis 1. 

Dainavos k.
Alčkniškės akmuö akmuo 

Dainavos k.
Äloja||Äluja b., pv. ir 1. 
_Krokšlio k.
Analieptis pv. Kania

vos k.
Afi Befidro lauko 1. Du

bičiai
Afičiaklonis mš. Barčių 

k.
Afi Didžiulės 1. Krokš- 

1 i o k.
Ай dlrvėnų pv. K a r a- 

viskių k.
Afi ežero pv. K r o k š- 

1 i o k.
Ankalnūtis liūnas, mš. 

Slučajaus k.
Afi kalnūčių mš. dalis 

Karaviškių k.
Ankslynės 1. pv. Dubi

čiai 2. Alksnėnai pv. 
Kašėtų k.

Afi skynimo mš. Krokš- 
lio k.

An Šaltinių (Afi Šalcinių) 
pv., 1. Dubičiai

Afitras grafidas pv. K r o- 
k š 1 i o k.

Anūlių girifi giria Kruk
lių k.

Afi žuoganūitės pv. Rud
nios k.

Apidėmas (Apidzėmas) kl. 
Podubičių k.

Arfijimė drevelė 1. mš.
Lynežerio k. 2. Arä- 
jimo grafidas mš. Lyn
ežerio k.

Arlauskų grafidas pv. ir 
1. Kašėtų k.

Arlausko nodielas (Arlaus
ko nodzielas) 1. Lyn
ežerio k.

Asiuklė pv. P a ą ž u o- 
_ 1 ė s k.
Astravas||Astravėcas pv.
_ R a k ų k.
Astulpas mš. P a 1 k a b a- 
_ 1 i 0 k.
Astulpo pieva b. P a 1 ka

ba 1 i o k.
Ašinykas mš. Podubi

čių k.
Atlaidū krm. Kania

vos k.
Aukštfibalė 11 Aūkštabalė 

pv. Stoniūnų k.
Aukštabalės kūlnas||Aukš- 

tfibalis kln. Kruklių 
k.

Aukštas grandelis kln. 
Lynežerio k.

Aukštakalnis 1. kln. N o š- 
kūnų, Pakabalio 
k. 2. Aukštakalnis pv. 
Barčių k.

Aukštūjai 1. Dainavos 
k.

Aukštūlis kln. miške 
Lynežerio k.

239



Avižinio nodiėlas (Aviži
nio nodzielas) 1. Lyn
ežerio k.

Ąžuolas Taväro ąžuolas, 
1. Krokšlio k.

Ąžuolynas 1. Ūtos k.
Babronlkiškė šit. K a š ė- 

t ų k.
BSdariškė pv. ir 1. K a š ė- 

t ų k.
Bädaro daržas 1. 1. Rud

ni o s k. 2. Badaro dar
želis pv. ir 1. Kašėtų 
k. 3. Badaro šaltinis šit. 
Noškūnų k.

Badariį kälnas kln. Rud
nia

Bägano «įžuolas ąžuolas ir 
mš. Lynežerio k.

Balä||Afi bälos pv. Dubi
čiai _

Balėičiai pv. Ūtos k.
Balėitė pv. Noškūnų k.
Baläitis 1. Paąžuolės 

k.
Balbotas 1. Raku k. 
Balčiai mš. Raku k. 
Bälos 1. rst. Kašėtų k.

2. pv. Noškūnų k. 
3. 1. Stoniūnų k.

Bältas kälnas kln. ir 1. 
Kašėtų, Krokš
lio, Pauosupės k.

BaltimSlis rst. ir mš. Du
bičiai

Balų miškas||Balų grandas 
mš. Kašėtų k.

Bälu raistas rst. K a š ė- 
tų k.

Banduras rst. M a r g i ų k.
BaneliškėliBanellškės L, 

mš., pv., šit. Kruk
lių k.

Baniškis 1. Dainavos k.
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Baravlcko kälnas kln. Š u- 
1 ų k.

BarčienėllBarčienos L, pv. 
Kaniavos k.

Barkai||Bafkai pv., b. 
Krokšlio k.

Barkų grandai mš. Kro
kšlio k.

Barsūkalnis kln. Sluča
jaus k.

Barsūkinė 1. L, mš. Ka
šėtų k. 2. Barsūkinės 
b., pv. Lynežerio 
k. 3. Barsūkinių gra&- 
das mš., dr. Lyneže
rio k.

Barsukėvina mš. Mar
gių, Rudnios k.

Barsiškis 1. G r i b a š ų k.
Barteliškės mš. Daina

vos k.
Barusiškė 1. mš. D r u c- 

m i n ų k. 2. mš. Kara
viškių, Margių k. 
3. Barūsiškės mš. Rud
nios, Krokšlio k.

Bedūgnė mš. P o d u b i- 
č i ų k.

Bedugnis pv. Barčių k.
Befidoro raistelis mš.

Margių k.
Bendrėvės 1. ir mš. Bar

čių k.
Bendrėvių kelias k. Bar

čių k.
Beragis 1. R u d n i o s k.
Berezinä rst. Raku k.
Berželiai 1. K a 1 v i ų k.
Beržynas 1. mš. Dubi

čiai 2. 1. Paąžuo
lės k. 3. Beržynai 1. 
Kaniavos k.

Beržės pv. Jasauskų 
k.



Beržūpiai||BeržupiaI pv., 
pi. Lynežerio k.

Beviršls kln. Dubičiai
Bieliūkas 1. mš. Rud

nios 1. 2. Bieliūko bž- 
los rst, b. Kašėtų k.
3. Bieliūko lygumos mš.
Kašėtų k.

Biskiaraistls (t. Biskerals- 
cis) mš. Barčių k.

Blažo raistas rst. Sluča
jaus k.

BliūdėlislIBliūdėlio raistas 
rst. Kašėtų k.

Bėbadugnis pv. Barčių 
k.

Bognas 1. Rudnios k.
Bolševiko kėlnas kln.

Barčių k.
Bömas pv., mš. Dubi

čiai
Bradai mš. ir 1. Kruk

lių, Paąžuolės, 
Rudnios, Sulų k.

Brädas mš. Dubičiai
Brädo laukas 1. Lyneže

rio k.
Briedeliai mš. D r u c m i- 

nų k.
Briedžio maudyklos mš.

Paąžuolės k.
Būčiškė kd. Kruklių k.
Budauniė pv. Krokš

lio k.
Budos [ Būdų miškas 1. mš.

Lynežerio k. 2. mš. 
Kalvių k.

Būgnų raistas rst., mš. 
Rudnios k.

Bukurlnis klónis mš. Pa
ąžuolės k.

Bulblnės 1. b., rst. Kro
kšlio k., 2. Būlbinls 

grandelis mš., dr. Lyn
ežerio k.

Burloko kalnelis kln. 
Krokšlio, Rudnios 
k.

Burniškės 1. Daina
vos k.

Burokaraistėlė mš. B a r- 
čių k.

Butaūčiškė 1. 1. N o š k ū- 
n ų k. 2. Butaūčiškės 
mš. Noškūnų k.

Buzė pv. Jasauskų k.
Cėnlo šaltinis šit. Noš

kūnų k.
Cepelūnų kryžkelė L Vy

ri e n i ų k.
Cepelūnų prūdas tvenki

nys Barčių k.
Čepkelių raistas mš., rst. 

Lynežerio k.
Cernecko grandelis rst., 

mš. Lynežerio k.
Cigdnakūdris rst., kd. 

Noškūnų k.
Ciėbės pieva pv. P a 1 ka

ba 1 i o k.
Cidčio grafldas rst., mš. 

Rudnios k.
Ciulnelio miškas mš. Lyn

ežerio k.
Cvėrčiai 1. Dubičiai
Cvertūkės 1. Dainavos 

k.
Dadötkai 1. 1. Kania

vos k. 2. pv. Kaziu
konių k.

Dalinė L, mš., pv. Kruk
lių k.

Darius ir Girėnas du ąžuo
lai (pasodinti 1933 m. 
S. Dariaus ir S. Girėno 
žuvimo metu) Krokš
lio k.
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Daržai 1. 1. Dainavos 
k. 2. pv. Kaniavos k. 
3. pv. ir 1. Kašėtų k.

Daržaviėtis mš., dr. K a- 
š ė t ų k.

Daržyčiai pv. Kania
vos k.

Daržinykų pieva pv. Pa- 
ąžuolės k.

Daržo balä pv., b. Dai
navos k.

Daugimaraistis mš. B a r- 
čių k.

Degėsiai pv. Dainavos 
k.

Degimas L, buv. mš. Dai
navos k.

Degsnė b., 1., gn., krm. 
Kruklių k.

DėlynasIIDėlių kūdros b., 
pv. Dubičiai

Dėlinis 1. pv., mš. ir 1.
K r o k š 1 i o k.

Demšės träkas pv., krm. 
Palkabalio k.

Dėmšiškė pv. Palkaba
lio k.

Didelės lofičkos pv. D u- 
b i č i a i

Didžiūlaukis 1. 1. Dubi
čiai. 2. 1. Paąžuo- 
lės k.

Didžiubalos (t. Dzidziu- 
balos) pv. D r u c m i- 
n ų k.

Didžiūlė (t. Dzidziūle) pv.
Karaviškių k.

Didžiūlės (t. Dzidziūl&s) 1.
K r o k š 1 i o k.

Didžiūlė Sienyčia mš.
Gribašos k.

Didžiūlis grūdas (t. Dzi- 
dziūlis grūdas) mš., pv.
Dubičiai

Didžiulis laūkas mš. Pal
kabalio k.

Didžiūlis raistas mš. Gri
bašos k.

Didžiūlis šilas mš. Pal
kabalio k.

Didžiūlis šmotas Didelis 
šmotas kln., mš. K a š ė- 
t ų k.

Didžių pieva (t. Dzidzų 
pieva) pv. K r u k 1 i ų k.

Dikövina mš., rst. Lyn
ežerio k.

Dirvelės 1. Noškūnų k.
Dirvėnas pv., L, mš.

K r o k š 1 i o k.
Draškynas[|Draskynas 1.

Lynežerio k.
Drebulė mš. P o d u b i- 

čių k.
Drevių kampas pv., ir 1. 

Pauosupės k.
Driušlynas mš. P o d u b i- 

č i ų k.
DubėlĮDubėnka pv. K a- 

raviškių, Margių 
k.

Dubelis mš. Noškūnų 
k.

Dubinė pv. Krokšlio k.
Dubos kälnas kln., mš.

Dubičiai
Dubravä pv. Sluča

jaus k.
Dubų klėnė pv., L, kr. P a- 

uosupės k.
Dugnai 1.1. D u b i č i a i 2. 

pv. Dainavos, Ka
ni a v o s k. 3. mš. M a r- 
gių k.

Dugnelis pv. Noškūnų 
k.

Dugnų dūgnas rst. Bar
čių k.
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Dugnų paežerinis 1. Du
bičiai

Dujä 1. (jo vidury egly
nas) Kašėtų k.

Dumblėlis||Dumblelio miš
kas mš. Paąžuolės 
k.

Dumblinis 1. Sluča
jaus k.

Duobė 1. ši. P a 1 k a b a-
1 i o k. 2. kd., pv. Rud
nios k.

Duobelė pv. ir 1. Kašė
tų k.

Duobelės ravafi šit. K a- 
š ė t ų k.

Dubbės pv. ir L Krokš
lio k.

Dzotväras žr. Zotväras
DvSrakelės 1. D r u c m i- 

nų k.
Dvärakelis kl. iš Daržiny- 

kų į Drucminus D r u c- 
minų k.

Dvarnai 1. gn. Kruklių 
k. 2. 1. Molinės k.

Didiką (t. Dzidlka) mš. 
Kruklių k.

EglavičialJagelovickė mš. 
(buv. Jogailos spirito 
varykla) N o š k ū n ų k. 

Eglynėlis (t. Aglynėlis) 
mš. B a r č i ų k.

Eglyno kdlnas kln. B a r- 
č i ų k.

Elnialleptis rst. Rud
nios k.

Epušynas mš. P a 1 k a b a- 
1 i o k.

Epušinės (t. Apušinės) rst. 
B a r č i ų k.

Ešerinis mš. Krokšlio 
k.

Ežerėičlal (t. Ažerdičlai) 
mš., rst. B a r č i ų k.

Ežerėkai pv. B a r č i ų k.
Ežerėliai b. Lynežerio 

k.
Ežero bald b. Kania

vos k.
Gaidžių sald Ūlos vingis 

1., pv. Kašėtų k.
Gallynas mš. Pavaini

kių k.
Gajfivka rst. Margių k.
Galai mš. Kaniavos k.
Gälaklonis ši. P a 1 k a b a- 

1 i o k.
Galafi ežero 1. Lyneže

rio k.
Galicko šaltinis šit. P a- 

uosupės k.
Galinės salelės 1. Lyn

ežerio k.
Ganlavä kl. P r a u d o s k.
Garicos duobelė klonis, 

pv. Rudnios k.
Gegužis 1. Dainavos k. 
Girditės pv. Kruklių k. 
Girditis 1. Drucminųk. 
Girios mš. Dubičiai
Gluosnis kd. Kruklių 

k.
Gojelis 1. 1., mš. Kruk

lių, Stoniūnų k. 
2. 1. K a n i a v o s k.

Göjus mš. Kruklių, 
Molinės k.

Golid mš. Slučajaus 
k.

Goloböras 1. Raku k.
Greblelės (t. Grabldles) 

kl. (prastas) N o š k fi
nų k.

Grandai! šit. Kašėtų k.
Grafidas 1. 1. Gribašų 

k. 2. 1., pv. Kašėtų k.
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3. Grefidas 1. ir šit. 
Rudnios k.

Grandelio krūmai krm.
Krokšlio k.

GrafldikasJGreftdikas pv., 
1., kr. Ūlos krante, že
miau „Vaučkos upės" 
Rudnios k.

Graželė pv. Rudnia
Graželės kampas gn. Ka

šėtų k.
Gražemis 1. mš. Jasaus

kų k. 2. 1. P a ą ž u o- 
1 ė s k.

Gribašos 1. pv. G r i b a- 
š ų k. 2. kln. Rudnios 
k.

Gryčiškė pv. Barčių k.
Grivenkos 1. D r u c m i- 

nų k.
Grūdas H Grūdas 1. pv. J a- 

sauskų k. 2. 1., kln. 
Ūtos k.

Grūdelis 1. S t o j ų k.
Grūdelis mažiūkas mš.

Dubičiai
Grūdkal 1. pv., krm. Du

bičiai 2. Grūtka mš. 
Raku k.

Grūškos mš. Raku k.
Gūdalaukis kln., 1. Kruk

lių, Molinės k.
Gumbinis liGumbinės mš. 

Krokšlio k.
Gūželio raistas pv., 1. Ka

šėtų k.
Gūzo pieva 1. P a u o s u- 

p ė s k.
Ikasališkė lkasališkės pv,. 

krm., 1. Kašėtų k.
Ilgamiškis||Ilg3miškė pv., 

gn., mš. Kaniavos, 
Slučajaus k.

Ilgaraistis mš. Barčių k.

Ilgas raistas b. Rudnios 
k.

Ilgėja pv. Dainavos k.
Ilgūlis mš. Krokšlio k.
Ilgūtė 1., pv. Krokšlio 

k.
Ifi Paramėlį kl. Krokš

lio k.
Išilginė pv. Dubičiai 
Išlaužas gn. B a r č i ų k.
Jaciuniškės 1. ir mš. Dai

navos k.
Jagelauskä 1. mš. Dai

navos k. 2. Jagela- 
vlckä mš. tarp Noškūnų 
ir Jočių k. Noškūnų 
k. 3. 1. Kruklių k.

Jakimkės grandelis||Ja- 
kimkos grandynas mš.
Krokšlio k.

Jankausko 1. Sulų k.
Jūsiškės mš. Lyneže

rio k.
Jasiūniškis p v. Daina

vos k.
Jenyččlė 1. Rudnios k. 
Jonagalys mš. Dubičiai 
Jönaraistis b. Barčių k. 
Juočienis mš. Kania

vos k.
Juočių kelias kl. Daina

vos k.
Juočių raistai rst. P a 1 ka

ba 1 i o k.
Juodos lövos rst., mš. 

Lynežerio k.
Jurgelevičių kälnas kln. 

Rudnios k.
Jurkiškės pv. ir 1. G r i- 

b a š o s k.
Jūškaraistis b., rst. Rud

nios k.
Kačėrga pv. P a ą ž u o- 

1 ė s k.
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Kala vi j ino šaltinis šit. Pa
ąžuolis k.

Kalesnykų kelias kl. Dai
navos k.

Kälnai 1. mš. Dubičiai 
2. 1. ir mš. Kruklių k. 
3. mš. Mantotų k. 
4. 1. Molinės k.

Kalneliai 1. Dainavos 
k.

Kalnūtis 1. mš. Margių 
k. 2. mš. Stoniūnųk.

Kalėnlškės 1. pv. Kruk
lių k. 2. Kaloniškė 1. 
Noškūnų k.

Kamicekalnis kln. Dai
navos k.

Kaminsko miškas mš. Dai
na v o s k.

Kampas pv. ir 1. K a š ė- 
tų k.

Kampeliai pv. ir 1. Pa 1- 
kabalio k.

Kampinė 1.1., krm. Dubi- 
č i a i 2. 1. Barčių k.

Kampo kślnas kln., 1. Ka
šėtų k.

Kamšė 1. mš. Drucmi
nų k. 2. 1. Gribašos 
k. 3. pv. Kruklių k., 
4. rst. Margių k.

Kaniavös pieva pv. Druc
minų k.

Kaniavös šilas mš. S to
ni ū n ų k.

Karalauščyzna mš. Dubi
čiai

Karalienės (II Bonos) käl- 
nas kln. Dubičiai

Karaužicai 1. Kaniavos 
k.

Karklynas 1. b., kr., pv. 
Lynežerio k. 2. pv., 
krm. Noškūnų k.

Karkločių kelias II Karklo- 
tės kėlias kl. Barčių 
k.

Karklöte 1. mš., b. Noš
kūnų k. 2. Karklötls 
rst. Rudnios k. 3. 
Karklotės b. Ūtos k.

Karvelio kälnasll Karvelis 
1. kln. Dubičiai 2. 
kln., 1. ir mš. K a ra
vi š k i ų k.

Kėrvės tiltas pv., b. 
Krokšlio k.

Kašėtų ąžuolai ||Kašėt o
ąžuolai seni ąžuolai K a- 
šėtų k.

Kazokė pv. Barčių k.
Kazöku slėnis slėnis Ra

ku k.
Kėlias Ifi Lydą kl. Pa

vainikių k.
Kelmynas pv. Stoniū

nųk.
Kiaūlabalis rst. Barčių 

k.
Kiekmėlas pv. Dubi

čiai
Kynėlė 1. Kašėtų k.
Klamporaisčio kėlias kl.

Barčių k.
Klänas 1. Dubičiai
Klinčiai pv. A1 a d a u- 

k o s k.
Klanėliai mš. Barčių k.
Klėštaras|Kli6štorius kln.

Dalino s, G r i š o - 
n i š k i ų k.

Klimiškė mš. ir pv. Pal
ka b a 1 i o k.

Klinė 1. Raku k.
Klojenäitls 1. Kania

vos k.
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Klonelė II Klonelės || Kluonč- 
lės 1., mš. Kašėtų, 
Ūtos k.

Klėnės 1. p v. miške N o š- 
kūnų k. 2. b. miške 
Palkabalio k. 3. pv. 
Ūtos k.

Klėnės šilas mš. P a u o- 
supės k.

Klónis dauba, ten buvęs 
ežeras Noškūnų k.

Kluonelėse 1. Kašėtų k.
Kluonienėitės 1. Kania

vos k.
Kluonienos 1. Dubičiai
Kodys mš. B a r č i ų k.
Kójaraistls pv., rst. Dai

navos k.
Kojelė mš. Drucminų 

k.
Koläitis pv. M a n t o t ų 

k.
Koldniškės pv. D r u c m i- 

nų k.
Krakelial 1. pv. K r u k- 

1 i ų k. 2. dr. Rudnios 
k.

Krakinis l.||Krakinės pv.
Kara viskių k. 2.
Kräkinis 11 Kr akinys || Kr e- 

kinis py. ir 1. Krokš
lio k.

Krakinūkas pv. Krokš
lio k.

Kraunėlio pievytė pv.
B a r č i ų k.

Kreivinės 1. Dubičiai
Krištulys klonis K r u k- 

1 i ų k.
Krikštakelė 1. M ant o tų 

k.
Kūdra 1. mš. Dainavos 

k. 2. pv. N o š k ū n ų k.
3. pv. ir 1. R u d n i o s k.

Kūdrelė 1., dab. mš. Dai
navos k.

Kuktiškls (t. Kukčiškis) 1.
Dainavos k.

KūlabalėsĮKulabalis mš., 
b. Noškūnų k.

Kulśitis 1. 1. Dubičiai.
2. mš. Mantotų k.

Kūlinėitė pv. Palkaba
lio k.

Kūlinė pv. Palkabalio 
k.

Kuncayčia mš. Sulų k.
Kūnigiškė b. Krokšlio 

k.
Kunigo kampas 1. K a š ė- 

tų k.
Kunigo pieva pv. Kašė

tų k.
Kuolelio ežiė mš. Palka

balio k.
Kupstynes 1., p v. Dubi

čiai
Kūpstinė l.|| Kūpstinė mš.

Jasauskų k. 2. mš.
K r u k 1 i ų k. 3. pv. 
miške Palkabalio k.
4. 1. Krokšlio k.

Kupstynė mš. Stoniu- 
nų k.

Kupetinės Meldčniškės 
mš. Noškūnų k.

Kūpstiniai mš. Kania
vos k.

Kuronai 1. Daržiniu- 
kų k.

Kvainiakai mš. Daina
vos k.

Kvalnykas 1. pv. Kruk-
1 i ų k. 2. mš. P o d u b i- 
čių k.

Ladäuka (t. Ledäuka) 1.
Kaniavos k.
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Laičiai pv. Kaniavos 
k.

Lakštūtla mš. Šulų k.
Lėpių ölos b. ir mš.
Lėščina rst. Raku k.
Latėko duobė duobė, upės 

išnešta, pv. P a 1 k a b a- 
1 i o k.

Laūčiakūdris rst. Barčių 
k.

Laukeliai 1. Drucminų 
k.

Laužynas 1. p v. Barčių k.
2 . 1. ir mš. Krokšlio 
k.

Lazdynėlis pv. Barčių 
k.

Leko salė mš. Lyneže
rio k.

LepiškėsLepiškis mš., 1.
Krokšlio k.

Leščiavė pv., b., mš. Kro
kšlio k.

Levöno daržo krūmai krm.
Krokšlio k.

Lydėkinė pv. Dubičiai
Lydetnės mš. Stoju k.
Lydimai II Lydimas 1. 1. ir 

pv. Kruklių k. 2. Ly
dimas 1. Dubičiai

Liepas liepa ir 1. Kruk
lių k.

Lygas rst. Kaniavos k.
Lygios bėlos b., pv., mš.

Lynežerio k.
Lygios mendėliškės pv. 

miške Palkabalio k.
Lygumos 1. L, dab. mš.

Kašėtų k. 2. Lygumas 1. 
Paąžuolės k.

Lynūko raistas rst. Kašė
tų k.

Llpkevičlo kalnas kln.
Kašėtų k.

Lipnykas mš. Raku k.
Lysas mš. Podubičių 

k.
Logultis 1. Kaniavos k.
Lbnčkai mš., 1. Dubi

čiai
Lončkėlės pv. Dubi

čiai
Mackevičiaus ūpė||Macke- 

vičupial 1. ir pv. Rud
nios k.

Mačiulė mš. N o š k ū n ų 
k.

Majoro slėnis Raku k.
Mantötu sėdėjimas 1. D u- 

b i č i a i
Maladnykas mš. Krok.š- 

1 i o k.
Malinis 1. mš. Kašėtų k.

2. Malinys mš. Rudnios 
k.

Malkavietės 11 Malkaviėtis 
pv. Ūtos k.

Malupis L, pv., b. miške 
Dainavos k.

Marcinkonių grafldas mš. 
Lynežerio k.

Mėrgiai l.||Margiai 1. Du
bičiai 2. Margiai 1. 
Kalvių k. 3. pv. 
Krokšlio k. 4. Mėr
giai 1. Mantotų k.

Mėto kampas 1. pv. K a- 
š ė t ų k. 2. pv. ir 1. P a- 
u o s u p ė s k.

Mazgutiškis rst. Raku k.
Mėžgis mš. Mantotų k.
Mažiukė pv. G r i b a š o s 

k.
Meldeliškės pv. miške 

Palkabalio k.
Meldeniškės mš., b. N o š- 

k ū n ų k.
Meldijos pv. Barčių k.
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Melkuniškis L Daina
vos k.

Mergų kälnas kln. B a r- 
ć i ų k.

Mergų pylimas 1. kln. 
(mažas) Rudnios link 
Lynežerio k. 2. mš. 
Rudnia

Мё1уша$ 1. 1. D r u c m i- 
n ų k. 2. L Rudnios 
k.

Miežimčlis 1. 1. G r i ba
sos k. 2. 1. Šu m o k.

Migddliškis 1. Kania
vos k.

Miträuka 1. Kaniavos 
k.

Molienė 1. mš. D r u c m i- 
nų k. 2. 1. Gribašos 
k. 3. 1. K a š ė t ų k. 4. 1. 
ir mš. Margių k.
5. Molienos raistas mš., 
rst. Kašėtų k.

Mėlinės'Mėlinė 1. Dai
navos k.

Morägas 1. pv. K r u k- 
1 i ų k. 2. MorägaillMu- 
rägas pv. Rudnia 
3. Murägai pv. Krokš
lio k.

Mėterių kälnas kln. B a r- 
č i ų k.

Murmūliai pv. A1 a d a u- 
k o s k.

Muzikos pieva pv., dab. 
mš. Dainavos k.

Nadótkai 1. K r u k 1 i ų k.
Nadotkėlis 1. Krokšlio 

k.
N a Ii valkos 1. mš. D r u c- 

m i n ų k. 2. kūdra P a- 
ąžuolės k.

Narlskos 1. kd. K r u k-

1 i ų k. 2. Narėzkas 1.
K r u k 1 i ų k.

Naūjadaržis 1. Daina
vos k.

Naujakelis kl. Kania
vos k.

Naujas daržas 1. ir pv. 
Krokšlio k.

Nėdvėdžius mš. Grišo- 
n i š k i ų k.

NevadSlės pv. ir 1. K a š ė- 
t ų k.

Nlemčio daržas 1. K a š ė- 
tų k.

Niemčio kälnas kln. Pa
ti o s u p ė s k.

Nočibs kelias kl. Daina
vos k.

Nodzieläitis pv. D u b i- 
č i a i

NSragalė mš. N o š k ū- 
nų, Palkabalio k.

Nūolabedis 1. D u b i č i a i
Obščiė gn., mš. P a 1 ka

ta a 1 i o k.
Olų balos pv. D u b i č i a i
OnašiškėsOnūšlškės 1.

D u b i č i a i
Ostravas 1. D u b i č i a i
Overinė gn. Kašėtų k.
Ožinio balä pv. Daina

vos k.
Ožkakalnis mš. Palka

balio k.
Раакшепё mš. B a r č i ų k.
Paankslinės 1. Ūtos k.
Paėukštaglinės pv. Kruk- 

1 i ų k.
Paąžuoliškių pieva pv. 

Paąžuolės k.
Paberžė 1. 1. Drucminų 

k. 2. rst., mš. Ka Ta
viškių, Margių k.

Paberžiai I. Raku k.
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Paberžinė 1. Noškūnų 
k.

Pabėržis 1. Gribašos k.
Pabėržupė 1. Lyneže

rio k.
Pabradė 1. Barčių k.
Pabrastys 1. Dainavos, 

Kalvių k.
Padaržys 1. Kruklių k.
Padiliškės 1. Kalvių k.
Padubtai 1. Rudnios k.
Padumbliai pv., b., duobė

Pakuliškių pusėje N o š- 
k ū n ų k.

Padumblys 1. Noškūnų 
k.

Paežeriais L Dubičiai 
Pagal Ūosupį mš. K a š ė- 

t ų k.
Pagirys 1. Dubičiai 
Pagöjis 1. R a k ų k.
Pagribašiai 1. Gribašos 

k.
Pagroničys mš. Lyneže

rio k.
Pajaviškis 1. Dainavos 

k.
Pajurkial L, mš. Rud

nios, Stoniūnų k.
Pakaniavys 1. mš., pv.

Gribašos k. 2. mš. 
Kaniavos k. 3. kln. 
Kruklių k. 4. 1. P a- 
ąžuolės k., Rud- 
n i a

Pakarklial | i Pakaf kliai p v.
Noškūnų k.

Pakarklynė 1. Lyneže
rio k.

Pakafklis pv. Pa Ik ab a- 
1 i o k.

Pakluonės 1. 1. Daina
vos k. 2. 1. ir pv. 
Kruklių k.

Pakluonių kelias kl. B a r- 
č i ų k.

PakulabalS 1. Ūtos k.
Pakupstinys L, gn. Ka

niavos k.
Pakutä pv. Kašėtų k.
PalaužinS||Palaužinės pv., 

kd. Paąžuolės k.
Palei Čepeliunų kelią pv.

Dainavos k.
PalinuplaI||PalynupiaI pv., 

b., mš. Lynežerio k.
Pamärgis l.||Pamėrgės 1.

Kaniavos k. 2. pv.
Stoniūnų k.

Pamatarys pv. D u b i- 
č i a i

Pämatario antri skersiniai
L, pv. Dubičiai

Pamatario pirmi skersiniai 
1. Dubičiai

Panočial 1. pv. D r u c m i- 
n ų k. 2. 1. Paąžuo
lės k.

Panoragalial L, dab. mš.
Noškūnų k.

Papirktai 1. Kaniavos 
k.

Paprūdės mš. Dainavos 
k.

Paramelis pv. ir 1. Kro- 
k š 1 i o k.

Paramunė kln., up. (ma
ža) Barčių k.

Paramunės kelias kl.
Narčių k.

Paravelial 1. Gribašos 
k.

ParūdinS šit. Dainavos 
k.

Parudnė 1. Drucminų 
k.

Päs AklSlį 1. Lyneže
rio k.
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Päsalas mš. Stoju к.
Päs Aräjimo drevelę mš.

Lynežerio к.
Päs Aukštakalnį mš. P al

ka ba 1 i о k.
Päs balelės mš. dalis Ka

šėtų k.
Päs Balierą mš. Kašėtų 

k.
Päs Bigėlio kväju pv. K a- 

raviškių k.
Pas bradėlį 1. L y n e ž e- 

r i o k.
Päs bruzgės drevė K a ra

vi š k i ų k.
Päs Dumblėlį 1. Paąžuo

lės k.
Päs erelio lizdą mš. Pal

ka b a 1 i o k.
Pasienyčys 1.1. D r u c m i- 

nų k. 2. pv. Kruklių 
k.

Päs Ivülio vitäites mš.
Kašėtų k.

Päs Jaučių grušią 1. Dai
navos k.

Päs Kamšą 1., pv. Palka- 
balio k.

Päs käpines 1. D r u c m i- 
nų k.

Päs krafitą pv. K a r a v i š- 
kių k.

Päs lazdų krūmą nadótkai 
1. Dainavos k.

Päs Malinį II Päs Malinį ай 
kėlno mš. Kašėtų k. 

Päs Mergežerio kelią mš.
Palkabalio k.

Pasodželkys pv., mš. K a- 
n i a v o s k.

Päs raistelį mš. Palka
balio k.

Päs ravėlį 1. Lyneže
rio k.

Päs rubėžių 1. Molinės 
k.

Päs saldšių mš. Palka
balio k.

Päs sklepūs mš. Palka
balio k.

Päs Smalūpę mš. K a š ė- 
tų k.

Päs Stepo raistelį mš. K a- 
šėtų k.

Päs sūlą 1. Lynežerio 
k.

Päs svirnelio brSdą mš. 
Palkabalio k.

Pastäunykai pv. Raku k.
Päs tiltą L, pv. Krokš

lio k.
Päs žydo tiltą 1. Lyneže

rio k.
Pašalinė pv. K a š ė t ų k.
Pašaltinė 1. pv., 1. Druc- 

m i n ų k. 2. pv. Kruk
lių k. 3. Pašaltinlal 1. 
Kaniavos k.

Pašilinė pv. Kašėtų k.
PašiliniaI 1. Dainavos 

k.
Pašlaistys mš. Stoju k.
Pašvaistys 1. Stoju k.
Pätabalis pv. Mantotų 

k.
Patiltė pv. Dainavos 

k.
Patrakalinė mš. Kania

vos k.
PaukščiSraistis mš., rst. 

Kaniavos, Rud
nios k.

Paukščių grafidas mš. da
lis Lynežerio k.

Paulbinė 1. Barčių k. 
Paupiai pv. Kalvių k. 
Paupio miškas mš. Kro

kšlio k.
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Paužūkabalė mš. Kaziu
konių к.

Pavaikys 1. Dainavos 
k.

Pžželvitinės mš. Barčių 
k.

Pėžemaičiai 1. mš. K a- 
n i a v o s k. 2. Pažemai- 
čiai L, dab. mš. Sto
niūnų k. 3. Pažemai- 
tys mš. Molinės k.

Peklė 1. pv., krm., b., mš. 
Krokšlio k. 2. pv. 
Lynežerio k. 3. ši
las P a 1 k a b a 1 i o k.

Peklelė 1. Rudnios k.
Peklos kelias kl. į Peklą 

(upelį) Krokšlio k.
Pėkšakūdriai 1. Kania

vos k.
Pelesė pv. Dubičių ir 

Mantotų k.
Pelelės kėlnas kln. K a š ė- 

t ų k.
Peliiį raistelis mš. Bar

čių k.
Pereköpas pv. D u b i- 

č i a i
Per Dugnūs kl. Margių 

k.
Perlėbalės b. B a r č i ų k.
Pef lieptūs kl. Margių 

k.
Pėskas 1. Rudnios k.
Petrakiškis 1. D r u c m i- 

nų k.
Petryno grafidaslPetrynų 

grafidas mš. Lyneže
rio, Krokšlio k.

Petro daržas mš. P a- 
ą ž u o 1 ė s k.

Petrušėnkos 1. Griba
šos k.

Piäska pv. dešiniajame

Ūlos krante, už Murago 
Rudnios k.

PieskynaI mš. Kašėtų k.
Pieskų kėlnas kln. Bar

čių k.
Pievos pv. P a 1 k a b a- 

1 i o k.
Pikšakūdrė 1. Kania- 

v o s k. 2. Pikšakūdris 1. 
Stoniūnų k.

Piliäkalnis 1. kln. Bar
čių k. 2. Piliakalnis 
kln. miške Dainavos 
k. 3. kln. Stoniūnų 
k.

Pirčių šaltinis šit. K a š ė- 
t ų k.

Pirmo krafito miškas mš. 
Krokšlio k.

Pirtys gn. Kašėtų k.
Piuvimas pv., mš. Lyn

ežerio k.
Plaščizna mš. Rudnios 

k.
Platūlės 1. L D r u c m i- 

nų k. 2. mš. Kania
vos k.

Platūliai pv. Ūtos k. 
Plikas kln. Raku k.
Plėtnykas kl. J a sau s- 

k ų k.
Plynaralstis mš. Barčių 

k.
Pliösas pv. Gribašos k.
Pö Adriuka pv. Rud

nios k.
Pö berželiū šit. P a ą ž u o- 

1 ė s k.
Pö bradū 1. Dubičiai 
Pö Būdė krm. K a š ėt ų k. 
Pö grūšelė 1. Molinės 

k.
Pö kėlnu pv., L Dubi

čiai
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PÖ KašėtŪm mš. Kruk
lių k.

Pū kūdrelė 1. Molinės 
k.

Pollepys mš. M a n t o t ų 
k.

Poniunų kälnas kln. Kru
klių k.

P6 salė pv. Krokšlio 
k.

Pū šermukšniu 1. K a š ė- 
tų k.

Pūšiškiai pv. Kaniavos 
k.

Pö Ütä 1., dab. mš. K a š ė- 
tų k.

Požerės Pėžeris 1. Dubi
čiai

Prancūzų kelelis kl. Bar
čių k.

Prū Kupstynę kl. K r u k- 
1 i ų k.

Prūdo kälnas kln. Bar
čių k.

Punlunų kalnai kln. 
Drucminų k.

Pupinės pv. Kaniavos 
k.

Pupojynas mš. Lyneže
rio k.

Puščiė mš. Jasauskų k.
Rabatkaviėtis mš. Mar

giu k.
Rackuniškis mš. Daina

vos k.
Ragavo kapčius mš. Dai

navos k.
Raistas mš. Dainavos 

k.
Raisteliai 1. b., mš. Ka

šėtų k. 2. mš. P a 1 ka
ba 1 i o k. 3. Raistelis 
b., pv. Dubičiai

Rakėllai 1. Rudnios k.

Ramaškų pieva pv. P a- 
ą ž u o 1 ė s k.

Rameišio darželis 1. Lyn
ežerio k.

Ramūnų kälnas 1. kln.
Kruklių k. 2. Ramū
nų kėlias kl. Barčių 
k. 3. Ramūnų miškas 
mš. Kruklių k. 4. Ra
mūnų prūdas kūdra 
Barčių k.

Rasūdnykas mš. P o du
bi č i ų k.

Raškuniškės 1. pv., 1. K a- 
š ė t ų k. 2. mš. P a u o- 
s u p ė s k.

Ratuolä mš. Slučajaus 
k.

Raučėkas b. miške Dai
navos k.

Raudūnaklonė 11 Raudūnklo- 
nė mš., buv. L K a š ė- 
tų k.

Raudonėlės mš. Barčių 
k.

Raudonkä pv. Paąžuo
lės k.

Rėvas 1. L, klonis Rud
ni a 2. pv. ir L Ūtos 
k.

Ravelio pievelūkė pv. 
Ūtos k.

Ravelis pv. G r i b a š o s 
k.

Razäliai 1. Krokšlio k.
Retuūklės mš. dalis K a- 

š ė t ų k.
RėvėllRėvės miškas mš. 

Dubičiai
Rėvės slėniai miške Du

bičiai
Rėvys kln. Gribašos k.
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Ropienä 1. mš. Kaziu
ko nių k. 2. 1. Pa
ąžuolės k.

Roščeskos 1., dab. mš. 
Stoniūnų k.

Rūžaraistis kd. D r u c m i- 
nų k.

Rūdaraistis rst., 1. Dai
navos k.

Rūdynas pv. Dainavos 
Jc.

Rumas 1. Rudnios k.
Rūtų daržas mš. B a r č i ų 

k.
Sajiečiškės 1. Dubičiai 
Salė 1. pv., krm. Daina

vos k. 2.||Vlspė kln., 
pv. vidury buv. Dubos 
ež. K a r a v i š k i ų k. 
3. pv. ir 1. Kašėtų k. 
4. b., pv. Krokšlio k.

Salėitė pv., kln. Dubi
čiai

Salaragys||Salaragiai (t. 
Saraiagiai) pv. Dubi
čiai

Salelė krm. P a u o s u- 
p ė s k.

Salelės 1. 1. Kaniavos 
k 2. pv., gn., b., mš. 
Krokšlio k. 3. 1. 
Lynežerio k.

Sälos 1. Palkabalio k. 
Salos miškas mš. Krokš

lio k.
Salošius mš. Palkaba

lio k.
Samanynas 1. mš., b. Lyn

ežeri o k. 2. rst. Sto
ju k.

Samaninėj Samaninis b.,
rst. Kaniava

Sapėlkuškos pv. Dubi
čiai

Saūsas ežerėlis L, mš. 
Krokšlio k.

Sausašėnė 1. mš. Kara- 
v i š k i ų k. 2. Sausašū- 
nls drevė, mš. Krokš
lio k.

Sėdėjimas 1. Mantotų 
k.

Sėdymai 1. B a r č i ų k.
SejSvičio laukai mš. Ka

šėtų k.
Senakelė buv. kl. iš Dar

žininkų j Kaniavą
Senieji prūdai HSienyčėlės 

prūdai pv., 1. Rud
ni o s k. _

Senos pievos pv. U t o s k.
Senėvė 1. Noškūnų k.
Siaurukai 1. 1. B a r č i ų k.

2. dr. Kaniavos k.
3. pv. K a š ė t ų k. 4. pv. 
Ūtos k.

Siaurūkės krm., L, mš. 
Krokšlio k.

Siaurūko laukai L Dai
navos k.

Sienyčėlė L Rudnios k.
Sienyčėlės prūdai || Senieji 

prūdai L Rudnios k.
Sienyčia 1. mš. D r u c m i- 

nų k. 2. 1. Gribašos 
k. 3. mš. Rudnios k.

Siernyškos mš. Raku k.
Skerdimai pv., 1. Sluča

jaus k.
Skefsabalė mš. B a r č i ų 

k.
Skersäkelis kl. B a g o- 

čių, Kaniūkų k.
Skersinė pv. Dubičiai
Skersinis L Kaniavos 

k.
Skilėndiškės HSkilėndiškės 

raistas rst. Kašėtų k.
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Skynimai l.jPäsakos 1. 
Dubičiai 2. 1. Ūtos 
k.

Skiepai mš. Būdų, P a- 
uosupės k.

Sklepiskas pv. Rudnios 
k.

Skliūto kainas kln. Noš
kūnų k.

SlastyniaI 1. Slučajaus 
k.

Smltros pieva pv. Lyn
ežerio k.

Sočiakūdris kd. Druc
minų k.

Sėtavas pv. Dubičiai
Soželka pv. K r o k š 1 i o 

k.
Spiečiunas 1. Dubičiai
Spieteliuninė pv. P a- 

ąžuolės k.
Spieteliuno miškas mš. 

Drucminų k.
Spulniä 1. pv. Kašėtų 

k. 2. gn. P au o s u p ė s 
k.

Stakėlčikė 1. 1. K a Ta
viškių k. 2. krm., 1. 
K r o k š 1 i o k.

Stanaviskas pv. Pa ą ž uo- 
1 ė s k.

Stasiūliškių miškas mš. 
Barčių k.

Staukelis b. Rudnios k.
Staväro Ąžuolas L, ąžuo

las Lynežerio k.
Staväro pievelė pv. Ka

šėtų k.
Stepo lafikas 1. d. mš.

Kašėtų k. 2. Stepo 
ralstėlis rst. Kašėtų 
k.

Steponienė pv. K r o k š- 
1 i o k.

Stojai mš. Stoju k.
Stojäkalniai L Kania

vos k.
Stojäkalnls kln. Stoniū- 

nų k.
Stönio kūdrelė kd., 1.

Noškūnų k.
Stėsiamiškls pv. Rud

nios k.
Stėšiamiškis kln., krm., L 

Krokšlio k.
Striėlkos laūkas 1. Bar

čių k.
Strošidlaukis jĮStrošydlalau- 

kis mš. Noškūnų k.
Sulūš miškas mš. Krokš

lio k.
Surėdo kälnas kln., 1. 

Krokšlio k.
Svinka 1. R u d n i o s k.
Svlrkeliškė mš. P a 1 ka

ba 1 i o k.
Svirnelio brädas brasta 

Palkabalio k.
Svirnelis mš. Jasauskų 

k.
Sakės 1. 1., pv., mš. Kro

kšlio k. 2. pv. Lyn
ežerio k. 3. L, pv. 
prie Olos Rudnios k.

Šaitaklonis||Šėltaklonė mš. 
Palkabalio k.

Šėltas vanduö pv. Rud
nios k.

Šaltiniai 1. mš., krm.
K r u k 1 i ų k. 2.1. R u d- 
n i o s k.

Šaltinis 1. šit. Daina
vos k. 2. pv., kurioje 
yra užakęs šaltinis K a- 
š ė t ų k.

šariškisllŠerlškės 1., pv.
Kruklių k.
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Siafičio daržas pv. ir 1.
Kašėtų, P a u o s u- 
pės k.

Šilai mš. Mantotų k.
Šilėlčiai L, pv., b. Sto- 

niūnų k.
Šilaitis mš. S t o n i ū n ų 

k.
Silas 1. mš. Dainavos 

k. 2. mš. Palkabalio 
k. 3. 1. Rudnios k.

Šileliai pv. Dubičiai 
Šilelis 1. mš. Dubičiai, 

Mantotų, Margių 
k. 2. mš. Kašėtų, 
Palkabalio k.

Sikinka 1. Krokšlio 
k.

Slnkórlo grandėlls mš., 
rst. Lynežerio k.

Sipytä pv. ir 1. Daina
vos k.

Smitros pieva pv., mš. 
Lynežerio k.

Sostäkas pv. A1 a d a u- 
k o s k.

Šulnėlio miškas mš. Lyn
ežerio k.

Sfirkės mš. Margių k.
Taballnkos 1. mš. Kro

kšlio, Margių k. 
2.||Tabalinka mš., buv. 
1. Rudnios k.

Tamulevičiaus kūdra kd. 
Kruklių k.

Tarakėnų grandėlls mš.
Lynežerio k.

Tarfiškos grybijė||Terėškos 
grybljä mš. Palkaba
lio k.

Tarpüravis 1. Dubičiai 
Taūkiškė pv. Šulų k.
Taūtiškės mš., rst. Dubi

čiai

Terpfigirls mš. Dubi
čiai

Tijuniškis 1. Mantotų 
k.

Tltnagynas 1. Rudnios 
k.

Titnas 1. pv. Rudnios 
k. 2. mš. Rudnios k.

Träkas||Trakelis 1., pv. 
Kašėtų k.

Trakėllai 1. Barčių k.
Trakėlių kėlias kl. B a r- 

č i ų k.
Träko krafitas L, Ūlos 

krantas Kašėtų k.
Träko raistas rst. Kašė

tų k.
Trlbė pv. Dubičiai
Triedaballs kd. D r u c m i- 

nų k.
Trumpūkės 1. Dubičiai
Trumpfills mš. Krokš

lio k.
TurmSniškės HTurmSnlškis 

b., pv. Krokšlio k.
Ūdrinis 1. pv. K a r aviš

ki ų k. 2. pv., km. ir 1. 
Krokšlio k.

UlbinaI piliakalnis P a- 
v a i n i k i ų_ k.

Uodegä pv. Ūtos k.
Uogų grafidas mš. dalis 

Lynežerio k.
Uoksinė mš. Palkaba

lio k.
Uos^nas 1. b., mš., pv.

Lynežerio k. 2. mš. 
Krokšlio k.

Upėsnls mš., b. Noškū
nų k.

ütä pv. Kruklių k.
Utėlė šit. Ūtos k.
ūtės šilas mš. S t o n i fi

nų k.
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Ūž Apušyno 1. Lyneže
rio k.

Ūžaugas mš. Krokšlio 
k.

Ūž bradų 1. Kruklių k.
Ūž Brendžio daržas pv. ir 

1. Kašėtų k.
Ūžužeris 1. Rudnios k.
Ūž ežero 1. Lynežerio 

k.
Ūžkamša 1. Gribašos 

k.
Ūž KulabaliųlIŪž Kūlaba- 

lių L už Kūlabalio miš
ko Ūtos k.

Ūž šaltinio pv., ir 1. Ka
šėtų k.

Užūbalis pv., L N o š k ū- 
nų k.

UžūgiriaijjUžfigiris L, dab. 
mš. Stoniūnų k.

Užūgojai||ūžūgojis 1. K r u- 
k 1 i ų k.

Užūkiemis L Stoniūnų 
k.

Užūmiškė L Noškūnų 
k.

Užūolėja klonis Kania
vos k.

Ūžupė pv. Stoniūnų k.
Ūž ūpės 1. 1. Lyneže- 

rio k. 2. 1. Stoniū
nų k.

ŪžupiailIŪžupis 1. ir pv. 
Dainavos k.

Užūraistės 1. Dainavos 
k.

Užūraistis 1. 1. Kania
vos k. 2. mš., rst. K a- 
š ė t ų k. 3. b., 1. ir kln. 
Kruklių k.

Ūž Ūt6s||P6 Ūtė mš. K r u- 
klių k.

Užūvertinls 1. Manto- 
t ų k.

Ūž Vidūkelių mš. Kro
kšlio k.

Vagių raistelis rst. K a š ė- 
t ų k.

Vaidaginė p v. A1 a d a u- 
k o s k.

ValSkai 1. Kaniavos k.
Valauniä b. Krokšlio 

k.
Vaikė kl. P r a u d o s k.
Valkstė mš. Dainavos 

k.
Vaiky t ės akmuö akmuo ir 

mš. Dainavos k.
Varnų sälos 3 salelės tarp 

balų, pv., b., mš. Lyn
ežerio k.

Vėršavas pv. Palkaba
lio k.

Varteliai mš. S t o n i fi
nų k.

Vaūčkos fipė pv., 1. Rud
nios k.

Vaukauniä pv. P o dubi
čių k.

Velkė mš. Kalvių k.
Verbenas L, kr., mš.

Krokšlio k.
Vertimai pv. Barčių k.
Vertimas pv. Kania

vos k.
Vėtrlškė mš. Palkaba

lio k.
Vydeniabalė pv. Kania

vos k.
Vidukelės mš. dalis Ka

ra v i š k i ų k.
Vidurinė kd. Paąžuo- 

1 ė s k.
Vidfišalė mš. Ūtos k.
Vidfišilės mš. Noškūnų 

k.
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VidCiŠllės kälnas kln. miš
ke Palkabalio k.

Vidūšilis 1. mš. Barčių 
k. 2. mš. Paąžuolės 
k. 3. pv. Ūtos k.

Viganas 1. pv. D r u c m i- 
nų k. 2. VyganasIjVy- 
ganafi pv. ir 1. K a sė
tų k. 3.1. R u d n i o s k.

Vilė 1. Raku k.
Vilkinio klóniai 1. Kašė

tų k.
Vilkinio raistas rst. Lyn

ežerio k.
Vilkinių grafidas pv. ir 1. 

Kašėtų k.
Vilkiškės mš., b. Bar

čių, Pavainikio k.
Vilkų pagirys 1. 1. D r u c- 

m i n ų k. 2. pv. Kruk
lių k.

Verai y kas daržai Krokš
lio k.

Vispä 1. krm. K a r a v i š- 
k i ų k. 2. VispalIVispos 
kälnas kln. Margių 
k.

Vispelė kln. Jasauskų 
k.

Vispos 1., kln. Karaviš
kių, Margių k.

Vyžų kalnelis kln. miške 
Lynežerio k.

Volkä 1. pv. A1 a d a u- 
k o s k. 2. L Kania
vos k.

Vėtkė pv. Paąžuolės 
k.

Voverinė šit., pv., gn. K a- 
š ė t ų k.

Vuodä b., dab. mš. Dai
navos k.

ZapSškos 1. 1. D a r ž i- 

n i n k ų k. 2. 1. D r u c- 
minų k.

Zaščitai L, dab. mš. Dai
navos k.

Zavadnai mš. Kania
vos k.

Zelenä mš. Krokšlio k.
Zemliänka mš., buv. 1. K a- 

š ė t ų k.
Zervynakelis kl. ir mš. 

Palkabalio k.
Zomkävas kälnas kln., 1. 

Dubičiai
Zösenkis L, dab. mš. Dai

navos k.
Zotvärai 1. pv. Daina

vos k. 2. pv. D r u c- 
minų k. 3. pv. Kruk
lių k. 4. pv. Palka
balio k.

Žadeikiškės||Žadeikiškis L 
Ūtos k.

Žalčių grandelis mš. Kro
kšlio k.

Žalias šaltinis šit. P a- 
ą ž u o 1 ė s k.

Žalias eglynas mš. Pal
kabalio k.

Žąsinis mš. Dubičiai
Žydabalė 1. b. Daina

vos k. 2. Žydabalis b. 
Vydenių k.

Zydäuka pv. Dubičiai 
Žydelio kälnas kln. miške 

Kašėtų, Lyneže
rio k.

Žydo raistas mš. P a- 
ąžuolės k.

Žilakarklis 1. Gribašos 
k.

Žilvitynas 1. mš. Noš
kūnų k. 2. mš. Pal
kabalio k.
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Žilvių miškas mš. B a r- 
č ių k.

Zordäuka 1. Dubičiai
Žūklonls 1. Dubičiai
Zūkluonės 1. Dubičiai
Žvaigžddkalnis 1. kln.

D r u c m i n ų k. 2.

Žvalgždakalnis kln.
K r u k 1 i ų k.

Žvlrgždakalnis kln. B a r- 
č i ų k.

Žvirgždynas pv. K r u k- 
1 i ų k.

Žvlrgždlnka kln., 1. Rud
nios k.

SUTRUMPINIMAI

b.— bala
buv.— buvęs, buvusi 
dab.— dabar
dr.— dirva
dš.— dešinysis intakas 
dv.— dvaras, dvarelis 
ež.— ežeras
gn.— ganykla 
k.— kaimas 
kd.— kūdra 
kl.— kelias 
kln.— kalnas, kalnelis 
kr.— kairysis intakas

krm.— krūmai
1.— laukas
mš.— miškas, miškelis 
pi.— pelkė 
pv.— pieva
rst.— raistas 
šit.— šaltinėlis
t.— tariama
up —upė, upelis
vs.— viensėdis, vienkie

mis
žr.— žiūrėk



TAUTOSAKA

DZŪKŲ DAINŲ TRADICIJOS KROKSIYJE

DANUTĖ KRIŠTOPAITĖ

Krokšlys— vienas iš dzūkų šilų sodžių. Jį sudaro apie 
70 sodybų, išsimėčiusių prie pat Ūlos ir atokiau. Žilagal
viai seneliai pasakoja, kad Krokšlys — senas sodžius; ki
tados tebuvę vos devyni kiemai su dūminėm pirkiom, o 
aplinkui niūksojusi giria. Ir šiandien iki artimiausių so
džių— po keletą kilometrų per šilus. Tiesa, į Rudnią ir 
Varėną kursuoja autobusas. Bet, šiaip ar taip, sodžius net 
ir mūsų dienomis palyginti izoliuotas, o ką kalbėti apie 
senesnius laikus, kai čia nebuvo nei susisiekimo, nei elek
tros, nei įmanomesnių kelių.

Sis smėlynų sodžius, kurį ir glaudė, ir maitino šilas, 
praeityje gyveno uždarą gyvenimą su savita buitim, tra
dicijom, papročiais, tautosaka. Net šiandien nesunku įsi
tikinti, kad tai dainininkų sodžius, kai šventadieniais su
siburia dainininkės ir taip uždainuoja, jog net šilai skam
ba. Čia su meile ir noru dainuoja įvairių kartų moterys. 
Tad nenuostabu, kad per kompleksinę kraštotyrininkų ek-
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spediciją Krokślyje, kur dirbo Valstybinės konservato
rijos tautosakininkų grupė, į magnetofono juostas buvo 
įrašyta apie 500 dainuojamosios tautosakos vienetų1.

1 Liaudies dainos Krokšlyje užrašinėtos prieš Antrąjį pasaulinį karą 
ir po jo (žr. LTR 2374,128; KTR 114 ir kt.); sistemingiau niekas jų ne
rinko: kiekvieną kartą buvo užrašoma po keliolika ar keliasdešimt dainų. 
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Iš kur tiek dainininkų ir dainų viename sodžiuje? Ko
dėl jos neužgęsta ir mūsų laikais, įvairindamos ir gražin
damos Krokšlio buitį? Atsakymų rasime geriau susipa
žinę su pačiais liaudies dainų pateikėjais, iš kurių išsi
skiria seniausios dainininkės, ne tik formavusios ir 
ugdžiusios sodžiaus repertuarą, bet ir daug prisidėjusios 
prie jo išlikimo. Tai devintą dešimtį įpusėjusi Agota Se- 
reičikienė, padainavusi apie 100 dainų, dešimčia metų 
jaunesnė Kimi gunda Zaleckienė ir septintą dešimtį be
baigianti Malvina Budėnienė, jau į septintą dešimtį įko
pusi Jonė Čekročienė ir kitos, mokančios po keliasdešimt 
dainų. Savo motinų pėdom ėjo šių dainininkių dukterys, 
iš gimtųjų namų išsivežusios ne tik vingriųjų keturnyčių 
rietimus, bet ir nemažą dainų kraitį. Pasak dainininkių, 
žmogus šiame sodžiuje visą laiką augęs su dainomis: bu
vo dainuojama ir ilgais žiemos vakarais, ir vasarą dirbant 
ar uogaujant miške, ir per jaunimo susiėjimus, o ypač per 
vestuves. Daina skambėjo kone kiekviename kieme. Ne 
viena dainininkė padainavusi priduria: „Čia mano mo
tulės giesmė". O ką jau kalbėti apie šventes ar šiaip su
sibūrimus, kuriuose dalyvaudavo visas sodžius. Taigi nuo 
pat vaikystės ir jaunystės dainos įaugdavo į žmonių sie
las visam gyvenimui.

Be abejonės, civilizacija ir kultūra spartina liaudies 
dainų nykimą, stumia jas iš liaudies buities. Bet, matyt, 
tose vietose, kurios atokiau nuo didesnių centrų ir kur 
susiklosčiusios gana tvirtos dainavimo tradicijos, dainos, 
palaikomos ir ryškesnę meninę individualybę turinčių, ir 
viso kolektyvo dainininkų, kiek lėčiau traukiasi iš gyve
nimo.

Įdomiausių liaudies dainų pavyzdžių yra išsaugojusios 
senosios Krokšlio dainininkės. Jų dėka mus pasiekė ru
giapjūtės bei advento-Kalėdų dainos, kurias prieš jas dai
navo ne viena dainininkų karta. Rugiapjūtės dainų čia 
palyginti nedaug. Kaip ir kituose Dubičių ir Kaniavos apy
linkės sodžiuose, populiariausios yra „Bėkit, bareliai", 
„Vaikščiojo tėvulis", „Oi, ko siūbavo kalnely berželis", 
tik Krokšlyje užrašyta išbaigtesnių ir meniškesnių jų va-



riantų. Pavyzdžiui, dainos „Bėkit, bareliai" buvo rastos 
dvi versijos. Trumpesniąją, kuri baigiama bernelio pra
šymu, kad dievulis duotų „bagotų vuošvelį“, „majantų 
vuošvelį", „razumnų mergelį", padainavo A. Sereičikienė2. 
Ilgesnioji, kuriai būdingas bernelio ir mergelės dialogas 
(mergelė nenori eiti už bernelio, nes jo „nelygūs lauke
liai, dzirsvuoci rugeliai"), užrašyta iš K. Zaleckienės3 ir 
O. Sereičikienės4. Abi versijos Dzūkuose gana populia
rios. Krokšlio pirmoji pritampa prie tradicinių jos va
riantų, o antroji labai vientisa, išsiskiria savitesnėmis 
meninėmis detalėmis. Dainos „Oi, ko siūbavo kalnely ber
želis", „Vaikščiojo tėvulis" variantai mažai skiriasi nuo mi
nėtose apylinkėse ir apskritai Varėnos rajone užrašytųjų5.

2 Žr. KF 5867(12).
3 Žr. šioje knygoje spausdinamą dainą Nr. 1.
4 KF 5958(13).
5 Plg. KTR 114(16); KF 5859(3, 16) ir KTR 10(340), 7(77); LTR 4325 

(74, 154, 224); KF 5859(2), 5958(12), 5867(13) ir KTR 3(73), 18(46), 31(88), 
66(3, 91), 51(2), 44(10).

3 KF 5845(3), 5958(12). Lietuvių kalbos ir literatūros instituto liaudies 
dainų kataloge užfiksuota 18 jos variantų, tarp jų 5 su melodijom (žr. 
Misevičienė V. Darbo dainos. Kalendorinių apeigų dainos.— V., 1972.— 
P. 108, D 425).

7 Žr. šioje knygoje spausdinamą dainą Nr. 2 ir KF 5958(12).
8 KTR 59(6), 76(75), 17(4).
9 KF 5867(14). Ši daina iš dainininkės buvo užrašyta tris kartus, ir 

visus variantus ji taip pat padainavo (žr. KF 5960(8, 8a).

Iš retesnių rugiapjūtės dainų Krokšlyje buvo dainuo
jama „Pjaukime, mergos"6. Krokšlio variantai gana iš
baigti ir prilygsta klasikiniams šios dainos pavyzdžiams7. 
Pažymėtina daina „Vai, aš pjaunu pjovėjėlė", padainuota 
A. Sereičikienės. Žinomoje jos versijoje apdainuojama 
rugius pjaimanti mergelė ir ją sveikinantis bernelis (ba
jorėlis). Į jo sveikinimą mergelė paprastai atsako: „Padės 
dievas man, berneli, / Ir be tavęs, / Ir be tavęs"8. Tuo 
tarpu A. Sereičikienės dainos pabaiga labiau individuali
zuota, joje nuskamba didesnis priešiškumas berneliui:

Nepadės tau dzievulis, bernužėlia, 
Šienelio pjauc, 
Šienelio pjauc9.

Bet nė senosios Krokšlio dainininkės nepadaina- 
navo kitur Dzūkuose populiarių rugiapjūtės dainų „Oi 
tu kregždele", „Prašinėjo kanapėlė", pabaigtuvių—„Linko 
ievaras“ ir kt. Pasak A. Sereičikienės ir K. Zaleckienės, 
šios dainos Krokšlyje nebuvo dainuojamos. Nebūdavę nė 
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rugiapjūtės pabaigtuvių, nes rugiai smėlynuose užaugda
vę menki: kiek supjaudavai per dieną, tiek vakare par- 
sinešdavai, talkos nereikėdavę.

Kitų darbo dainų Krokšlio dainininkės mažiau prisi
minė. Iš jų reikšmingesnės šienapjūtės — „Oi, lyja lie
tus", „Lygioj lankoj po putinėliu", „Gieda gaideliai anks
tų rytelį", „Paldienyko dieną", arimo — „Kad aš turėtau", 
linarūtės — „Linelius roviau", viena kita piemenų dainelė, 
naktigonių — „Ganiau ganiau jautelius" ir kt. Nepasižy- 
mėdamos nei gausiais variantais, nei savitesniais meni
niais ypatumais, jos mažai skiriasi nuo daugumos dzūkų 
šių dainų.

Iš kalendorinių apeigų dainų Krokšlyje ryškiausios ad- 
vento-Kalėdų dainos bei žaidimai, šiame sodžiuje, matyt, 
turėję senas tradicijas. Net vidutinio amžiaus daininin
kės prisimena, kaip vaikystėje per adventą žaidę „levaro 
tiltą“ ir „Jaščerą", kaip per Kalėdas dainavę „Oi, atva
žiuoja šventa kalėda" ir kitas dainas. Šių tradicijų pasto
vumą rodo ir per ekspediciją užrašyti kūriniai. Be žinomų 
dzūkų advento-Kalėdų repertuaro dainų „Tai genelio ge- 
numai", „Oi, atvažiuoja šventa kalėda", turiniu ir vaiz
dais pritampančių prie geriausių šių tipų kūrinių, Krok
šlyje išlikę ir kitų vertingų minimo žanro pavyzdžių. 
Čia užrašyta retesnė daina „Ant ūlyčių, ant plačiųjų"10 11, 
kurios turinį sudaro marčių pasakojimas mošai apie savo 
šalį, kurios detalės artimai siejasi su vestuvinių dainų 
vaizdais: „mūsų šalin labai gražu: ...nauji mūrai mūravo- 
ti... aukso perlais išdabyti... žaliom rūtom iškaišyti..." Ši 
daina žinoma šiauresniame ruože: apie Merkinę11, Perlo
ją12, taip pat Rudnioje13, netolimame Dainavos14 ir Ka
belių15 kaime bei kitur. Per paskutinę ekspediciją Krokš
lio variantas, per daug neišsiskiriantis iš kitų variantų, 
buvo vienintelis.

10 KF 5867(15). Minėtame liaudies dainų kataloge jos užfiksuota 15 
variantų, tarp jų 6 su melodijom (žr. Misevičienė V. Min. veik.— P. 
250, Kl 33).

11 LTR 879(78).
12 Lietuvių tautosaka.— V., 1962.— T. 1.—216.
13 LTR 2909(121).
14 LTR 139a(37), 2403(2).
15 LTR 2393(45).
16 Žr. šioje knygoje spausdinamą dainą Nr. 4. Plg. Adutiškio apyl. 

dainą „Tu kiškeli, lelimo" (žr. Misevičienė V. Min. veik.— P. 266, Kl 
186).

A. Sereičikienė padainavo ir kitą labai retą šio žanro 
dainą „Vai tu voveraite, leliumai"16. Joje apdainuojama 
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voveraitė klausiama, kur buvo, kur vaikštinėjo, atsako į 
šiuos klausimus. Antrąją dainos šaką sudaro kreipimasis 
į kiškutį ir jo atsakymas. Nežinia, ar tai visa daina, ar 
ilgesnės dainos dalis, bet jos turinys, advento-Kalėdų liau
dies poezijai būdingi įvaizdžiai, neposminė struktūra ro
do seną kilmę.

Iš A. Sereičikienės užrašyta daina „Kaniušo dvare 
visi pamigo"17 irgi pasižymi originaliu turiniu. Ją sudaro 
„Kaniušo" ir „tėvulio" šakos. Pirmojoje šakoje panaudo
tas advento-Kalėdų dainose pasitaikantis pančių vijimo ir 
žirgų pančiojimo motyvas18. Antrojoje šakoje apdainuo
jamas pyragus kepantis ir pardavinėjantis tėvulis. Dai
nai būdingas švelnus, vos jaučiamas humoras. Tai grei
čiausiai viena iš kalėdotojų dainų.

17 Žr. šioje knygoje spausdinamą dainą Nr. 6.
18 Žr. Misevičienė V. Min. veik.—> P. 281, Kl 344.
19 KF 5859(25). Minėtame liaudies dainų kataloge jos nurodyti 7 va

riantai, tarp jų 2 su melodijom (Misevičienė V. Min. veik.— P. 283, Kl 
366).

20 LTR 4316(156).
21 Spausdinamas šioje knygoje, Nr. 7. Minėtame liaudies dainų ka

taloge užfiksuota 12 variantų, tarp jų 4 su melodijom.
22 Plg. Lietuvių tautosaka.— V., 1968.— T. 5.—9628. Tuo tarpu mū

sų dienomis Marcinkonyse žinomo „Jaščero" poetinis tekstas yra trum
pesnis ir ypatingu poetiškumu nepasižymi (žr. KF 6093(18).

Labiau žinoma kita kalėdotojų daina „Vidutin dvaro, 
leliumoj"19, kurioje merginos pajuokia vaikinus. Per šią 
ekspediciją dar vienas jos variantas užrašytas Dainavos 
kaime20. Tai nuotaikinga, liaudiško humoro kupina dai
na, išryškinanti švenčių džiaugsmą, smagią jaunimo nuo
taiką. Visų variantų pradžia panaši: dainuojama apie vi
dury dvaro karančią mešką, kuri „uodegų rieca", „visų 
bernų kvieca". Bet Krokšlio varianto pabaiga kiek savi
tesnė: kituose variantuose bernai (mergos) kviečiami pa
bučiuoti ranką, kad gautų „baronką", o Krokšlio — kal
bama apie „smalos" šildymą ir bernų girdymą.

Iš advento-Kalėdų žaidimų dainų reikšmingiausia „Sėdi 
sėdi jaščeras"21. Šis žaidimas, žinomas ir gretimoje 
Baltarusijoje, Dzūkuose jau visai baigia nykti, ir tautosa
kos rinkėjams mūsų dienomis pavyksta užfiksuoti vos 
vieną kitą jo nuotrupą. Tuo tarpu Krokšlio variantas vi
siškai baigtas, jo poetinis tekstas, nors ir turėdamas tam 
tikro savitumo, iš esmės yra artimas klasikiniams šio žai
dimo variantams22. Atgaivintas sodžiaus etnografinio an
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samblio žaidimas perteikia autentišką advento-Kalėdų žai
dimų nuotaiką.

Gerai išlikęs ir kitas šio kalendorinio laikotarpio žai
dimas „Grįškime, mergos, ievaro tiltą"23. Matyt, Krokšlyje 
buvo populiarus kiek trumpesnis jo variantas: žaidimas 
baigiamas vieno žaidėjo perėjimu į kitą grupę, jo visai 
necharakterizuojant, kaip įprasta kitur24.

23 KF 5859(5, 17).
24 Misevičienė V. Min. veik.—P. 271, K1 246.
25 KF 5867(22).
26 KF 5864(25).
27 KF 5867(22).
28 Ten pat.

Kitų kalendorinių apeigų dainų Krokšlyje nedaug te
rasta: tai gavėnios daina „Išėj ponas karaliūnas"25 ir Ve
lykų lalavimas „Labas vakaras jaunai mergelei"26. Pas
tarasis, nelabai meniškas, yra artimesnis dzūkų lalavi- 
mams, kurių turinį sudaro dovanų prašymas ir mergelės 
pasižadėjimas jų duoti. O pirmoji daina, savo neposmine 
struktūra primenanti raudą, turi platesnę pradžią, čia la
biau negu kituose variantuose idealizuojamas užmuštasis 
karaliūnas, pabrėžiant įvykusią nelaimę ir sukuriant gū
desnę nuotaiką. Todėl vartojami laipsniškai stiprėjantys 
epitetai, išskaičiuojami vienas po kito:

Išėj ponas karaliūnas
Žalion girion paliavoce.
Jis užmušė sakalėlį.
Sakalėlis bepuldamas 
Užmušė karaliūnų, 
Karaliūnų mūs viernykų, 
Giralių paliaunykų, 
Žemelės mandraunykų27.

Taip pat laipsniškai išdėstant vaizdus, apdainuojama 
našlės kelionė „pas tėvulį":

Davažavau stravių vupį, 
Syvus žirgus pasgirdysiu. 
Davažavau žalių girių, 
Syvus žirgus pas ganysiu. 
Atvažavau in tėvulį, 
In tėvulį an rodelės28.

Kitų vietų variantuose šio epizodo nėra: tuojau po 
našlės ketinimo važiuoti „pas tėvulį" prasideda jos ir tė
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vo (šešuro) dialogas29. Kelionės vaizdas teikia dainos siu
žetui didesnio išbaigtumo, paryškina sielvartingą jos nuo
taiką. Beje, ją kurti padeda ir dažnai kartojamas jaustu
kas vai, ypač epizoduose, kuriuose kalbama apie įvyku
sią nelaimę („Vai, parbėga šyvi žirgai... Vai, pareina vier- 
nos slūgos... Vai, užmušė karaliūnų" ir t. t.). Krokšlyje 
užrašytas tik vienas šios dainos variantas, tad sunku sprę
sti, ar tie ypatumai tradiciniai, ar individualaus pateikėjo 
kūrybos vaisius.

29 Plg. Lietuvių tautosaka.— T. 1.—550; Merkinė.— V., 1970.— P. 
409; KTR 7(2, 30).

30 KF 5867(39).

Tiek darbo, tiek kalendorinių apeigų dainos — šian
dien jau pavieniai, labiau atsitiktinio pobūdžio reiškiniai 
krokšliečių buityje. Nors šių dainų per ekspediciją Krok
šlyje rasta kiek daugiau negu kitur, bet nepopuliaru
mas rodo aiškų jų tradicijos nykimą. O vestuvinės dai
nos ir Krokšlyje, ir aplinkiniuose kaimuose gyvybinges
nės: jų daugiau ar mažiau moka kiekvienas dainininkas. 
To priežastis — dar likęs šioks toks jų ryšys su apeigomis. 
Be to, Krokšlyje ir kitur net dabar per vestuves daug 
dainuojama, o tai pailgina dainų amžių. Reikia pasakyti, 
kad didelė dalis Krokšlyje užrašytų vestuvinių dainų pa
sižymi tradiciškumu.

Čia palyginti neblogai išlikusios prieš jungtuvinio lai
kotarpio dainos, pasak dainininkių, dainuojamos per pra- 
gėras. Nei piršlybų, nei sutartuvių, nei didvakario net 
seniausios Krokšlio dainininkės neprisimena — buvusios 
tik pragėros, į kurias merginos tėvai, jei su jaunikiu su
sitardavo, pakviesdavo kaimynus. Per pragėras buvo dai
nuojamos populiarios dzūkų dainos: „Stačiau ant dvaro 
stainelę", „Svotai atvažiavo", „Oi, per beržlynaitį", „Erš- 
kėtėli garbuonėli", „Šią nedėlėlę per nedėlėlę", „Atjot 
berneliui", „Parėj dukrelė iš kermošėlio", „Gerkime, bro
liukai", „Augo daržely žalia rūtelė", „Siuntė mane moti
nėlė", „Šėriau žirgelį dvejus metelius" ir kitos. Jas gerai 
moka ir vyresnės, ir jaunesnės dainininkės. Tos meniniu 
atžvilgiu išbaigtos, tradicine vaizdų sistemą išlaikiusios 
dainos vertintinos kaip būdingi dzūkų prieš jungtuvinio 
laikotarpio vestuvinių dainų pavyzdžiai. Didelę jų dalį 
dainuoja Krokšlio etnografinis ansamblis.

Per ekspedicija Krokšlyje užrašyta piršlybų daina „Ei
nu per kiemą”30 žinoma taip pat netolimose Dubičių, 
Kaniavos, Marcinkonių apylinkėse. Joje tradicinė tekė
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jimo už našlio tema atskleidžiama kitaip: čia nėra tiesio
ginio peikimo, o poetiniais vaizdais parodomas neigiamas 
mergelės požiūris į našlį. Dainoje gražiai pavartotas ba- 
ladinis pasivertimo motyvas, kuriuo pabrėžiama mergelės 
žmogiškoji vertė: ji žada pavirsti žaliąja liepele, žaliąja 
rūtele (kitur — raiba gegute, sieru akmenėliu31, drabnąja 
žuvele, margu dobilėliu32), kad tik išvengtų našlio. Šiuos 
metaforiškus vaizdus apibendrina našlio žodžiai dainos 
pabaigoje:

31 LTR 4325(129).
32 Lietuvių tautosaka.— T. 1.— 290.
33 KF 5867(39).
34 Vestuvinių dainų kataloge (277) užfiksuota 50 jos variantų, tarp 

jų 10 su melodijom.
35 Stanevičius S. Dainos Žemaičių, XIII // Raštai.— V., 1967.— P. 172.
33 Lietuviškos svotbinės dainos užrašytos A. Juškos.—V., 1955.— T. 

L— 191.
37 KF 5863(33), 5864(23), 5865(27), 5866(19); KTR 114(17). Beje, ši 

daina žinoma ir Adutiškio apylinkėse (KTR 12(18), 11(25), 33(119), 
34(26).

34 Plg. LTR 4322(43); KTR 8(135), 41(28).

— Vai, kytra, mandra 
Tėvulio dukrelė, 
Valalėn ūgyta, 
Razumniai mokyta,

Valalėn ūgyta, 
Razumniai mokyta, 
Beržo viršūnėlės 
Razumo daduota33.

Si Krokšlio versija, nors ir negausi variantų, gražiai 
papildo minimą dainos tipą34.

Daina žinoma ir kitur Lietuvoje: ją yra paskelbęs 
S. Stanevičius35 ir A. Juška 36. Krokšlio ir kitų dzūkų va
riantai, nors ir turi skirtingą pradžią ir pabaigą, pagrin
diniais siužeto momentais su jais sutampa. Tačiau dzūkai 
labiau akcentuoja mergelės išmintį, namų aplinkos įtaką 
vidiniam jos taurumui. Spausdintiems variantams būdinga 
stereotipinė kompozicija (galimas daiktas, seniau jos būta 
ir dzūkų variantuose).

Krokšlyje yra nepamirštos atskiros apeiginės mergva
kario, čia vadinamo vakaronėmis, dainos, iš kurių reikš
mingiausia „Subatėlės vakarėlį"37. Dainoje konkrečiai kal
bama apie vainiko pynimą ir jo saugojimą, jos nuotaika 
kupina rimties ir susikaupimo. Turinio ryšys su konkre
čiom apeigom, epinio skaičiaus naudojimas (bus pinamas 
vainikas „trijų raznų žolynėlių", kurie išskaičiuojami), 
neišvystyta dvieilė strofa rodo senovinę dainos kilmę. 
Gretimų kaimų (Slučajaus, Žiūrų, Paručio ir kt.) variantai 
mažai skiriasi38, tik kai kurių Krokšlio variantų kiek 
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praplėsta ir labiau individualizuota pabaiga, kurioje poe
tiškais vaizdais kalbama apie vainikėlio saugojimą:

Mes nupinsim nudabinsim,
Sklenytėlėn instatysim, 
Žaliu vynu aplaistysim, 
Kad rūtelė nenuvystų, 
Kad vėjelis nenupūstų39.

39 KF 5863(33).
40 KTR 114(18, 5), KF 6088(26). Vestuvinių dainų kataloge užflksuO' 

ta 12 dainos variantų.
41 LTR 3922(37), 2610(13).

Verta dėmesio ir jaunojo išleistuvių daina „Oi broleli 
raiteli"40, sietina su senaisiais liaudies tikėjimais, kad kai 
kurie augalai galį pakenkti žmogui. Dainoje brolelis mo
komas „razumo razumėlio", kad, nujojęs uošvelio dva
ran, nestatytų žirgelio „po pucino krūmeliu", nes „puti
nėlio krūmelis — tai neslaunas medelis". Patariama sta
tyti žirgelį po ievaro, po rūtelių krūmeliu, nes jie lai
mingi. Toks šios nelabai populiarios dainos turinys rodo 
seną jos kilmę.

Tradiciniu turiniu ir poetika pasižymi jaunojo sutik
tuvių ir kitos su atvykimu susijusios dainos: „Putinėli, ei 
putinėli", „Kai aš ėjau per dvarelį", „Oi, an marelių", 
„Ant kalno klevelis stovėjo". Jos Krokšlyje nelabai po
puliarios, matyt, baigiamos pamiršti, nes pateikėjai tiks
liai nebeprisiminė, kada dainuojamos.

Populiaresnė iš jų suolo vadavimo daina (tiksli jos 
funkcinė paskirtis jau užmiršta) „Vėlyvi svotuliai" Dzū
kuose daug kur dainuojama. Paprastai šioje dainoje 
kalbama apie „ženyko" neturtą, nuosekliai išskaičiuoja
ma, kad jis neturi pulkelio, vyriausias brolelis žirgelio, 
antras brolelis — balnelio, trečias — kančiuko41 ir pan. 
Tuo tarpu krokšliečių versijai būdinga stereotipinė kom
pozicija; jaunojo pulko dalyviams apibūdinti kartojama ta 
pati dainos atkarpa su atitinkamai pakeistomis meninė
mis detalėmis:

Vėlyvi svotuliai, 
Vėlavot vėlavot.

Oi, kas gi svotulių 
Vėlavo vėlavo?

Žanyko neturtai 
Vėlavo vėlavo.

Žanykas neturėj 
Žirgelio žirgelio.
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Jis ne vienų dėdulį Kolai šitų žirgelį
Vadzino vadzino, Nugijo nugijo42.

« KF 5958(7).
43 KF 5860(2), 5958(19).
44 KF 5958(19), 5862(32).
45 KTR 22(36, 37), 36(17).
48 Plg. LTR 4155(946); KF 5885(15), 3328(13); KTR 11(29, 152, 257), 

12(154), 33(15, 38).
47 2r. KTR 8(163, 186), 10(285, 366), 17(12), 19(20); LTR 4325(155).

Kiek tvirčiau su krokšliečių vestuvinėm apeigom su
sijusios jaunosios našlaitės atsisveikinimo dainos — po
puliarioji „Broleliai mani1'43 ir retesnė, turinti ryškių ar
chaiškų bruožų „Vai, tai giedrai saulelė teka"44, sietina su 
pagonišku mirusiųjų kultu. Joje apibūdinami našlaitės 
išgyvenimai prieš vestuves, kai ji veltui šaukiasi ir ne
prisišaukia mirusio tėvo „parėtkėlio parėtkavoce". Ana
logiško turinio, nors ir kitų tipų, dainos siejamos su tom 
pačiom vestuvinėm apeigom, žinomom gretimuose kai
muose45, taip pat Gervėčių ir Adutiškio apylinkėse46.

Krokšlyje rasta dainų, lydinčių ir kitas vestuvines 
apeigas. Tai daug kur Dzūkuose žinoma „O kai aš sėdau 
į vežimėlį", dainuojama išlydint jaunąją į jungtuves. Tai 
grįžimo iš jungtuvių daina „Oi, žiba žiburėlis", kraičio 
išvežimo ir išvažiavimo pas jaunąjį dainos „Džerška bar
ška skrynelės", „Saulutė leidos, vakars netoli", „Pavasa
rio dienelę", „Dėkui motulei, mielai širdelei", marčios 
sutiktuvių „Parveža martelę, pardundina", sugultuvių 
„Vai sakale sakale", prikeltuvių „Paukštute lakštute", grįž- 
tuvių „Vai, girdėt girdėt", „Ant kalno malūnėlis" ir daug 
kitų, kurių ryšį su konkrečiom vestuvinėm apeigom 
dainininkės ne visada galėjo nurodyti. Jos dažniausiai 
pasitenkina lakoniška pastaba: „Giedojom per veselijų", 
nors pačias dainas ir gerai prisimena. Beje, nemaža jų 
dalis buvo dainuojama daug kur pietryčių Lietuvoje. Dai
nos „Vai sakale sakale" Krokšlyje, kaip ir gretimuose 
sodžiuose, paplitusi tik mergelės (martelės) šaka47.

Labai daug Krokšlyje vestuvininkų apdainavimų. Tų 
šmaikščių humoristinių dainų moka beveik kiekvienas 
šio sodžiaus dainininkas, tad jų rasta net 20 tipų. Tai ir 
kitur Dzūkuose populiarūs „Vai, ko oželis bliauna", „Va- 
žiav svotas pro pirtį", „Mūs brolelis vyriausias", „Sveti
mos šalelės neslauni broleliai", „Gražūs broliukai apsida
binę", „Prašom, svočiule, į sienelę nesiglaust" ir kt. Ar
ba kiek retesni, daugiau tik gretimuose kaimuose pa
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sitaiką „Ar tai tavo dėdule, žentulis", „Mes jus, brole
liai, seniai pažinom", „Mes žinom, broleliai dar neženoti" 
ir kt. Tai smagios, nuotaikingos dainos, kuriose nešykš- 
tima šmaikščių ir net kandžių žodžių. Kadangi jos taiko
mos atskiriems vestuvininkams individualiai, todėl jų vaiz
dai gerokai įvairuoja kartais net populiariose dainose:

An pirtelės — 
Bažnyčia bažnyčia48.

A jo svotas 
Pro pircį, pro pircį.

Rado vilkų 
Tupincį tupincį.

Jis mislino, 
Kunigas kunigas.

Jojo svotas
Pro pirtį, pro pirtį.

Ir jodamas
Žegnojos žegnojos.

Jis mislino, 
Kad bažnyčia, kad bažnyčia48 49.

48 KF 5866(21).
49 KTR 50(35).
50 KF 5865(26).
51 KTR 114(7).
52 KF 6088(8).

Kai kurios apdainavimų dainos dainuojamos viena 
melodija, todėl neretai jų poetiniai tekstai kontaminuoja
mi, pvz., daina „Mes žinom, broleliai dar neženoti" kon
taminuojama su „Mes turim broleliam tris zoposėlius"50, 
„Lipo svotas ant pirties" — su „Sakė, svotas ne vagis"51, 
„Važiav svotas pro pirtį"— su „Lipo svotas ant pirties"52 
ir t. t. Dėl to, be abejo, nukenčia šių dainų meniškumas. 
Bet šiaip vestuvininkų apdainavimo dainos Krokšlyje dar 
palyginti gajos. Jos rodo ne tik šio sodžiaus dainininkų 
kūrybinius sugebėjimus, bet ir kolektyvinio dainavimo 
gyvybingumą.

Kitų žanrų dainų Krokšlyje išlikę vos po vieną kitą. 
Iš jaunimo ir meilės dainų reikšmingesnės — „Teka teka 
šviesi saulė", „Gertau gertau", „Aš išėjau šilelin uogau
ti", iš karo — „Vai, aukšti aukšti", „Per girelę jojau", 
„Nedaugei gėriau", iš baladžių—„Siuntė anyta", „Vaik- 
ščioj našlė po sodą" ir kt. Be to, čia dainuojama šei
mos, vaišių, humoristinių ir talalinių dainų. Minimos dai
nos įeina ir į aplinkinių sodžių repertuarą, tad krokšlie- 
čių padainuotos savo siužetais ir poetiniais vaizdais joms 
labai artimos.

269



Čia apžvelgtos toli gražu ne visos, o tik reikšmingo
sios krokšliečių dainos. Per ekspediciją buvo užrašyta ir 
nemažas pluoštas naujesnių dainų, šiek tiek romansų, 
kurie Krokšlyje, kaip pastebėta, nėra labai populiarūs. 
Pateikėjai mieliau dainuoja senovines, iš savo tėvų ar 
jaunystėje iš kaimynų išmoktas dainas, kurių dauguma 
artimos tradicinėms dzūkų dainoms. Bet, kaip matėme, 
krokšliečių repertuaras turi ir savitumų: jame pasitaiko 
ir vertingų retesnių dainų, ir žinomų poetinių įvaizdžių 
skirtingos interpretacijos. Be minėtųjų, verta dėmesio ir 
mažai žinoma lopšinė „Atiš, putės, medin"53, kurios Lie
tuvių liaudies dainų kataloge užfiksuotas tik vienas va
riantas54. Krokšlio variantuose, panašiuose į kataloge 
paskelbtąjį, vaiko aplinkos reiškiniai piešiami pasakiškom 
spalvom, ir ji žėri kaip mažas poetiškas kūrinėlis, pratur
tinantis žinomą lopšinę naujom detalėm.

53 Žr. šioje knygoje spausdinamą dainą Nr. 18, be to, KF 5862(18), 
5960(1), 5864(9).

54 Žr. Jokimaitienė P. Lietuvių liaudies vaikų dainos.— V., 1970.— 
P. 185, 100.

55 Žr. šioje knygoje spausdinamą dainą Nr. 1.
56 KF 6093(6).
57 Plg. KTR 56(6), 49(19); KF 5958(13).
58 Plg. A. Juškos „Lietuviškų dainų“ 339 d.:

O kad išpūstų
Aukso žiedužį 
Į brolelio lankužėlę, 
Į brolelio lankelę.

(Išskiria cituojant)

Puiki krokšliečių meninė nuovoka, grožio pajautimas 
akivaizdus ir kai kuriose kitose dainose, kur žinomi vai
zdai, perteikiami individualizuotai, kartais garma nepa
kartojamų bruožų. Pavyzdžiui, dainos „Bėkit, bareliai" 
K. Zaleckienės padainuotame variante bernelis žada pa
prašyt šauraus vėjelio, kad jis sulygint „kalnelius su klo
nem"55. O kituose žinomuose variantuose, išskyrus vie
ną, neseniai užrašytą Marcinkonyse56, bernelis dažniau
siai kalba apie raitelių, paukštelių pulkelį ir pan.57 Krei
pimasis į vėją K. Zaleckienės, kaip ir Marcinkonių va
riante, kiek Savičiau ir poetiškiau įprasmina glaudų žmo
gaus ir gamtos ryšį, o pati daina savo meniškumu siejasi 
su lietuvių liaudies dainų klasikos pavyzdžiais58.

Arba dainos „Kad aš turėčiau pas tėvulį valelę" vie
name variante nauja detale praplėstas klėtelės statymo

Aš pasamdyčiau 
Siaurų vėjužėlį 
Bent porą nedėlužėlių, 
Bent porą nedėlužių.
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vaizdas, kuriuo poetiškiau nusakoma apdainuojama kai
mo aplinka:

Tai išstatytau 
Viduj dvaro klėtelį. 
Vai, ir išpjautau 
levarėlio durelas.

Vai, ir išpjautau 
levarėlio durelas, 
Ir instatytau 
Krikštolėlio langelius59.

59 KTR 114(3). Daina užrašyta iš palyginti jaunos dainininkės A. Sta- 
varienės, g. 1936 m.

60 KTR 8(54), 17(37), 51(1); KF 5860(23); LTR 4322(174); KTR 44(2), 
49(6), 83(5).

61 Lietuvių tautosaka.— T.—1.—2.
62 Красинская А. Встреча фольклористов в Вильнюсе II Музы

кальная жизнь. — 1973. — № 16. — С. 20.

Šiaip daugelyje žinomų variantų kalbama tik apie 
„krikštolėlio", „zerkolėlio langelio" dėjimą60. Tik viena
me variante, užrašytame 1932 m. Nemajūnų k., Švente
žerio vis., Seinų aps., dainuojama apie „varinių durelių", 
„žalios liepos suolelių", „zerkolinių langelių" dėjimą61. 
Todėl Krokšlio variantas išsiskiria iš daugelio meniš- 
kesne žinomo vaizdo interpretacija.

Būtų galima paminėti dar ne vieną Krokšlyje užra
šytą dainą, liudijančią apie jų kūrėjų sugebėjimą pratur
tinti tradicinę dainų poetiką. Apskritai iš apžvelgtų dai
nų matyti, kad Krokšlyje dalis tradicinio repertuaro dai
nų nuėjusios į užmarštį ar mažai populiarios, bet kita 
dalis, ypač vestuvinės, dar laikosi. Visiems aišku, kad 
liaudies dainų gyvavimo pagrindas — kolektyvinis daina
vimas. Mūsų laikais keičiasi kaimas, mažėja dainininkų 
poreikis susirinkus dainuoti. Vienintelė proga — vestuvės, 
per kurias ir dabar dzūkai „pagieda". Be abejonės, šian
dien liaudies dainas propaguoja meno saviveikla, ypač 
nauja, tikrai liaudiška jos forma — etnografiniai ansamb
liai. Krokšlyje, kaip anksčiau Žiūruose ir Marcinkonyse, 
toks ansamblis susikūrė kompleksinės ekspedicijos die
nomis. Krokšlio etnografinis ansamblis koncertavo Vil
niaus bei Kauno kraštotyrininkams ir kitur, taip pat są
junginio muzikologų folkloristų pasitarimo baigiamaja
me vakare Dubičiuose (1973.V.12), susilaukė teigiamo 
įvertinimo62. Krokšlio ir kiti ansambliai — ne vien tik 
proga dainininkams susirinkti, bet ir reali priemonė po
puliarinti gyvą liaudies dainavimą, supažindinti su juo 
platesnius visuomenės sluoksnius, taip pat išsaugoti dalį 
tradicinio repertuaro nuo užmaršties, jį interpretuojant
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jau šiuolaikiškai. Dainininkai į ansamblius buriasi su no
ru, tik jiems daugiau dėmesio turėtų skirti rajonų kul
tūros skyriai, respublikiniai Liaudies meno rūmai, sudary
dami sąlygas koncertuoti, dažniau rengdami šių ansamb
lių apžiūras, vadovų seminarus ir pan. Juos labiau turė
tų propaguoti Radijo ir televizijos komitetas, taip pat 
spauda. Kaip matyti iš ekspedicijos, nors ir pastebimos 
nykimo tendencijos, Krokšlyje dar esama visais atžvil
giais vertingų liaudies dainų, vienaip ar kitaip praturti
nančių tradicinį savo etnografinės srities repertuarą.

AUGIN TĖVELIS VIENĄ SŪNELĮ

PRANĖ JOKIMAITIENE

Dubičių, Marcinkonių, Pelesos, Rodūnios apylinkėse 
retas kuris iš senesniųjų dainininkų nemoka gražios, me
lodingos dainos „Augin tėvelis vieną sūnelį". Graudžia, 
vingria dzūkiška melodija atskleidžiamas tradicinis karinės 
dainos tekstas, lyriškai pasakojantis apie sūnelį, vyks
tantį į karą, namiškių skausmą jį išlydint. Lakoniškai ap
dainuojami mūšio vaizdai, karo laukas, sužeistų karių 
aimanos. Įprastinis šios dainos tekstas ir melodija yra to
kie:

Au - gin tė - ve _ lis vie - nų sū _ ne _ |j,

sū - ne - lis S6 _ re bė _ rų žir _ ge _ lį,

sū _ ne _ Ils se - re be - ru žir _ ge(lį).

Augin tėvelis 
Vienų sūnelį, 
Sūnelis šėrė

Sūnelis rengias, 
Žirgelis žvengia, 
Senas tėvelis

Bėrų žirgelį. (2X2) Taip gailiai verkia. (2X2)
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— Išaik, močiute, 
Atkelk vartelius, 
Kalbėk, sesela, 
Mielais žodeliais. (2X2)

— Mes jauni josim 
Didžion vainelėn, 
Kur mandravoja 
Jauni berneliai, (2X2)

Ant aukšto kalno 
Kareivius stato, 
Dūzgia kulkelės 
Per jų galveles. (2X2)

Kur mandravoja 
Jauni berneliai, 
Kur muštravoja 
Bėrus žirgelius. (2X2)

Dūzgia kulkelės 
Per jų galvelas, 
Kerta bernelius
Kaip ąžuolėlius. (2X2)

Guli kareivių 
Krūva trupelių, 
Teka upelė
Iš jų kraujelių. (2X2)

Skrenda žirgelis 
Be kareivėlio, 
Guli kareivis
Be mundierėlio. (2X2)

Kur toji motulė, 
Katra pagimdė, 
Kur tas tėvelis, 
Katras augino. (2X2)

— Oi broliai, broliai, 
Broleliai mano, 
Kur jauni josit, 
Naktį nakvosit? (2X2)

O kad ateitų, 
Kad pažiūrėtų, 
Plyštų širdelė — 
Nedaturėtų. (2X2)

Šis variantas yra padainuotas seserų Kanevičiūčių, gy
venančių Pavalakės kaime, Pelesos apyl., Varenavo raj., 
Baltarusijos TSR.

Įsigilinę į šį ir kitus šios dainos tipo tekstus, matome, 
kad tradiciniai karinių-istorinių dainų motyvai bei įvaiz
džiai čia darniai sulydyti į vientisą siužetą. Jaučiamas ar
timumas paplitusiai visoje Lietuvoje tradicinei karinei-is- 
torinei dainai „Oi lekia lekia gulbių pulkelis". Kituose 
variantuose tai atsispindi dar ryškiau.

Daina „Augin tėvelis vieną sūnelį", remiantis Lietu
vių kalbos ir literatūros instituto Lietuvių liaudies dainų 
katalogo duomenimis ir paskutiniųjų metų ekspedicijų 
papildymais, turi 124 tekstų variantus, iš kurių 57 yra su 
melodijomis. Ši daina gyvuoja gana apibrėžtose vietovė
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se: Pietų Dzūkijoje, Suvalkijoje ir nusitęsia į Rytų Aukš
taitiją. Jos paplitimo lentelė tokia:

Rajonas Apylinkė Var. sk. Rajonas Apylinkė Var. sk.

Varėna Marcinkonys 16 Astravas Gervėčiai 4
Merkinė 7 (BTSR) Lyda 1
Druskininkai 7 Šalčininkai Eišiškės 2
Dubičiai 5 Kalesnykai 1
Varėna 3 Kaišiadorys Kaišiadorys 1
Nedingė 2 Žasliai 1
Valkininkai 2 Žiežmariai 1
Liškiava 1 Vilkaviškis Gižai 1
Perloja 1 Kudirkos 1

Varanavas Paškevičiai 9 Naumiestis
(BTSR) Kargaudai 6 Širvintos Musninkai 2

Nočia 2 Ukmergė Pabaiskas 1

Rodūnia 2 Ukmergė 1

Smūginiai 1 Pakruojis Pakruojis 1

Lazdijai Leipalingis 7 Pašvitinys 1

Seirijai 5 Zarasai Degučiai 1

Lazdijai 3 Zarasai 1

Veisiejai 1 Rokiškis Rokiškis 1

Alytus Alytus 3 Kupiškis Kupiškis 1

Alovė 2 Trakai Aukštadvaris 1

Butrimonys 2 Prienai Veiveriai 1

Miroslavas 1 Kaimas Kaunas 1

Simnas 1 Seinai Punskas 1

Kapsukas Kapsukas 2 Šiauliai Šiauliai 1

Krosna 1 Kretinga Kretinga 1

Višakio Rūda 1

Iš lentelės matyti, kad daugiausia variantų yra Varė
nos rajono pietuose (Marcinkonių, Druskininkų), Lazdijų 
rajone ir Baltarusijos TSR Varenavo rajone (Paškevičių, 
Kargaudų, Nočios apyl.). Taigi Marcinkonių, Dubičių, Pe
lesos, Rodūnios apylinkės yra patsai dainos paplitimo 
centras (sprendžiant apie paplitimą iš užrašymų skaičiaus, 
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išvados galėtų būti tik sąlyginės). Nuo šių vietovių į 
šiaurę, vakarus bei rytus variantų skaičius mažėja. Kap
suko, Vilkaviškio, Kaišiadorių, Ukmergės, Obelių vie
tovėse randamas tik vienas kitas variantas.

O pasekus dainos „Oi lekia lekia gulbių pulkelis" va
riantų paplitimą, išryškėja visiškai priešingas vaizdas: 
šios dainos užrašyta dešimtį kartų daugiau (apie 1200 
variantų). Daugumas variantų užrašyta Žemaitijoje, ga
na daug Šiaurės Lietuvoje. Daina žinoma Suvalkijoje ir 
Dzūkijoje. Tačiau Pietų Dzūkijoje užrašyta daug mažiau 
variantų, o Dubičių, Kargaudų, Paškevičių, Nočios apy
linkėse visiškai jų nėra.

Iš variantų išsidėstymo matome, kad abiejų dainų gy
vavimo laukai yra atskiri, savarankiški, tačiau jie susi
siekia gana plačia juosta. Pakraščiuose gyvuoja pirmo
sios ir antrosios dainos variantai, veikiami vieni kitų, su
sipynę vaizdais bei motyvais.

Dainos „Augin tėvelis vieną sūnelį" pateikėjai — 70 
moterų ir 21 vyras. Iš šių skaičių spręsti apie dainos pa
teikėjus lyčių atžvilgiu sunkoka, kadangi daina buvo 
užrašinėjama daugiausia iš senesnių žmonių tada, kai ji 
aktyviai liaudyje nebegyvavo. Tačiau palyginti didelis 
vyrų procentas rodo, kad dainą mėgdavę dainuoti vyrai, 
tai yra būdinga karinėms dainoms. Pasak marcinkoniškių, 
ją daugiau dainuodavę vyrai.

Iš pateikėjų pastabų matyti, kad daina „Augin tėvelis 
vieną sūnelį" Marcinkonių, Dubičių, Paškevičių ir kitose 
apylinkėse dainuota jau seniai. „Oi, tai jau labai seniai, 
kaip aš menu, ją dainavę",— sako Juozas Ramoška iš 
Baltamiškės kaimo, Paškevičių apyl., Varenavo raj.1 „Tė
velio motina dainuodavo, kai išleisdavo kariuomenėn sū
nų",— paliudija to paties kaimo gyventoja Malvina Po- 
laninskienė1 2. „Tėvas išmokino, kai buvau mažas",— tvir
tina Klaišių kaimo Varenavo raj. gyventojas Adomas Ši- 
melionis3. Pora pateikėjų yra šią dainą išmokę iš Lietu
vos kareivių ir drauge su jais dainuodavę4. Taigi XIX a. 
daina jau gyvavo.

1 LTR 4304(60).
2 LTR 4304(10).
3 LTR 4307(25).
4 LTR 4306(159).

Dainą „Augin tėvelis vieną sūnelį" dainuodavęs jau
nimas įvairiomis progomis. Ji atliko ir tam tikrą funkci
ją: ją dainuodavę, išleidžiant į kariuomenę. Tai buvusi
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populiari, plačiai šiose apylinkėse žinoma daina. Ką gi 
sako dainos turinys?

Daina prasideda apibendrinančia įžanga „Augin tėve
lis vieną sūnelį". Tai būdingas karinių dainų incipitas. 
Su tokia pradžia, remiantis Lietuvių liaudies dainų kata
logo duomenimis, randame apie 30 dainų tipų („Augino 
tėvas sūnelį", „Turėjo tėvutis vieną sūnelį", „Augin tė
vas du sūneliu", „Ei augin augin tėvas sūnelį", „Augino 
tėvelis tą vieną sūnelį", „Oi ugdė ugdė tėvas sūnelį" ir 
kt.). Tai senesniųjų tradicinių karinių dainų pradžia, ana
logiška vestuvinei „Augino močiutė dukrelę". Šis incipi
tas pastovus visuose variantuose, išskyrus dvi nuotrupas, 
užrašytas Marcinkonių ir Kargaudų apylinkėse.

Visa dainos pradinė situacija vyksta vaizdo ir minties 
siaurėjimo, konkretėjimo prasme. Čia sukurta būdinga 
kario išvykimo, atsisveikinimo scena. Sūnelis šeria žir
gelį, rengias, tėvelis verkia. Čia ir tradicinis vartų at
kėlimo motyvas, sulyrintas, išreikštas liepiamąja nuosa
ka: „Atkelk, močiute, vartelius".

Kario išleidimo vaizdas, apimantis tris posmelius, vi
suose variantuose gana pastovus, ypač Marcinkonių, Du
bičių, Nočios, Kargaudų, Paškevičių apylinkėse. Tačiau 
kai kuriuose variantuose įsiterpia naujų motyvų: keliuo
se variantuose, užrašytuose Seirijų, Leipalingio, Veisiejų, 
Alytaus, Merkinės, Ratnyčios apylinkėse, sakoma, kad 
bernelį „užrašė joti į varnelę". Tai vėlesnių laikų caro 
kariuomenės užuomina. Kitas gana ryškus motyvas yra 
atkeliavęs iš dainos „Oi lekia lekia gulbių pulkelis". Bro
lį išrengia trys seselės: „Viena seselė brolelį rengė, an
tra— žirgą balnojo, trečia — vartus atkėlė ir palydėjo". 
Trijų seselių motyvas aptinkamas net 15 variantų, užra
šytų Kapsuko, Leipalingio, Alytaus, Merkinės, Marcin
konių, Kaišiadorių, Obelių apylinkėse, t. y. vietose, kur 
„Gulbių pulkelio" daina gerai žinoma. Tuo tarpu šio mo
tyvo visai nėra Baltarusijos TSR Kargaudų, Paškevičių 
apylinkėse. Šiose apylinkėse ir pati daina „Oi lekia lekia 
gulbių pulkelis" nėra populiari. Užrašytas vienas kitas 
variantas yra išmoktas mokyklose arba choruose.

Lyginant dainos „Augin tėvelis vieną sūnelį" kario 
išrengimo situaciją su „Gulbių pulkelio" daina, jaučiamas 
tam tikras panašumas. Peršasi mintis, kad mūsų nagrinė
jamosios dainos pradžia bus sukurta „Gulbių pulkelio" 
veikiama. Tik dainoje „Augin tėvelis vieną sūnelį" pa
keisti veikėjai: vietoj seserų į karą išrengia tėvai. Tai 
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rodo vėlesnį šio motyvo atsiradimą. Motyvo meninė iš
raiška čia daug lyriškesnė. Dainos „Oi lekia lekia gulbių 
pulkelis" kario išrengimo scena epiška, kupina ramaus 
kilnumo. Jausmas čia paslėptas po santūriu laipsniavimu. 
O dainoje „Augin tėvelis" vaizdas, perteiktas liepiamąja 
nuosaka („Atkelk, močiute, vartelius, kalbėk, sesute, mei
lius žodelius"), rodo atvirai plūstantį jausmą.

Toliau pateikiami tradiciniai sesers klausimai: kur 
yra jos brolis ir kada sugrįš. Šie klausimai būdingi dau
gumai karinių dainų, ypač toms, kuriose vaizduojamas 
išvykimas į karą („Aušta aušrelė", „Brolelis ant dvaro 
žirgelį balnojo", „Einu per dvarelį", „Kam šėrei žirgelį" 
ir kitose). Aprašomoje dainoje šis klausimas randamas 
beveik visuose variantuose:

Oi broli broli,
Broleli mano, 
Kur jaunas josi. 
Naktį nakvosi?

LTR 4309(239)

Atsakymas taip pat visada vienodas:

Josiu, sesele, 
Didžion vainelėn.

LTR 4309(239)

Daugelyje variantų paminėtos vietovės. Dažniausiai mi
nima Ryga. Rygos vardas pasitaiko variantuose iš Sei
rijų, Veisiejų, Gervėčių, Eišiškių, Merkinės, Obelių, Kai
šiadorių apylinkių. Keletą kartų minimas Vilnius, Prūsų 
šalelė, Kaunas. Tačiau Dubičių, Kargaudų, Paškevičių 
apylinkių variantuose vietovių pavadinimų nėra,— čia 
dainuojama „Josiu rytelį". Atrodo, kad žodis „rytelis", 
atsiradęs vietoj „Rygelės", nes ir sakinio konstrukcija su 
„ryteliu" neįprasta, nenatūrali.

Antrasis klausimas — kada brolis sugrįš, kada jo lau
kti — pateiktas taip pat tradicine formule:

Jei nuo rytelių,
Tai anksti kelsiuos, 
Nog vakarėlių — 
Tai vėlai gulsiuos.

LTR 3924(398)
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Ši formulė taip pat paplitusi, bet kiek mažiau negu pir
moji. Jos nėra Baltarusijos TSR Kargaudų ir Paškevičių 
apylinkių variantuose.

Daina tęsiama teiginiu apie brolio išvykimą į karą:

Raibi gaideliai 
Dar negiedojo, 
Mūsų broleliai 
Vainelėn jojo.

LTR 3673(176)

Tai yra tarsi pirmosios dainos dalies jungtis su pagrin
dine kulminacine dalimi, vaizduojančia karo lauką, mū
šį. Šis nuoseklus perėjimas randamas tik nedaugelyje va
riantų. Lietuvių liaudies dainų kūrėjai labiau mėgsta šuo
lišką komponavimo būdą. Daugumoje variantų šis pos
mas atmetamas; iš karto pateikiami mūšio vaizdai. Tai 
labiausiai varijuojanti dainos dalis. Mūšių vaizdai lietu
vių liaudies karinėse dainose pasitaiko rečiau, jie nela
bai mėgstami. Senesnėse dainose jie išreiškiami lakoniš
kai, hiperbolizuotai, simboliais, o naujesnėse — gana na
tūraliai. Yra nusistovėjusios mūšio vaizdų formulės, 
kurios keliauja per visas dainas. Šioje dainoje taip pat 
yra iš įvairių karinių dainų atkeliavusių motyvų bei įvaiz
džių. Čia randame gana realistiškų karo vaizdų ir tur
kais, japonais, Pirmojo pasaulinio karo dainų įvaizdžių, 
kurių daugiau dainos paplitimo ploto pakraščiuose. Mi
nimos „armotos", kapai, kryžiai (LTR 1343(17), 88c(953), 
205(181) ir kt), broleliais nukloti laukai (LTR 105(32), nu
kapotos rankelės, galvelės be kepurėlių (LTR 2324(127), 
„be mieros" iškastos duobės (LTR 1187(347), LMD III 73 
(52). Šių įvaizdžių gausu Seirijų, Leipalingio, Alytaus, 
Valkininkų variantuose.

Kai kuriuose variantuose šioje dainos dalyje daug 
„Gulbių pulkelio" dainos motyvų. Seselės eina laukti bro
lio, parbėga žirgas. Seselės klausia, kur paliko brolį. Žirgas 
atsako — devynios kulkos pro šalį lėkė, o dešimtoji bro
lelį kirto. Šie „Gulbių pulkelio" motyvai ypač populiarūs 
Merkinės, Alytaus, Ratnyčios ir iš dalies Marcinkonių 
variantuose. Jų aptinkama Valkininkų, Kaišiadorių, Obe
lių apylinkėse. Daugumos Marcinkonių ir visuose Nočios, 
Kargaudų, Paškevičių variantuose seserų laukimo ir žir
go grįžimo motyvų visiškai nėra. Šiose apylinkėse susi
formavęs naujas, gana pastovus mūšio ir karo lauko 
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vaizdas, kuriame savaip sutvarkyti ir sulydyti „Gulbių 
pulkelio" ir kitų karinių dainų įvaizdžiai:

Ant aukšto kalno
Brolius sustatė, 
Per jų galveles 
Dūzgia kulkelės. (2X2)

Guldžia brolelius 
Kaip ąžuolėlius, 
Kerta galvelas 
Kaip kopūstėlius. (2X2)

Skrenda žirgelis 
Be kareivėlių, 
Guli kareiviai 
Be mundierėlių. (2X2)

Guli kareivių
Krūva trupelių, 
Teka upelė 
Kraują bernelių. (2X2)

LTR 4307(80)

Marcinkonių variantuose šis vaizdas kiek išplėstas, papil
domas naujais motyvais, o Dubičių, Kargaudų, Nočios apy
linkėse jis yra nusistovėjęs.

Dainos pabaiga lyriška, savita ir nevienoda visuose va
riantuose. Dviejuose paskutiniuose posmeliuose yra iš
sakytas kareivio skundas sunkią skausmo ir jam nesu
vokiamos skriaudos valandą. Kaimo bernelis, išplėštas iš 
ramios idiliškos buities ir nublokštas į baisių kovų sū
kurį, prisimena tai, kas jam brangiausia — gimtuosius 
namus, tėvus ir beviltiškai šaukiasi jų:

Kur toj motulė, 
Kur mus gimdino, 
Kur tas tėvelis, 
Kur mus augino?

O kad ateitų, 
Kad pažiūrėtų, 
Plyštų širdelė — 
Nedaturėtų.

LTR 4306(192)

Peržvelgus šį dainos tipą, galima padaryti keletą išvadų.
Daina „Augin tėvelis vieną sūnelį" yra Pietų Dzūki

jos liaudies kūrybos produktas. Ji sukurta vėlesniais lai
kais (galbūt apie XVIII, XIX a.), turint nemažai karinių 
istorinių dainų pavyzdžių. Didžiausią įtaką šios dainos 
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variantams turėjo populiari daina „Oi lekia lekia gulbių 
pulkelis", kurios paplitimo ribos susisiekia su „Augin tė
velis vieną sūnelį" ribomis. „Augin tėvelis vieną sūnelį“ 
tekstai, užrašyti jos gyvavimo ploto pakraščiuose, yra 
įvairesni, nepastovesni. Juose daugiau kitų dainų, ypač 
dainos „Oi lekia lekia gulbių pulkelis", įvaizdžių, o Mar
cinkonių, Dubičių, Kargaudų, Paškevičių apylinkėse jie 
nusistovėję.

Pasekus variantų kitimus, galima įžvelgti tam tikras 
varijavimo tendencijas. Pastovi yra dainos pradžia ir pa
baiga, o daugiausia keičiasi vidurys. Įvaizdžių kitimas 
yra gana chaotiškas. Ryškias variantų grupes čia sunku 
apčiuopti. Tik labai sąlygiškai galima nustatyti tris gru
pes pagal mūšio lauko vaizdavimą: vieną — su vyraujan
čiais laukiančių seserų ir grįžtančio žirgo motyvais, ki
tą — su įvairių karo dainų skolintais įvaizdžiais ir tre
čią— su nusistovėjusiais savitai susiformuotais dainos 
vaizdais. Pirmosios dvi grupės paplitusios vakariniuose 
gyvavimo plotuose, trečioji — rytiniuose.

Toks varijavimo būdas gerokai skiriasi nuo senųjų 
tradicinių dainų, kuriose daugiausia keičiasi tekstų pra
džia arba pabaiga. Šitaip varijuoja naujesnės lyrinės dai
nos, vadinasi, varijavimo dėsningumai tik patvirtina vė
lyvesnę dainos kilmę.



TAUTOSAKOS KŪRINIAI

DAINOS

1. BĖKIT, BARALIAI
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Bėkit, bareliai, 
Galana valako.

Gali valako 
Stou pulkas raitelių.

Visi raiteliai 
Tai gera ir valgo,

O mano brolalis 
Nei gera, nei valgo.

Pabarėm mandravoja, 
Mergelių dabavoja:

— Mergela mana, 
Jaunoji mana,

Ar aisi už manį, 
Ar būsi tu mano?

— Berneli raiteli, 
Aš neisiu už tavį,

Neisiu už tavį, 
Nebūsiu tavo.

Pas tavi, berneli, 
Nelygūs laukeliai,

Nelygūs laukeliai, 
Dzirsvuoci rugeliai.

— Mergela mana, 
Jaunoji mana,

Aš paprašysiu 
Šauraus vėjelio.

Tai jis sulygis 
Kalnelius su klonėm.

Aš pasamdzysiu 
Rugelių žobralį,

Kad išžubrantų
Iš rugių dzirsvelį.

2. PJAUKIME, MERGOS

no - s ma - r cos.
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Pjaukime, mergos 
Ir jaunos marcos,

Ba ais kelaliu
Nelabas žmogus.

Padzyvis mumi, 
Kų negraitai pjaunam,

Kų negraitai pjaunam, 
Kų ratai paslankiam,

Kų ratai paslankiam, 
Kų tankiai pastovim.

— Neimsiu martelės 
Iš šitos šalalės,

Ba šitoj šalalėj 
Tai negraitai pjauna,

Tai negraitai pjauna, 
Tai tankiai pastovi,

Tankiai pastovi, 
Tai ratai paslankia.

Imsiu martelį, 
Iš kur graitai pjauna,

Iš kur graitai pjauna, 
Kur tankiai paslankia,

Kur tankiai paslankia, 
Kur ratai pastovi.

3. IŠAJO TĖVELIS

Išajo tėvelis 
Pabarėlyj 
Pabaruosna.

— Saulala motula, 
Vakaruosna, 
Vėlyvuosna,

Prašinėjo saulalės 
Be kepurės, 
Be kepurėlės:

Ba jau mana dukrelė 
Tai nuilso, 
Tai nuvargo,
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Geruojus rugeliuś 
Bepjaudama 
Bepjaudama

Ir tankiai kapelas 
Bestacyda(ma) 
Bestacydama.

Išaj šašurėlis 
Pabarėly! 
Pabaruosna.

Prašinėjo saulalės
Be kepurės, 
Be kepurėlės:

-- Saulala niotula, 
Ryteliuosna, 
Ankscyvuosna,

Ba dar mano martelė 
Nenuilso, 
Nenuvargo,

Kalnelyj rugelius 
Bepjaudama 
Bepjaudama

Ir ratai kapelas 
Bestacyda(ma) 
Bestacydama.

J=ioe

4. VAI TU VOVERAITE, LELIUMAI

— Vai tu voveraite, leliumai, 
Rudauodegaite, leliumai, 
Vai, kur tu buvai, leliumai, 
Kur tu vaikštinėjai, leliumai? 
— Po žalias girelas, leliumai, 
Po žalius medelius, leliumai, 
Po aukštas šakelas, leliumai, 
Po drabnus lapelius, leliumai. 
— Vai tu kiškuci, leliumai, 
Tu trumpakojuci, leliumai, 
Vai, kur tu buvai, leliumai, 
Kur tu bėginėjai, leliumai? 
— Po lygias lankėtas, leliumai, 
Po žalias girelas, leliumai, 
Po aukštus kalnelius, leliumai.
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5. OI KALĖDA KALĖDZIENE

Oi kalėda kalėdziene, 
In mūs mošų svotai joja, 
Oi kalėda kalėdziene.

Mes neduosim savo mošos 
Už bernelio ultojėlio, 
Oi kalėda kalėdziene.

Mes aduosim savo mošų 
Už bernelio artojėlio, 
Oi kalėda kalėdziene.

6. KANIUŠO DVARAN VISI PAMIGO

Kaniušo dvaran visi pamigo, Pančiai patruko, žirgai ištrūko, 
Vai kalėda kalėdzien. Vai kalėda kalėdzien.
Vai, cik nemigo vienas Kaniušas, Tėvulio dvaran visi pamigo, 
Vai kalėda kalėdzien. Vai kalėda kalėdzien.
Rantelius vijo, žirgus pancavo, Vai, cik nemigo vienas tėvulis, 
Vai kalėda kalėdzien. Vai kalėda kalėdzien.
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Pyragus kepė, parduodzinėjo, Už pyragaicį ėmė kapeikaicį, 
Vai kalėda kalėdzien. Vai kalėda kalėdzien.

O barankaites po šilingaičių, 
Vai kalėda kalėdzien.

7. SĖDZI SĖDZI JAŠCERUS

— Sėdzi sėdzi jaščerus, oi an mano, 
Ant to žalio krėslelio, oi an mano. 
Rinkis sau mergelį, oi an mano, 
Kuri tau pacinka, oi an mano.
— Man pacinka Antosiulė, oi an mano.
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— Sėdz brolalis an krėslelio, 
Tur vainikų an rankelių. 
Ma vainikas Vilniuj pirktas, 
Vilniuj pirktas, kromi rinktas. 
Marių putoj invilgytas, 
Šilko skustoj invyniotas, 
Margon skrynion inguldytas. 
Jaščerėli, ma brolali, 
Prašau aduot vainikėlį. 
Jei neduosi gražu dabu, 
Tai aduosi panevaliu.

8. GALI LAUKO AŽARĖLIS

Gali lauko ažarėlis, — Oi berneli dobilėli,
Gali lauko ažarėlis, Oi berneli dobilėli,
Ten, kur čystas vandenėlis. Ne veidelį — pasogėlį.

Ten mergelė bumų prausė, 
Ten mergelė bumų prausė, 
O bernelis žirgu girdė.

— Oi mergela lelijėla, 
Oi mergela lelijėla, 
Pasdabojau ta veidelį.

— Oi mergela lelijėla, 
Oi mergela lelijėla, 
Pasogėlis tai кар niekas,

Pasogėlis tai кар niekas, 
Pasogėlis tai кар niekas 
O mergelė visas viekas.
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9. ĖJAU PER KIEMELĮ

Ėjau per kiemelį, 
Klausiau per šienelį — 
Kalba tėvulis
Su našliu žodelį. (2X2) 
— Nekalbėk, tėvuli, 
Su našliu žodelio, 
Nežadėk, tėvuli, 
Manį už našlalio. (2X2) 

Nežadėk, tėvuli, 
Manį už našlalio •— 
Sunki buitelė
Su našlaliu bute. (2X2)
Oi, aš nuaisiu 
Žalioj on girelėn, 
Oi, aš pavirsiu 
Raibųji geguti. (2X2) 
Atėjo našlalis 
Su taikliu šautuvėliu, 
Šovė gegužėlį —
Ne mani mergelį. (2X2) 
Oi, aš nuaisiu
Lygana laukelin, 
Oi, aš pavirsiu 
Sieru akmenėliu. (2X2)

Atėjo našlalis 
Su palšais jauteliais, 
Vertė akmenėlį —
Ne mani mergelį. (2X2) 

Oi, aš nuaisiu 
Lygiojon lankelėn, 
Oi, aš pavirsiu 
Margu dobilėliu. (2X2) 

Atėjo našlalis 
Su plieno dalgeli, 
Pjovė dobilėlį — 
Ne mani mergelį. (2X2) 

Oi, aš nuaisiu 
Žaliojon girelėn, 
Oi, aš pavirsiu 
Krasnoju liepeli. (2X2) 
Atėjo našlalis 
Su plieno kirveliu, 
Kirto liepelį — 
Ne mani mergelį. (2X2) 
Oi, aš nuaisiu 
Rūtelių darželin, 
Oi, aš pavirsiu 
Žalioju rūteli. (2X2) 

Atėjo našlalis 
Su mažais vaikeliais, 
Skynė viršūnėlį — 
Ne mani mergelį. (2X2) 

Našlys atstodamas 
Gailiai apsiverkė: 
— Kytra, razumna 
Tėvelio dukrelė. (2X2)
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Ky t ra, razumna Valelėj augyta,
Tėvelio dukrelė — Rezumnioi mokyta,
Valelėj eugyte, Beržo viršūnėli
Rezumniai mokyta. (2X2)Razumo daduota. (2X2)

10. OI DIEVE DIEVE

Oi dieve dieve, 
Dievulėli mano, 
Aš nežinau, kur užaugo 
Mergužėlė mano. (2X2) 
Žinot nežinojau 
Ir pas ją nujojau, 
Ir pririšau bėrų žirgų 
Prie rūtų daržalio. (2X2) 
Išajo mergelė, 
Graži kaip rūtelė, 
Ėmė mani už rankelių, 
Vedė į klėtelį. (2X2)
Klėtelėn vadino, 
Krėslalin sodino: 
— Sėsk, berneli, už stalelio, Tenei stovi neuje 
Išgersim vynelio. (2X2) Dėl tėvo žirgelio.

*Sėdžiu už stalelio, 
Žūreu pro lengelį: 
Sniegti lyja, rasa krinta 
Ant mano žirgelio. (2X2) 
— Oi uošvi uošveli, 
Senasis tėveli, 
Jei priėmei mani jaunų, 
Priimk ir žirgelį. (2X2) 

— Oi žente ženteli, 
Žente lepūnėli, 
Nepristatiau naujų stoinių 
Dėl tavo žirgelio. (2X2) 
Žalioj on girelėn 
Po žaliu eglali — 

stoinia 
(2X2)

* Pažymima, iki kurio posmo daina įrašyta į magnetofono juostą.
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11. OI, AN MARALIŲ

Oi, an marelių, 
An krantelio, 
Tį zvankiai grajna 
Muzikėlė.

Tį zvankiai grajna 
Muzikėlė, 
Tį uliavoja 
Jaunimėlis.

Šilko kasnykai 
Sutraukyci, 
Aukselio žiedai 
Numaustyci.

— Daugiau bernelio 
Neklausysiu, 
Sa vainikėlį 
Pataisysiu.

Tį uliavoja 
Jaunimėlis, 
Tį gailiai verkia 
Mergužėlė.

Jos vainikėlis 
An šalalės, 
Šilko kasnykai 
Sutraukyci.

Sa vainikėlį 
Pataisysiu, 
Šilko kasnykus 
Susmastysiu.

Šilko kasnykus 
Susmastysiu, 
Aukselio žiedus 
Užsidėsiu.
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12. VAI, PER SODŽIŲ, PER ULYClŲ

Vai, per sodžių, per ūlyčių, Ir atėjo bernužėlis, 
Vai, per sodžių, per ūlyčių, Ir atėjo bernužėlis, 
An ūlyčių sveklyčėlė. Išviliojo vainikėlį.

An ūlyčių sveklyčėlė, 
An ūlyčių sveklyčėlė, 
Po sveklyčiu darželėlis.

Po sveklyčiu darželėlis, 
Po sveklyčiu darželėlis, 
Tan darželin mergužėlė.

Tan darželin mergužėlė, 
Tan darželin mergužėlė, 
An galvelės vainikėlis.

An galvelės vainikėlis, 
An galvelės vainikėlis, 
O rankelėj diemedėlis.

Vai, aš aisiu in motulį, 
Vai, aš aisiu in motulį, 
In motulį an rodelės.

— Vai motule, vai širdele, 
Vai motula, vai širdela, 
Atropinau vainikėlį.

— Vai dukrela, vai širdela, 
Vai dukrela, vai širdela. 
Vai, dar tavo po rūtelai.

Vai, dar tavo po rūtelai, 
Vai, dar tavo po rūtelai 
Ir po žaliam vainikėliui.

10’ 291



13. LIEPELAS KIRSIM

Liepeles kirsim, 
Ciltėlius grįšim, 
Vieškelėlį lygysim, 
Vieškelėlį lygysim.

O kai išlygysim 
Vieškelėlį, 
Josim ieškot sesulės, 
Josim ieškot sesulės.

O kai mes jojom 
Viešų kelalį, 
Žalia rūta barscyta, 
Žalia rūta barscyta.

O kai da jo jom 
Žalių girelį, 
Kaitrioj ugnis kūryta, 
Kaitrioj ugnis kūryta.

O an lendrelių, 
O an sausojų 
Aukso žiedai mauscyta, 
Aukso žiedai mauscyta.

O kai da jojom 
Vuošvio dvarelį, 
Dvaro vartai prakelci, 
Dvaro vartai prakelci.

Vartai prakelci, 
Labai praverci, 
Svecimašaliai geria, 
Svecimašaliai geria.

Oi, mes mejom, 
Inmandravojom 
Tona aukšton klėtelėn, 
Tona aukšton klėtelėn.

*O an šakelių, 
O an mikliojų 
Šilko stangos dziovyta, 
Šilko stangos dziovyta.

— Oi broliai broliai 
Svecimašaliai, 
Ar nėr čia mūs sesulės?

—Oi cianui cianui 
Jūsų sesulė 
Jau be žalios rūtelės.
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14. OI KELALIAI, OI VIEŠIEJAI

® a,r psm >2,13,18-10 pstn.ф o,iä,ii - io p$m, i3 psm.

®7,i i psm.

Oi kelaliai, oi viešiejai, 
Pakelėje balci berželiai.

Pakelėje balci berželiai, 
Ir atjojo du sveteliai.

Ir atjojo du sveteliai — 
Abu mano radni brolaliai.

Tai atjojo du sveteliai — 
Abu mano radni brolaliai.

Pažiūrėjau pro petelį, 
Man kirto per veidelį.

— Kaip tu miela ma, mergela, 
Taip ma mieli tavo brolaliai.

— Oi brolaliai sakalėliai, Aš išėjau an dvarelio 
Pastovėkit jūs an dvarelio, Ir užverkiau liūdnu balseliu:

Pastovėkit jūs an dvarelio, — Oi brolaliai sakalėliai, 
Aš ineisiu aukšton klėtelėn, Кар parjosit savo šalalėn,

Aš ineisiu aukšton klėtelėn, Кар parjosit savo šalalėn, 
Pabudzysiu savo bernelį. Neporykit tėvu motulai,

— Kelkis, mielas, negulėke, Kų girdėjot, kų ragėjot 
Užsikėlįs nestovėk. Pas sesulį viešnagėj.
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— Oi sesula leliejėla, 
Кар parjosim savo šalalėn,

Ir iškirsim tankių aglalį, 
Budavosim tamsių tunnelį.

Кар parjosim savo šalalėn, 
Tai nuveisim žalion girelėn,

Budavosim tamsių tunnelį 
Ir inmesim šalmų bernelį.

Tai nuveisim žalion girelėn *Ir  inmesim šalmų bernelį, 
Ir iškirsim tankių aglalį. Kad neregėt dzienos naktelės,

Kad neragėt dzienos naktelės 
Nei rytelio vakarėlio.

15. VAI, TI PIE KELALYJ PUTINĖLIS STOVI

Vai, tį pie kelalyj putinėlis stovi, 
Tan putinan sakalėlis sėdzi, 
Sėdėdamas saldžias vuogas valgo.

Tuom kelaliu apicieriai joja, 
Pirma savi rekrutėlius varo.
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Paskui lydzi tėvas ir motulė, 
Lydėdami labai gailiai verkia:

— Oi sūneli, man mylimas buvai, 
Кар pas mani mažų metų buvai.

An žirgelio sėstis nemokėjai, 
Vieškelėliu joce tai bijojai.

Kai papuolei karalių slūžbelėn, 
Nebijojai an žirgelio sėsce,

Nebijojai vieškelėliu joce, 
Prieš vyresnį kepurį nusimce, 
Prieš karalių labų dzienų duoce.

16. AUGIN TĖVELIS

Augin tėvelis Kai pasiūgėjom,
Du mus sūnelius, (2X2) Kai paaugėjom, (2X2) 
Du brolius sakalėlius, Išėjom mes karauti 
Kareivių kareivėlius. (2X2) Į Vangrijos žemelį. (2X2)
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Oi, ir sutikom Kukau gegutė,
Didį gi priešų, (2X2) Kukau raiboji (2X2) 
Ten kilo kautynėlės, Žaliam vyšnių sodelyj,
Didžiulės pražūtėlės. (2X2) Tarnam aukštam medelyj, (2X2)

Šovė bernelius
Iš patrunkėlių, (2X2) 
Žarnelė sudrebėjo, 
Kulkelės subyzgėjo. (2X2)

Kad aš negrįšiu, 
Kad aš nebūsiu, (2X2) 
Jautelių nevardysiu, 
Žagrelių netaisysiu. (2X2)

17. ATLAKIA ARELYS

Atlakia arelys 
Su dzideliu gurkliu. 
— Kam tas gurklis? 
— Pinigėliam dėce. 
— Kam tiej pinigėliai? 
— Dalgelei pirkce. 
— Kam toj dalgelė? 
— Šieneliu šienaut. 
— Kam tas šienelis? 
— Karvelei ėsce. 
— Kam toj karvelė? 
— Pieneliu laidzyt. 
— Kam tas pienelis? 
— Bobom valgyt. 
— Kam tos bobos? 
— Parakėliu grūsce. 
— Kam tas parakėlis? 
— Kiškiam šaudyt. 
— Kam tiej kiškiai?
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— Ponam valgyt.
— Kam tiej ponai?
— An muzikos valios.

18. AČIŠ, PUTĖS, MEDZIN

Ačiš, putės, medzin, 
Pameskit paukštukų 
Su žaliom kojukėm, 
Su raibom plūksnukėm, 
Su geltonu dziubuku, 
Su raudonu čiubuku. 
Aa aa mažukų Ramukų.

PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA

9. VILKŲ PIRŠLYBOS

Buvo karalius. Gyveno, gyveno. „Nu, ait,— sako,— 
po miškų pamedžiot." Jis išėjo miškan. Medžioja, me
džioja. Kad užsimanė gere. O ti bėga upelė, šalcinis. To- 
kis gražus vanduo. Jis paslanks ir atsigers vandenio. At
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sigėrė vandenio. Jau paslankė ir geria vandenį — кар 
opc an jo kas kaklo. Sako:

— Ar aduosi, ko namo nepalikai?
Jis galvoja sau, kad jis visa paliko.
— Nu,— sako,— tai paleisiu, o ne, tu ca žūsi.
— Nu,— sako,— aduosiu.
Aina karalius ir galvoja, ko jis ca nepaliko. Paraina 

karalius, kad jau, raiškia, gimus dukra. Jau karalienė pa
gimdžius dukterį. Nu ir ką. Metai, kiti būna, būna, kad 
jau jo nemaža mergaitė. Jau vsio. Jau atvažuoja vilkai 
svotuose. Jau paaugo, jau važuoja vilkai svotuose. Pul- 
keis, pulkeis. Keralius jau tokis liūdnas ir liūdnas. Kara
lienė klausia:

— Kol tu tokis liūdnas?
— Ai,— sako,— ko liūdnas. Ne mūs duktė.
— O kol?
— Tep ir tep,— sako.— Aš pažadėjau vilkam.
— Nu, kų darysi, tai ir aduokim vilkam.
Ataina boba, tokia biedna. Sako:
— Ca kas, jūs liūdni?
— Nu,— sako,— liūdni, ale kų,— sako,— tu darysi, kad, 

va,— sako,— duktė ne mūs.
O karalaitė, tokia graži karalaitė.
— Ai,— sako,— klausykit,— sako,— duokit jūs jų man.
Jau ji pajėmė nekocių, tokių paprastų, nekocion pa

sodė tų karalaitį, atsinešė molio, prismaišė molio, pris- 
maišė, tų mergaitį aplipdė moliu, aplipdė. O ca prizdėjo 
degtukų, muilo, jau cynai visko. Pači applyšus. Ton ne- 
kotaitėn autų prizdėjo ir veža tų karalaitį. Kad jau la
kia, lakia keturi vilkai. Sako:

— Boba, kų tu ca veži?
— Ai,— sako,— vaikeliai, kų aš ca vežu.— Sako: — 

Va, vežu muilo, vežu,— sako,— degtukų, adatų po kai
mus moterom,— sako,— vežoju.

O vilkai:
— Boba, mes tavį krėsim.
— Ai,— sako,— nekrėskit, aš jumi padainuosu. Pas 

vienų karalių buvau ir tį nuvežus.
— Nu, tai padainuok,— sako:

Karalių duktė po langu sėdz, 
Šilkų skustų siūna, 
Vilkų svotų laukia.
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A jau ciem vilkam gerai.
— Dzakui, dzakui, dzakui.
Ir ciej vilkai in tų karalių nuskrido keturi. Ir vėl, cik 

pavažavus kiek, kad ir vėl pulkas vilkų, visi svotuose 
in tų karalių. Ir ciej vėl tep:

— Boba, kų ca veži?
Sako:
— Ai, vaikeliai, adatų, ti autų, muilo.
— Krėsim.
— Ai,— sako,— nekrėskit,— sako,— aš j ūmi, va, ve

žu, šitų vagi... padainuosu dainų, va,— sako.

Karalių duktė po langu sėdz, 
Šilkų skustų siūna, 
Vilkų svotų laukia.

— Dzakui, dzakui.
Nu, ir tuoj graiciau pabėgo. Toj boba atlakė už ma

rias. Perplaukė su toj nekotaiti per marias. Ir jau kiton 
žamėn jau tų pervežė karalaitį. Atvažuoja in tų ponų 
vilkai. Sako:

— Tai kur, pažadėjai dukrį, tai kur?
— Taigi,— sako,— jumi nuvežė. Tokia ir tokia boba,— 

sako,— nekotėn.
— Tai jinai,— sako,— dar vežė ti mergaitį, o ji mums 

visą kelią melavo.
Čia ir vilkai, ir vilkai vycis tų bobų su nekociu, tuoj 

aplipdis moliu. Toj boba in marias, ir vilkai in marias. 
Ir vilkus visus patapino ažeran. Jie norėjo dasiekt ka
ralaitės. Ir toj karalaitė perplaukė, o vilkai pastopino 
ažere. O...

20. PARŠUKAS

Vienuosna šokiuosna pradėj lankyces kažkoksai jau
nas bernas. Niekas jo nepažino, kas jis per vienas. Ir jis 
insmylėjo in vienų mergaitį. Turtingo ūkinyko duktė bu
vo. Jis labai gražus buvo tas berniokas. Jir sustarė ap
sivesti. Nors tėvai priešinosi, nenorėj dukters ir laisti. 
Nes, sako, jis kažkur ten toli gyvena. Parodė ten, jis su
žinojo... Sužinojo jo tų, kur jo toj gyvena... Dvaras... Sa
ko:

— Tau bus varginga, dukrai, tenai, tam dvare gyven
ti. Su ponais visais.
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Nu, ir... bet ištekėj. Atsigula nakcį. Jis jos per visą 
dieną nemato, o naktį, kada ataina gultis, vyras ataina. 
O visą dieną nemato, kas jis per vienas.

Vieną kartą įbėgo jų miegamajan paršukas. Jis tą 
odą savo nusimetė ir atsigulė į lovą. Žūro, kad buvĮs par
šukas toks gražus... tas pats bernas. Ir viena naktis teip, 
ir kita. Dabar ir ji... pradėjo ir ji kaimynę. Sako:

— Kas daryti? — Sako: — Va teip ir teip, mano vyras 
toksai, toksai.

Ogi sako:
— Visai paprastai. Pajimke žarijų puodą ir, kaip jis 

nusmes savo kailiukų, tai tu,— sako,— tuosna žarijosna 
ir sudegink jo kailiuką, ir jis bus visą laiką vienas.

Teip ir padarė ji. Naktį pradėjo ten tas kvapas.
— Agi,— sako,— ca kažkas neaišku.
Ji apsidairė, sako:
— Ca kažkas neaišku.
Nu, ir anryt paskėlė, žiūro, kad jo nėra to kailuko. 

Jis atsigulė ir — kaip negyvas. Nei kalba, nei nieko jir... 
Dabar ji kreipiasi in tą kaimynę. Sako:

— Darodei tai darodei gero. Dabarties, reiškia, nei 
visai... nei kalba ir guli kaip negyvas. Ir ką daryt?

Kaimynė sako:
— Reikia atsiprašyti jo.
Prašė ji, prašė — nekalba. Nieko. Ir tėvai prašo. Ji 

atsivedė ir savo tėvus, kad... niekas nepadeda. Gyvulius 
atveda, reiškia, kad ir gyvuliai perprašinėtų. Ir gyvatu
kai visokie jo perprašydinėj — niekas. Tada ta kaimynė 
sako:

— Žinai ką? Atnešk kepalą duonos.— Sako: — Gal ke
palas duonos, reiškia, gal perprašysis. Jis papasakos sa
vo vargus, kokis jam vargas buvo ir gal ir...

Nu, ir dabar tas kepalas pasakoja. Girdi, sako:
— Aš gi mažas grūdelis buvau. Mani pasėjo in žemį. 

Šaltis, vargas, i aš išdygau, taip šaldė. Tada išaugau, vėl 
ir vėjai, ir krušos, viskas man,— sako,— taip sunku bu
vo. Ir dar,— sako,— ne viskas. Tada nupjovė mani, reiš
kia, papjovė, parvežė ir sukrovė į kluonus tokiosna stir- 
tosna, tiek mus slėgė. Ir kai iškūlė, mus daužė ir mes tu
rėjom išbyrėti kiekvienas iš savo varpelės, turėjom iš
byrėti. Ir surinko mus, sumalė, sutrynė mūs kaulukus, 
viską. Ir suminkį, padarė iž manį, žiūrėk, kokį iž manį 
padarei

Jis pakėlė galvą, pasižiūrėjo, kas jis toksai.
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— Ir dar,— sako,— žmonės jį suvalgis, mani sunai
kins. O tau,—sako,— to kailuko gaila.— Sako: — Tu bu
vai žmogus ir būk žmogus!

Ir jis paklausė kepalo duonos, kad kepalas duonos 
sunkiau vargo, negu kad dėl to kailiuko jis. Ir pasikėlė, 
ir nuog tos dienos jau jis to kailuko nei nebuvo. Ir pa
siliko vyras kaip reikiant, ir gyveno. Gal ir dabar kur 
gyvena.

21. PAGAUTA LAUMĖ

In vienų bernų ataidzinėj laumė. Jis svirne gulėjo, ir 
kas vakaras in jį ataina laumė. Ataina, guli su juom ir 
jį vis kutena ir kutena, ir kutena jį, gnaibo jį, kutena. 
O jisai jau ve pradėjo dziūc. Jis visai jau sudžiūvo gra
žiai. Motka klausia, sako:

— Nugi, vaikeli,— sako,— kas gi tau yra, kibą sergi, 
kų gi tu tep,— sako,— sudziūvai?

— Na,— sako,— nesergu.
— Nu, tai kas tau tokio yra?

O jis vis nesako. Kelisroz pas jį klausia, jis vis ne
nori prispažinc, nesako. O paskiau dėl tokio ir prispa- 
žino. Sako:

— In mani laumė ataidzinėja kasnakc,— jis sako.— 
Aš užtai ir sudžiūvau tep.

— A, tai,— sako,— tai gerai,— sako,— kad laumė atai
dzinėja. Tai,— sako,— palauk,— sako,— mes padarysim, 
tai,— sako,— mes jų pagausim.

Nu, prieš nakcį atnešė naujų puodų, ot neužiavotų, 
tokį nevirtų, ir po tuom puodu pastatė uždegį žvakį.

— Ir dar,— sako,— кар joj atais ir tavi,— sako,— ku
tens ir gnaibis, tai tu,— sako,— cykiai cykiai,— sako,— 
numauk čeravykaicį jai nuo kojos ir,— sako,— mesk už 
tuom puodu čeravykaicį ir užvožk graiciau.

Кар joj vakari cik atajo ir pradėjo ei vakari... Atsi
gulė ir pradėj ty gnaibyc ir kutenc kutenc, tai graiciau 
jai čeravykaicį jai nuo kojos numovė ir po tuom puodu 
tų čeravykaicį. Кар cik tų čeravykaicį po puodu pametė, 
tai joj pliaukštelėj rankom ir sako:

— Uoi, kų tu man padarei. Dar jau man,— sako,— 
nei tį, nei tį.— Sako:— Dar mani jau tį neprjims,— sako,— 
jau dar man reiks pas tavi gyvenc.

— Nu,— sako,— ir gyvenk pas mani.
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Nu, ir gyveno joj. Visos moterys aina, rugius pjauna 
dzienų, o joj aina nakciu, кар saulė nuslaidzia, tadu ai
na rugių pjauc. Кар nuveina pjauc tų rugių, tai moterys, 
kurios keliosa pjauna, tai ciek nenupjauna, kiek jin nu
pjauna viena tų rugių.

22. KAIP VILKAI BITĘ PJOVĖ

Aidamas paviešėti į žentą, ainu per mišką. Ainu, klau
sau— dūzgia kažkas. Preinu arčiau, žūru, kad septyni 
vilkai vieną bitę pjauna. Aš už kuolo, pamušau tuos vil
kus, vuodą nulupiau. Pajėmiau vuodas ir nešuosi. Ne
šaus, nešaus — sunkios. Pavargau. Atsisėdau ir užsnūdau. 
Nubundu — kad pilnos vuodos prinešta medaus. Turbūt 
toj bitelė prinešė medaus.

Tai aš tas vuodas an pečių ir nešuos. Bet reikia aiti 
per upelytę. Lieptas. Užėjau an upelytės, lieptas lūžo, 
ir mano tos skutos su medum — vandenin. Pasaldino 
vandenį. O gaila — tokis saldus vanduo nuog medaus. 
Aš tų vandenį gere, o upelis neša vandenį, aš vis pas- 
bėgėju — ir geriu, pasbėgėju — ir geriu. Gėriau, gėriau, 
kol buvo saldus.

Dabar saulutė šviečia, atsisėdau, atsiguliau. Ir užmig
ta mano. Užmigau. O saulė kai prišildė, medus per vuodą 
išsisunkė. Kur tai ajo lokys. Rado mani miegantį, suuodė 
medų, pradėjo jis mani laižyti medų. Laižė, laižė ir nu
laižė visų medų, tik dar an nosies kabojo. Joj lyžt lie
žuviu man per nosį — ir aš nubudau. Tai dabar sakau:

— Tu visų medų nulaižei, dabar pats nešk mani, aš 
jau dar nežinau, kur išeiti iš miško.

— Sėskis an nugaros.
Aš atsisėdau an nugaros meškai, užsikabinau už gau

rų jos, ir neša mani.
Neša, neša... Kad klausom — šunes loja. Sako:
— Neisiu toliau.— Sako: — Ten medžiotojai, mani 

gali nušauti.
Ir turėjau nulipti. Nulipau ir nežinau vėl, kur eiti.
Aglė stovi, aukšta. Manau sau: „Pažiūrėsiu, įlipsiu, 

tai bus ragėt, kurion pusėn eit". Inlipau į tą aglę — ne
simato. Aš tuoj aus pat ėmiau kitą aglę, pastačiau ir vėl 
lipu, lipu. Užlipau ir dar neregėti išeiti iš miško, kur 
namai. Paėmiau tračią aglę, pastačiau, užlipau — žiūrau, 
kad kur aiti. Išlipau — jir stačiai ajau, ajau, atajau nat 
irt Kundrotų ant televizorio pažiūrėti.
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23. ČIGONO ARKLYS

Buvo Dubičiuosa Malmyga. Atvažavo čigonai mainyc 
arkliais. Nu, ir tie maino, sako:

— Ponule, ar deras arklys?
— Oi deras, ponule, arklys, tai deras, kad liežuvį tu- 

lėtų, tai кар kartas utarytų, ale bed' кар liežuvio neturi.
Nu, Malmyga nepadabojo, pamainė artliais, parsive- 

dė namo, davė vandenio gere, davė valgyč jam, jėse — 
nieko nejėda. Padabojo, padabojo, kad neturi liežuvio. 
Aina jau Malmyga verkdamas in čigonus ir sako:

— Oi atmainykit arkliais man, gi jis be liežuvio.
Čigonai sako:
— Ponuli, mes tau sakėm, kad liežuvį turėtų, tai кар 

kartas utarytų, o liežuvio neturi ir neutarina, tai ko tu 
daugiau nori nok mūs?

24. VYSKUPAS IR KUNIGAS

Vienoj paraf i jo j tikrino vyskupas kunigą. Pasakė, 
kad jis tenai su savo šeiminyke bendrauna per daug.

Atvažavįs vyskupas, apžiūrėj — nu, šeiminykė кар 
šeiminykė. Prijėmė jį. Visi auksiniai šaukšteliai, turtin
gas kunigas, auksiniai šaukšteliai, canai lėkštutės paau
ksuotos, viskas. Jis pajėmė šaukštukus ir padėjo kunigu 
po pagalviu. Nu, ir išvažavo po tam visa ko.

Laukia klebonas ir savaitė, ir antra, ir trečia, ir ket
virta savaitė. Reiškia, pajėmė vyskupas an juoko jo tuos 
auksinius šaukštukus, reiškia, grųžins. Tai dabarties jis 
ir rašo vyskupu. Sako:

— Viskas galima pajuokavoc, savaitį, dvi, tris, nu, 
keturias, bet,— sako,— grųžink šaukštukus.

Dabar jisai atrašo. Tep sako:
— Dziena, dvi, nu, trys savo lovoj negulėc, bet ketu

rias savaites tai,— sako,— negalima.

25. КАР ATIMA PIENĄ

Кар seniau buvo uzbonai, tai ragana prineša pernakc 
pieno. Nu, kurgi ragėta, kad prineštų raganos. Ne, ne- 
prineša, bet buvo durnų žmonių pasaka tokia, tikėdavo.

Pas mus buvo viena moteris, tai ji visiem tikėjo. Iž
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jos juokės visi. Je apsiteliuoja karvė, tai slapia, kad 
niekas neragėt, ba, acims pienų iš karvės. Nu. Tai buvo 
toki, kad jų pakirkydavo. Ataina, tai šaudų iš stogo iš
traukia. Ji laksto, nežino, kur dėcis.

— Va, jau padarė. Jau aciėmė pienų, aciėmė, aciėmė 
pienų.

O čia prie šalai tokia susiedka buvo. Nu, tai, sako, 
gaspadinė, кар reikia šeiminykė. Tai pas jų ir pieno 
būna, ir visa.

— Tai ji,— sako,— aciėmė pienų. Pas jų,— sako,— 
visas pienas.

O aš jos ir karves melžiau, tos šeiminykės, ir mes 
viena prie kitai buvom — nieko ti nėra, nieko ji neturi 
ir nieko nežino toj moteriškė. Nu, apkalba kas apkalba.

26. APIE LAUMES

Moterys nuvejo pircin seniau. Nuvejo, prausiasi. Iš
siprausė ir aina namo. Aina, jos sucinka — laumės aina 
pircin, ka moterys išajo. Sako, aina ir kalba tarpusavy:

— Tai dar aisiu,— sako,— ty ir ty, in tokių ir in to
kių, nukirpsiu vienų avį. Reikia nukirpc. Ir,— sako,— 
aisiu,— vaikų pažindzysiu tos kaimynės, jei dar,— sa
ko,— neparūkis šitom, šitom... tokiais žolynais, кар dar 
jie ti — snėudėm. Jei snėudėm neparūkis, tai dar rozų pa- 
žindzysiu, tai jau mirs.

Tai jau jos nebėgi, pranešė tai kaimynei, kad graiciau 
parūkit vaikų snaudėm, ba jau laumė dar vienųkart pa- 
žindis, tai jau mirs vaikas. Tai parūkė, tai pasveiko vai
kas. Ot. Tai ir laumės buvo.

27. MAINAI SU VELNIU

Seniau žmonės kab važavo iš Eišiškių ir kartu Zalans- 
ko Mikas važavo. Daboja, kad stovi kokis ponas su kepe- 
liušu ir sako:

— Žmogau, žmogau, pamainykim arkliais!
A tokis dražus arklys. Tas žmogus sako:
— Davai, pamainysim.
Pamainė, paskinkė, važuoja, važuoja, parvažavo namo. 

Parvažavo namo an bobos sako:
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— Boba, boba, išaik padaboc, tokį aš tumelį išsimai
niau dražų. Ale dražus, tai mūs parapijon tokio nėra.

Nuveina jo padaboc daspadinė. Padabojo, padabojo, 
kad stoinion telmas, telmas. Tris dienas pjovė, pjovė, let 
išpjovė ir išvertė iš tvarto tų telmų, o vėlinąs arklį sa nu
vedė. Nuveina an to daikto, kad padaboja — stovi arklys, 
kur paliko, ty ir rado arklį, o telmų namopi parvežė.

28. PYPKIŲ MAINYMAS

Paskum dziedukas sėdi, sėdi, galvoja. Kad atbėga ko
kis bernaicis. Sako:

— Dzieduk, ale tu gražų pypkį turi.
Sako:
— Ne, negraži mano pypkė.
— Dzieduk, ma gražesnė. Pamainykim abudu.
Dziedukas pa j ėmė bernaičio pypkį ir turi rankosa. La

bai graži. Sako:
— Dzieduk, ar mainysi su manim?
Dziedukas sako:
— Nu, gal ir pamainykim. Tavo gražesnė.
— Nieko,— sako,— Graži.
Dziedukas berniuko pypkį insidėj kešenėn ir gena na

mo. Gena... Kad jam labai sunku — traukia kešenį in ža- 
mį. Išsijims, pažūrės — kad arklio kanopaitė. Kumeluko.

Parnešė dziedukas ir parodė visiem vaikeliam namuosa.
Vaikai iš dzieduko juokės, labai juokės. Sako:

— O, dzieduk, tavi vaikas mažukas ir apgavo. Indėj 
kanopaitį arklio kešenėn.

29. NYKŠTUKAI

Tai viena moteris turėj. Buvo našlė. Turėj mažų nedi
delį vaikų. Tai dar ji aidavo dirbc. Raikia, vienai raikia 
užsidirbc. Nu, tas vaikas nėra kur padėc. Tai jį vienų pa
lieka namuosa. Palieka namuosa, pareina:

— Oi,— sako ti jau an jo,— vaikeli, кар tu, neverki? 
Ar pavalgei, ar neverkei?

— Ne, mamyte, man linksma buvo.
— O kodėl, kol tau buvo tep linksma?
— Taigi iš po pečio išajo mažukai mažukai vaikaičiai. 

Mažukai vaikaičiai iš po pečio išėjo ir man davė riešutų, 
ir valgyc, ir bovino mani.
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Ji jau susiedkom porino, kad:
— Jau in mano vaikų ataina nykštukai, bovina visadu.
Ir vėl palieka tų vaikų. Sako:
— Tai tu anksci nuveik, vėlai, kai pareini, tai tykiai 

prieik in duris, padabok per langų, ar nematysi.
Ji pristaikė per langų, nemato. Sako:
— Кар, mamyte, кар pareini, tai ir pasislapia po pe

čiu, ir nubėga, ir pasislapia.
— Ot stebuklas,— sako.— Visi nykštukai sulanda po 

pečium, кар cik namo.
Jin likdzia tų vaikų ir likdzia pas tuos nykštukus. Ir 

viena kitai pasakoja, kad yr nykštukai. Pilnioj po kiek 
kartų ir sako:

— Va netoli, čia tokiuosa, ty ir ty tep buvo ir matė.
Sako:
— Buvo nykštukai, o dar nėra jų.

30. GRIKIS

Ainant į Dubičius plentu, reiškia, po dešinei rankai, 
šile ten randasi dabarties trys Grikiai. Ot kadais buvo 
vienas. Du vadinasi Grikiai, o tracų vadina dabar Tkaču- 
šu. Kadais vadino visus tris, reiškia, Grikiai.

Buvo vienas ažaras. Priklausė kažkokiam ten dvari
ninku, ar kokiam ten turtingu. Ir jįs turėjo tris sūnus. Ir 
mirdamas, reiškia, paliko tą ažarą dėl tų trijų sūnų, bet 
sūnūs išsigalvoj, кар čia pasidalyc tuo ažaru. Ir nei кар, 
nei kapgi, nu, кар vandenį — nepartversi. Ginčas, teis
mas. Teisiasi jie, jir pri to priėjo, kad jau broliai pasiliko 
ne broliai, reiškia, dėl to ažerėlio.

Kad vieną kartą ateina jie, žūro, kad trys ažerėliai 
pasdarė, o ne vienas. Reiškia, vienas didesnis, kitas ma
žesnis, o trečias dar mažesnis. Nu, ir jie tadu nusprendė. 
Reiškia, vyresnysis paėmė patį tų didžiausių, viducinį — 
vidutinis, o jaunesniajam... I sustaikė.

31. PANELĖ KANIAVĖLE

Čia per miškų ir per laukus bėga nedzidelė upelytė, va
dinama Kaniavėlė, nuo Kaniavos kaimo — Kaniavos kaimi 
ji prasideda.
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Jir ant tos upelytės norėjo pasistatyti malūno kažkok
sai tenai žmogelis. Padarė pylimą ir užtvarą. Ir iš po kiek
vienos nakties sugrauna tą pylimą vanduo. Jis ir vieną
kart, ir kitą, ir tračią. Ir jam prisisapnavo, kad sako: „Ka- 
niavėlė panelė tau nemals I"

Ir jis nuo to metė jau taisyti malūną, tiktai kad tas py
limas ir dabarties žymus.

32. IŠ KUR VAIKUS PARNEŠA

Gaudė vaikus. Ma bobutė. Parajo sugavus tį Susiedo 
vaikų. Nu gi, tai aš, suskvietus draugaites, ir marš ton 
soželkon, kur bobutė sugavo. Va. Grūdomės, va ieškojom, 
ieškojom — niekur to vaiko nėra. Inšlapom, va iki šitai 
vietai — vaiko nėra. Tai kalbam tep mes vienos, sakom:

— Tai žinoma, kad tį vaikas. Durys yr kokios. Atsi
daro pas tų plytų ir bobutė randa vaikų, o mes tai nera
sim tį vaiko.

Parajom visos iki šitai vietai inšlapį. Jau aš šonu šonu, 
kad mani nebartų. Palei pečių, palei pečių.

— Kurgi dar tu buvai? Kur tu tep inšlapai?
— Taigi, bobute, aš tį buvau, vaiko gi gaudyc. O kur 

tu vakar Pivorienei sugavai vaikų? Tai ir mes tį ieško
jom. Ir niekur neradom to vaiko. Kurgi tį?

— Durniai jūs, argi jūs rasit. Jūs gi negalit rase. Mes 
žinom, kur jieškoc to vaiko. Tį yra durys, atsidaro durys, 
mus inlaidzia, ir mes paimam. An lovos guli vaikai sugul- 
dzyci, ir mes vaikų paimam ir nuog lovos...

Ak, tai šitep. Tai mes negalim rase to vaiko. Ir nera
sim. Tai daugiau neisim tį jieškoc. Bet raikia prašyc bo
butės, kad ji mumi tas duris parodzyt. Vot, jeigu mes at- 
sdarytum, išsirinktum kokį norėtum vaikų.

— Bobute, o tu man parneši vaikų?
— Parnešiu parnešiu, sugausiu.
— Ar bernukų, ar mergaicį?
— Tai ko tu geriau nori?
— Bernukų.
Pas mus buvo penkios mergaitės, noru bernuko jau.
— Bernukų parnešiu. Parnešiu, tį an lovos bernukų 

yra. Išsirinksiu, kur gražus, raudonas.
— Bobute, cik gražų gražų.
— Parnešiu parnešiu.
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— O gal mani, bobute, paimsi su savim?
— Ne, tadu durių nerasiu. Jeigu jus paimsiu su sa

vim, tai aš durių nerasiu tadu.

SMULKIOJI TAUTOSAKA

PATARLES IR PRIEŽODŽIAI

33. Dirva plati, ale nedarbuja pati.
34. Balsas švarus kai svogūnas.
35. Kokia malka, tokis ir vyras.
36. Su tokiu žmogum nei radįs, nei pametįs.
37. Ko verktų aklas, kad kelių ragėtų.
38. Pirktų šuva, ale kad pinigų nėra.
39. Su viena dūša, nor po grūša.
40. Кар pavadinai, tep nesugadinai.
41. Cylesnis būsi, toliau važiuosi.
42. Vienu dūšių tai nor po grūšiu, o su pora, nor 

po tvora.
43. Kad ne pradžia, ne pagyna,  būtau ir aš audėja.*
44. Savo ranka — ne močeka.
45. Graužt šuva kaulų, kad jisai grynas.
46. Ne tep ropė kepa, кар šikna nori.
47. Uždarbuj кар Zablockas an muilo.

* pabaiga.

Užrašinėtojo pastaba: „Paklausus, kas atsiti
ko tam Zablockui, papasakojo:

„Nugi кар seniau, tai važiavo in Sveicarijų. Ту toks 
Zablockas prispirko muilų. Reikėj irtis per upelį. Jis pa
laido tų muilų. Jis nieko neparsinešė ir nieko neuždzirbo. 
Tai dabar sako: „Uždarbuj кар Zablockas an muilo". 
48. Česnako nekramtai, tai nesmirdėsi.

Pateikėjos pastaba: „Kai blogo nedarai, tai 
nebus bėdos".
49. Ir atriekei duonos riekį kai Kamorūno.

Pateikėjos pastaba: „Dzidziulė riekė, stora". 
50. Jeigu an Užgavėnių gaidzys atsigeria po kumpu, tai 
an Jurgio jaucis priės po krūmu.
51. Ne anyta — pletkų nepadaris.

Užrašinėto j ospastab a: „Kaimynė moteris sku
binasi namo, sakydama: „Mano da kiaulės nešertos". Jo
nienė suramina: „Nieko, ne anyta — pletkų nepadaris".
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52. Reikia aigulio kepurį uždėc.
Pateikėjos pastaba: „Visi aiguliai geria, tai pas 

mus visi tep juokiasi".

MĮSLĖS

53. Prūskas svirnelis, prūskas stogelis, be langų, be durų, 
pilnas javo.
(Aguona)

54. Ajau naktį, pametiau sagtį, mėnuo rado, saulė pa
gavo.
(Rasa)

55. Riestum dieną, riestum naktį, dievo diržo nesuriestum. 
(Kelias)

56. Mažas šunelis dienų naktį jojamas. 
(Slankscis)

57. Miške gimįs, miške augįs, niekad miško nematįs. 
(Šaknys)

58. Miške augįs, miške gimįs, namo parajįs in žamį išėja, 
in žamį išej.
(Grabas)

59. Balalė linksta, kumelė klimpsta,
Penki vilkai traukia, 
Dvi sesulės laukia. 
(Buzų valgo)

60. Keturios sesutės po vienu kepelušaiciu.
(Stalo kojos)

61. Du brolaliai vienu juostaiti susjuosį. 
(Tvoros kuolai)

62. Keturios sesutės vienon duobelėn šlapinąs. 
(Karvės zizės)

63. Tupi kampe katinas, kas prieina — bažinas. 
(Šautuvas)

64. Medy gimįs, medy augįs, parajįs namo, žalių mėsų ėda. 
(Tai rykštė)

65. Medy gimįs, medy augįs, 
Namo parajįs, gailiai verkia. 
(Tai skripka)

66. Medy gimįs, medy augįs, 
Namo parajįs, in šventus išejįs.
(Kryžius)
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67. Juodas ir kruglas, visad pas karalių an abiedos būna. 
(Pipiras)

68. Klausia skodzys pas kajnendzį, kur bezdė guli.
(Klausia vilkas mešką (šunį), kur kiaulė guli.)

69. Šarangė marangė po suolu susirangė.
(Kulbė)

70. Tėvas dar negimįs, sūnus pražilįs.
(Ugnis ir dūmai)

71. — Kur tu bėgi, susuktuvi?
— Kas tau do to, apskustuvi.
(Upelis ir pieva)

72. Moterėlė vienakojėlė šimtų rūbų dėvi.
(Kopūstas)

73. Tupi kampi tupinys, jo neištįs nė arklys.
(Pečius)

74. Turi kojas, bet nevaikščioja, turi šiaudų, bet neėda, 
turi dūšių, bet ne visadu.

(Lova)
75. Dzvylika brolių vienu juostaiti susjuosį.

(Mėnesiai)
76. Pakulinis vaikas, taukų sermėgėlė, aukso kepurėlė.

(Žvakė)

GARSŲ PAMĖGDŽIOJIMAI

77. Konys prieš lietų:
— Py c py c py c!

Pateikėjos pastaba: „Tada lietus lyja".
78. Kai pavasaris ateina ir pamatom pempį, tai pempė šau
kia:

— Gyvi gyvi gyvi!
O mes sakom:

— Visi sveiki! Visi sveiki!
79. Putpelė sako rugiuose tupėdama:

Bus rugiai brangūs.
Po du, po du, po tris, po tris, 
Gal ir po keturis.

Pateikėjos pastaba: „Tai mes skaitom, kad bus 
pinigais po keturis rublius ar po penkis centneris rugių".
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80. Kai pamatom pavasarį karvelį, ir jis brūkuoja, tai jis 
sako:

— Brūkū, brūkū!
O mes visi sakom:
— Pri-tūpk prie že-inės,
Pri-tūpk prie žemės, 
Bus ar-čiau.

81. Pavasarį pradeda čiulbėti voversys:
Cyrū vyru pavasaris,
Palikau vaikelius nelasytus,
Kai parlėksiu, palasysiu, 
Žaliu vynu pagirdzysiu.

82. Višta, padėjusi kiaušinį, kat kudakuoja:
Kut kuda, kut kuda, kut kuda, 
Sudėjau kiaušinių mergom po dešimcį, 
O vyram po šešias dešimcis!

83. Vilkas kaukia:
Aū! Neturiu namų!
Vienus turėjau, 
Ir tuos pragėriau.

SKAIČIUOTĖS

84. Pirštu nurodydamas vis į kitą vaiką, skaičiuotojas 
kalba:

Miega Jonas ir sapnuoja, 
Kad in karų išvažiuoja.
Turi arklį ir karietą,
Ir auksinį pištalietą.

Tas, kuriam tenka paskutinis žodis, pasitraukia. Tada 
skaičiuoja vėl iš naujo. Kuris paskiausiai lieka,— išrink
tasis.
85. Aina senis takučiu, 

Neša naštų an pečių.
Kiek kiaušinių neša?

Tas, kuriam teko paskutinis žodis „neša", atsako: 
— Aštuonis.

Tada skaičiuojantysis ir vėl skaičiuoja vaikus:
— Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, astuoni. 
Paskutinysis išeina.
86. Liumpu liumpu meškinai

Laižo medų dovanai.
Kas tuos meškinus pravis,
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Visą medų išlaižis. 
Jis!

87. Ana dana pika paka, 
Terba barba už mašnako. 
Auš, dauš, bus medaus — 
Bakst!

88. Šiam gražiam krepšely
Yra daug gražių daiktelių: 
Gėlės, kvepalai, bateliai — 
Rinkis ką tik nori tu!

Kai vaikai kovojąs, taip skaičiuoja.

TAUTOSAKOS PAAIŠKINIMAI

Ekspedicijos metu užrašyta apie 3000 lietuvių tautosakos kūrinių, 
kurie perduoti saugoti Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Lietuvių kal
bos ir literatūros instituto (LTR, LTRF) ir Lietuvos TSR Valstybinėe 
konservatorijos (KF) Tautosakos rankraštynams bei fonotekoms. Lei
dinyje skelbiami įdomesni kūriniai, užrašyti 1971 m. rugpjūčio 1—8 
dienomis Varėnos raj., Dubičių, Kaniavos, Rudnios ir Vydenių apyl., 
prie kitu laiku užrašytų kūrinių nurodoma užrašymo data. Dainas spau
dai parengė Danutė Krištopaitė ir Laima Burkšai- 
tienė, pasakojamąją tautosaką — Bronė Kerbelytė, smulkią
ją— Aldona Dzetaveckaitė. Tekstus redagavo Klemen- 
tina Vosylytė.

Redaguojant tautosakos kūrinius, stengtasi išlaikyti tarmės ypa
tybes, kurias yra išlaikę patys pateikėjai. Tekstai pateikti literatūrinės 
kalbos rašmenimis, išskyrus 1, kuris žymi prieš suužpakalėjusius ė ir i 
kietai tariamą 1. Pateikėjų nevienodai ištartos tos pačios formos nevie- 
nodinamos.

DAINOS

1. Bėkit, b ar ai i a i.— Užrašyta Krokšlio k., Dubičių apyl., iš 
Kunigundos Ratkevičiūtėls-Zaleckienės, 75 m. Į mg. j. įrašė Z. Kel- 
mickaitė ir R. Rimkūnaitė. Tekstą iššifravo D. Krištopaitė, melodiją — 
2. Ramoškaitė. KF 5859(1).

2. Pjaukime, mergos.— Užrašyta Krokšlio k., Dubičių apyl., 
iš Kunigundos Ratkevičiūtės-Zaleckienės, 75 m. Į mg. j. įrašė Z. Kel- 
mickaitė ir R. Rimkūnaitė. Tekstą iššifravo D. Krištopaitė, melodi
ją— 2. Ramoškaitė. KF 5845(3).

3. Išajo tėveli s.— Užrašyta Krokšlio k., Dubičių apyl., iš 
Onos Sereičikaitės-Sereičikienės, 52 m. Į mg. j. įrašė D. Krištopaitė 
1972.II.5. Tekstą iššifravo D. Krištopaitė, melodiją — 2. Ramoškaitė. 
KF 5958(12).

4. Vai tu voveraite, leliumai.— Užrašyta Krokšlio k., 
Dubičių apyl., iš Agotos Cesnulevičiūtės-Sereičikienės, 84 m. Į mg. j. 
įrašė D. Krištopaitė. Tekstą iššifravo D. Krištopaitė, melodiją — 2. 
Ramoškaitė. KF 5867(19).
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5. Oi kalėda k a 1 ė d z i e n e —Užrašyta Dainavos k., Vyde- 
nių apyl., iš Juzės Kraulaidienės, 74 m. Į mg. j. įrašė J. Dovydaitis. 
Tekstą iššifravo J. Dovydaitis, melodiją —B. Uginčius. LTR 4316(81).

Dainininkės pastaba: „Giedojom vakarais, adventi".
6. Kaniušo dvaran visi pamigo.— Užrašyta Krokšlio k., 

Dubičių apyl., iš Agotos Cesnulevičiūtės-Sereičikienės, 84 m. Į mg. j. 
įrašė D. Krištopaitė. Tekstą iššifravo D. Krištopaitė, melodiją — Ž. Ra
moškaitė. KF 5867(17).

7. Sėdzi sėdzi jaščerus.— Užrašyta Krokšlio k., Dubičių 
apyl., iš Krokšlio etnografinio ansamblio dalyvių. Į mg. j. įrašė L. Bur- 
kšaitienė ir D. Krištopaitė 1972.IV. Tekstą iššifravo D. Krištopaitė, 
melodiją — L. Burkšaitienė. KF 6088(4).

Užrašyto jų pastaba: „Vidury rato sėdi „jaščerus". Moterys eina 
aplinkui ir dainuoja „Sėdzi sėdzi jaščerus". Paliepus rinktis, kuri pa
tinka, jis atsako, ir ta moteris turi atiduoti skarelę ar nusipintą vaini
kėlį. Kai iš visų susirenka, moterys dainuoja toliau „Sėdz brolalis an 
krėslalio". Ta, iš kurios paimtas fantas, prašo atiduot vainiką. „Jaš
čerus" stengiasi ją prajuokinti. Jei nesusijuokia, žaidėja fantą atgau
na, o jei susijuokia, turi jį išsipirkti. Žaidžia, kol visos žaidėjos atsiima 
savo fantus".

8. Gali lauko až areli s.— Užrašyta Paąžuolės k., Kaniavos 
apyl., iš Ievos Kirkliauskaitės-Makselienės, 64 m. Į mg. j. įrašė M. Juš
kaitė. 1971.XI.6. Tekstą iššifravo M. Juškaitė, melodiją — Ž. Ramoš
kaitė. LTR 4318(14), LTRF 1170(14).

9. Ėjau per kiemelį.— Užrašyta Jasauskų k., Kaniavos apyl., 
iš Rožės Statkevičienės, 73 m. Į mg. j. įrašė P. Janulis ir V. Umbrasai
tė. Tekstą iššifravo V. Umbrasaitė, melodiją — Ž. Ramoškaitė. LTR 
4235(129), LTRF 1288(29).

10. Oi dieve dieve.— Užrašyta Gribašų k., Dubičių apyl., iš 
Agotos Pekurienės, 47 m. Į mg. j. įrašė E. Stanikaitė. Tekstą iššifravo 
E. Stanikaitė, melodiją—Ž. Ramoškaitė. LTR 4324(15), LTRF 1227(25).

11. Oi, an maralių.— Užrašyta Paąžuolės k., Kaniavos apyl., 
iš Marijos Matjoškaitės-Mackevičienės, 61 m. Į mg. j. įrašė M. Juškai
tė ir D. Bloznelytė. Tekstą iššifravo M. Juškaitė, melodiją — L. Burk
šaitienė. LTR 4318(24), LTRF 1171(8).

12. Vai, per sodžių, per ūlyčių.— Užrašyta Krokšlio 
k., Dubičių apyl., iš Jonės Tamulevičiūtės-Sereičikienės, 73 m. Į mg. 
j. įrašė D. Krištopaitė ir Z. Kelmickaitė. Tekstą iššifravo D. Krišto
paitė, melodiją — L. Burkšaitienė. KF 5865(19).

13. Liepelas kirsim.— Užrašyta Slučajaus k., Kaniavos apyl., 
iš Onos Sakavičienės, 57 m. Į mg. j. įrašė I. Stankevičiūtė ir A. Ur
bonavičius. Tekstą iššifravo I. Stankevičiūtė, melodiją — Ž. Ramoškaitė. 
LTR 4322(68), LTRF 1188(9).

14 .01 k e lali ai, oi vi e ši e j ai.— Užrašyta Slučajaus k., 
Kaniavos apyl., iš Onos Sakavičienės, 57 m. Į mg. j. įrašė I. Stankevi
čiūtė ir A. Urbonavičius. Tekstą iššifravo I. Stankevičiūtė, melodiją — Ž. 
Ramoškaitė. LTR 4322(22), LTRF 1184(17).

15. Vai, tį pie kelalyj putinėlis stovi.— Užrašy
ta Dainavos k., Vydenių apyl., iš Juzės Kraulaidienės, 74 m. J mg. j. 
įrašė J. Dovydaitis. Tekstą iššifravo J. Dovydaitis, melodiją — B. Ugin
čius. LTR 4316(94).

16. Augin tėveli s.— Užrašyta Dubičiuose iš Antano Sukac
ko, 60 m. Į mg. j. įrašė N. Vėlius. Tekstą iššifravo L. Abraitytė, me
lodiją—Ž. Ramoškaitė. LTR 4317(22), LTRF 1169(4).
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17. At lakia ar e lys.— Užrašyta Barčių k., Vydenių apyl., iš 
Leonoros Molienės, 72 m. Į mg. j. įrašė Dovydaitis. Tekstą iššifravo 
J. Dovydaitis, melodiją — B. Uginčius. LTR 4316(248)'.

18. Ačiš, putės, medzin.— Užrašyta Krokšlio k., Dubičių 
apyl., iš Kunigundos Ratkevičiūtės-Zaleckienės, 75 m. Į mg. j. įrašė D. 
Krištopaitė ir Z. Kelmickaitė. Tekstą iššifravo D. Krištopaitė, melo
diją—Ž. Ramoškaitė. KF 5862(17).

PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA

19. Vilkų piršlybos. AT 314 B. — Užrašyta Drucminų k., 
Kaniavos apyl., iš Juzės Nedzeveckienės, 49 m. Į mg. j. įrašė P. Ja
nulis ir V. Umbrasaitė, iššifravo V. Umbrasaitė. LTR 4325(5), LTRF 
1285(6).

*

20. Paršuką s.— Užrašyta Paąžuolės k., Kaniavos apyl., iš Ado
mo Mackevičiaus, 64 m. Į mg. j. įrašė M. Juškaitė ir D. Bloznelytė, 
iššifravo M. Juškaitė. LTR 4318(135), LTRF 1170(27).

21. Pagauta laum ė.— Užrašyta Slučajaus k., Kaniavos apyl., 
iš Onos Sakavičienės, 57 m. Į mg. j. įrašė I. Stankevičiūtė ir A. Urbona
vičius, iššifravo I. Stankevičiūtė. LTR 4322(41), LTRF 1185(19).

22. Kaip vilkai bitę pjovą,—Užrašyta Paąžuolės k., 
Kaniavos apyl., iš Adomo Mackevičiaus, 64 m. Į mg. j. įrašė M. Juškaitė 
ir D. Bloznelytė, iššifravo M. Juškaitė. LTR 4318(129), LTRF 1172(49).

1

23. Čigono arkly s.— Užrašyta 1963 m. Stoju k., Dubičių 
apyl., iš Magdalenos Avižienienės, 32 m. Į mg. j. įrašė ir iššifravo J. Do
vydaitis. LTR 4315(116).

24. Vyskupas ir kunigas.— Užrašyta Paąžuolės k., Ka
niavos apyl., iš Adomo Mackevičiaus, 64 m. Į mg. j. įrašė M. Juškaitė 
ir D. Bloznelytė, iššifravo M. Juškaitė. LTR 4318(129), LTRF 1172(49).

25. Кар atima pieną. — Užrašyta Jasauskų k., Kaniavos 
apyl., iš Teofilės Stakutienės, 74 m. Į mg. j. įrašė M. Unbrasaitė ir 
P. Janulis, iššifravo V. Umbrasaitė. LTR 4325 (205), LTRF 1291(32).

26. Apie laumes.— Užrašyta Jasauskų k., Kaniavos apyl., 
iš Teofilės Stakutienės, 74 m. Į mg. j. įrašė V. Umbrasaitė ir P. Ja
nulis, iššifravo V. Umbrasaitė. LTR 4325(199), LTRF 1291(26).

27. Mainai su velniu.— Užrašyta 1963 m. Stoju k., Dubi
čių apyl., iš Magdalenos Avižienienės, 32 m. Į mg. j. įrašė ir iššifravo J. 
Dovydaitis. LTR 4315(120).

28. Pypkių mainymą s.— Užrašyta Paąžuolės k., Kaniavos 
apyl., iš Monikos Kietavičienės, 58 m. Į mg. j. įrašė ir iššifravo M. Juš
kaitė. LTR 4318(77), LTRF 1171(36).

29. Nykštukai.— Užrašyta Jasauskų k., Kaniavos apyl., iš Teo
filės Stakutienės, 74 m. Į mg. j. įrašė V. Umbrasaitė ir P. Janulis, iš
šifravo V. Umbrasaitė. LTR 4325(180), LTRF 1288(1).

30. Grikis.— Užrašyta Paąžuolės k., Kaniavos apyl., iš Adomo 
Mackevičiaus, 64 m. Į mg. j. įrašė M. Juškaitė ir D. Bloznelytė, fš- 
šifravo M. Juškaitė. LTR 4318(136), LTRF 1172(7).

31. Panelė Kaniavėl ė.— Užrašyta Paąžuolės k., Kaniavos 
apyl., iš Adomo Mackevičiaus, 64 m. Į mg. j. įrašė M. Juškaitė 
ir D. Bloznelytė, iššifravo M. Juškaitė. LTR 4318(137), LTRF 1170(35). 
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32. Iš kur vaikus parneš a.— Užrašyta Jasauskų k., Ka
niavos apyl., iš Teofilės Stakutienės, 74 m. Į mg. j. Įrašė V. Umbrasaitė 
ir P. Janulis, iššifravo V. Umbrasaitė. LTR 4325(190), LTRF 1288(11).

SMULKIOJI TAUTOSAKA

Patarlės ir priežodžiai
33. Užrašyta Dainavos k., Vydenių apyl., iš Juzios Kraulaidienės, 

74 m. Užrašė J. Dovydaitis. LTR 4316(57).
34. Užrašyta iš Juozo Žiegždrinio, 55 m. Užrašė I. Stankevičiūtė. 

LTR 4322(146).
35— 41. Užrašyta Gribašos k., Dubičių apyl., iš Silvestro Pekuro, 

64 m. Užrašė E. Stanikaitė. LTR 4324(36, 41, 42, 44, 53, 57, 61).
42— 44. Užrašyta Paąžuolės k., Kaniavos apyl., iš Veronikos Mac

kevičienės, 67 m. Užrašė M. Juškaitė. LTR 4318(168, 173, 174).
45— 46. Užrašyta Paąžuolės k., Kaniavos apyl., iš Onos Tronienės, 

43 m. Užrašė D. Bloznelytė. LTR 4318(204—205).
47. Užrašyta Dubičiuose iš Pranės Švedienės, 60 m. Užrašė A. 

Dzetaveckaitė 1973 m. LTR 4547(221).
48—49. Užrašyta Dubičiuose iš Jadvygos Sukackienės, 54 m. Už

rašė A. Dzetaveckaitė 1973 m. LTR 4547(115, 126).
50—52. Užrašyta Dubičiuose iš Jadvygos Jonienės, 50 m. Užrašė 

A. Dzetaveckaitė 1973 m. LTR 4547(31, 34, 54).
53—56. Užrašyta Dubičiuose iš Pranės Švedienės, 58 m. Užrašė L. 

Abraitytė 1971 m. LTR 4319(88, 89, 91, 96).
57—59, 65—66. Užrašyta Jasauskų k., Kaniavos apyl., iš Rimo Stat- 

kevičiaus, 10 m. Užrašė P. Janulis ir V. Umbrasaitė. LTR 4325(245^, 
LTRF 1289(11, 12, 19, 27, 28).

60—64. Užrašyta Jasauskų k., Kaniavos apyl., iš Rožės Statkevi- 
čienės, 73 m. Užrašė V. Umbrasaitė ir P. Janulis. LTR 4325(165), LTRF 
1288(20—22, 24, 26).

67—68. Užrašyta Paąžuolės k., Kaniavos apyl., iš Onos Tronienės, 
43 m. Užrašė D. Bloznelytė. LTR 4318(196—198).

69. Užrašyta Barčių k., Vydenių apyl., iš Rožės Jankauskienės. Už
rašė J. Dovydaitis. LTR 4316(224).

70—72. Užrašyta Dubičiuose iš Jadvygos Sukackienės, 54 m. Už
rašė A. Dzetaveckaitė 1973 m. LTR 4547(103, 111, 113).

73—78. Užrašyta Dubičiuose iš Pranės Švedienės, 60 xn. Užrašei 
A. Dzetaveckaitė 1973 m. LTR 4547(143, 144, 150, 157).

79 —82. Užrašyta Dainavos k., Vydenių apyl., iš Juzės Kazikonie- 
nės, 71 m. Užrašė J. Dovydaitis. LTR 4316(42, 127, 128, 132, 137, 138).

83. Užrašyta Barčių k., Vydenių apyl., iš Rožės Jankauskienės, 57 
m. Užrašė J. Dovydaitis. LTR 4316(240).

84. Užrašyta Dubičiuose iš Linos Švedaitės, 8 m. Užrašė J. Do
vydaitis. LTR 4316(15).

85. Užrašyta Dainavos k., Vydenių apyl., iš Arūno Versecko, 10 m. 
Užrašė J. Dovydaitis. LTR 4316(22).

86. Užrašyta Jasauskų k., Kaniavos apyl., iš Aušros Lazarevičiū- 
tės, 13 m. Užrašė V. Umbrasaitė ir P. Janulis, iššifravo V. Umbrasaitė. 
LTR 4325(256), LTRF 1284(26).

87— 88. Užrašyta Jasauskų k., Kaniavos apyl., iš Angelės Janevi- 
čiūtės. 10 m. Užrašė P. Janulis ir V. Umbrasaitė, iššifravo V. Umbra
saitė. LTR 4325(55—56), LTRF 1283(6,7).
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NUOTRAUKŲ SĄRAŠAS

KAIMAI

1. Dubičiai. Fot. D. Semetulskis.
2. Lynežerio kaimo kampas. Fot. J. Kudirka.
3. Dubičiai. Fot. C. Montvila.
4. Liepa prie Kaziukonių kaimo. Fot. J. Česnavičius.
5. Drucminų kaimas. Fot. J. Česnavičius.
6. Rudnios kaimo kampas. Fot. J. Česnavičius.

SODYBOS IR TROBESIAI

7. Sodyba. Krokšlio (Sumo) k. Fot. I. Butkevičius.
8. Pirkia. Krokšlio k., S. Zenavičiaus. Fot. I. Butkevičius.
9. Sodybos. Krokšlio k. Fot. I. Butkevičius.

10. Pirkia. Dubičiai, J. Malygos. Fot. V. Milius.
11. Pirkios langas. Kaniavos k. Fot. I. Butkevičius.
12. Antlangė. Krokšlio k., S. Zenavičiaus. Fot. V. Milius.
13. Antlangė. Krokšlio k., S. Zenavičiaus. Fot. V. Milius.
14. Anūkėlė. Fot. V. Milius.
15. Pirkios langas. Kaniavos k. Fot. I. Butkevičius.
16. Pirkios kampas. Kuklių к., I. Tekoriaus. Fot. I. Butkevičius.
17. Pirkia. Jasauskų k., A. Bartkevičiaus. Fot. J. Česnavičius.
18. Šulinys su loviu gyvuliams girdyti. Kaniavos k. Fot. I. Butke

vičius.
19. Šulinys. Lynežerio k., J. Avižienytės. Fot. I. Butkevičius.
20. Pirtis. Lynežerio k. Fot. I. Butkevičius.
21. Svirnas. Ūtos k. Fot. I. Butkevičius.
22. Kluonas. Lynežerio k. Fot. I. Butkevičius.
23. Svirnas. Rudnios k., A. Anulavičiaus. Fot. J. Kudirka.
24. Rudnios malūnas. Fot. J. Česnavičius.
25. Rudnios malūnas. Fot. V. Milius.
26. Tvora. Lynežerio k. Fot. I. Butkevičius.
27. Statiniai (1971). Paąžuolės k., A. Mackevičiaus sodyboje. Fot. 

V. Milius.
28. Kaniūkų kaimo kapinės. Fot. J. Česnavičius.
29. Lynežerio kapinių vartai. Fot. V. Milius.
30. Antkapinis paminklas. Jasauskų k. kapinės. Fot. V. Milius.
31. Paminklas 1863 metų sukilėliams. Dubičiai. Fot. J. Česnavičius.
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BITININKYSTE

32. Kelminis gulstinis avilys. Lynežerio k., J. Avižienytės. Fot. I. But
kevičius.

33. Buvusi drevė prie Lynežerio kaimo. Fot. J. Kudirka.
34. Kelminiai statiniai aviliai. Krokšlio k. Fot. P. Gudačiauskas.

DARBAI

35. Rugių gubos (mendeliai). Rudnia. Fot. V. Milius.
36. Bulviakasis kolūkiečio sklype. Kašėtų k. Fot. J. Kudirka.
37. Akimirka su dainininke Ona Sakavičiene. Slučajaus k. Fot. J. 

Cesnavičius.
38. Pina krepšį. Dubičiai. Fot. J. Kudirka.
39. Javapjūtė. Fot. D. Semetulskis.
40. Važiuoja parsivežti nukastų bulvių. Lynežerio k. Fot. J. Ku-| 

dirka.
41. Bulviakasis kolūkiečio sklype. Kašėtų k. Fot. J. Kudirka.

KAIMO BUITIES VAIZDAI

42. Lynežerio kaimo vaikai. Fot. J. Cesnavičius.
43. Piršlys, mergina ir vaikinas važiuoja apžiūroms į pastarojo so

dybą. Dubičių apyl. Fot. J. Dovydaitis 1952 m.
44. Gribašos kaimo vaikai. Fot. C. Montvila.
45. Vaikai žaidžia. Dubičiai. Fot. J. Dovydaitis.

TAUTOSAKOS PATEIKĖJAI

46. Tautosakos pateikėjas Antanas Sukackas. Dubičiai. Fot. J. Ces
navičius.

47. Tautosakos pateikėja Marija Nalivaikienė. Drucminų k. Fot. 
J. Cesnavičius.

48. Dainininkė Karolina Dzekavičienė. Krokšlio k. Fot. J. Cesna
vičius.

49. Tautosakos pateikėjos Vladė Valentukevičienė ir Elžbieta Ber- 
želionienė. Kaniūkų k. Fot. J. Cesnavičius.

50. Dainininkė Teofilia Banionienė. Margių k. Fot. J. Cesnavičius.
51. Dainininkė Teofilia Stakutienė. Jasauskų k. Fot. J. Cesnavičius.

EKSPEDICIJOS DIENOS

52. Ievos Polevičienės audinius piešia tekstilininkai. Slučajaus k. Fot. 
J. Cesnavičius.

53. Krokšlio k. dainininkų dainas įrašinėja Danutė Krištopaitė. Fot. 
J. Cesnavičius.

54. Įrašomos Ratkevičių dainos. Krokšlio JSumo) k. Fot. J. Cesnavi
čius.

55. Ieva Akulevičienė ir Antosė Maitinienė apie papročius pasakoja 
Marijonai Cilvinaitei. Lynežerio k. Fot. J. Cesnavičius.
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56. Antanas Sukackas pasakoja Norbertui Vėliui. Dubičiai. Fot. J. 
Cesnavičius.

57. Ekspedicijos darbo valandėlė. Dubičiai. Fot. J. Dovydaitis.
58. Užrašomos Teofilios Stakutienės dainos. Jasauskų k. Fot. J. Ces

navičius.
59. Pakeliui į Kalvius. Fot. C. Montvila.

APLANKE

1. Rudnios kaimo kapinės. Fot. R. Giedrienė.
2. Tautosakos pateikėjos Vladė Valentukevičienė ir Elžbieta Ber- 

želionienė. Kaniūkų k. Fot. J. Cesnavičius.
3. Drucminų kaimas. Fot. J. Cesnavičius.
4. Kelminis statinis avilys. Karaviškių k., A. Sinkevičiaus, Fot. 

D. Semetulskis.
5. Rudnios kaimo kampas, Fot. J. Cesnavičius.
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