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Pratarmė

Beveik ištisus 1966 metus Eržvilkas ir jo apylinkės buvo 
intensyvių, įvairiapusiškų tyrinėjimų objektu. Specialios 
kompleksinės ekspedicijos, sociologinių tyrinėjimų, papildo
mų studijų ir išvykų pamatu sudaryti gamtos ir istorijos, ma
terialinės ir dvasinės kultūros ir kiti šios knygos skyriai. Jie 
apima tiek tolimąją Eržvilko praeitį, tiek ir šiandieninį gy
venimą.

Didelį darbą Eržvilko kolūkyje atliko sociologinių tyrimų 
grupė, vadovaujama LKP Jurbarko rajono komiteto sekre
torės V.. Daujotienės.

Keliomis grupėmis Eržvilko apylinkes tyrė Vilniaus vals
tybinio V. Kapsuko universiteto studentai — istorikai, et
nografai ir tautosakininkai. Ypač ilgai, kruopščiai dirbo Uni
versiteto ir Dailės instituto studentai, vadovaujami doc. 
P. Dundulienės. Per mėnesį buvo surinkta apie 1000 puslapių 
aprašomosios medžiagos, padaryta keli šimtai piešinių ir fo
tonuotraukų. Suprantama, jog dėl vietos stokos čia panaudo
ta tik nedidelė surinktos medžiagos dalis. Universiteto doc. 
C. Kudaba daug kartų domėjosi Eržvilko gamta, doc. P. Ku
likauskas— seniausiais Eržvilko archeologiniais paminklais, 
doc. A. Šidlauskas ir istorijos m. kand. A. Tyla konsultavo, 
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atkuriant ilgaamžę istoriją, 1905—1907 metų revoliucijos 
įvykius, medikė L. Arbačiauskienė tyrinėjo kolūkiečių mity
bos papročius ir kt.

Ne mažiau padirbėjo Vilniaus, Kauno ir paties Eržvilko 
kraštotyrininkai. Visų pirma čia minėtini žinomi kraštotyros 
veteranai M. Cilvinaitė ir J. Dovydaitis. Jie beveik visą va
sarą ir rudenį lankė šio krašto pasakorius ir dainininkus, iš
moningus liaudies meistrus. M. Cilvinaitė surinko gausią ir 
vertingą medžiagą apie senovinius eržvilkiškių vestuvinius 
papročius, o J. Dovydaitis — pateikė didelį tautosakos rin
kinį.

Mokytojai A. Petraitis ir A. Striaukas tyrinėjo šimtametę 
mokyklos istoriją, Respublikinės bibliotekos darbuo
tojai V. Girdžius, S. Skrodenis ir J. Zebrytė nušvietė kultū
rinio ir meninio gyvenimo raidą, pateikė medžiagos Eržvilko 
bibliograli jai.

Vieną šio leidinio skyrių sudaro personalijos. Skyrius pra
dedamas poeto E. Mieželaičio lyriniais prisiminimais apie 
Juozą Banaitį „Prie mokytojo kapo“. Po to pateikiama trum
pa J. Banaičio — žymaus mūsų respublikos kultūros ir visuo
menės veikėjo — gyvenimo apybraiža. Siame skyriuje deda
mi taip pat pasakojimai apie kompozitorių J. Gudavičių, 
gydytoją terapeutą Pr. Gudą-Gudavičių, matematiką J. Ku
bilių, liaudies menininką P. Šiaulį.

Nemažą rinkinio dalį sudaro pačių eržvilkiškių straipsniai. 
Tuo jie nori nors kukliai atsidėkoti savojo krašto žmonėms, 
kurių rūpesčiu išėjo į šviesą, į žmones. Savo gimtojo lizdo 
meilės tradicija, kurios ypač aktyvus puoselėtojas pastarai
siais metais buvo velionis J. Banaitis, skatino juos rengti ir 
šią knygą. Netekus taurios asmenybės, jos atminimui ir 
skiriame šį leidinį.

Leidinio Redakcinė komisija nuoširdžiai dėkoja visiems 
vienaip ar kitaip padėjusioms organizuoti kompleksinę eks
pediciją, jos aptarimą — konferenciją 1967 m. balandžio mė
nesį Vilniuje, dėkoja ekspedicijos dalyviams, straipsnių 
autoriams ir visiems eržvilkiškiams — medžiagos pateikė
jams.

Redakcinė komisija
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ką тепа 
Eržvilko 
praeitis

ERŽVILKO APYLINKIŲ GAMTOS SAVITUMAI

ČESLOVAS KUDABA

Eržvilkas su savo apylinkėmis plyti Nemuno žemupio ly
gumose, kurios į pietus laipsniškai žemėja, o šiaurėje atsire
mia į Girkalnio—Raseinių kalvotą ruožą.

Ši lyguma geologinės situacijos požiūriu yra Lietuvos— 
Lenkijos sineklizės srityje. Lygumos kristalinis pagrindas 
gręžiniais aptiktas labai giliai, beveik 2000 m žemiau dabar
tinio jūros lygio. Jis užpildytas storu paleozojiniu nuosėdi
nių uolenų kompleksu, kurio apatinė dalis turi naftos žymių. 
Paleozojuje čia tyvuliavo jūra; jos dugne kaupėsi nuosėdos. 
Devone jūra, dugnui kylant, buvo seklesnė. Mezozojuje nuo
sėdų kaupimosi sąlygos nuolat keitėsi. Kreidos metu šiose 
apylinkėse buvo vėl gili jūra, klostėsi kreidingos uolenos.

Šių apylinkių gelmės yra turtingos mineralinių vandenų: 
permo uolienose aptikta hidrokarbonatinių sulfatinių vande
nų, o devone — mineralinių Druskininkų tipo vandenų.

Prieš 1—1,5 mln. metų, ledynmečio išvakarėse, Eržvilko 
apylinkės buvo sausuma, kuri anaiptol nebuvo lygi. Kaip 
rodo gręžiniai, lygumos reljefo aukščių skirtumai yra apie 
150 metrų. Paviršių raižė gilūs upių kloniai. Nuo Ariogalos 
per Eržvilką Tauragės link tekėjo kažkokia didelė upė. Gal 
tai koks nors stambus ikiledyninio Nemuno pirmtako inta
kas? Upės klonio gylis buvo apie 80—100 metrų.

Apie milijoną metų su neilgomis pertraukomis Lietuvos te
ritoriją dengė ledynai. Eržvilko apylinkėse, kaip ir visoje 
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Lietuvoje, susikaupė nemaža ledyninių nuogulų (moreninių 
priemolių, žvirgždo, smėlio, molio ir kt.). Moreninės nuogu
los čia turėjo įtakos paviršiui išlyginti. Dabar apylinkėse 
ledyno paliktų moreninių nuogulų storis yra nevienodas — 
ties kloniais 120—140 ir daugiau metrų, o viršum liekaninių 
pirminio paviršiaus atsparuolių vos 40—60 metrų. Pavyz
džiui, Butkaičių k. gręžinyje moreninių nuogulų yra daug, 
net 174 m, Eržvilke — 124 m (šie gręžiniai padaryti priešled- 
laikinio klonio dugne). Tuo tarpu Skliausčiuose, į šiaurę nuo 
Eržvilko, preglacialo paviršius yra 50 m gylyje, Jokūbai
čiuose (į pietryčius nuo Eržvilko)—33 m gylyje (šie grę
žiniai užčiuopia jau Eržvilko ikiledyninio senklonio šlaitą). 
Nesunku įsivaizduoti, į kokį nelygų paviršių čia prieš mili
joną metų įšliaužė pirmieji ledynai.

Eržvilko apylinkėse kvartero nuogulų gelmėse yra kai ku
rių turtų. Tarpmoreniniuose smėlio ir žvirgždo sluoksniuose 
gausu gėlo vandens. Pirmasis vandeningas trijų metrų sto
rio tarpmoreninis sluoksnis, sprendžiant iš gręžinių, yra 
8—10 m gylyje. Šaltuona, ilgainiui gilindama savo vagą, pra
sigraužė iki to sluoksnio ir net giliau. Iš upės slėnio šlaitų, 
iš požemio nuolat sunkiasi nemaža vėsių šaltinių, gal todėl ir 
upės vardas Šaltuona. Tokių vandeningų tarpsluoksnių gel
mėse yra aptikta keletas. Matyt, minėtasis priešledlaikinis 
gilus Eržvilko klonis yra labai didelis gėlo vandens rezervua
ras. Apskritai gėlas vanduo yra vertingiausia žemės gelmių 
iškasena, kurios ilgam užteks šioms apylinkėms.

Kokį reljefą paliko paskutinį kartą dengęs šį kraštą le
dynas, dabar nežinoma, nes visas Nemuno žemupys su da
bartinėmis Eržvilko apylinkėmis, pasitraukiant ledynui, ilgo
kai buvo užlietas prieledyninių marių. Tos marios vakaruose 
rėmėsi į palaipsniui tirpusį ledyną, užėmusį didelę Nemuno 
žemupio dalį. Rytuose, šiaurėje ir pietuose prieledyninio 
baseino vandenys nuskalavo plokščius atabradus — paplūdi
mius. Iš jų nūnai visai nesunku spėti apie poledynmetinio 
tvano dydį. Pats aukščiausias marių lygis buvo 130 m aukš
čiau dabartinio Baltijos jūros lygio. Eržvilko apylinkėse 
marios tuo metu turėjo apie 90 m gylį. Ledynui aptirpus, nu
tolus į vakarus, prieledyninio tvano marios nuslūgo iki 
105 m lygio. Jų paplūdimiai skalavo Skaudvilės aukštumų 
papėdę prie Nemakščių. Vėliau prieledyniniai vandenys nu
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sėdo iki 60 m, o dar po kiek laiko—iki 45 m. Šio vandens 
slūginio metu pirmiausia tartum kokie „araratai" išniro iš 
vandenų Gaurės apylinkių pavienės kalvos, kalvų viršūnės. 
Kalvų šlaitai aiškiai nuskalauti vandenų. Tuo metu į ma
rias iš rytų (dabartinio Kauno) atitekėjo jaunas Nemunas. 
Jo delta, įpuolus Nemunui į prieledyninių marių glėbį, buvo 
ten, kur dabar Jurbarkas. Deltoje Nemunas suklojo daug 
žvirgždo. Suklojo jį įžambiai, kaip paprastai deltose būna. 
Tais klojimais galima ir dabar pasigėrėti Jurbarko žvirgž
do karjeruose.

Marių dugne kasmet nuguldavo po vieną ploną, 1—2 mm 
storio, dumblo juostelę. Tokių juostelių čia nugulė nuo kelių 
iki keliolikos metrų sluoksnio. Tai juostuoti moliai. Suskai
čiavę juosteles, sužinome, kiek metų truko tvanas. Išeitų, 
kad Eržvilko apylinkėse šaltvandenės marios tyvuliavo apie 
280—300 metų.

Eržvilko ir Pašaltuonio apylinkėse yra išžvalgyta keliolika 
pramoninės reikšmės aukštos kokybės minėto tvano palikti) 
molio telkinių, kurių čia yra daugiau kaip 2 mln. m3.

Limnoglacialinius molius iš viršaus čia daug kur dengia 
smėlio dulkių sluoksnis. Jis plonas, todėl čia dažnai galima 
matyti užpelkėjusį smėlėtą paviršių. Ta plona smėlio danga 
molingo baseino dugne atsirado tada, kai prieledyninės ma
rios jau slūgo, o į jas įtekėjo iš Žemaičių aukštumų ir iš rytų 
upės ir nedideli vandeningi upeliai. Jie ir nuguldė į seklius 
baseino vandenis nestoras plokščias smulkaus smėlio delti- 
nes dangas. Pietinėse miškingose apylinkės lygumose prieš 
12—14 tūkst. metų siautę vėjai tuos smulkius smėlius su
pustė į kopas.

Vakaruose Eržvilko apylinkės plačiai atsiveria į Baltijos 
jūrą. Klimatiniu požiūriu šios apylinkės yra tiesioginėje 
jūros įtakoje: vidutiniškai per metus čia tik 40 saulėtų die
nų, net 80 dienų pasitaiko rūkai, iškrenta 700 mm kritulių. 
Nors per metus į vieną kvadratinį centimetrą saulės radia
cija čia yra labai nedidelė (84—85 kk), bet vidutinė metinė 
temperatūra dėl jūros artumo yra aukščiausia, t. y. 6,5° C.

Drėgno klimato sąlygos padėjo čia susiformuoti pastoviam 
upių tinklui. Visai nuslūgus prieledyniniams vandenims, 
į lygų Eržvilko paviršių iš lėto ėmė graužtis iš aplinkinių 
aukštumų atitekėjusios upės: Šaltuona ir jos intakai — 
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Viščiova, Akmena, Eržvilkas, Viržuona ir kiti. Per poledyninį 
laikotarpį, apytikriai per 16—18 tūkst. metų, upės savo va
gas pagilino apie 20 metrų. Giliai įsirėžė ir Šaltuonos intakai. 
Jų santakose susidarė patogios gynybinės sąlygos, ir čia 
buvo įsirengta piliakalnių, pavyzdžiui, Eržvilke.

Ežerų šiose apylinkėse nėra. Jų vietoje plyti plačios pel
kės. Pelkynai susispietė pietinėse Eržvilko apylinkėse. Šal
tuonos ir Vidaujos takoskyroje yra Baužaičių pelkė (205 ha), 
giliausioje vietoje siekianti apie 6 metrus. Šalia yra Balandi
nės, Dirvonų pelkės ir kt.

Drėgmės perteklius podirvyje nulėmė atitinkamą dirvoda- 
rą. Čia vyrauja velėniniai, pa jurę ir pašlapę dirvožemiai, nuo 
seno reikalavę didelio žemdirbių triūso gerinti ir sausinti 
dirvas.

Jurbarko rajonas priklauso prie pačių miškingiausių Lie
tuvoje. Į pietus čia plyti Gaurės—Smalininkų pušų ir eglių 
miškai, neišbrendamos pelkės (plingės) — Laukesos. Šiaurėje 
minkštalapiai su pušų priemaiša Paupio miškai. Lygius Erž
vilko, Pašaltuonio dirbamų laukų plotus įvairina ir puošia 
nedideli beržų, eglių gojeliai, išsaugota nemaža senų me
džių— paminklų: Eržvilko, Plėkių ąžuolai, Tauršilio pušis, 
Balandžių kaime prie Šaltuonos tilto stovi galingas dvika- 
mienis Vytauto ąžuolas. Egzotiškų medžių, atvežtų iš kitų 
kraštų, išliko dvarvietėse.

Dirvožemio tyrimai rodo, kad iki XVI a. čia buvo ąžuoly
nų, kurie vėliau iškirsti ir dirbamuose laukuose neatžėlė. 
Kur-ne-kur liko tik pavieniai ąžuolai. Šio krašto senovės pa
davimai sako kitados čia buvus gūdžių šventgirių, kurių klai
dumo žmonės vengę, keliavę palei Šaltuonos ir kitas upes. 
Šias apylinkes, kaip įdomias floristiniu požiūriu, 1821 m. sa
vo kelionės po Lietuvą metu aplankė Vilniaus universiteto 
profesorius J. Jundzilas. Jo būta Bebirvoje ir net Laukesos 
raistuose; į pietus nuo Eržvilko. Savo veikaluose jis mini čia 
aptiktas naujas augalų gentis. Laukesos durpyne J. Jundzi
las rado tundrinį reliktą — nykštukinį beržą keružį (Betula 
nana). Tai vienintelė iki šiol žinoma šio įdomaus reto me
delio augimvietė visoje vakarų Lietuvoje.

Eržvilko apylinkių miškai turtingi laukinių žvėrių. Pieti
niuose miškuose mėgsta ganytis taurieji elniai, danieliai, 
stirnos. Nemaža šernų, barsukų, kiaunių; gyvena čia lūšis 
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ir ondatra, daug lapių ir voverių. Kiškių skaičiuojama po 
100 vienam tūkstančiui ha. Nemaža laukinių paukščių.

Turtinga natūralioji augalija, sodybų aplinka, miškų skly
pų gausumas, išlikę seni medžiai, pagaliau sodų gausumas 
rodo seną šio krašto gamtos globos tradiciją. 1952 m. ties 
bukaičiais buvo užtvenkta Saltuona ir pastatyta hidroelekt
rinė. Vandens saugykla labai pagyvino miškingas bukaičių, 
Plėkių apylinkes. Nuostabiai dabar atrodo užtvenkta Šaltuo
nos ir Bebirvos santaka. Vandens užutekiai ramūs, giliai įsi
smelkia į ąžuolų, eglių paūksmę. Kaip smagiai čia jaustųsi 
bebrai!

— Bebrai? Bebrų buvo. Senuose raštuose minima, kaip se
nų senovėje bebrai buvo pakėlę vandenį Šaltuonoje ir vos 
Eržvilko nepaskandino,— paaiškina mums vietinis palydovas.

bukaičių tvenkinys taip gerai įaugo į vietinės gamtinės 
aplinkos visumą, kad juo gali didžiuotis eržvilkiškiai. Plėkiai 
ir kitos atokaitinės pakrantės gali būti pertvarkytos į paplū
dimius.

Iš pirmo žvilgsnio neįvairi Eržvilko gamtinė aplinkuma tu
ri daug originalaus, įdomaus.

SENIAUSIOS PRAEITIES LIUDININKAI

PRANAS KULIKAUSKAS

Norint pažinti seniausią kurio nors krašto, apylinkės ar 
atskiros gyvenvietės istoriją, paprastai kreipiamasi į rašyti
nius šaltinius ir archeologiją. Tą patį tenka daryti ir kalbant 
apie Eržvilko ir jo artimiausių apylinkių praeitį. Iš rašytinių 
šaltinių žinome, kad jau 1706 m. Eržvilke statoma bažnyčia. 
Savaime suprantama, kad jau tada čia turėjo būti žymesnė 
gyvenvietė. O kas buvo dar anksčiau? Apie tai rašytiniuose 
šaltiniuose beveik nieko nerandame. Į šį klausimą padeda 
atsakyti žinomi archeologiniai paminklai ir randami paskiri 
archeologiniai dirbiniai. Eržvilko apylinkėse ir pačiame 
Eržvilke yra surasta nemažai akmeninių kirvių. Chronologi
niu atžvilgiu tokie akmeniniai kirviai priklauso III—II tūks
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tantmečiui prieš mūsų erą. Apie 20 tokių akmeninių kirvukų 
yra Kauno istorijos muziejuje. Surinko juos XIX a. gale žino
mas ano meto kultūros veikėjas — dailininkas ir archeolo
gas T. Daugirdas. Pradžioje šie kirvukai buvo jo dvare Plem- 
borge, vėliau, jam tapus Kauno muziejaus direktoriumi, jis 
juos atidavė muziejui. Apie šiuos kirvukus jau galima rasti 
žinių F. Pokrovskio Kauno gubernijos archeologiniame že
mėlapyje \ P. Tarasenkos archeologiniame žemėlapyje „Lie
tuvos archeologinė medžiaga" 1 2 ir kitur.

1 Ф. П. Покровский, Археологическая карта ковенской губернии, 
Вильно, 1899, № 146.
2 P. Tarasenka, Lietuvos archeologijos medžiaga, Kaunas, 1928, p. 128.

Eržvilko, kaip ir daugelio kitų miestelių ir gyvenviečių 
vieta administraciniame padalinime kito ir todėl jo apylin
kėmis laikomos tos vietovės, kurios yra artimiausioje kaimy
nystėje arba buvo šio valsčiaus ribose. (Pradžioje Eržvilkas 
priklausė Raseinių apskričiai, vėliau Tauragės, pokario me
tais Skaudvilės rajonui, o šiuo metu yra Jurbarko rajone).

Pažvelgę į buvusio Eržvilko valsčiaus ribose rastų akmeni
nių kirvukų paplitimo žemėlapį, matome, jog visi jie rasti 
į rytus ir šiaurės rytus nuo Eržvilko. Pagrindinės akmeninių 
kirvukų radimo vietos šiame krašte koncentruojasi gana di
delėje teritorijoje tarp Dubysos ir Mituvos. Paminėsime tik 
kelias, esančias arčiau Eržvilko. Tai Užakmeniai, Rudkiškiai, 
Žukaičiai, Pavidaujys, Vadžgirys, Dūdlaukis, Paparčiai ir kt.

Rasti kirvukai padaryti iš apylinkėse esančių granitinių 
padermių akmenų, išgręžtomis skylėmis kotui, nušlifuotu pa
viršiumi. Tokie akmeniniai kirvukai pagaminti vietoje ir jie 
yra buvę darbo įrankiais bei ginklais. Skyles išgręždavo ir 
šlifuodavo specialiais mediniais ar kauliniais grąžtais, nau
dodami vandenį, smulkų gerą smėlį ar smulkiagrūdį padėk
lą — šlifavimo akmenis. Vienam kirvukui pagaminti tereikė
davo kelių valandų. Tai, be abejo, smūgio įrankis, kuriuo 
nukirsdavo medį ir jį apdorodavo, prakirsdavo ledą ir t. t. 
Žodžiu, akmeniniai kirvukai atlikdavo tas pačias funkcijas 
kaip ir mūsų dienų geležinis kirvis, tik jo našumas buvo 
mažesnis. Su juo reikėjo mokėti dirbti, nes jis greit duždavo. 
Akmeninių kirvukų Lietuvoje randama daug ir įvairių formų 
bei dydžio. Vieni jų priklauso neolito, kiti ankstyvųjų me
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talų laikotarpiams. Jų paplitimas Lietuvos teritorijoje rodo 
anų laikų žmonių gyventus punktus, nes jie randami arba 
to meto buvusių gyvenviečių vietose arba to meto žmonių 
kapuose. Bet tai galima nustatyti, tik žinant radimo aplinky
bes ar patyrinėjus vietas, kuriose tokie dirbiniai rasti. Deja, 
kalbant apie Eržvilke ir jo apylinkėse iki šiol rastų akmeni
nių kirvių radimo aplinkybes, žinomas tik pats radimo fak
tas. Reikia manyti, kad jie rasti, ariant laukus ar atliekant 
kuriuos nors kitus žemės judinimo darbus. Rasti kirvukai 
leidžia daryti išvadą, kad Eržvilkas ir jo apylinkės jau III— 
II tūkstantmetyje prieš mūsų erą buvo apgyvendintos. Neoli
to ir žalvario amžiaus žmogui sąlygos gyventi čia buvo gana 
palankios. Gausūs upeliai, geros ganyklos viliojo čia senus 
gyvulių augintojus ir pirmuosius žemdirbius. Nemažą vaid
menį čia turėjo vaidinti upės. Jose tuo metu buvo gausu 
žuvies.

Iš visų rastų akmeninių kirvių kreipia į save dėmesį kir
vis, rastas netoli Eržvilko piliakalnio. Jis įdomus dviem at
žvilgiais: techniniu ir formos. Techniniu atžvilgiu kirvis dar 
nebaigtas daryti. Jau žymu būsimo kirvio forma, bet jis nėra 
galutinai nušlifuotas, nebaigta gręžti skylė. Visa tai rodo, 
kad visas gamybos procesas vyko čia pat. Formos atžvilgiu 
jis primena gerai mums žinomus laivinius kovos kirvius. Lai
viniais vadinami todėl, kad, iš šono žiūrint, jie primena lai
velio formą. Kovos kirvių pavadinimas pridedamas dėl to, 
kad yra manoma, jog jie nebuvo skirti darbui, kad tai buvę 
ginklai. Tokios formos kirviai yra svarbūs, nustatant ano 
meto gyventojų etninę priklausomybę. Šitokie laiviniai ko
vos kirviai Europoje randami drauge su puodais ar puodų 
šukėmis, puoštomis įspaustos virvutės raštu ar įspaustu eglu- 
tiniu ornamentu. Puodai yra lipdyti rankomis, įvairaus di
dumo ir paskirties. Priskiriami jie vadinamai virvelinei ir 
laivinių kovos kirvių kultūrai. Ši kultūra Europoje išryškėjo 
neolito gale ir žalvario amžiaus pirmoje pusėje. Visa Euro
pos virvelinės ir kovos kirvių kultūra skiriama indoeuropie
čiams, o tos kultūros genčių grupės žmonės, atėję į Pabaltijį, 
laikomi baltų protėviais. Į mūsų kraštą jie atėjo iš pietų ir 
pietvakarių Europos. Taigi, rastas laivinis kovos tipo kirvis 
leidžia teigti, kad patys seniausi Eržvilko apylinkių gyvento
jai yra buvę baltų protėviai.
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Kitas gana įdomus ir vertingas archeologinis paminklas 
Eržvilke yra piliakalnis, vadinamas Pilkalniu. Piliakal
nis įrengtas kalvoje, esančioje Eržvilko upelio ir Šaltuonos 
santakoje. Jis yra apie 300 m į vakarus nuo Eržvilko mies
telio. Piliakalnio šlaitai gana aukšti ir statūs, apslinkę, apau
gę dideliais medžiais. Jo aikštelė netaisyklingos formos, pri
menanti trikampį ar ovalą su praplatintu pietiniu galu. Jos 
dydis apie 300 m2, apaugusi dideliais ąžuolais, uosiais, kark
lais ir kitais medžiais. Nuo Eržvilko miestelio pusės prie pi
liakalnio prieina dirbamos žemės laukai, todėl iš rytinės 
pusės piliakalnio aikštelė buvo apsaugota grioviais ir pyli
mais. Grioviai dabar yra užslinkę (geriau matosi tik vienas 
griovys ir pylimas). Anksčiau šioje pusėje piliakalnis buvo 
apsaugotas 2 grioviais ir pylimu. Pylimas neturėjęs būti 
aukštesnis kaip 3—4 m. Apsauginiai pylimai ir grioviai vi
sada būdavo pilami iš gamtos kliūtimis neapsaugotos pusės. 
Eržvilko piliakalnį iš pietų pusės supa Šaltuonos upelis, tarp 
kurio ir piliakalnio yra nemažas laukas. Iš vakarinės pusės 
piliakalnis apsaugotas gilia dauba, kurios dugnu teka Eržvil
ko upelis, davęs vardą ir Eržvilko miesteliui.

Pats piliakalnis yra kiek apiręs, bet nei paviršiuje, nei 
išvirtusiose šlaitų vietose nepastebėta kultūrinio sluoksnio 
liekanų, nerasta puodų šukių ar kokių nors kitų radinių. Ne
pavyko surasti ir turėjusios būti prie piliakalnio gyvenvie- 
tės-sodybvietės vietos. Neturint jokių radinių, išskyrus ties 
piliakalniu rastus akmeninius kirvukus, sunkiau yra kalbėti 
apie konkrečią jo paskirtį ir chronologiją. Čia galimi du at
vejai. Piliakalniai be kultūrinio sluoksnio gali būti labai 
ankstyvi arba priešingai — vėlyvi. Be abejo, Eržvilko pilia
kalnis buvęs įrengtas gynybiniams reikalams. Apie tai kalba 
jo geografinė padėtis ir gynybinių įrengimų (pylimų ir grio
vių) liekanos. Iš liaudyje išlikusių padavimų galima spėti, 
kad čia turėjo būti žymi žemaičių pilis, stovėjusi kovų su 
kryžiuočiais metu. Vadinasi, Eržvilkas feodalizmo laikais yra 
buvusi gana reikšminga gyvenvietė.

Kai kurie autoriai savo darbuose mini Eržvilke esantį 
senkapį. 1958 m. paaiškėjo ir šio senkapio paslaptys. Enciklo
pedijose ir P. Tarasenkos minimi senkapiai yra prie pat 
Eržvilko miestelio, jo šiauriniame pakraštyje, Eržvilko upe
lio dešiniajame krante. Prie senkapio sueina keliai į Skaud-
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vilę, Užakmenius ir Nemakščius. 1958 m. čia buvo numatyta 
tiesti kelią, kurio trasa turėjo eiti pro pačius kapelius. Ka
dangi jie buvo įtraukti į kultūros paminklų sąrašą, tai sen
kapį reikėjo ištirti arba, nustačius jo vertę istorijos mokslui, 
daryti kurį nors kitą sprendimą. Šia proga norisi atžymėti 
to meto Skaudvilės rajono DŽDT Vykdomojo Komiteto rū
pinimąsi savo rajono kultūros paminklais. Vykdomojo Komi
teto prašymu, Eržvilko senkapis buvo patyrinėtas, pareikšta 
mūsų nuomonė dėl jo mokslinės vertės ir rasta protin
giausia išeitis. Pro senkapį numatyta kelio trasa buvo pasuk
ta į šalį ir senkapis liko nesužalotas, išsaugotas kaip kultūros 
paminklas. Senkapis įrengtas neaukštoje kalvelėje, kurią iš 
vakarų pusės juosia Eržvilko upelis, pietinę pusę skiria gana 
didelis griovys, rytine papėde eina kelias į Užakmenius, 
o šiaurinėje pusėje šliejasi dirbamos žemės plotai. Kalvelė 
pailga, tįso iš šiaurės rytų į pietvakarius. Senkapis užima 
apie 40 m ilgio ir 28 m pločio žemės plotą. Vakarinėje pu
sėje kalvelės šlaitas nuolaidesnis ir atskirtas tarsi laiptu. Šiuo 
metu kapeliai apaugę dideliais medžiais: ąžuolais, klevais, 
liepomis. Vakarinėje dalyje dar stovi akmeniniais pamatais 
kryžius su užrašu ir data: S. P. Jonas Ljėkis 1904. Senkapyje 
stovi ir vienas medinis kryžius. Vietos gyventojai dar atme
na laikus, kada čia buvo laidojami žmonės. Dabar jau apie 
50 metų kaip čia nelaidojama. Jie taip pat pasakojo, kad 
prieš 30—35 metus kapeliai buvo tvarkomi, prižiūrimi ir 
prašė mūsų daryti žygių, kad senkapis būtų išsaugotas; esą 
čia ilsisi jų tėvai ir protėviai. Vietos žmonės vadina senkapį 
dar ir prancūzkapiais. Ką jis turi bendro su prancūzais? Vie
ni to paaiškinti nemokėjo, sakydami, kad taip juos vadino 
jų proseneliai ir seneliai, kiti, gal labiau išprusę, teigė, kad 
esą jie yra iš Napoleono laikų.

Šiaip ar taip reikėjo atlikti senkapio tyrinėjimus ir bandyti 
atsakyti į rūpimus klausimus. Tam tikslui buvo pasirinktas 
nedidelis plotas arčiau pietinio pakraščio, mažiau apaugęs 
medžiais. Perkasas buvo vos 8 m ilgio ir 3 m pločio. Nuimant 
velėną keliose vietose susidurta su gana dideliais akmenimis, 
sudėtais vienas šalia kito atskiromis grupėmis. Jais buvo ap
dėti čia stovėjusių medinių kryžių pamatai. Rasta ir pavienių 
žmonių kaulų: rankų, kojų, sudaužytų kaukolių gabalų. Tai 
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suardytų kapų liekanos, kada seniau palaidotų vietoje buvo 
kasama duobė vėliau laidojamam.

Jau 60—70 cm gilumoje nuo dabartinio žemės paviršiaus 
išryškėjo nesuardytų kapų kontūrai ir palaidotų mirusiųjų 
griaučiai. Tyrinėtame plotelyje buvo ištirti 7 kapai. Vieni jų 
rasti 60—70 cm gilumoje, o kiti net 120—130 cm. Mirusieji 
laidoti aukštielninki, ištiestomis kojomis, įvairiais kampais 
sulenktomis rankomis, galvomis į vakarus. Griaučiai rasti 
lentiniuose, palyginti dar tvirtuose karstuose. Kaulai atrodė 
neseni, gerai išsilaikę. Prie tyrinėtų griaučių įkapių nerasta, 
išskyrus metalines drabužių kilpas ir kelias nedideles mone- 
tėles. Tai Jono Kazimiero solidai ir kiti XVII—XVIII a. pini
gėliai. Monetėlės ir trys kaukolės paimtos ir atiduotos Lie
tuvos TSR istorijos-etnografijos muziejui Vilniuje. Buvo 
aišku, kad senkapis yra vėlyvas.

Paaiškėjus jo amžiui, kasinėjimai buvo nutraukti. Eržvil
ko senkapis vis tik gali būti įdomus antropologijos mokslui 
ir todėl nutarta jį išsaugoti. Ar yra daugiau archeologinių 
paminklų Eržvilke ir jo apylinkėse, kol kas nežinome.

Iš to, kas apie Eržvilko seniausius gyventojus yra žinoma 
ir šiame straipsnyje išdėstyta, galima padaryti tokias iš
vadas:

1. Eržvilko apylinkėse gana nemažas žmonių skaičius yra 
gyvenęs jau III—II tūkstantmetyje prieš m. e., ir nuo to laiko 
čia gyventa ir toliau. Jau tada gyventa čia mūsų protėvių — 
probaltų.

2. Antrojo m. e. tūkstantmečio pradžioje jie jau turėjo 
įrengę pilį. Tai rodo, jog buvo smarkiai išsivysčiusios gamy
binės jėgos ir susidariusi klasinė visuomenė.

3. XVII—XVIII a. senkapis liudija, kad čia ilgai buvo iš
likusios mirusiųjų laidojimo tradicijos, būdingos dar dauge
liui to meto Žemaitijos gyventojų.
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ERŽVILKAS XVI—XIX AMŽ.

ČESLOVAS BAUŽA

Eržvilko vardas užtinkamas jau XVI a. dokumentuose: 
Raseinių žemės teismo aktų knygose, pagal kurias J. Sprogis 
sudarė „Geografinį XVI amžiaus senosios Žemaičių žemės 
žodyną".1 XVI a. buvo žinoma daugelis gyvenamųjų vieto
vių, esančių netoli Eržvilko, tais pačiais vardais, kaip ir mū
sų dienomis. Teismo aktų knygose dažnai minima Viduklė, 
Nemakščiai, Gaurė, Batakiai, minimi ir Butkaičių, Pašaltuo
nio, Pagirių kaimai, upė Šaltuona bei gretimų gyvenviečių 
pavadinimai. Eržvilko vardas toje knygoje paminėtas du 
kartus ir abu kartus kalbant apie bažnyčią, kuri, matyt, buvo 
didesnės Viduklės bažnyčios filija: „Eržvilko bažnyčia netoli 
nuo Pašaltuonio žemės ir Šaltuonos upės, prie Viduklės" 1 2 
ir „Šaltuona per veldamų žemę Pašaltuonio, netoli Eržvilko 
bažnyčios" 3. XVI amžiuje Eržvilkas buvo nedidelė gyven
vietė — bažnytkaimis, priklausęs Žemaitijos vyskupui. 
1417 m. įsikūrusiai Žemaičių vyskupystei Lietuvos valdovas 
iš didžiojo Lietuvos kunigaikščio iždo suteikė didelius tur
tus: pinigais, javais ir kt. Netrukus Žemaičių vyskupystei 
buvo užrašytos ir žemės valdos. 1421 m. birželio 22 d. Tra
kuose Vytauto išduotu dokumentu Žemaičių vyskupui buvo 
dovanota ištisos Viržuvėnų, Maivėnų, Krakių sritys, Alsėdžių 
ir Biržulio ežerai, baudžiauninkų ir dvarų buvo duota Kalti
nėnų, Kražių, Viduklės, Raseinių, Medininkų ir Alsėdžių 
valsčiuose 4. Daugelis iš šių valdų, kaip antai: Alsėdžių, Var
nių, Kaltinėnų, Viduklės, Eržvilko valsčiai kelis šimtmečius 
liko vyskupystės priklausomybėje 5.

1 Географический словарь древней Жомайтской земли XVI столетия, 
составленный по 40 актовым книгам Россиенского земского суда Ива
ном Яковлевичем Спрогисом, Вильна, 1888.
2 Ten pat, р. 214.
3 Ten pat, р. 339.
4 P. Pakarki!s, Ekonominė ir teisinė katalikų bažnyčios padėtis Lietu
voje (XV—XIX a.), 1956, p. 11.
5 Ten pat, p. 44.
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XVI a. kovai su plintančia Lietuvoje reformacija ir pago
nybės liekanomis Žemaitijoje statoma daug naujų bažnyčių. 
Viena tųkių buvo ir Eržvilko bažnyčia, įkurta paties vyskupo 
valdose. Su ja ir susijęs pirmasis Eržvilko paminėjimas rašy
tiniuose šaltiniuose. Vėlesni šaltiniai (įvairūs geografiniai žo
dynai) Eržvilko vardą mini jau tik nuo XVIII a. pradžios1. 
Ig. Bušinskio 1874 m. išleistame ,,Istoriniame-statistiniame 
Raseinių apskrities aprašyme" rašoma: ,,Važiuojant iš Ra
seinių link Viduklės, kairėje pusėje tarp pelkių ir miškų yra 
kaimas su buvusia filija, o dabar, nuo 1846 m., parapijine 
bažnyčia". Eržvilko vardas kildintinas iš žodžio E r ž, reiš
kiančio apylinkės pavadinimą, ir Eik, reiškiančio pagonių 
šventyklos vietovę. Tas kaimas seniau priklausė Žemaitijos 
vyskupų žemėms. Švedų karo metu 1706 m., kai švedai puolė 
bažnyčias, esančias prie plentų, Žemaičių vyskupas K. Kir- 
šenšteinas pastatė čia bažnyčią, kad žmonės galėtų laisvai 
lankyti pamaldas nuošalioje, pelkėse ir miškuose paslėptoje 
vietoje. Taigi, bažnyčia, apie kurią užsimena Ig. Bušinskis 1 2, 
veikiausiai bus pastatyta vietoje anksčiau buvusios.

1 П. Семенов, Географическо-статистический словарь Российской 
империи, СПБ, т. V, 1885, стр. 857; Słownik geograficzny Królestwa Pol
skiego t. II, Warszawa, 1881, p. 357.
2 L B u sz y ń ski. Opisanie historyczno-statystyczne powiatu Rossieńskiego 
gub. Kowieńskiej, Wilno, 1874, p. 161.
3 Tarnyba — valstiečio kiemas, kaip prievolinis vienetas.

Ne mažiau senus laikus siekia Eržvilko valsčiaus ir kaimų, 
nepriklausiusių Žemaitijos vyskupystei, istorija. Gal būt, vie
nas iš pirmųjų istorinių šaltinių, suteikęs mums apie tai žinių, 
yra XVI a. pradžios Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Alek
sandro duotas raštas Žemaitijos seniūnui St. Jonavičiui dėl 
perdavimo jam 60 pašaltuoniškių valstiečių, gyvenusių netoli 
Batakių dvaro, tarnybų3. Žemaitijoje tuo metu dar buvo 
likusių Didžiojo kunigaikščio valsčių, neįeinančių į kurio 
nors dvaro sudėtį, ir todėl jų žmonės buvo vadinami laisvais. 
Jie galėjo keisti gyvenamąją vietą, jų nevaržė ir lažinės 
prievolės dvarui. Tačiau dažnai didysis kunigaikštis už pasi
skolintus pinigus arba dėl kitų priežasčių įkeisdavo ,,lais
vuosius" valstiečius dvarų ir valsčių didikams. Patekusių 
į tokių didikų priklausomybę valstiečių baudžiavinė prie
spauda sustiprėdavo. Didžiojo kunigaikščio Aleksandro 
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1503 m. vasario 29 d. rašte sakoma, jog 60 pašaltuoniškių 
sodybų „davėme amžinai ir neatšaukiamai jam pačiam ir 
jo žmonai, ir jų vaikams, ir jo artimiesiems ir ateityje būsi
miems jų įpėdiniams su ariamomis ir drevinėmis žemėmis... 
nieko sau nepasilikdami, su visu kuo taip, kaip iš senovės tų 
žmonių žemės savo ribose buvo ir kas prie to priklausė. Gali 
jis tuos žmones ir jų žemes atiduoti ir parduoti" L Valstie
čiai, atiduoti Žemaitijos seniūnui, turėjo vykdyti seniūno ir 
tijūnų reikalavimus, eiti į lažą, mokėti duoklę, atlikti pasto
čių darbus.

XVII a. viduryje karas su Rusija ir švedų armijos antplūdis 
sunkiai atsiliepė Lietuvos ir ypač Žemaitijos ekonomikai. 
Nuo bado ir maro skaudžiai nukentėjo ir Jurbarko seniūnija, 
į kurios sudėtį įėjo dalis dabartinės Eržvilko apylinkės kai
mų. Netoli Eržvilko esančio Pašaltuonio vaitystėje 1658 m. 
patikrinimo metu buvo rasti 154 tušti kiemai1 2. Nespėjęs atsi
gauti krašto ūkis buvo dar labiau nuniokotas Šiaurės karo 
metu. Žemaitija neteko beveik pusės savo gyventojų. Neabe
jotina, kad tai ne mažesne našta, kaip ir ankstesniojo karo 
metu, palietė ir Eržvilką. Švedų kariuomenės plėšikiškų 
veiksmų pobūdį liudija ir jau cituotas Ig. Bušinskio „Istori- 
nis-statistinis Raseinių apskrities aprašymas". Feodalų klasė 
nieko nepadarė, kad liaudis išbristų iš skurdo. Tiesa, trūks
tant darbo jėgos, darbinių gyvulių, žemės ūkio inventoriaus, 
daugelis Žemaitijos dvarininkų buvo priversti atsisakyti nuo 
vadinamosios palivarkinių dvarų sistemos ir pavesdavo visą 
savo žemę naudotis valstiečiams. Už tai jie atiduodavo treč
dalį arba ketvirtadalį derliaus, mokėdavo piniginę duoklę ir 
eidavo prievoles už sodybinę žemę. Nepakeldami skurdo ir 
priespaudos, valstiečiai pavieniui arba grupėmis mesdavo 
savo sodybas ir bėgdavo ten, kur, pasak gandų, baudžiava 
lengvesnė. Apie 1750—1760 m. buvo bruzdėjimų Jurbarko ir 
kituose Žemaitijos valsčiuose.

1 LTSR istorijos šaltiniai (toliau — LIŠ), t. I, 1955, p. 99.
2 LIŠ, I t, p. 249.

XVIII a. pabaigoje žlugus Žečpospolitos valstybei, Lietu
va buvo prijungta prie Rusijos. Tai nepašalino krašto sun
kumų, ūkio suirutės. Badas palietė ir daugelį Raseinių ap
skrities valsčių. 1800 m. kai kurių šios apskrities valsčių 
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valstiečiai kreipėsi į dvarininkus, prašydami duonos, tačiau 
šie vietoj javų išdavinėjo tik rašytinius leidimus išvykti už 
dvaro ribų elgetauti.

Sunki valstybinių mokesčių našta, rekrutai, 1812 m. karas 
su Nepoleonu, keli nederliaus metai paaštrino klasių kovą 
XIX a. pradžioje. Nepasitenkinimas carizmo politika buvo 
toks didelis, jog jis peraugo į ginkluotą 1831 m. sukilimą. 
Plataus masto jis įgavo Žemaitijoje. Yra žinoma, kad, pralai
mėję susirėmimuose su caro kariuomene, dalis sukilėlių pa
sitraukė į Tytuvėnus, Viduklę, Nemakščius, Jurbarką ir ten 
dar kurį laiką priešinosi.1 Be abejo, tai neaplenkė ir Eržvilko, 
esančio tarp šių vietovių.

1 Lietuvos TSR istorija, t. I, Vilnius, 1957, p. 405.
2 P. Pakarkli s, Ekonominė ir teisinė katalikų bažnyčios padėtis Lietu
voje (XV—XIX a.), 1956, p. 86.

XIX a. viduryje kapitalistinių santykių vystymasis sukėlė 
feodalinio ūkio krizę. Augo miestai, vystėsi pramonė, vidaus 
ir užsienio prekyba, didėjo paklausa žemės ūkio produktams. 
Daugelis dvarininkų buvo priversti pertvarkyti savo ūkių 
lažinę sistemą į piniginę. Jau 1856—1857 m. į kumetinę siste
mą buvo pertvarkyta nemažai Raseinių apskrities dvarų. 
Dvarininkai, reformuodami savo ūkius, įsigijo darbinius gy
vulius ir darbinį inventorių, pastatė kumetynus. Kumečiai 
tokiuose ūkiuose sudarydavo pagrindinę darbo jėgą, o sezo
niniams darbams dar būdavo ir pasamdoma. Žymūs sociali
niai ir ekonominiai pakitimai 5—6 dešimtmetyje reikalavo ir 
tam tikrų administracinių-teritorinių pertvarkymų. Kaip mi
nėta, dalis Eržvilko valsčiaus dvarų ir kaimų Keletą šimt
mečių buvo tiesioginėje Žemaičių vyskupystės priklausomy
bėje. Tačiau jau 1842—1843 m. ryšium su carinės Rusijos 
įstatymų veikimo praplėtimu Lietuvoje didžioji dalis bažny
tinių žemių buvo sekuliarizuota. Į jų skaičių pateko ir buvu
sios žemės Raseinių apskrityje: Girkalnio, Betygalos, Šiluvos, 
Krakių, Skarbių, Alsios, Veliuonos, Batakių, Viduklės ir 
Eržvilko 1 2. Nuo šio laiko Eržvilkas tapo tiesioginio valstybi
nio priklausomumo valda. Pats Eržvilko miestelis šiuo metu 
dar buvo nedidelis. Tiesa, dar valdant Žemaitijos vyskupui, 
jame buvo įsteigtas bravoras, kurį aptarnavo aplinkiniai 
valstiečiai, bei smuklė, tačiau didesnių įmonių, kurios reika- 
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Jautų daugiau ar mažiau darbininkų nei tuo, nei poreformi- 
niu metu, beveik iki pat XIX a. pabaigos, nebuvo. Eržvilkas 
XIX a. augo palyginti nesparčiai, apie tai liudija ir nežymus 
gyventojų skaičiaus didėjimas miestelyje. 1856 m. Eržvilkas 
turėjo 199 gyventojus, Vadžgirys—140, Batakiai — 265, Vi
duklė — 321, o Nemakščiai net 520 *.

Kapitalistinių santykių vystymasis Žemaitijos kaime stip
rino išnaudojimą ir dar labiau skatino valstiečių judėjimą, 
kovą dėl baudžiavos panaikinimo. Didelis valstiečių bruzdė
jimas įvyko netoli nuo Eržvilko buvusiame dvarininkės Kai- 
sarovos Lapgirių dvare 1861 m.1 2. Valstiečiai kovojo prieš 
dvaro administracijos savivaliavimą, sunkias prievoles, vals
tiečių išvarymą iš ūkių. Jie atsisakė vykdyti lažą, reikalau
dami, kad jo dienų skaičių dvare nustatytų valdžia, o ne 
dvarininkė. Lapgiriškių pavyzdžiu pasekė ir daugelio greti
mų dvarų valstiečiai. Dvarininko Gedgaudo greta Eržvilko 
buvusio Gabšiškių dvaro valstiečiai atsisakė vykdyti lažo 
prievoles. Tada į Lapgirius buvo pasiųstas kareivių eskadro
nas. Tačiau valstiečiai ir toliau priešinosi. Paskubomis buvo 
mestos dar dvi pėstininkų kuopos. Balandžio mėnesį vals
tiečių priešinimasis buvo palaužtas, o jų vadovai P. Mačiu
lis, A. Šaulys, M. Samys išvežti į Raseinių kalėjimą. Skunde 
carui valstiečiai rašė, jog dvaro savininkė Kaisarova išvarė 
50 valstiečių iš jų ūkių ir toje vietoje įsteigė palivarką. Be 
to, vietoje inventoriuje nustatytų dienų ji reikalavo kiek
vieną dieną atlikti lažą su savo gyvuliais, o kartais net po 
2 darbininkus nuo valstiečių ūkio. Žiemą jie turėjo vykdyti 
sunkią pastočių prievolę, vasarą darbymečio metu atlikti 
„skubius" dvaro darbus. Ūkio valdytojas išnuomodavo vals
tiečius pirkliams jų prekėms vežioti ir už tai jie negaudavo 
jokio užmokesčio. Valstiečiams atsisakius vykdyti dvarinin
kės uždėtas prievoles, į dvarą buvo iškviesti kareiviai ir ap
gyvendinti valstiečių kiemuose. Iš valstiečių buvo atimti 
javai: šie neteko ir duonos, ir sėklos.

1 Памятная книжка Ковенской губернии, Ковно, 1855, стр. 168.
2 L. Bičkauskas-Gentvila, 1863 metų sukilimas Lietuvoje, Vilnius, 
1958, p. 110—112; Lietuvos TSR centrinis valstybinis istorinis archyvas (to
liau CVIA), f. 378, ap. 121, b. 432.

Apie nepaprastus baudžiavos žiaurumus dabartinėse Erž
vilko apylinkėse liudija K. Kisieliaus apie 1934 m. užrašytas 
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senutės Marijonos Tamošaitytės-Globienės pasakojimas. Be
veik šimtametė senutė buvo gimusi ir visą amžių pragyve
nusi Eržvilko valsčiaus Butkaičių kaime. Ji pasakojo: „Lažų 
laikais mano gyvenimą (ūkį) atidavė kitam už nevalioj imą 
atlikti į dvarą baudžiavos dienas. . . Dabar aš ten nė iš tolo 
negaliu įsišnekėti apie duonos kąsnelį. Baigiu savo gyveni
mą po svetimus pastogius, vis alkana būdama".1

1P. Ruseckas, Baudžiava, Kaunas, 1936, p. 108.
2 CVIA, f. 439, ap. 18, b. 759.
3 Lietuvos TSR istorija, t. II, Vilnius, 1963, p. 41.

Valstiečių priešinimasis dvarininkams tęsėsi ir po baudžia
vos panaikinimo, peraugdamas į 1863 m. sukilimą. Vienas iš 
sukilimo židinių buvo ir centrinė bei rytinė Žemaitija, ypač 
Telšių, Šiaulių, Raseinių apskričių valsčiai. 1862 m. pabai
goje, kaip rodo karinio Vilniaus gubernatoriaus M. Murav
jovo archyvo duomenys, Raseinių apskrityje veikė apie 
20 valstiečių, ginkluotų šautuvais, pistoletais, kirviais ir ša
kėmis. Sekančių metų pavasarį sukilimas išsiplėtė, įgavo 
labiau organizuotą pobūdį. Raseinių apskrityje veikė B. Ko- 
lyškos vadovaujamas būrys. Jį paremdami, bruzdėjo aplin
kinių valsčių valstiečiai.1 2

Istoriniai šaltiniai3 liudija, kad netoli nuo Eržvilko esan
čiame Batakių valsčiuje su carine kariuomene balandžio 15 d. 
susidūrė B. Jablonovskio—Dluskio vadovaujamas sukilėlių 
būrys, o sukilėliams pralaimėjus šiaurinėje ir centrinėje Lie
tuvoje, dalis A. Mackevičiaus būrių buvo priversti trauktis 
pietvakarių link, kur dar nespėjo įsiviešpatauti carinė ad
ministracija ir kariuomenė. Vienas iš šių atsitraukimo kelių 
ėjo pro Eržvilką. Didelio sukilėlių skaičiaus pasirodymas 
Eržvilko apylinkėse, be abejo, turėjo įtakos valstiečių akty
vumui bei pasipriešinimui išnaudotojams.

Sunku šiandien ką konkretaus pasakyti apie 1863 m. įvy
kius Eržvilko apylinkėse, tačiau senesnės kartos žmonių pri
siminimai leidžia teigti, kad liaudies kova prieš pavergėjus 
neaplenkė ir šio mūsų krašto kampelio. Senų eržvilkiškių 
pasakojimuose minimas Lendrynės kaimo valstietis Bružas, 
dalyvavęs mūšyje su carine kariuomene prie Viduklės, mū
šis Paupyje (apie 7 km nuo Eržvilko), minima taip pat ir 
Tauršilio pušis, po kuria caro budeliai korę sukilusius vals
tiečius.
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Sukilime dalyvavę apie dešimt eržvilkiškių jaunuolių, ku
rių daugelis mokėsi Šiaulių gimnazijoje. Juozas Toliušis 
(1843—1911) iš Užakmenių k., Jonas Gudavičius iš Stepo- 
navo ir kiti, įsigiję ginklų, išėjo į miškus su kitais Šiaulių 
miesto sukilėliais. Sukilimą numalšinus, jiems teko kurį laiką 
slapstytis ir išvykti dirbti toliau nuo gimtųjų vietų1.

1 Valstybinės respublikinės bibliotekos rankraštynas, f. 66.
2 CVIA, f. 378, b. 645, p. 84—87.

Nepaisant įvykdytos reformos ir 1863 m. sukilimo pasek
mių, valstiečių kova dėl žemės nesiliovė, pasireikšdama 
skundais, atskirais bruzdėjimais. 1863 m. aktyviai priešinosi 
carinei administracijai ir dvarui minėto Lapgirių dvaro vals
tiečiai, protestuodami prieš dvigubą apiplėšimą. Be išperka
mųjų mokesčių, iš jų buvo reikalaujama mokėti mokestį ir 
duoklę produktais. 1868—1869 m. didelėje Lietuvos dalyje 
buvo nederlius ir daug kur valstiečiai prasiskolino dvarui. 
Likviduojant stambias nepriemokas, valstiečių turtas buvo 
masiškai pardavinėjamas iš varžytynių. Įnirtingo valstiečių 
pasipriešinimo atvejų būta ir netolimose Eržvilko apylinkė
se. 1879 m. judėjo kaimyninis Batakių valsčius. Kai Raseinių 
apskrities teismo antstolis su policininkais, keturiais pasienio 
sargybiniais, Batakių viršaičiu ir seniūnais atvyko į vieną 
sodybą iškelti valstiečių, tai surado ją lyg tvirtovę, pasiruo
šusią apsiausčiai. Tik atvykus pasienio karinei komandai, 
valstiečiai buvo palaužti, o jų šeimos jėga iškeltos iš sody
bų. Nors bruzdėjimai ir būdavo nuslopinami, tačiau jie rodė 
nepaliaujamą liaudies pasipriešinimo jėgą.1 2

Ne geresnė valstiečių padėtis buvo ir po kelių dešimčių 
kapitalizmo vystymosi Lietuvoje metų. Valstiečiams stigo že
mės, nes gyventojų skaičius išaugo beveik pusantro karto.

Eržvilko valsčiuje, kuris tuo laiku įėjo į Raseinių apskri
ties sudėtį, XIX a. pabaigoje pastebime ryškų kapitalistinių 
santykių vystymąsi, pasireiškusį visų pirma žemės prekin
gumo augimu ir valstiečių diferenciacija. 1884 m. bendras 
dirbamos žemės plotas Eržvilko valsčiuje sudarė per 
13 tūkst. dešimtinių, kuris buvo dalomas į 962 sklypus. Di
desnių kaip 10 deš. buvo 466 sklypai, nuo 5 iki 10 deš.— 
80, nuo 1 iki 5 deš.— 392, mažiau kaip 1 deš.— 24. Iš bendro 
skirtinių žemės sklypų ploto 741 dešimtinę vieni savininkai 
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nusipirko iš kitų. Tuo laiku dirbamos žemės vienos dešim
tinės kaina siekė iki 65 rb., dešimtinės nuomos kaina me
tams— 10 rb. Tokiu aukštu žemės prekingumo (skaičiuojant 
vienai dešimtinei) lygiu Eržvilko valsčius užėmė antrą vie
tą (po Šimkaičių) Raseinių apskrities pirmos zonos šešių 
valsčių tarpe. 1884 m. Eržvilko valsčiuje gyveno 5474 gy
ventojai1. 1893 m. gyventojų skaičius jau siekė 8401, 
t. y. padidėjo per nepilnus devynerius metus 2927 gyvento
jais. Tuo tarpu dirbamos žemės kiekis liko beveik toks pat 
arba padidėjo labai nežymiai. Atitinkamai vyko ir tolesnis 
sklypų skaidymasis. Žemės savininkų, valdžiusių 20 ir dau
giau dešimtinių, buvo 275, nuo 10 iki 20 deš.— 286, nuo 3 iki 
10 deš.— 367, mažiau kaip 3 — 193, bežemių valstiečių buvo 
320, o 1800 deš. žemės pateko iš vienų rankų į kitas tiesio
giai perkant arba parduodant1 2. 1900 m. Eržvilko valsčiuje 
gyveno 11 347 gyventojai. Bendras sklypų skaičius siekė 
1406, atitinkamai turintieji 20 ir daugiau deš.— 244, nuo 10 
iki 20 deš.— 518, nuo 3 iki 10 deš.— 604. Tais pačiais metais 
Eržvilko valsčiuje buvo 896 bežemiai3. Matome, kad per 
7 paskutiniojo XIX a. dešimtmečio metus ypač smarkiai iš
augo mažažemių ir bežemių skaičius.

1 Памятная книжка Ковенской губернии, Ковно, 1883, сто. 270.
2 Памятная книжка Ковенской губернии, Ковно, 1893, стр. 286.
3 Памятная книжка Ковенской губернии, Ковно, 1900, стр. 64—65.

Ne tik bežemiams valstiečiams, bet ir daugeliui vargin
gųjų valstiečių neužtekdavo duonos iki sekančio derliaus. 
Jie brido į skolas buožėms ir dvarininkams, atidirbdami už 
procentus, slėgė juos išpirkos bei valstybiniai mokesčiai, 
kurie valstiečiams buvo didesni negu dvarininkams. Žemės 
ūkio darbininkų, vargingųjų valstiečių, dirbusių pas buožes 
ir dvarininkus, padėtis buvo labai sunki. Darbo diena vasarą 
trukdavo nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro, dažnai po 
15—18 valandų per dieną. Žemės ūkio darbininkų užmokes
tis būdavo 15—45 rb pinigais ir šiek tiek natūra, o kume
čiams buvo mokamas dar mažesnis darbo užmokestis — 
daugiausia natūra.

Dvarininkų ir buožių priespauda, sunkios darbo sąlygos, 
labai mažas darbo užmokestis vertė Lietuvos kaimo var
guomenę ieškoti uždarbių Rusijos pramoniniuose centruose 
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ir užsienyje, kėlė liaudies mases į kovą prieš išnaudotojus. 
Tai rodo 1905—1907 metų revoliucinių įvykių atspindžiai, 
palietę ir Eržvilko gyvenimą.

1905—1907 METŲ ĮVYKIAI ERŽVILKE

VACLOVAS ANUŠKEVIČIUS

Sunki ekonominė padėtis, nacionalinė priespauda, caro ad
ministracijos savivaliavimas buvo pagrindinės priežastys, 
paskatinusios Eržvilko darbo žmones kilti į aktyvią revoliu
cinę kovą. Nemažą vaidmenį, formuojant pažangiųjų eržvil- 
kiškių pasaulėžiūrą, ugdant jų revoliucinį sąmoningumą, su
vaidino socialdemokratinė ir revoliucinė literatūra. 1900 m. 
gruodžio mėnesį užsienyje išėjusios „Iskros" vienas iš gabe
nimo kelių į Rusiją ėjo per Jurbarką. Spaudos gabentojai 
neretai sieną pereidavo netoli Eržvilko apylinkės kaimų, to
dėl dalis gabenamos socialdemokratinės bei revoliucinės 
literatūros buvo slepiama Eržvilko ir Gaurės apylinkės miš
kuose. Archyvuose išlikę žandarmerijos pranešimai iš Jur
barko valsčiaus rodo didelį „Iskros" bei kitos revoliucinės 
literatūros paplitimą Eržvilko apylinkėse 4

Atsišaukimus ir kitą revoliucinę spaudą Eržvilko valsčiu
je platino J. Šveistys (1889—1959) ir Kl. Meškauskas. To 
meto reakcinėje spaudoje jie laikomi nepatikimais „cicili- 
kais", įvairių sueigų ir riaušių organizatoriais. Kovos su 
carizmu skatintojai buvo pažangūs ir žinomi visoje apylin
kėje žmonės — gydytojas Pranas Gudavičius 1 2 iš Steponavo 
vienkiemio, valstietis Pr. Šveistys iš Garšvilų k. ir kt. Jie 
aiškino žmonėms caro valdžios neteisybes, agitavo už revo
liucinius veiksmus, palaikė ryšius su revoliucingai nusitei
kusiais studentais, besimokančiais Peterburge, ir su Šiaulių 
miesto revoliuciniais demokratais. Šiauliečiai aprūpindavo 
eržvilkiškius atsišaukimais, proklamacijomis ir kita nelegalia

1 Ch. Kap lana s, Lenininė „Iskra" Lietuvoje,—„Komjaunimo tiesa", 1967, 
balandžio 27.
2 Jo tėvas Jonas Gudavičius dalyvavo 1863 m. sukilime, žr. šio leid. 25 p.
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socialdemokratine ir marksistine literatūra. Kartą iš Šiaulių 
eržvilkiškiai parsigabeno net 1,5 pūdo nelegalios literatūros 1.

1 A. Banytė, 1905—1907 metų revoliucijos atgarsiai Eržvilke.—„Leninie
čio balsas" (Skaudvilė), 1959, gegužės 27.
2 Ten pat.
3 Sukilimo organizatorių teismo kaltinamajame akte minimos dvi proklama
cijos: „Ko nori Lietuvos socialdemokratai?" ir „Lietuvos valstiečių, susirin
kusių Vilniuje 1905 m. lapkričio 28 d., nutarimai", žr. Tado Vrublevskio 
archyvą, Lietuvos TSR Mokslų akademijos centrinės bibliotekos rankraščių 
skyriuje, f. 155—154.

1905 m. lapkričio 28 d. Eržvilke įvyko valstiečių sueiga, 
kur buvo reikalauta demokratinių laisvių, nuspręsta vyti ca
rinius valdininkus iš Eržvilko. Tačiau atviro pasipriešinimo 
prieš carizmą pradžia laikoma gruodžio 8-oji. Tą dieną Erž
vilko gyventojai iš ankstyvo ryto laukė atvažiuojant žmonių, 
kurie turėjo papasakoti apie revoliucinius bruzdėjimus Lie
tuvoje. Susijaudinę jie klausėsi kalbėtojo. Agitatorius, pasa
kodamas apie revoliucinius įvykius, kalbėjo ir apie žemę. 
Agitatoriaus pavardė tikrai nežinoma. Spėjama, kad tai bu
vęs rašytojas K. Jasiukaitis 1 2. Mitingas vyko miestelio aikš
tėje, prie špitolės. Žmonių sambūris šalia bažnyčios nedavė 
ramybės kunigui ir jis stengėsi sutrukdyti, tačiau susirinku
sieji atidžiai klausėsi agitatoriaus kalbos, šaukė „Salin carą!".

Po tokios maištingos prakalbos būrys aktyviausiųjų vals
tiečių ir darbininkų, minios lydimi, išmetė iš valsčiaus ir 
ligoninės caro portretą, nuplėšė iškabas, uždarė paštą, mo
nopolį, išvijo uriadniką, platino proklamacijas3. Išvijus 
uriadniką, miestelis liko be valdžios. Apylinkės žmonės iš
rinko trijų asmenų valsčiaus komitetą. Tiksliai visi išrinkto 
komiteto nariai nežinomi, tačiau į šį komitetą įėjo revoliu
cingai nusiteikę ir turintys pasitikėjimą žmonės — St. Guda
vičius ir P. Šveistys. Gyventojai pakluso išrinktam komite
tui. Vyrai prašė ginklo, kiti net patys jį įsigijo. Organiza
vosi revoliucinis būrys. Komitetas su būriu ginkluotų gyven
tojų rengėsi eiti į pagalbą jurbarkiškiams, o paskui atvirai 
stoti prieš kariuomenę, kuri slopino revoliucinį judėjimą 
Raseiniuose. Eržvilkiškiai, kaip ir kitų Lietuvos vietovių gy
ventojai, buvo pasiruošę ginklu kovoti prieš caro valdžią, 
bet jie neturėjo ryžtingos bolševikinės vadovybės. Vietiniai 
revoliucingai nusiteikę darbininkai ir valstiečiai, kuriems 
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didelę įtaką turėjo socialdemokratinių pažiūrų vietos inte
ligentai, maištaudami kėlė buržuazinei demokratinei revo
liucijai būdingus reikalavimus, apsiribojo revoliuciniu judė
jimu savo valsčiuje, nesukūrė gerai ginkluotų būrių. Tai 
buvo viena iš šio judėjimo nuslopinimo priežasčių.

Revoliucinis komitetas gyvavo neilgai. Jau sekančių metų 
sausio mėnesio viduryje Eržvilką pasiekė žinia apie artėjan
čius raitus kazokus, kurie vežėsi net 5 patrankas. Vieni gy
ventojai išsigando, bėgo į mišką slėptis, kiti siūlė pulti kazo
kus. Komitetas atsisakė nuo atviros kovos su kariuomene ir 
nutarė pasitraukti. Komiteto nariai bausmės nesitikėjo, ka
dangi komitetas nebuvo įvykdęs nei vieno mirties nuospren
džio. Tiesa, felčerį Ivaną Uskovą buvo uždarę į kamerą.

Kariuomenė pasuko į P. Šveisčio ūkį, tikėdamasi rasti 
komiteto organizatorius. Kazokai žiauriai elgėsi su senuku 
tėvu. Vieną radę namuose, reikalavo išduoti sūnus, ginklus 
ir papasakoti, kur slapstosi kiti maištininkai. Ieškojo kai
muose ir kitų sukilimo organizatorių, o rytojaus dieną kazo
kai prievarta varinėjo gyventojus į susirinkimą Eržvilke, kur 
atamanas pasakė pilną grasinimų kalbą.

Sukilimo organizatoriams buvo iškelta byla. Juos įskun
dė žandarų agentas felčeris I. Uskovas A. Jau sekančią dieną 
jis nuvyko į Jurbarką ir pranešė žandarų karininkui apie 
įvykius Eržvilke. Prasidėjus tardymui, keletas aktyviausių 
dalyvių pabėgo į Ameriką. Prokuratūra kaltino net 10 asme
nų, bet, remiantis Vilniaus teismo rūmų prokuroro kaltina
muoju aktu, surašytu 1908 m. gegužės 28 d.1 2, prieš teismą tu
rėjo stoti tik 6:

1 Norėdamas nusikratyti savo konkurentu, gyventojų tarpe populiariu gy
dytoju Pranu Gudavičium, Uskovas įskundė ir jį, bet P. Gudavičius įrodė 
sukilimo dienų buvęs išvežtas pas ligonį.
2 Duomenys paimti iš advokato Tado Vrublevskio minėto archyvo, žr. LTSR 
MA Centrinės bibliotekos rankraštynas, f. 155—154, p. 4.

1. Kotryna Gudavičiūtė, Jono d., valstietė iš Steponavo 
vienkiemio.

2. Stasys Gudavičius, Petro s., valstietis iš Užakmenių k.
3. Pranas Sveistys, Juozo s., valstietis iš Garšvilų k.
4. Jeronimas Ambrozaitis, batsiuvys iš Eržvilko miesto.
5. Valentinas Kmita, Vinco s., batsiuvys iš Eržvilko miesto.
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6. Bronius Sipavičius, Mečislovo s., Maskvos universiteto 
studentas medikas iš Padratvinio dvarelio, Liolių valse.

Vienas iš sukilimo dalyvių St. Gotautas iki teismo mirė, 
du — J. Petraitis ir J. Skritskis emigravo į Ameriką, o A. Ba
bilius iš Balandžių k. sukilimo metu buvo dar nepilnametis, 
nors 3 mėn. buvo laikomas Tauragės kalėjime ir tik už už
statą paleistas. Už įvairaus dydžio užstatus iki teismo buvo 
paleisti ir kiti kaltinamieji L

Vilniaus Teismo rūmų išvažiuojamasis posėdis, sprendęs 
šią bylą, vyko Šiauliuose 1909 m. rugpiūčio 26 d. Teisiamuo
sius gynė žinomas Vilniaus advokatas T. Vrublėvskis ir Kau
no advokatas VI. Stašinskas1 2. Nors advokatai ir sumaniai 
gynė bei įrodė pagrindinių kaltinimo liudytojų I. Uskovo ir 
žmonos (be jų buvo dar 9) parodymų prieštaringumą, bet 
išteisinti pavyko tik B. Sipavičių, kaltinamą už maištingą 
kalbą mitinge ir vadovavimą. Jis įrodė, jog sukilimo dieną 
sirgęs ir buvęs namuose3. K. Gudavičiūtę nuteisė pusantrų 
metų tvirtovės, o likusius keturis po vienerius metus, įskai
tant iki teismo kalėtą laiką. Todėl V. Kmita (neįnešęs užsta
to, iki teismo buvo laikomas suimtas) po teismo buvo paleis
tas. Teismo rūmų sprendimas buvo apskųstas Senatui, bet 
šis advokato Stašinsko skundas buvo atmestas. Kadangi 
K. Gudavičiūtė po sukilimo jau buvo ištekėjusi už Boleslovo 
Gedvilos, augino du berniukus ir buvo nėščia, tai buvo mė
ginta ją gelbėti malonės prašymu carienei. Tačiau prašymas 
buvo atmestas ir K. Gudavičiūtei teko eiti į kalėjimą. Kalė
jime prieš laiką pagimdė negyvą kūdikį, o po kurio laiko, 
nepakėlusi sunkių sąlygų ir morališkai iškamuota, 1910 m. 
rugsėjo 25 d. Kauno kalėjime pasikorė. K. Gudavičiūtės-Ged- 
vilienės laidotuvės Eržvilke, nors ir griežtai žandarų prižiū
rimos, parodė revoliucingai nusiteikusių gyventojų vienybę 
ir virto neapykantos caro valdžiai demonstracija.

1 2r. A. Banytė, anksčiau min. str.
2 V. Stašinskas buvo II dūmos socialdemokratų frakcijos narys. Savo sesers 
ginti jį pakvietė tos pat frakcijos atstovas gyd. Pranas Gudavičius.
3 Revoliucine veikla jį kaltinti buvo pagrindo. Mat jis prieš caro valdžią 
yra kalbėjęs mitinguose gretimuose valsčiuose.

Nepaisant sunkių represijų, revoliuciniai bruzdėjimai Erž
vilke nenurimo. 1907 m. šiose apylinkėse vyko žemės ūkio 
darbininkų, bernų ir kumečių sukilimai, tačiau jie turėjo 
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daugiau ekonominį charakterį. Valstiečiai pasisakė prieš 
išperkamųjų mokesčių didumą, reikalavo laisvo naudojimosi 
ganyklomis, pievomis bei mišku. Pagrindinis Vasilčikovo ir 
Chruščiovo dvarų valstiečių reikalavimas buvo praplėsti 
servitutines teises.

„Naujoji gadynė" 1906 m. 7-me numeryje rašė: „Apie Erž
vilką, Raseinių paviete, sodiečiai iš dvarponių reikalauja 
miško troboms statyties. Vienas dvarininkas pasikvietė po
liciją ir miško medžiagos reikalaujantiems davė nagaikų. 
Raseinių paviete netoli Eržvilkos didelis dvarininkas Hruš- 
čovas nedavė valstiečiams medžiagos keliui taisyti. Vals
tiečiai nukirto kelis pagalėlius jo miške. Dvarininkas tele
grafavo gubernatoriui, kad valstiečiai pakėlė maištą. Atjojo 
80 dragūnų su trimis oficieriais. Hruščovas, matyt, ima iš 
Kuršo baronų pavyzdį"

Valstiečių bruzdėjimai tęsėsi visą 1907 m. pavasarį ir ap
ėmė beveik visus dvarininko Vasilčikovo ir Chruščiovo dva
rus. Jau 1905 m. revoliucijos metu eržvilkiškiai neteko bet 
kokio pasitikėjimo caru, o reakcijos metais nusivilia ir vals
tybės dūmą. Iš pradžių jie aktyviai siekė išrinkti į II-ąją 
valstybės dūmą savo delegatą, kuris gintų jų reikalus. Iš
rinkus gydytoją Praną Gudavičių, „už kurį eržvilkiškiai gal
vas guldė", paaiškėjo, kad dūmos delegatas negali turėti 
bent kiek didesnės įtakos net menkiausiems demokratiniams 
valstiečių reikalavimams įgyvendinti. Pažangieji krašto žmo
nės tebekėlė mintį, kad visuomenės pertvarkymo reikia 
siekti aktyvios kovos keliu.

Tuo metu tebepūto gyventojų tarpe socialdemokratų arba 
„cicilikų", kaip juos vadino kunigai, spauda, kuri neleido 
užsnūsti žmonių sąmonei ir jų revoliuciniam budrumui. Tai 
pažymi net klerikalinė spauda. „Prieš verbas Eržvilko „cici
likai" daug atsišaukimų prikreikė. Tuo pačiu laiku buvo 
irgi primėtyta atsišaukimų, kurstančių bernus streikuoti ir 
reikalauti nuo ūkininkų 8 valandų darbo. Pirmą ir antrą Ve
lykų dieną „cicilikai" dalino atsišaukimus, kurstančius pir
mą dieną gegužės nedirbti"1 2.

1 ,,Naujoji gadynė", 1906, Nr. 7, p. 106.
2 Ką veikia mūsų ,,cicilikai".—„Nedėldienio skaitymas", 1907, Nr. 20, p. 16.
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Socialdemokratų įtakos didėjimą rodo ir padažnėjęs vals
tiečių pasipriešinimas dvarininkams, kalbos prieš dvasiškų ą. 
Kaip pastebi lietuviški buržuaziniai laikraščiai, socialistai 
„nuolat skleidžia net ir veltui savo knygeles ir atsišaukimus. 
Todėl ir katalikai, jeigu nenori palikti užpakaly, turi visur 
skleisti savo idėjas, platinti spaudą, įsteigti katalikišką pra
džios mokyklą bei skaityklėlę, kur galėtų platinti savo ka
talikišką literatūrą." 1

1 „Šaltinis“, 1907, Nr. 25.
2 „Skardas", 1907, Nr. 20, p. 307.
3 „Nedėldienio skaitymas", 1907, Nr. 23, p. 183.
4 „Nedėldienio skaitymas", 1907, Nr. 29, p. 231—232.

Suaktyvėjusi kunigų veikla nenuslopino revoliucinės min
ties. 1907 m. eržvilkiškiai šventė Gegužės Pirmąją. „Skardas" 
rašė: „Balandžių sodžius, norint da buvo neatsėjęs, šventė 
pirmąją gegužės: iš 23 ūkininkų tiktai du teėjo į lauką 
dirbti"1 2.

Po panašių veiksmų kunigai nusprendė dar labiau suakty
vinti savo veiklą Eržvilke, šiame „cicilikų" centre. Buvo 
įsteigtas „Krikščioniško apšvietimo draugijos skyrius". Ta
čiau šitai mažai padėjo, nes tų pačių metų gegužės 20 dieną 
Kavolių kaimo gyventojas Kleopas Meškauskas ir kiti jo 
bendraminčiai Eržvilke per pamaldas šventoriuje garsiai 
skaitė „Skardą" ir aiškino kai kuriuos straipsnius žmonėms3. 
Buvo imtasi represijų. Norėdama padaryti galą atsišaukimų 
platinimui ir sutramdyti jų platintojus, valdžia darė kratas, 
tardė daugelį Eržvilko ir jo apylinkių gyventojų. 1907 m. 
liepos 5 d. iš Jurbarko atvažiavo žandarų rotmistras su 
antstoliu ir uriadnikais. Jie nuvažiavo į Užakmenius ir ten 
padarė kratą pas ūkininką J. Gudavičių. Radę pluoštą atsi
šaukimų, jį areštavo ir išvežė į Jurbarką. Tas pats rotmistras 
buvo pareikalavęs ištardyti J. Gudavičiaus draugus: K. Meš
kauską, Juškį, Starkį ir Aksamitauską 4.

Į pagalbą policijai ir kunigams atėjo dvarininkai ir buo
žės. Keršydami už valstiečių veiksmus 1905—1907 metų re
voliucijos metu, jie atleidinėjo iš darbo pažangiausius ir są
moningiausius darbininkus, pranešdami į valsčių, kad šių 
atleistųjų niekas į darbą nepriimtų. Kai kuriems bernams 
dvaruose buvo įvesti specialūs „bilietai" su žiniomis apie jų 
patikimumą. Panašioje padėtyje atsidūrė „nepaklusnūs“ ku-
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nigaikščio Vasilčikovo ir dvarininko Chruščiovo kumečiai 
ir bernai.

Tačiau, be reakcinių priemonių, valdžia buvo priversta 
griebtis ir kai kurių radikalesnių reformų, kad sumažintų 
politinę įtampą krašte ir nors laikinai atitrauktų mases nuo 
aktyvių revoliucinių veiksmų.

ŠIMTAMETE MOKYKLOS ISTORIJA

ALFONSAS PETRAITIS, ALGIMANTAS STRIAUKAS

Siekdama aktyviau rusinti mažąsias tautas, caro valdžia 
1863 m. patvirtino „Laikinas liaudies mokyklų taisykles Šiau
rės vakarų kraštui". Vilniaus generalgubernatoriaus įsakymu 
1864 m. buvo uždraustos iki tol veikusios parapijinės mokyk
los, kur buvo mokoma lietuviškai skaityti. Įsteigta liaudies 
mokyklų direkcija pradėjo rūpintis rusiškų pradinių mokyk
lų steigimu Kauno gubernijoje. 1865 m. kartu su kitomis 
66 mokyklomis buvo įsteigta pradinė mokykla ir Eržvilke L 
Ji buvo vadinama liaudies mokykla, turėjo tris skyrius. Mo
kykla dirbo smuklininko S. Mazinterio namuose. Tuose pa
čiuose namuose buvo ir smuklė. Mokslas trukdavo trejus 
metus. Mokslo metai prasidėdavo nuo lapkričio mėn. ir 
tęsdavosi iki gegužės mėn. Dėstomoji kalba iki 1906 m. buvo 
rusų kalba. Mokykloje mokė rusų kalbos, tikybos pagrindų, 
aritmetikos, istorijos. Pradžioje buvo vienas mokytojas Le
bedevas (grafo giminaitis). Pedagoginio išsilavinimo jis ne
turėjo, tik mokėjo skaityti ir rašyti. To jis buvo išmokęs iš 
dvaro guvernorių. 1870 m. Lebedevą pakeitė mokytojas 
A. Šaitanovas, kilęs iš Vologdos, turėjęs caro apdovanoji
mą (Šv. Stanislovo ordiną). Atsikėlus A. Šaitanovui, mokinių 
tėvams prašant, mokykla iš smuklininko namų perkelta 
į namus, buvusius dabartinės mokyklos teritorijoje. Pasta
tas turėjęs apie 8 m pločio ir 12 m ilgio. Šiauriniame jo šone

1 Ковенская губерния за время 1843—1893 г..,ьйьбно, 1893, стр. 117, 
347. & 
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buvo mokykla, o pietiniame — mokytojo butas. 1895 m. į šią 
mokyklą atkeltas antras mokytojas Michalkovas.

Pirmieji Eržvilko mokyklos mokytojai buvo įvairios so
cialinės kilmės: A. Šaitanovas— popo sūnus, Lebedevas — 
dvarininko giminaitis, Michalkovas — iš buržuazijos. Tik Šai
tanovas ir Michalkovas turėjo tinkamą mokytojo darbui 
pasiruošimą: vienas specialų vidurinį, o kitas — vidurinį iš
silavinimą. Visi jie aktyviai rėmė caro politiką. Reakcingiau
sias iš jų buvo Michalkovas. Labiausiai mylimas buvo moky
tojas Šaitanovas, Eržvilke dirbęs 35 metus (miręs 1903 m.). 
Šaitanovas pramoko lietuviškai, platino grožinę literatūrą, 
buvo gamtos mėgėjas, mokė vaikus skiepyti medelius, prie 
mokyklos užveisė sodą, įsteigė mokyklos bibliotekėlę (apie 
5C0 knygų) L Ir mokiniai, ir jų tėvai labiausiai nekentė mo
kytojo Michalkovo. Jis mušdavęs mokinius tiek liniuote per 
ranką, tiek kitais būdais. Nusikaltusius vaikus žiemos metu 
jis šaldydavęs lauke1 2. 4

1 Buvusių A. Šaitanovo mokinių P. Žičkaus, VI. Striauko prisiminimai.
2 Buvusių mokinių J. Šteimanto, Vyt. Simonavičiaus, Izid. Babiliaus prisi
minimai.

Mokyklą išlaikė valsčius savo lėšomis. Miško kurui jai 
duodavo Lapgirių dvaras. Šio dvaro savininkė Ana Chruš
čiovą ilgą laiką buvo mokyklos garbės globėja. Greta mo
kytojo ji pasirašydavo ir ant mokinių mokslo pažymėjimų. 
Retkarčiais Chruščiovą atvažiuodavo į Eržvilką. Tada ją pa
sitikdavo visa mokykla: ir mokytojai, ir mokiniai. Būdavo 
atvejų, kad globėja mokinius apdovanodavo riestainiais, 
saldainiais. Savo globojamais mokiniais ji nebuvo patenkin
ta, nes jie tarpusavyje kalbėjo lietuviškai, buvo mužikų 
kilmės.

Mokytojų materialinė būklė buvo nebloga. Pašaliniais dar
bais verstis nereikėdavo, šeimos nariai nedirbdavo.

Apie 1870—1875 m. Eržvilko apylinkėse pravestas vals
tybinės žemės dalijimas, vadinamas liustracija. Tuo metu 
mokykla gavo žemės sklypą (dabartinės mokyklos teritorijos 
ribose dešimtinę ir 674 sieksnius). Susirūpinta ir naujos mo
kyklos statyba (pastatyta 1880 m.). Prie senojo mokyklos 
namo rytinio galo pastatytas didžiulis priestatas, daug dides
nis už senąją mokyklą (apie 12 m pločio ir 25 m ilgio, 5 m 
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aukščio). Naujame pastate dviejose klasėse mokėsi 3 sky
riai. Mokiniai buvo susodinti į dešimtviečius suolus (iki šios 
mokyklos atidarymo mokiniai mokydavosi susėdę prie sta
lų). Kadangi mokinių skaičius padidėjo ir mokiniai ateidavo 
iš tolimų kaimų (net už 10 km), senoje mokykloje klasė pa
naikinta ir jos patalpose įrengta virtuvė su valgykla, moki
nių vadinama špižarnė Valgykloje mokiniai apsitarnauda
vo patys, mokytojų prižiūrimi.

Pamokos prasidėdavo 10—11 vai. ir tęsdavosi iki vakaro. 
Vadovėliais mokinius aprūpindavo mokykla. Rašymo prie
monių labai trūkdavo, nes popierius būdavo prabangos da
lykas. Mokiniai rašydavo ir piešdavo ant marmurinių lente
lių, rašydavo specialiu pieštuku, vadinamu grifeliu. Pramo
kę rašto, jie gaudavo neliniuoto popieriaus (susiliniuodavo 
patys mokiniai). Neretai vyresniųjų klasių gabiems moki
niams leisdavo mokyti pirmokus.

Šio laikotarpio mokinių buitis atitiko jų mokymosi sąly
gas. Į mokyklą mokiniai eidavo apsiavę naginėmis, kurpė
mis, apsirengę namų darbo kailiniais, milinėmis. Knygas at
sinešdavo terbose, parištose virvutėmis ir užsegtose sagomis. 
Ten pat įsidėdavo ir pietus. Mokykloje jie gaudavo nemoka
mai karšto vandens. Nusikalusiems ar ko neišmokusiems bū
davo atimama teisė valgyti pietus. Pietus jiems grąžindavo 
sekančią dieną. Tai būdavo galima padaryti todėl, kad moki
niai, atėję į mokyklą, pietus visada pasidėdavo valgykloje, 
kurią prižiūrėdavo budintieji mokiniai ir sargas1 2.

1 Buvusių mokinių J. Šteimanto, V. Simonavičiaus, J. Atkočaičio prisimi
nimai.
2 Buvusių mokinių J. Šteimanto, V. Simonavičiaus, J. Atkočaičio prisimi
nimai.

Eržvilko mokykloje iki pirmojo pasaulinio karo buvo luo
minis skirtumas. Išduodant mokyklos baigimo pažymėjimus 
įrašydavo, kad mokinys bajorų, valstiečių ar darbininkų kil
mės. Pavyzdžiui, 1895 m. VI. Striaukui, 1897 m. J. Toliušiui 
išduotuose pažymėjimuose įrašyta, kad jie valstiečiai, o sta
liaus vaikui Vyt. Simonavičiui (1912 m.) — bajoras.

1895 m. Eržvilko liaudies mokykla perorganizuota į dvi- 
klasę liaudies mokyklą. Joje buvo penki skyriai. Mokyk
loje pradėjo dirbti du mokytojai (Michalkovas, Šaitanovas, 



36

vėliau Nastia Kaziola, Lida Nagrudskaja). Vienas mokytojas 
mokė du tris skyrius. Tuo laikotarpiu praplėstas mokyklos 
priestatas: įrengtas sargo butas, mokytojo butas ir klasė. 
Mokinių skaičius dviklasėje mokykloje išaugo iki 150. Dvi- 
klasė mokykla Eržvilke veikė iki 1914 m. Tada mokytojai 
mokinius ruošdavo ir privačiai. Egzaminus mokiniai turėda
vo laikyti Jurbarke, vėliau pačiame Eržvilke (kai buvo du 
mokytojai), tačiau pažymėjimus išduodavo Raseinių apskri
ties mokykla. Sprendžiant iš mokslo pažymėjimų registraci
jos numerių, mokyklą baigdavo nedaug mokinių: per 30 me
tų vos šimtas *. Dauguma mokinių eidavo į mokyklą vos vie
ną dvi žiemas, kol pramokdavo skaityti ir rašyti.

Po mokytojo Šaitanovo mirties 1903 m. į Eržvilką atsiųstas 
naujas mokytojas Romančiukas, o Michalkovas paskirtas 
vedėju. Pradėjus mokyti lietuviškai 1906 m., Michalkovas 
pasitraukė iš Eržvilko, jo vieton atkeltas mokytojas A. Tre
čiokas, baigęs Veiverių mokytojų seminariją. Tai buvo pa
žangių pažiūrų žmogus. Jo dėka mokykla tapo pažangių 
idėjų skleidimo židiniu. Susirūpinta ir mokyklos inventoriaus 
gerinimu: dešimtviečiai suolai perdirbti į triviečius. Moky
tojas Trečiokas Eržvilke dirbo neilgai. Jis mirė nuo širdies 
smūgio. Po jo mirties mokykloje dirbo mokytojai Kuzmic
kas ir Stelmokas...

1913 m. senasis Eržvilko mokyklos namas jau buvo netin
kamas. Jis buvo parduotas J. Toliušiui. Tais metais prie se
nosios mokyklos pastatytas atskiras medinis namas, kuris ir 
dabar Eržvilke tebėra ir priklauso mokyklai. Senąjį namą 
1916 m. J. Toliušis nusigriovė.

Po spaudos draudimo panaikinimo ir 1905 m. revoliucijos 
Eržvilke pagyvėjo kultūrinis gyvenimas, meninė saviveik
la. 1912 m. pas J. Norkų pastatytas pirmas vaidinimas „Gud
ri našlė". Tokie vaidinimai tuo laikotarpiu buvo statomi ir 
kituose aplinkiniuose kaimuose (pas St. Gudavičių Užakme- 
nių kaime, Lenkčių kaime ir kitur). Šitas kultūrinis darbas 
greitai persikėlė ir į Eržvilko mokyklą. 1913 m. senajame 
mokyklos pastate išardyta siena, pertverianti klases, įreng
ta didelė salė su scena. Mokykla tapo liaudies kultūrinio 

1 1893 m. mokytojo Šaitanovo VI. Striaukui išduoto pažymėjimo nume
ris 96, o 1897 m. J. Toliušiui — 105.
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darbo židiniu: joje buvo rengiami vakarai, skaitomos paskai
tos. Čia pastatyta Landsbergio-Žemkalnio „Tadas Blinda", 
Vilkutaičio-Keturakio „Amerika pirtyje" ir kiti veikalai.

Be to, šiuo laikotarpiu Eržvilko apylinkėse keletą metų 
veikė ir nelegalios lietuviškos daraktorinės mokyklos. Rim
šų k. pas J. Ruibį 1908—1912 m. jo brolio kunigo Jono Rui- 
bio samdoma mokytoja Ona Virkutytė mokydavo iki 18 mo
kinių. Lenkčių k. pas Staškų vaikus mokė Staškienės brolis 
Iz. Mačijauskis. 1913 m. čia mokėsi 13 vaikų. Tokias mo
kyklas organizuodavo, nenorėdami vaikų mokyti rusiškai 
arba dėl tolumo į Eržvilką L

Pirmojo pasaulinio karo metu švietimo darbas Eržvilke 
susilpnėjo: sumažėjo mokinių skaičius, nesant lėšų remontui, 
mokykla įsikūrė pas privačius asmenis (Pr. Celkų, Galbogį 
ir kitus). Karo ir pirmaisiais pokario metais Eržvilke dirbo 
tiktai vienas mokytojas Serbentą.

Nuo 1920 m. Eržvilke dirbo jau trys mokytojai (Užupis, 
Serbentą, Aušra ir kt.), o visame valsčiuje 1923 m. jau buvo 
aštuonios pradžios mokyklos su 12 mokytojų ir apie 300 mo
kinių. Švietimu rūpinosi ir žydai, privačiai prie sinagogos 
turėję savo mokyklą 1 2.

1 Pagal J. ir Kl. Ruibių, J. Šteimanto ir S. Skrodenio pasakojimus.
2 LTSR Centrinis valstybinis archyvas (toliau CVA) f. 391, ap. 6, b. 88.
3 Ten pat, b. 233.

1922 m. tolimesniu liaudies švietimu ėmė rūpintis patys 
eržvilkiškiai. Po 1922 m. žemės reformos, išparceliavus Dir
vonų dvarą, Eržvilko valsčiaus savivaldybė gavo buvusio 
dvarininko Chruščiovo ligoninės pastatą prie Balandinės 
miško Dirvonų kaime. Namas statytas 1891 metais, 38,88 m 
ilgio, 12,90 m pločio. Valsčiaus savivaldybė, vietinių gyven
tojų prašoma, nutarė šį pastatą ir prie jo esantį žemės sklypą 
perduoti mokyklai. Iš pradžių čia buvo projektuojama prie 
pradžios mokyklos įkurti kurio nors amato skyrių. Tačiau, 
gyventojų prašoma, valsčiaus savivaldybė 1922 m. rugsėjo 
1 d. šiame pastate atidarė nepilną vidurinę mokyklą. Ta mo
kykla iki 1925 m. sausio 1d. buvo išlaikoma gyventojų ir 
valsčiaus savivaldybės lėšomis3.

Tokiu būdu 1922 m. Eržvilke liaudies švietimo darbas pa
gerėjo. Be pradinės mokyklos, miestelyje buvo ir keturkla
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sė progimnazija. Buvusios ligoninės patalpose įrengtos visos 
keturios klasės, rekreacijos salė, mokytojų kambarys, raš
tinė, mokinių arbatinė, mokyklos direktoriaus ir sargo butai. 
Be to, prie mokyklos dar buvo pagalbiniai pastatai (malkinė, 
tvartai, rūsys). Gauti mokyklos pastatai įvertinti 406 000 litų, 
o žemė — 1250 litų.

Įkurta Eržvilko nepilnoji vidurinė mokykla tapo populia
ri gyventojų tarpe. Tai buvo didelis žingsnis šio krašto liau
dies švietimo srityje, turint galvoje, kad 1922 m. Lietuvoje 
iš viso veikė tik 66 vidurinės mokyklos, turėjusios 253 kla
ses, 466 mokytojus ir 7991 mokinįTuo metu Eržvilko vidu
rinėje mokykloje mokėsi apie 70 mokinių (be pradinės mo
kyklos). Mokyklai vadovavo ir prisidėjo prie jos įkūrimo 
pirmasis jos direktorius Vincas Kairys, kilęs iš Skliausčių 
kaimo, mokęsis Eržvilko pradinėje mokykloje, Liepojos gim
nazijoje ir Dorpato (Tartu) universitete. Vincas Kairys buvo 
klerikalų priešas Eržvilke. Už ateistines pažiūras ir demokra
tinių idėjų platinimą vietinio klebono įskųstas Plechavičiui 
ir krašto apsaugos ministrui Dirmantui. Jų pastangomis 
V. Kairys 1927 m. iš Eržvilko buvo iškeltas 1 2. Mokytojų ko
lektyvą sudarė keturi mokytojai (tame skaičiuje ir kuni
gas— tikybos dėstytojas). Pastarajam buvo daugiausia mo
kama (už vieną tikybos pamoką 1924 m. gaudavo 11 litų). 
Mokytojai dėstomuosius dalykus pasiskirstę taip: V. Kairys 
dėstė geografiją, aritmetiką, algebrą, gamtą; M. Puplesaitė- 
Jurkauskienė — lietuvių ir vokiečių kalbas; J. Jurgilas — 
istoriją ir visuomeninius mokslus, gamtą, lotynų kalbą, fizi
nį lavinimą, dailyraštį; Pocevičius — tikybą 3. Vėliau dar čia 
dirbo ir I. Kristašaitė-Racėnienė.

1 CVA, f. 391, ap. 2, b. 2110.
2 CVA, f. 384, ap. 3, b. 150, p. 287.
3 CVA, f. 391, ap. 6, b. 519.

Pagrindine baze, ruošiančia mokinius vidurinei mokyklai, 
buvo Eržvilko pradinė mokykla. Joje tada mokėsi apie 
100 mokinių. Pradinę mokyklą mokiniai lankydavo neregu
liariai. Mokslo metai dažnai prasidėdavo nuo lapkričio 1 d., 
kai baigdavosi gyvulių ganymo sezonas. Dauguma mokinių 
į mokyklą eidavo klumpėti, o šiltesniam orui esant, ir basi. 
Kiek padoriau atrodydavo progimnazijos mokiniai. Kai ku
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rie iš jų turėdavo uniformas. Neturtingų mokinių šelpimu iš 
dalies rūpindavosi tėvų komitetas ir mokykla. Dažnai mo
kytojų iniciatyva buvo rengiami vakarai ir surinktos lėšos 
skiriamos neturtingiems mokiniams. Už šiuos pinigus būdavo 
perkami vadovėliai, rūbai. Iki mokyklos uždarymo veikė 
mokinių kooperatyvėlis, aptarnaujamas pačių mokinių, pre
kiavęs pieštukais, sąsiuviniais.

Eržvilko vidurinioji mokykla (taip ji buvo tituluojama do
kumentuose) turėjo skurdžią mokymo bazę. Net 1933 m.,( 
t. y. po dešimties gyvavimo metų, joje buvo 66 suolai, 
6 spintos, 10 kėdžių, 5 stalai ir 4 kryžiai. Visas mokyklos in
ventorius įkainotas 6248,75 lito. Keletą metų mokykla iš 
valstybės negaudavo jokio inventoriausL 1933 m. buvo 
1024 knygos (3201 lito vertės). Jos, įrištos pačių mokinių, 
sudarė „gimnazijos biblioteką". Švietimo ministerija mokyk
los knygomis neaprūpindavo. Jų mokyklai kartais paaukoda
vo Eržvilko apylinkių inteligentai, pažangesni žmonės.

Iki 1933 m. Eržvilko mokyklos neturėjo jokio muzikos 
instrumento. Tik 1933 m. vidurinio mokslo departamento di
rektorius sutiko nupirkti Eržvilkui iš Kauno antros vidurinės 
mokyklos „Masalskio" firmos 450 litų vertės fisharmoniją.

Iškėlus iš Eržvilko direktorių V. Kairį, mokyklai ėmė va
dovauti A. Virkietis. 1928 m. mokykloje veikė dvi mokinių 
organizacijos — ateitininkai ir varpininkai. Šios organizacijos 
mokinių tarpe neturėjo pasisekimo ir greit iširo. Nepaisant 
mokyklos direktoriaus nusiskundimų švietimo ministrui ir 
tai, kad buvo įvestos taisyklės, draudžiančios slaptus moki
nių susirinkimus, mokykloje vyravo pažangios pažiūros, bu
vo platinama antifašistinė literatūra. Neturėjo pasisekimo 
tais laikais ir skautai.

1928 m. birželio 6 d. Ministrų Tarybos nutarimu uždaryta 
14 vidurinių mokyklų. Lietuvoje liko tik 28 valdiškos vidu
rinės mokyklos. Į tų laimingųjų tarpą pateko ir Eržvilkas. 
Tačiau „Projektuojamų ateities penkių metų darbo plane 
1930—1934 m. m." Eržvilko progimnazija buvo įrašyta į lik- 
viduotinų mokyklų sąrašą. Nepaisant visuotinio eržvilkiškių 
susijaudinimo ir pastangų išgelbėti savo mylimą mokyklą, 
nepaisant tėvų komiteto ir tėvų prašymų prezidentui ir 

1 CVA, f. 391, ap. 2, b. 2334.
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švietimo ministrui, mirties nuosprendis mokyklai buvo pasi
rašytas. Motyvuodama tuo, kad Eržvilke per daug inteligen
tų, kad mokykloje nepakankamas skaičius mokinių (1932 m. 
ketvirtąją klasę baigė 9 mokiniai), valdžia stengėsi pakirsti 
mokyklą ne iš viršaus, bet iš šaknų — mokyklos panaikini
mą pradėjo nuo žemesnių klasių,— uždarė pirmąją klasę. 
1932—1933 mokslo metų gale mokykloje dirbo 7 mokytojai 
(du su aukštuoju išsilavinimu, du su nepilnu aukštuoju ir 
trys su specialiu viduriniu), mokėsi 65 mokiniai ir buvo 
4 klasės. Mokyklos uždarymas prasidėjo nuo 1933 m. rug- 
piūčio mėn. 1 d. ir tęsėsi iki 1935 m. Per tą laikotarpį mokyk
la iš valstybės jokios paramos negavo. Mokyklos tėvų ko
mitetas rūpinosi, kad Eržvilke vietoje nepilnos vidurinės 
mokyklos būtų įsteigta amatų mokykla. Buvo pageidaujama, 
kad ši mokykla turėtų metalo apdirbimo mokyklos profilį. 
Švietimo ministerija ir šito tėvų komiteto ir valsčiaus savi
valdybės prašymo nepatenkino.

1935 m. Eržvilko vidurinė mokykla galutinai likviduota. 
Šiame provincijos užkampyje ji buvo populiari tiek savo 
mokymo darbu, tiek gražiomis visuomeninėmis tradicijomis. 
Mokykloje kasmet vykdavo medelių sodinimo šventės, jų 
metu apsodinamos apylinkės pakelės. Buvo rengiami vaka
rai, deklamuojami eilėraščiai, pasirodydavo choristai. Užda
rius šią mokyklą, apylinkėje dar mažu žiburėliu švietė pra
džios mokykla. Nuo 1935 jn. joje veikė 6 skyriai. Būdinga, 
kad visame Eržvilko valsčiuje per 16 buržuazijos valdymo 
metų pradžios mokyklų nepadaugėjo. 1938 m. valsčiuje 
buvo 8 pradinės mokyklos, jose dirbo 15 mokytojų. Pačiame 
Eržvilko miestelyje tais metais dirbo 4 mokytojai, mokyklą 
lankė 316 mokinių1. 35% šių mokinių mokyklą lankė vasa
rą, 80% bendro mokinių skaičiaus mokėsi žemesniuose 
skyriuose. Tik 60 mokihių mokėsi naujai įsteigtuose V ir 
VI skyriuose. Tolimesniam eržvilkiškių mokymuisi mieste
lyje galimybių nebuvo. Artimiausios gimnazijos buvo už 
25—35 kilometrų.

1 CVA, f. 391, ap. 3, b. 2543, p. 46.

1937—1938 metais pablogėjo ir pradžios mokyklos būklė 
Eržvilke. Senasis pastatčį^mė irti, o buvęs vidurinės mo
kyklos pastatas dėl tolumo nuo miestelio, pelkėtos ir miš
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kingos aplinkos mokyklai buvo nepatogus ir nehigieniškas. 
Dėl to 1937 m. buvo susirūpinta tipinės šešių skyrių mo
kyklos pastato projektavimu. Dėl naujos mokyklos statybos 
daug pasidarbavo tėvų komitetas, vadovaujamas jo pirminin
ko Pr. Šveisčio, pradžios mokyklos vedėjai J. Kurlinkus, Va- 
linčius, pažangieji Eržvilko apylinkių gyventojai K. Gramai- 
la, J. Toliušis ir kiti. Pradžios mokyklos pastatas buvo stato
mas 1938—1939 m.

Kultūrinis darbas mokykloje apsiribojo retkarčiais rengia
mais vakarėliais, parodėlėmis, sporto pasirodymais. Čia daug 
pasidarbavo mokyklos vedėjas J. Kurlinkus, 1938 m. prie 
mokyklos įrengęs pirmą sporto prietaisyną. Šis įrenginys 
turėjo didelį pasisekimą mokinių ir jaunimo tarpe. Šių kul
tūrinių priemonių dėka sumažėjo girtuokliavimas, miestely
je puikiai išsivertę keturi restoranai neteko dalies savo 
lankytojų. Tuo metu mokykloje dirbo O. Januškevičienė, 
J. Petraitytė-Paunksnienė, J. Liaukus, P. Dirginčiūtė-Trmkie- 
nė, Alt. Pranulis, S. Miniatienė.

Niekada neužmirš buvę Eržvilko pradžios mokyklos moki
niai 1940 mokslo metų užbaigimo iškilmingojo akto birželio 
15 d. Tą atmintiną dieną apie 150 Eržvilko gyventojų vaikų 
klausėsi mokyklos vedėjo Valinčiaus pranešimo apie mokslo 
metų rezultatus. Po kuklios meninės programos ir keturių 
bei šešių skyrių baigimo pažymėjimų įteikimo į mokyklą 
buvo įneštas mokytojo radijo aparatas ir vaikai smalsiai 
ėmė klausytis jų vadovėlių autoriaus Prano Mašioto kalbos. 
Tai buvo didelė šventė, nes radijo aparatas daugeliui buvo 
nematytas daiktas. Ši vaikams ir suaugusiems dar tuo metu 
paslaptinga dėžutė pasakė tai, ko niekas nesitikėjo: P. Ma
šioto kalba buvo nutraukta ir diktorius pranešė, jog Raudo
noji Armija peržengė Lietuvos sienas ir Smetonos diktatūra 
žlugo. Nuo tos dienos Eržvilko mokyklos istorijoje prasi
dėjo naujas laimingo gyvenimo laikotarpis.

Pagrindinis dėmesys buvo nukreiptas į mokyklos plėtimą. 
Kadangi naujoji mokykla nebuvo įrengta, o senasis jos pa
statas, stovėjęs dabartinės mokyklos vietoje, 1937 m. nu
griautas, todėl laikinai teko nuomoti patalpas pas privačius 
asmenis (J. Norkų, Jofę, J. Toliušį ir kt.). Siekdami savo 
vaikams geresnių mokymosi sąlygų, eržvilkiškiai visomis 
jėgomis pradėjo naujiems mokslo metams ruošti ką tik 
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pastatytą tipinę šešių skyrių pradžios mokyklą. Nors darbai 
ėjo sparčiai, su dideliu pakilimu, mokyklą iki naujų mokslo 
metų (rugsėjo 1 d.) įrengti nepavyko. Ji buvo atidaryta 
1940 m. lapkričio 7 d., pirmą kartą laisvai švenčiant Spalio 
revoliucijos sukaktį. Tą dieną elektrifikuotoje, turinčioje 
vandentiekį ir kanalizaciją mokykloje įvyko mitingas. Po di
rektoriaus Aleksandro Dičpetrio kalbos jaudinančią kalbą 
moksleiviams pasakė valsčiaus vykdomojo komiteto pirmi
ninkas Kazimieras Gramaila. Šis senas revoliucionierius pa
brėžė, kad tokių mokyklų statyba Tarybų valdžios metais bus 
įprastinis reiškinys, kad švietimas yra visaliaudinis reika
las ir mokytis turės visi. Draugo Gramailos žodžiai, kuriuos 
jis pasakė liaudies valdžios vardu, buvo pranašiški, išsipildė 
visiems laikams.

1940 m. lapkričio 7 d. atkurta Eržvilko vidurinė mokykla 
pradžioje neturėjo reikalingo inventoriaus. Iš gretimų mo
kyklų (Raseinių, Tauragės, Jurbarko) gauta 35 suolai, 3 ka
tedros, knygų ir kitokių įrengimų. Pirmą kartą mokykla bu
vo apšviečiama elektra. Pradžios mokyklos V ir VI skyriai 
perorganizuoti į klases. Mokykla tapo septynmete, joje mo
kėsi 178 mokiniai, dirbo 8 mokytojai. Vyresnėse klasėse mo
kėsi 78 mokiniai (40 mergaičių, 38 berniukai). Juos mokė 
4 mokytojai4.

Tais mokslo metais išleistas pirmasis sienlaikraštis, pra
dėjo darbą pionierių organizacija, vadovaujama A. Pranulio. 
Joje buvo 40 mokinių. Buvo įrengtas stalo tenisas, mo
kinių vadinamas ping-pongu. 1941 m. birželio mėn. pradžio
je šiaurinėje Eržvilko piliakalnio papėdėje įsteigta mokyk
los pionierių stovykla (4 palapinės). Iškilmingai buvo 
paminėta Gegužės Pirmoji: didelė demonstracija miestelyje 
ir mitingas prie mokyklos. Po meninės programos (vaidini
mo „Maratas"), buvo uždegtas pirmasis pionierių laužas. Šia 
proga į pionierių organizaciją priimti nauji nariai. Komjau
nimo organizacija mokykloje dar neveikė, nes tais metais 
kai kurie mokytojai kartu su mokyklos direktoriumi A. Dič- 
petriu Tarybų valdžios atžvilgiu buvo priešiškai nusistatę. 
Jie visokiais būdais trukdė komjaunimo organizacijos įkūri
mui. Tų metų balandžio mėnesį A. Dičpetris pabėgo į hitle-

1 Mokyklos archyvas, 1940.XI.1 protokolas Nr. 2. 
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rinę Vokietiją. Jo vieton mokyklos direktorium buvo paskir
tas M. Andrijauskas.

Klastingas hitlerinės Vokietijos įsiveržimas į Tarybų Są
jungą ir vokiškoji okupacija sutrukdė kūrybingą Eržvilko 
vidurinės mokyklos darbą. 1941 m. birželio 25 d. su hitleri
ninkais grįžęs Dičpetris ėmėsi fašistinio darbo šioje mokyk
loje. Su nepageidaujamais mokytojais ir mokiniais komjau
nuoliais atsiskaityti nebuvo galimybės, nes mokykloje buvo 
likę tik du mokytojai (M. Balčiūnas ir E. Andrijauskienė). 
Direktorius tyčiojosi iš tų mokinių, kurie priklausė pionierių 
organizacijai. Baltaraiščiams ir hitlerininkams sušaudžius 
Eržvilko aktyvistus (K. Gramailą, V. Zdanauską ir kt.) iš mo
kyklos demonstratyviai išvarytas mokinys Z. Gramaila, ap
kaltintas tuo, kad jis priklausė ,,bolševiko šeimai". Nors 
okupacijos metais Eržvilke teveikė tik trijų klasių progim
nazija, tačiau mokslo siekimo nepavyko užgniaužti: 1941 m. 
progimnazijoje mokėsi 123 mokiniaiL

Mokykloje buvo sudegintos Salomėjos Nėries eilėraščių 
knygos, V. Lenino veikalai, pasaulio ir TSRS žemėlapiai. Iš 
viso sudeginta 22 pavadinimų knygos ir 3 pavadinimų že
mėlapiai 1 2.

1 Buvo 5 skyrių pradinė mokykla ir II, III, IV klasės, žr. mokyklos archyvas, 
1941.X.6 protokolas Nr. 19.
2 Ten pat, 1942.1.13 protokolas Nr. 15.

Nežiūrint to, kad Eržvilko progimnazijoje buvo uoliai vyk
domi Švietimo valdybos įsakymai, vokiškiesiems okupan
tams ji buvo nepageidautina. Jie visomis priemonėmis sten
gėsi apriboti besimokančių skaičių mokykloje ir, pasitaikius 
progai, šią mokyklą likviduoti, vietoje jos įkurti vokiečių 
repatrijantų pradžios mokyklą. Šis planas jiems iš dalies pa
sisekė — 1943 m. miestelyje buvo įkurta vokiečių mokykla. 
Inventoriumi ji buvo aprūpinta iš progimnazijos.

Eržvilko apylinkių gyventojai stengėsi, kad progimnazija 
išsilaikytų. 1943 m. tėvų komitetas, vadovaujamas Pr. Šveis- 
čio, mokyklos tėvų komiteto ir gyventojų vardu kreipėsi 
į okupacinę vokiečių vadovybę Kaune ir Vilniuje su pra
šymu, kad Eržvilke būtų įsteigta penktoji klasė. Šis drąsus 
žygis baigėsi tragiškai. Pr. Šveistys Vilniuje nežinomomis 
aplinkybėmis žuvo. Tai buvo pirmoji kruvina auka dėl šios 
mokyklos egzistavimo.
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1944 m. rudenį Eržvilko mokykloje besitraukianti vokiečių 
kariuomenė įrengė lauko ligoninę. Mokyklos inventorius, 
knygos ir archyvas išmesta į kiemą. Matydami, kad žūva 
liaudies turtas,— piaustomi ir deginami suolai, knygos, ar
chyviniai dokumentai, eržvilkiškiai, tėvų komiteto vadovau
jami, 1944 m. rudenį mokyklą perkėlė pas įvairius miestelio 
ir jo apylinkių gyventojus, ir rūpinosi jos išlaikymu. Patal
pas mokyklai nemokamai davė velionies Pr. Šveisčio šeima, 
V. ir Pr. Norkai, V. Lėlys ir kiti. Keliose vietose netoli mies
telio išsidėsčiusiose klasėse slaptai pradėjo veikti pilna 
gimnazija ir 1944 m. rugsėjo 1 d. pradėjo mokslo metus. 
Mokytojų kolektyvą sudarė pasitraukę iš fronto zonos vidu
rinių mokyklų ir uždaryto universiteto dėstytojai. Mokymosi 
sąlygos buvo labai sunkios, nes pamokos vyko karo veiksmų 
sąlygomis. Taip Eržvilko vidurinė mokykla dirbo iki Eržvil
ko išlaisvinimo 1944 m. spalio 7 d.

Miesteliui, jo apylinkėms ir pačiai mokyklai prasidėjo 
naujas gyvenimas. Sunkūs karo padariniai buvo jaučiami ir 
mokyklos gyvenime: fronto metu mokyklos pastatas buvo 
apšaudytas iš patrankų, išdaužyti langai, išgriauta šiaurinė 
siena, sudaužytas stogas. Dar griaudžiant mūšiams Tauragės 
apylinkėse, Eržvilke vėl prasidėjo mokyklos atkūrimo dar
bas. Mokiniai pasidirbo po suolą, prisinešė iš namų kuro, 
pradėjo mokyklos remontą. Šio darbo dėka 1944 m. lapkri
čio 7 d. nuskambėjo pirmasis skambutis, skelbiąs tarybini1! 
mokslo metų pradžią. Nors trūko vadovėlių, sąsiuvinių, mal
kų, nebuvo reikiamai atremontuotos patalpos, mokslo metai 
prasidėjo pakilia nuotaika. Patys mokiniai užtaisė sušau
dytą mokyklos stogą, užkalė lentomis išdaužytus langus 
ir pradėjo mokytis. Atkuriant pilną vidurinę mokyklą daug 
pasidarbavo direktorius A. Giedraitis. Jo vadovaujamas mo
kytojų kolektyvas vaikščiojo po aplinkinius kaimus, ragin
damas mokyklinio amžiaus vaikus mokytis. Šių priemonių 
dėka mokinių skaičius mokykloje labai išaugo (411 mokinių). 
Mokytojų kolektyvą sudarė 23 asmenys. Mokykla tais metais 
turėjo visas aštuonias gimnazijos klases. Sekantį pavasarį 
Eržvilko gimnazija dalyvavo Tauragės apskrities olimpiadoje 
ir spartakiadoje, t. y. meno saviveiklos ir sporto varžybose. 
Prie gimnazijos jos filialo teisėmis buvo prijungta Varlaukio 
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progimnazija. Mokytojų materialinėms sąlygoms gerinti pa
skirtas pagalbinis 50 ha ūkis Būdų vienkiemyje.

Nuo 1946 m. mokykla ėmė rūpintis ir suaugusių eržvilkiš- 
kių, anksčiau neturėjusių galimybės mokytis, švietimu: 
buvo įkurta suaugusių vidurinė mokykla. Iki 1952 m. ją 
baigė apie 50 mokinių.

Pirmaisiais pokario metais Eržvilko apylinkėse siautė lie
tuviškieji buržuaziniai nacionalistai. Nuo jų rankos 1946 m. 
žuvo valsčiaus švietimo skyriaus vedėjas Br. Cesonis. 
Sunkiomis klasių kovos sąlygomis buvo kuriama mokinių 
komjaunimo organizacija. Pirmieji jos nariai 1946 m. buvo: 
V. Bičkus, M. Gramailaitė, J. Kaveckas, Z. Lauraitytė.

Likvidavus nacionalistų gaujas, komjaunimo organizacija 
Eržvilko vidurinėje mokykloje žymiai išaugo. 1951 m. orga
nizacijoje jau buvo 37 nariai1. Analoginį kelią praėjo ir 
pionierių organizacija. 1950 m. čia atkėlus pionierių vadovus 
Reikofaitę, o vėliau V. Alvinskaitę, šis darbas pagerėjo. Nuo 
1950 m. Eržvilko vidurinė mokykla mokymo ir auklėjimo 
darbą galutinai pasuko reikiama kryptimi.

1 Buv. komsorgo Vyt. Atkočaičio prisiminilhai.

Greta mokomojo darbo buvo puoselėjamos populiarios sa
viveiklinio scenos meno, tautinių šokių, chorinio dainavimo 
tradicijos.

Jau nuo pirmųjų pokario metų mokykla dalyvaudavo res
publikinėse dainų šventėse, spartakiadose. Šiuo laikotarpiu 
mokykla garsėjo savo vaidinimais: buvo pastatyti K. Simo- 
novo „Rusų žmonės“, K. Binkio „Atžalynas“, pasaka „Pele
nė“, N. Gogolio „Piršlybos“ ir kiti veikalai.

Dažnai saviveiklininkai rengdavo viešus pasirodymus, vai
dinimus ne tik Eržvilke, bet ir gretimuose miesteliuose: Vadž
giryje, Varlaukyje. Ypač įspūdinga buvo VII kl. saviveikli
ninkų išvyka dviračiais į Batakius su N. Gogolio „Piršlybo
mis" 1948 m. pavasarį (joje dalyvavo apie 30 mok.). Tauti
nių šokių ir baleto šokėjams ilgą laiką sumaniai vadovavo 
mokytoja O. Šteimantienė, dainininkams — M. Balčiūnas, mo
kinių kūrybinius sugebėjimus ugdė P. Martinkus. Populia
rūs saviveiklininkai tuo metu buvo: R. Abaronaitė, A. Beina- 
rytė, P. Balašaitis, V. Brazaitis, G. Narakaitė, A. Stravinskas, 
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I. Žuromskaitė ir kt. Kai kam iš jų vaidinimas scenoje nuo 
tų dienų pasidarė lyg ir antra profesija, pvz., V. Brazas ir da
bar sėkmingai pasirodo Tauragės liaudies teatro spektak
liuose.

Pereinant prie visuotinio privalomo septynmečio moky
mo, buvo pastatytas medinis namas. 1954 m. atidarytas 
25 vietų bendrabutis. Be to, mokykloje buvo pradėta rūpin
tis gamybiniu mokymu. Tuo tikslu 1960 m. įrengiamas ban
domasis sklypas, geografinė aikštelė ir kt., o sekančiais me
tais dirbtuvės, susidedančios iš metalo apdirbimo, medžio 
apdirbimo ir mašinų klasių. Šiuo laikotarpiu buvo plečiamas 
sporto aikštynas, įrengiama sporto salė, užsodinamas TSKP 
XXII-ojo suvažiavimo sodas, įveisiamas uogynas. Daug mo
kyklai padėjo aplinkiniai kolūkiai ir Varlaukio RTS: iš jų 
įsigyti 3 traktoriai, daug vaizdinių priemonių, sunkvežimis, 
tekinimo staklės ir kt.

Padidėjus mokinių skaičiui, imta rūpintis mokyklos pra
plėtimu. Artėjant Eržvilko mokyklos šimtmečio jubiliejui, 
buvo pradėta mokyklos priestato statyba. Priestatas, kurio 
sąmatinė vertė 40 tūkst. rb, buvo baigtas statyti 1965 m. 
Jame įrengtos aštuonios klasės. Mokykla aprūpinta moder
niu inventoriumi: iš šefų (Vilniaus valst. V. Kapsuko univer
siteto) gavo vaizdinių priemonių (iškamšų, muliažų, elektros 
aparatūros) už 1000 rb. Dabartiniu metu Eržvilko vidurinė 
mokykla turi tris pastatus, kuriuose yra 15 klasių, fizikos ir 
chemijos kabinetai, dirbtuvės. Fizikos kabinetas turi 
211 prietaisų ir instrumentų. Prie mokyklos veikia 75 vietų 
internatas, pionierių kambarys, bufetas ir biblioteka. Mo
kyklos pastatų sąmatinė vertė 50990 rb, inventoriaus vertė — 
5000 rb. Mokykla yra elektrifikuota, aprūpinta sporto in
ventoriumi, muzikos instrumentais, kino projektoriais, kino 
aparatais, magnetofonais, patefonais, filmoskopais, epidia- 
skopais, turi savo fotolaboratoriją. 1967 m. už talką, nuimant 
derlių, Eržvilko kolūkis mokyklai nupirko televizorių.

1965 m. atšventusi savo 100 metų jubiliejų, Eržvilko mo
kykla į antrąjį savo gyvavimo šimtmetį žengia su dideliais 
laimėjimais. Šie laimėjimai ryškūs ne tik materialinėje ba
zėje, bet ir tame didžiuliame liaudies švietimo darbe, kurį 
mokykla atliko Eržvilko apylinkėse. Jau daugiau kaip 
45 metai, kai Eržvilke vienokia ar kitokia forma veikia vidų- 
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rinė mokykla. Per šį laikotarpį ji ne tik ruošė mokinius ap
linkinėms gimnazijoms, bet išleido didelį būrį ir savo 
auklėtinių. 1967 m. Eržvilko vidurinė mokykla išleido dvi
dešimtąją abiturientų laidą. Mokyklą jau baigė 412 abitu
rientų, šiandien dirbančių atsakingose pareigose mūsų res
publikoje ar besimokančių aukštosiose mokyklose. Per tą 
laikotarpį mokyklą baigė vienas mokinys aukso, o du sidab
ro medaliais (K. Grabauskaitė, V. Kucinas, G. Vyžintaitė). 
10 buvusių Eržvilko vidurinės mokyklos auklėtinių, pasiekę 
mokslų kandidato laipsnius, dirba mokslinį ir pedagoginį 
darbą aukštosiose mokyklose1; daugiau kaip 10 — gydyto
jais, apie 20 — inžinieriais, daugiau kaip 60 — mokytojais. 
Daug mokyklos auklėtinių šiandien sėkmingai dirba liaudies 
ūkyje kolūkių, tarybinių ūkių ar įmonių vadovais.

1 Matematikos m. dr. prof. J. Kubilius vadovauja Vilniaus universitetui, 
ten dirba fizikė E. Girdzijauskaitė ir matematikas Z. Juškys. Technikos 
mokslus pasirinko B. Martinkus ir V. Jokūbaitis, filologiją — A. Balašaitis, 
biologiją — J. Šveistys, ekonomiką S. Martišius, chemiją — S. Norkutė ir 
G. Vyžintaitė, mediciną — R. Šimaitis.
2 Išrašai iš įvairių statistinių leidinių, mokyklos ir kitų archyvų.

Keletas pasuko meno ir literatūros keliu. Žinomas dailinin
kas A. Gedminas, jaunas rašytojas V. Martinkus, diplomatas 
E. Juškys. Kraštotyrai vadovauja A. Stravinskas, o paminklų 
konservavimui ir restauravimui — R. Kaminskas.

Įgyvendindama visuotinį privalomą vidurinį mokymą, Erž
vilko vidurinė mokykla plečia savo darbo apimtį. Nuo 
1962—1963 mokslo metų vėl atkurta suaugusių vidurinė mo
kykla. Aštuonias klases jau baigė 25 mokiniai. 1965— 
1966 mokslo metais Eržvilke atidarytas Jurbarko vakarinės 
neakivaizdinės mokyklos konsultacinis punktas. Čia mokosi 
66 mokiniai. Tokiu būdu liaudies švietimas Eržvilko apylin
kėse tapo ne tik prieinamas, bet ir būtinas plačiosioms liau
dies masėms. Prieš šimtmetį— 1870 m. Eržvilko apylinkėse 
retas valstietis temokėjo pasirašyti, o šiandien, remiantis 
Eržvilko, Gabšiškių, Varlaukio apylinkių duomenimis, nėra 
nė vieno beraščio. Buvusioje Eržvilko valsčiaus teritorijo
je, be Eržvilko vidurinės mokyklos, veikia dar 3 aštuon
metės ir 8 pradinės mokyklos. Jose mokosi visi apylinkių 
mokyklinio amžiaus vaikai. Mokyklos augimą Eržvilke cha
rakterizuoja šie statistiniai duomenys:1 2



48

Metai Mokinių skaičius Klasių skaičius Mokytojų skaičius

1865—70 10—15 1 1
1880 55 3 1
1890 70 3 1 д '
1900 50 5 z»

2
1910 apie 160 5 3
1920 „ 60 X 4 3
1930 „ 140 ? 9
1940 178 7 8
1950 423 16 20
1960 231 11' 18;
1967 358 15 24

Be to, nemažai eržvilkiškių jaunimo mokosi specialiose 
vidurinėse mokyklose.

Eržvilko vidurinėje mokykloje Tarybų valdžios metais 
suaktyvėjo mokinių organizacijų ir būrelių veikla. Dabarti
niu metu (1967 m.) mokykloje yra stipri pionierių organiza
cija su 144 nariais. Mokyklos komjaunimo organizacijoje 
yra 52 vyresniųjų klasių mokiniai. Daug mokinių veikia 
kraštotyros, ateistų, jaunųjų gamtininkų, literatų būreliuose, 
dalyvauja sporto kolektyve, chore. Jubiliejiniais metais mo
kykloje įsteigtas kraštotyros muziejėlis.

Per šimtmetį neatpažįstamai pasikeitė Eržvilke mokyklos 
ir jos mokinių materialinė būklė. Naujose šviesiose mokyk
los patalpose Tarybų valdžios dėka šiandien mokosi sveika, 
žvali mūsų jaunoji karta.

SPAUDOS PLITIMAS ERŽVILKE

JONE ZEBRYTE

'4
Lietuviškosios spaudos ir mokyklos draudimo laikotarpiu 

Eržvilke (kaip ir visoje Lietuvoje) buvo du pagrindiniai 
spaudos plitimo šaltiniai. Vienas jų, remiamas caro valdžios, 
tai valdiškos pradinės mokyklos ir prie jų veikusios biblio-



Eržvilko bažnyčia

Pašaltuonio varpine



Pašaltuonio „stacija". 
Autorius nežinomas

Koplytėlė Pašaltuonyje.
Autorius nežinomas



Buv. Plėkiij dvaras

K. Gudavičiūtės-Ged vilionės laidotuvės



1905 m. revoliucijos dalyvis K. Meškauskas (1957 m.)

Protokolo fotokopija apie „Iskros" platinimą Eržvilke. 
(CVIA, f. 446, ap. 2, b. 898,1. 28)
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tekos, o antrasis — nelegalus lietuviškosios spaudos gabeni
mas iš Rytų Prūsijos arba, kaip žmonės sako, „iš Prūsų".

Carinė vyriausybė 1865 m. Eržvilke atidarė valdišką pra
dinę mokyklą. Prie šios mokyklos, maždaug nuo 1870 m., 
veikė ir biblioteka, kurioje vėlesniais metais buvo apie 
500 knygų. Paprastai tai būdavo vadovėliai mokiniams ir 
šiek tiek pasaulietiško turinio knygų pradiniam skaitymui. 
Nuo 1897 m. visoje Lietuvoje prie pradinių mokyklų buvo 
atidaryti bibliotekų skyriai liaudies skaitymui, vėliau tiesiog 
vadinami liaudies bibliotekomis. Šios bibliotekos buvo pa
pildytos žemės ūkio bei istorine literatūra.

Nežiūrint caro vyriausybės pastangų liaudies švietimo sri
tyje, rusiškos mokyklos ir bibliotekos buvo nepopuliarios ir 
liko svetimos liaudžiai.

Beveik 40 metų į Lietuvą iš Rytprūsių gabenama literatū
ra maitino žemaičio ir aukštaičio dvasią pradžioje lietuviška 
švietėjiška literatūra, „lementoriais" ir kalendoriais, o vėliau 
socialdemokratine ir revoliucine literatūra.

Šių lietuvių kovų dėl kultūros ir švietimo istorijoje ne 
vieną ryškų puslapį įrašė ir eržvilkiškiai. Patogi geografinė 
Eržvilko padėtis (netoli miškingos pasienio vietos), lietuviš
kų knygų trūkumas vaikams mokyti nulėmė tai, kad Erž
vilkas tapo gana svarbiu draudžiamosios lietuviškosios lite
ratūros gabenimo, slėpimo ir platinimo punktu.

Šiandien, praėjus daugeliui metų nuo anų laikų, nėra 
lengva pasekti painius ir pavojingus knygos kelius po so
diečių pirkias, nelengva žmonių atmintyje atgaivinti spau
dos gabentojų — knygnešių pavardes, jų gyvenimo istorijas.

Vietinių žmonių atsiminimai, dažnai gana migloti, žinutės 
spaudoje, Vilniaus teismo rūmų prokuroro fondo medžiaga, 
saugoma LTSR Valstybiniame istoriniame archyve, buvo tie 
šaltiniai, kurie bent iš dalies leido atkurti eržvilkiškių pa
stangų už spaudą, už pažangią mintį vaizdą.

Kas vertė knygnešius palikti šiltas triobas, išeiti į naktį, 
pūgą, klampoti rudens purvynus, rizikuoti gyvenimu, nešant 
pavojingus ryšulius ant nugaros? Į šį klausimą sunku rasti 
vieną atsakymą. Matyt, priežasčių būta daug. Tačiau knygos, 
žinių, šviesos poreikis visada buvo stipresnis už materialinę 
naudą. 71 m. amžiaus Ona Urbutienė iš Sarapiniškių kaimo, 
Pašaltuonio kolūkio, į panašų klausimą atsakė: „Eidavę ne 
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dėl uždarbio, bet kad vaikams knygų trūkdavo". Teismo by
lų medžiaga ir vietinių gyventojų prisiminimai liudija, kad 
dauguma Eržvilko bei Gaurės apylinkių kaimų turėjo savus 
spaudos gabentojus.

Pagrindinis knygnešių kelias iš Rytprūsių į Lietuvą šiau
rės vakarų kryptimi ėjo per Jurbarką. Eržvilkiškiai bei gre
timų Gaurės, Batakių valsčių knygnešiai, perėję sieną, pa
sukdavo į Baužaičius per klampias tarpumiškes — p 1 i n g e s 
į Eržvilko apylinkes siekiančius miškus ir kaimus, kartais — 
pro Šilinės muitinę į Lapgirių miškus. Pernešę nešulius (kar
tais iki 35 kg svorio), juos slėpdavo miškuose, aruoduose, 
apgriuvusiose kapinių koplytėlėse, elgetos terbelėje ir kt.

Eržvilke (kaip ir visoje Lietuvoje) buvo knygnešiai, kurie 
patys didelėmis partijomis gabendavo literatūrą ir ją pla
tindavo, ir tokie, kurie „į Prūsus" netraukdavo, bet slėpdavo 
bei platindavo literatūrą vietos gyventojų tarpe.

Lenkčių k. gyventoja V. Kačiušienė (g. 1903 m.) pasakoja, 
kad jos tėvas P. Urbutis (1860—1931) iš Lenkčių k. pats 
parsiveždavo knygas iš Tilžės. Jaunystėje žemės neturėjęs, 
gyvenęs Jomantuose. Vėliau prasigyveno 15 ha kelmyno. 
Iki pat amžiaus galo mėgęs knygas, todėl ir vaikus ir anūkus 
pramokęs „ant knygų skaityti". V. Kačiušienės motina pasa
kodavusi, kad knygas slėpdavę aruode, o nuo sienos tėvas 
„kontrabanda" veždavęs jas ratuose, po sėdyne — krebėje. 
Ne kartą tekę pergyventi kratas namuose. Kartą, užklupus 
stražnikams prie sienos, P. Urbutis viską metęs: ir ratus, 
ir knygas. Pabėgęs su botagu rankoje ir 5 rb kišenėje, bet 
netrukus ir vėl patraukęs į Prūsus.

Eržvilko miestelio gyventojai dar gerai prisimena knygne
šį Iz. Pocių, kilusį iš Pagirių k., vėliau gyvenusį Eržvilke. 
Iz. Pocius apie 24-tus savo amžiaus metus buvo stipriai 
sumuštas pasienio sargybinių, tapo silpnapročiu, šeimos ne
turėjo. Visą savo likusį gyvenimą pravaikščiojo su odiniu 
krepšiu ant pečių ir aštuoniabriaune gumbuota lazda ran
kose, įsivaizduodamas esąs knygnešys. Paskutiniais savo gy
venimo metais gaudavo 50 litų pensiją. Pinigų nevertindavęs, 
tuoj pat juos išdalindavęs. Mirė apie 1935 m. Pagirių k. gy
vena Iz. Pociaus brolio sūnaus šeima, bet tikslesnių žinių 
apie jį suteikti nebegali.
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Visą amžių knygas po žmones nešiojęs Eržvilko gyvento
jas Juozas Ignatavičius, gimęs Butkaičių k. (mirė 1942 m., 
eidamas 72 metus). Būdamas 7 metų, J. Ignatavičius apako. 
Klajonėse po apylinkes jį visada lydėdavo sūnus Feliksas 
(1904—1965 m.). Salia duonos kampučio, terboje būdavo pri
glaudžiamas lietuviškas elementorius, o vėliau iš J. Ignatavi
čiaus visada galima buvo gauti socialdemokratinės literatūros 
bei proklamacijų. Buržuaziniais metais gaudavo 15 litų pen- 
siją

Eržvilko kolūkio gyventoja J. Toliušienė (g. 1897 m.) pri
simena savo anytos pasakojimus iš Julijos vyro J. Toliušio 
(1883—1955) vaikystės. Aštuonerių metų berniukas pradėjęs 
nešioti knygas. Senojo Toliušių namo (dabar nugriautas) ka
maroje buvęs prakirstas langas. Pro šį langą knygnešys įkiš- 
davęs nešulį. Berniuko motina, M. Toliušienė, sudėdavusi 
knygas į druskinį maišą, pažadindavusi sūnų ir liepdavusi 
eiti į Balandžių kaimą pas Pocių, J. Žičkų. Kai žmogus, 
sutikęs vaiką kelyje, paklausdavęs: „Ką neši?", tas atsaky
davęs: „Bulvių gavau". Mat, vargingai gyvenę. Našlė motina 
augino 8 vaikus. Našta dažnai būdavusi sunki ir vaikas 
klausdavęs: „Mama, gal dikts vyrs buvo, kad tokia sunki 
našta?". Knygnešio vaikas niekada nematęs.

Petrė Steponaitytė-Baranauskienė, 90 m. amžiaus, gyv. 
Baužaičių k., pasakoja, kad keletą metų draudžiamą spaudą 
platinęs jos brolis Antanas Steponaitis (1877—1966). Knygas 
jis gaudavęs iš Izidoriaus Pociaus ir Petro Urbučio. Pas 
A. Steponaitį knygų atvykdavo žmonės net iš Vilkijos ir 
kitų vietų. Jų vedamas, Steponaitis veždavo knygas pane
munėmis, taikydamas per miestelius pervažiuoti naktį, kad 
niekas nepastebėtų, jog arkliai kitoniškai pakinkyti ir va
žiuojančiais kas nors nepasidomėtų. A. Steponaitis nežinia 
dėl kokių priežasčių 1902 m. emigravo į Ameriką ir tenai 
mirė 1966 m.

Apie Jeronimą Šimaitį, kilusį iš Baužaičių k., iš savo mo
tinos pasakojimų šiek tiek prisimena P. Grubliauskienė 
(g. 1921 m.), gyv. Baužaičių k. Ji girdėjusi pasakojant, kad 
jos dėdė J. Šimaitis nešiodavęs knygas ir jas slėpdavęs

1 Atsiminimų nuotrupomis apie savo uošvį pasidalino F. Ignatavičiaus žmo
na G. Ignatavičienė (g. 1906 m.).
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Pelkupio upelio pakrantėse. Kalbama, kad tai buvęs didžiai 
raštingas žmogus—„koja gražiau pasirašydavęs, negu kitas 
ranka". Dėl persekiojimų už literatūros gabenimą emigravęs 
į Ameriką. Šeimos neturėjęs.

Pašaltuonio apylinkės vyresniosios kartos žmonių atmin
tyje dar gyvi prisiminimai apie žymų anų laikų knygnešį 
Martyną Survilą, kurio garbei Pašaltuonio kapinėse juoduoja 
antkapinis marmuro akmuo. M. Survila gimė 1853 m. balan
džio 5 d., mirė 1937 m. kovo 27 d. M. Survila buvo valstietis, 
kilęs iš Varnaičių k., Gaurės parapijos, raštingas, turėjęs 
10 ha žemės, augino 4 vaikus. Martynas buvo plačiai pagar
sėjęs ne tik Raseinių, bet ir kitų apskričių knygnešių tarpe 
kaip gabus spaudos gabenimo organizatorius. Ne kartą žan
darų įtariamas spaudos gabenimu ir tardomas (1887, 1890, 
1896 m.), jis sėkmingai išsisukdavo, ir tik 1901 m. buvo įvel
tas į aštuonerius metus trukusią 1895 m. bylą. 1902 m. jis 
buvo nuteistas ir ištremtas dvejiems metams į Jekaterinosla- 
vo guberniją. Į šią bylą buvo įtrauktas ir kitas žymus šio 
krašto knygnešys Antanas Švedas, kilęs iš Paįkojų k., vė
liau gyvenęs Avietiškiuose. Turėjo du vaikus. 1947 m. visa 
A. Švedo šeima tragiškai žuvo.

Minėta 1895 m. byla plačiai nuskambėjo apylinkėje. Dau
gelis žmonių buvo įtariami ir tardomi. Bylos medžiaga vaiz
džiai kalba apie tuos sunkumus, kuriuos tekdavo patirti 
spaudos gabentojams, atskleidžia žmonių pažiūrą į knygne
šius, todėl pravartu ją trumpai papasakoti.

1895 m. lapkričio 28 d. naktį \ 20 km nuo Jurbarko, pasie
nio sargybiniai pamatė keliu einančius 6 žmones su nešu
liais. Pastebėję sargybinius, nešikai pabėgo, išskyrus vieną, 
kuris tardymo metu pasisakęs esąs J. Jokšys, 27 m. amžiaus, 
kilęs iš Stirbaičių k., Eržvilko valsčiaus. (Tuomet Stirbaičiai 
priklausė Eržvilko valse.). Šešiuose pokuose buvo rasta 
„Naujo lementoriaus" 1785 egz., „Tikrojo Tėvynės kalendo
riaus" 1896 metams — 746 egz. ir kitos lietuviškosios literatū
ros 1960 egz. J. Jokšys prisipažino kaltu ir išdavė kitus pabė
gusius bendrininkus — A. ir J. Mozūraičius (Mozerius) iš 
Stirbaičių k., J. ir Ant. Kaspučius, A. Švedą iš Paįkojų k.

1 CVIA, f. 446, ap. 2, b. 382.
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Žandarai, padarę kratą Mozerių namuose, priėjo išvados, 
kad šie materialiai sunkiai gyveno, mažai turėjo supratimo 
apie knygas ir šioje kompanijoje bus dalyvavę pasipelnymo 
sumetimais. Juos ir J. Jokšį išteisino, o brolių Kaspučių na
muose nerado. Nesurado ir A. Švedo, nes visi trys paspruko 
į Ameriką. Darant kratą A. Švedo namuose, buvo rastas raš
telis su Oto von Mauderodės adresu ir A. Švedo nurodymu 
kažkokiam pateikėjui išduoti knygas. Šis raštelis tarsi patvir
tino A. Švedo kaltę. Žandarmerija ėmė budriai sekti jo žings
nius. Praėjus keleriems metams, 1901 m. birželio 7 d., Jur
barko pasienio sargyba sulaikė A. Švedą, pereinant sieną. 
A. Švedas grįžo iš Amerikos į Lietuvą. Taip ir vėl atsinau
jino 1895 m. byla.

A. Švedas, nežinia kodėl, tardomas prisipažino kaltu ir pa
aiškino, kad ,,1895 m. rudenį Varnaičių k. gyvenąs Survila, 
iš seno ir dabar prekiaująs uždraustomis lietuviškomis knygo
mis, susitikęs su juo bažnyčioje ir pavedęs jam (A. Švedui) 
pasamdyti keletą žmonių knygoms iš Prūsijos pernešti".1 
Kauno gubernijos prokuroras toliau rašo: „kaltinamojo žo
džiais, Survila Prūsijoje užperka dideles uždraustų knygų 
partijas, paskui parduoda jas smulkiems prekiautojams, bet 
tuo apkaltinti jį labai sunku, nes niekas iš vietinių gyvento
jų jo neišduos".

Patrauktas į teismą, M. Survila kaltu neprisipažino, bet 
žandarmerija, pavarčiusi archyvų bylas, rado ne kartą 
M. Survilos vardu surašytus protokolus dėl nelegalios litera
tūros gabenimo. 1902 m. birželio 1 d. M. Survila iš Kauno 
kalėjimo buvo išsiųstas į Petrapilį ir įkalintas vienutėje. Žmo
nės pasakoja, kad M. Survila ištremtyje, Jekaterinoslavo gu
bernijoje, išbuvo 2 metus. Antanas Švedas metams buvo iš
siųstas į Rygą.

Žmonėse dar tebeklaidžioja miglotų prisiminimų nuotru
pos apie Izidorių Antanaitį (mirusį 1912 m.) iš Pabebirvės k., 
pas kurį būdavo nelegalios spaudos sandėlys, apie nuostabios 
fizinės galios J. Bertulį iš Polelių k. (neperseniausiai mirusį), 
K. Šiaulį iš Eimantų ir kitus knygnešius.

Vilniaus teismo rūmų dokumentai, žmonių pasakojimai 
liudija, kad knygų gabenimas pirmaisiais spaudos draudimo

1 CVIA, f. 446, ap. 2, b. 382.
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metais buvo susijęs su paprasčiausia kontrabanda — prekių 
gabenimu iš Prūsijos. Vėliau kratos metu surašytuose proto
koluose beveik niekur nebeminimos prekės ir juo toliau, juo 
daugiau tarp švietėjiško turinio knygų įsiterpia socialdemo
kratinė ir revoliucinė lietuvių, rusų ir kitomis kalbomis li
teratūra, kuri 1901—1903 m., „Iskros" gabenimo per Lietuvą 
laikotarpiu, pasipila kuone sriautu. Suprantama, kad dalis ga
benamos literatūros pasilikdavo Eržvilko apylinkėse, juo la
biau, kad dažnai lietuviškoji socialdemokratinė literatūra bu
vo gabenama kartu su lietuviškąja švietėjiška spauda.

Socialdemokratinės, marksistinės literatūros gabenimas, jos 
slėpimas Eržvilko apylinkėse iš tikrųjų vertė Jurbarko mui
tinės valdininkus būti ypač budriais. Kaip rodo teismo bylos, 
socialdemokratinė spauda Eržvilką pasiekia gana anksti. 
1890 m. balandžio mėn. buvo tardomas Eržvilko miestelio gy
ventojas, fotografas A. Sencelis Reifas. Jam buvo adresuotas 
laiškas, kuriame buvo siunčiama 1890 m. kovo 1 d. darbinin
kų laikraščio ,,Znamia" (leidžiamo Šveicarijoje) 5 nr; „Utre- 
niaja zvezda" ir kt.1 1896 m. spalio 18 d. miške netoli Milai- 
čių k. rasti du knygų ryšuliai, kuriuose buvo 1503 egz. 
socialdemokratinės ir marksistinės literatūros rusų, lenkų, 
vokiečių ir žydų kalbomis 1 2. Tarp šių knygų buvo ir K. Mark
so veikalas „Luji Bonaparto briumero aštuonioliktoji" bei 
K. Kautskio „Socialdemokratijos pagrindai".

1 CVIA, f. 446, ap. 2, b. 114.
2 Ten pat, b. 383.
3 Ten pat, b. 898.
4 Ten pat, b. 897.

1903 jn. gruodžio 23 d. pas Butkaičių k. valstietį J. Tamo
šaitį kratos metu rastos knygos: „Militarizmas ir darbininkų 
klasė"—8 egz., „Proletariato šventė"—264 egz. (rusų kalba), 
1903 m. „Iskros" 35, 36 ir 37 nr.—239 egz.3

Tie patys laikraščio „Iskros" numeriai (301 egz.) ir 312 egz. 
kitos revoliucinės literatūros 1904 m. sausio 8 d. buvo rasti 
pas Eržvilko gyventoją SI. Mazinterį4. P. Umantas iš Nau
jininkų k. pasakoja, kad anais laikais pas ŠI. Mazinterį buvo 
ne tik slepiama, bet ir platinama marksistinė literatūra. 
ŠI. Mazinterio laikoma karčiama buvo gera priedanga.

1904 m. sausio 11d. naktį keturi kilometrai nuo Eržvilko, 
kelyje į Vadžgirį, buvo rasta 641 egz. lietuviškos socialdemo
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kratinės literatūros (K. Libknechto „Vorai ir musės", bro
šiūra. Paslėpę vilko nasrus, rado vilko uodegą" ir kt.) L

1903 m. birželio 19 d. netoli Pašvenčių k. uriadnikai knyg
nešių pamestuose ryšuliuose rado 1903 m. „Iskros" 1397 egz., 
Lasalio „Darbininkų programa"— 89 egz. ir kitos socialdemo
kratinės literatūros 1 2.

1 Ten pat, b. 958.
2 Ten pat, b. 867.
3 Ten pat, b. 383.
4 Ten pat, b. 902.

Plintant socialdemokratinei literatūrai gyventojų tarpe, 
ypač padažnėja kratos valstiečių sodybose, tačiau būdinga, 
kad, augant konfiskuojamų knygų ir bylų skaičiui, kaltininkų 
nerandama. Padėtį puikiai apibūdina patys caro valdininkai. 
1893 m. byloje dėl Tauragės apskr. Šakalinės k. valstiečių, 
kaltinamų nelegalios literatūros platinimu, rašoma, kad „šios 
bylos kaltininkų suradimas sudaro beveik neįveikiamų sun
kumų, nes vietovė esanti prie sienos, ištisai nusėta kontra
bandininkais, kurių tarpe jų interesų solidarumo jausmas la
bai aukštas.. . Kiekvienas liudytojas, davęs parodymus, turi 
visišką pagrindą bijoti, kad jį užmuš arba padegs".3

Tačiau greta susipratusių ir pasišventusių žmonių atsirasda
vo ir provokatorių. Centriniame Valst. istoriniame archyve 
buvo aptikta byla, pavadinta «Об обнаружении в ' сарае 
крестьянина Франца Можейко нелегального издания «Что 
делать?» Ленина и «Из Тифлисского рабочего движения» 
и других.» 4

Bylos protokole rašoma, kad 1903 m. gruodžio 14 d. 
uriadnikui I. Paciukui buvo pranešta apie 2 nešulius kontra
bandinės literatūros, slepiamos po Bebirvos tiltu, ir 2 nešu
lius, esančius pas Pabebirvio k. valstietį Iz. Antanaitį. Dvie
juose ryšuliuose patiltėje iš tikrųjų buvo rasta Lenino knyga 
„Ką daryti?" (12 egz.), Lasalio „Darbininkų programa" 
(146 egz.), „Pasakojimai iš prancūzų revoliucijos" (1014 egz.) 
ir kitos literatūros rusų kalba. 1904 m. sausio mėn. 18 d. 
kaip kontrabandininkas buvo įskųstas ir sulaikytas Pr. Ma
žeika. Tardymo metu pasisakė esąs 23 m. amžiaus, gimęs 
Butkaičių k., nevedęs. Tardomas P. Mažeika suminėjo keletą 
pavardžių žmonių, kurie iš tikrųjų vienaip ar kitaip buvo 
susiję su nelegalia literatūra. P. Mažeika pasakė, kad jis 
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1903 m. gruodžio mėnesį pirkęs 4 knygų ryšulius iš Ridikiš- 
kių k. valstietės O. Cervinskienės. Du pakus jis paslėpęs Be- 
birvcs patiltėje, o kitus pardavęs Paįkojų k. valstiečiui 
V. Užkuraičiui. Jis įskundžia Iz. Antanaitį iš Pabebirvės k. 
dėl nelegalios literatūros slėpimo, prisipažįsta skundęs žan
darams Pocevičių iš Girdžių k., neva turintį slaptą spaustuvę, 
ir valstietį Cervinską iš Ridikiškių k. dėl draudžiamos lite
ratūros gabenimo (manoma, kad Cervinskas buvo tas žmo
gus, kuris 1914 m. ankstyvą pavasarį padėjo V. Kapsukui 
pereiti Lietuvos—Vokietijos sieną).

Žandarai, padarę kratą pas minėtus žmones, nieko nepešė: 
knygų nerado, o kaltinamieji neprisipažino. Iš tikrųjų, Iz. An
tanaitis tikrai garsėjo apylinkėje nelegalios literatūros slė
pimu, o Cervinskas dėl draudžiamos spaudos gabenimo buvo 
net emigravęs į Ameriką.

Betardant P. Mažeiką, žandarams paaiškėjo, kad žmogus 
1903 m. gruodžio 14 d. suteikęs I. Paciukui žinias apie nele
galią literatūrą buvo ne kas kitas kaip pats P. Mažeika, už 
parodymus iš uriadniko gavęs 10 rub. Caro valdininkams 
kilo įtarimas, kad P. Mažeika vedžioja juos už nosies, norė
damas pasipelnyti, t. y. pats pameta politinę kontrabandą 
žmonėms, o paskui juos įskundžia žandarams, gaudamas tam 
tikrą atlyginimą. P. Mažeika, matyt, pabijojęs žmonių neapy
kantos ir žandarų tardymų, 1904 m. rugpiūčio 31 d. emigravo 
į Ameriką.

Archyvinė medžiaga parodo, kad P. Mažeikos kaip skun
dėjo vardas buvo įpintas jau anksčiau minėtose J. Tamošai
čio, ŠI. Mazinterio ir kitose bylose. Taigi, P. Mažeika buvo 
paprastas bastūnas, neturėjęs ryšio su sąmoningu pažangios 
literatūros gabenimu ar jos slėpimu. Neturėjo jis ir jokios 
pastovios gyvenamosios vietos, taigi, ir daržinės, kurioje bū
tų galėjęs slėpti draudžiamą spaudą1.

1 Kitaip P. Mažeikos veikla nušviečiama P. Freidheimo kn.— Marksizmo-le
ninizmo pradininkų veikalai Lietuvoje, Vilnius, 1964, p. 47—48.

Kalbant apie anų dienų spaudos platintojus, čia reiktų su
minėti ir vardus tų, apie kuriuos šiandien turime mažai žinių 
ir kartu prisiminti, kad apylinkėse dar yra gyvų liudininkų, 
kurie galėtų atgaivinti savo atmintyje knygnešių pavardes 
ir vardus, vieną kitą epizodą iš jų gyvenimo ir veiklos.
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Eržvilko spaudos gabenimo ir platinimo istorijai papildyti 
reikia surinkti platesnes žinias apie šiuos knygnešius ir spau
dos gabentojus: A. Bruožį ir J. Urbutį iš Zalteriškių k., J. Pa- 
kutinską iš Serapiniškių k., K. Šiaulį iš Eimantų k., J. Joniką 
iš Palabaukščių k., Iz. Antanaitį iš Pabebirvio k., J. Šimaitį 
iš Baužaičių k., A. Girdžių iš Kavolių k., J. Bertulį iš Pele
lių k., Barčiuką iš Butkaičių k., O. Červinskienę ir Červinską 
iš Ridikiškių k., K. Ačą iš Pikelių k., D. Dapšį ir kt. Šie ir čia 
nepaminėti spaudos gabentojai ir platintojai savo patirtį tarsi 
estafetę perduodavo vienas kitam ir jų dėka lietuviškoji švie
tėjiška, o vėliau ir pažangi revoliucinė literatūra dar ilgai 
sklido Eržvilko apylinkėse ir po spaudos atgavimo.

* * *

Norint susidaryti šiokį tokį spaudos paplitimo vaizdą Erž
vilke po spaudos atgavimo, po pirmojo pasaulinio karo, nors 
prabėgomis reikia prisiminti bibliotekėles ir knygynėlius.

Iki pat antrojo pasaulinio karo valstybinės viešosios bib
liotekos Eržvilke nebuvo. Visuomenei didžiausią poveikį tu
rėjo knygos, sukauptos įvairių organizacijų ir draugijų. 
Iš draugijų ir knygynėlių veiklos, be amžininkų atsiminimų, 
nėra išlikę jokių faktinių dokumentų.

Buvę ,,Šviesos" kuopelės nariai (P. Petraitienė-Banaitytė, 
J. Toliušienė, V. Simonavičius ir kt.) pasakoja, kad kuopelė 
turėjusi gana nemažą knygynėlį, kuris vienu metu buvo pas 
Pr. Šveistį ir Butkytes. ,,Šviesos" kuopelė rengė vaidinimus, 
gegužines, vakarus ir dalį pajamų skirdavo knygoms įsigyti.

Knygynėlis veikė ir prie „Jaunimo sąjungos" draugijos. Bu
vęs sąjungos narys A. Umantas iš Gabšiškių k. pasakoja, kad 
jaunimiečiai turėję keletą knygų spintų, kurios buvo laiko
mos pas I. Plokštį. Knygas pirkdavo iš nario mokesčio, ren
giamų vaidinimų bei gegužinių pajamų. Knygas galėjo skai
tyti ne tik sąjungos nariai.

Buržuazijos valdymo metais Eržvilke buvo įsikūręs „Kul
tūros būrelis", kuris turėjo įsteigęs savo knygyną-parduotu- 
vę. Bet knygyno veikla, matyt, nebuvo pakankamai aktyvi, 
nes 1928 m. žurnalo „Jaunimas" 24 nr. buvo rašoma, kad 
„knygynas nerodo jokio veikimo".

Prie klebonijos veikė biblioteka, prie žydų sinagogos — 
„Žydų skaitymo mėgėjų draugijos" fondas, pas J. Gudavičių 
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buvo laikomos Eržvilko laisvamanių knygos. „Jaunųjų ūki
ninkų" ratelis, miestelio šaulių ir kt. organizacijos taip pat 
turėjusios didesnius ar mažesnius knygynėlius. Eržvilke, vi
sada pasižymėjusiame revoliucinėmis nuotaikomis, veikė ne
legalios pažangios organizacijos, kurios taip pat turėjo 
savus knygynėlius, revoliucinės literatūros organizatorius ir 
platintojus.

Visi šie knygynėliai ir bibliotekos gyvuodavo neilgai. Kol 
organizacija ar kuopelė aktyviai veikė, kol buvo tam rei
kalui pasišventęs žmogus, tol gyvuodavo ir biblioteka. Iširus 
organizacijai, knygos pasklisdavo po rankas ir biblioteka iš
nykdavo, nepalikusi-jokių dokumentų apie savo veiklą.

Kiek mažesnį vaidmenį žmonių švietime suvaidino priva
čios bibliotekos, kurių fondais paprastai naudojosi ne tik 
savininkai, bet ir jų artimieji ir pažįstamieji.

Eržvilko apylinkėje buvo apstu didesnių ir mažesnių dva
rų: Kulvertiškių, Klevinės, Miliušių, Chruščiovo, Plėkių irkt. 
Didelė biblioteka, turėjusi knygų užsienio ir rusų kalbomis, 
buvusi Plėkių dvare pas dvarininką VI. Ginijauską. Tačiau 
ši ir kitų dvarų bibliotekos negalėjo turėti bent kiek dides
nės įtakos žmonių švietimui, nes knygų negalėjo gauti pa
skaityti paprasti žmonės, be to, dvarų bibliotekas sudarė 
knygos svetimomis kalbomis.

Iš asmeninių bibliotekėlių miestelyje garsėjo gydytojo 
A. Spingio (mirusio 1951 m.) knygų rinkinys, siekęs 500— 
600 knygų. A. Spingys, baigęs medicinos mokslus Miunche
ne, supirkinėjo įvairiomis kalbomis medicininę literatūrą, tu
rėjo daug beletristikos knygų, lietuviškosios spaudos rinkinį. 
Knygos buvo antspauduotos specialiu antspaudu. Gydytojas 
mielai skolindavo savo knygas žmonėms. Iki šių dienų yra 
išlikę keliolika medicinos knygų užsienio kalbomis.

Pas Eržvilko gyventoją A. Rainį liko dalis jo giminaičio 
felčerio K. Griškevičiaus bibliotekos, kurioje buvo sukaupta 
literatūra veterinarijos klausimais, humanitarinio profilio bei 
grožinės verstinės literatūros lietuvių kalba. Išliko apie 150— 
200 humanitarinių knygų ir žurnalų.

Tiek dvarų, tiek ir privačių asmenų bibliotekos nesugrą
žinamai žuvo karo audroje.

Kiek ir kokias knygas turėjo Eržvilko pradinė mokykla 
po pirmojo pasaulinio karo, dėl dokumentų stokos šiandien 
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nieko tikslaus pasakyti negalima. Tačiau iš bendros nepaten
kinamos pradinių ir vidurinių mokyklų knygynėlių būklės 
visoje Lietuvoje bei padėtį kritikuojančių straipsnių buržua
zinėje spaudoje galima spręsti ir apie Eržvilko mokyklos 
bibliotekos padėtį. 1929 m. „Lietuvos žiniose" buvo rašoma: 
„Ką šiandieną turi pradžios mokyklų knygynėliai iš geogra
fijos, istorijos, gamtos mokslų? — Beveik nieko"1.

1 D. Kajus, Pradžios mokyklų knygynėlių klausimu.—„Lietuvos žinios", 
1923, vasario 1 d.
2 Lietuvos bibliotekos 1932 m.—„Bibliografijos žinios", 1933, Nr. 6 (36).

Eržvilko pradinės mokyklos knygų fondai žymiai išaugo, 
mokyklai tapus progimnazija. 1932 m. Lietuvos bibliotekų 
surašymo duomenimis, Eržvilko vidurinės mokyklos bibliote
koje 1932 m. buvo 920 knygų ir 78 skaitytojai, kurie buvo 
perskaitę 654 knygas.1 2

1933 m. mokyklos direktoriaus ataskaita rodo, kad lėšų 
knygoms įsigyti mokyklos biblioteka iš Švietimo reikalų 
departamento beveik negaudavo. Bibliotekos fondus papil
dydavo pažangesnių inteligentų dovanotos knygos.

1935 m. progimnazija buvo uždaryta ir visos knygos per
duotos Eržvilko pradinei mokyklai.

Vokiečių okupacijos pabaigoje mokykla buvo paversta ka
ro ligonine ir, frontui traukiantis į vakarus, visos knygos ir 
mokyklos dokumentacija — sudeginti.

Pokario metais vidurinės mokyklos biblioteka kūrėsi iš 
naujo. Naujai sukomplektuoti bibliotekos fondai 1960 m. spa
lio 15 d. rajono švietimo skyriaus įsakymu buvo perduoti 
miestelio viešajai bibliotekai. Mokykla vėl liko be bibliote
kos ir tik 1964 m. rugsėjo mėn. 18 d. vėl atkurta mokyklos 
biblioteka. 1967 m. sausio 1 d. bibliotekoje buvo 2243 kny
gos, 276 skaitytojai. Mokyklos vadovybė, bibliotekos vedėja 
mokytoja V. Kulpavičienė bibliotekos fondus stengiasi pra
turtinti knygų rinkliavomis iš mokinių ir gyventojų.

Viešąją biblioteką steigti buvo numatyta 1940 m., atkūrus 
Tarybų valdžią Lietuvoje, bet dėl neaiškių priežasčių tai 
liko neįgyvendinta. 1941 m. sausio mėn. Eržvilke buvo atida
ryta pirkia-skaitykla, kurios vedėju dirbo A. Pranulis. 
Ją reikėtų laikyti viešosios bibliotekos užuomazga.



60

Tarybiniais metais viešosios bibliotekos fondų augimas, 
darbas su skaitytojais yra analogiškas kitoms respublikos gy
venviečių bibliotekoms.

Šiandien Eržvilko viešoji biblioteka jau būtų galėjusi di
džiuotis nemažais knygų fondais, tačiau 1956 m. kilęs gais
ras visai sunaikino jos knygas ir dokumentus. Biblioteka 
vėl ėmė kurtis iš pradžių. 1967 m. sausio 1 d. joje buvo 
5172 egz. visuomeninės-politinės, grožinės ir kitų mokslo 
šakų literatūros. Bibliotekos aptarnaujamame mikrorajone 
yra 884 gyventojai, bibliotekoje skaito apie 700 skaitytojų. 
1966 m. skaitytojams buvo išduota 9 217 knygų ir periodinių 
leidinių. Stacionarinė biblioteka turi 5 kilnojamąsias bibliote
kėles ir tris knygnešius. Bibliotekos darbui remti ir pagyvinti 
prie bibliotekos dirba skaitytojų aktyvas ir taryba. Bibliote
kai daug padeda vietos inteligentai, partinė organizacija.

Eržvilko kolūkio gyventojus aptarnauja ir Pašaltuonio bei 
Butkaičių bibliotekos.

Nežiūrint į tai, kad Eržvilke ilgą laiką nebuvo valstybinės 
viešosios bibliotekos, gyventojai knygas mėgo, gerbė ir tau
sojo. Palyginti nedidelis provincijos ‘miestelis Turėjo savo 
profesionalią knygų rišėją Mariją Steponavičiūtę (1888— 
1969). Augusi gausioje dvylikos vaikų šeimoje, jaunystėje 
Marija pramoko siuvėjos amato, vėliau išvažiuoja į Kauną 
pasimokyti knygų rišti. Iki pat antrojo pasaulinio karo ji 
vertėsi tiktai knygų rišėjos darbu. Savo amato ji išmokė 
M. Parnarauskaitę (mirusi) ir P. Valantiejūtę, gyv. Gau
rėje.

Ekspedicijos metu buvo per maža laiko atlikti nuodugnes
nius sociologinio pobūdžio stebėjimus, panagrinėti, kaip gi
liai spauda dabartiniu metu pasiekia įvairius gyventojų 
sluoksnius, tačiau netgi paviršutiniški stebėjimai leidžia da
ryti išvadą, kad Eržvilko apylinkėse žmonės nuo seno įpratę 
prie knygos, neapsieina ir dabar be jos. Čia nuo jaunimo 
neatsilieka senosios ir vyresniosios kartos žmonės. Štai Pa
šaltuonyje gyvenąs J. Beinarys, 74 m. amžiaus, pasakoja, kad 
jis daug skaitąs knygų apie ligas, sodų priežiūrą, prenume
ruoja žurnalą „Mokslas ir gyvenimas". Per metus perskaito 
per 20 įvairaus turinio knygų. Pašaltuonio kolūkio kombai
nininkas J. Zikis iš Sarapiniškių k. atidžiai seka visas lite
ratūrines naujienas. Eržvilko miestelio gyventoja O. Kovec- 
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kaitė, 77 m. amžiaus, nepraranda domėjimosi grožine litera
tūra. J. Ruibys, 67 m. amžiaus, gyvenąs Eržvilke, noriai 
skaito sūnaus parnešamas knygas iš bibliotekos. Lenkčių k. 
gyventojas, žinomas apylinkėje ateistas St. Dabulskis, jau
nystėje naktis prarymojęs ant knygos, beieškodamas teisy
bės, ir dabar nepaleidžia knygos ar laikraščio iš rankos, nors 
jo pečius jau gula 70 m. našta.

MENINIS ERŽVILKIŠKIŲ GYVENIMAS

STASYS SKRODENIS

Eržvilkas turi senas ne tik revoliucines, bet ir meninio 
gyvenimo tradicijas. Žmonėms neužteko parneštų iš Prūsų 
knygų ir laikraščių. Savo gyvenimą jie puošė daina ir muzi
ka, nuolat lydėjusiomis kiekvieną jų žingsnį. Dainas iš to 
krašto jau XIX a. pradžioje (1829 m.) paskelbė S. Stanevi
čius, čia ištisos muzikantų kartos keitė viena kitą, linksmin
damos jaunimą, išlydėdamos eržvilkiškes ,,į svetimą šalelę". 
Tačiau šalia jų jau nuo senų laikų Eržvilke ir Varlaukyje 
pradėjo rodytis atskiri kolektyvai, koncertuodavę ne tik na
muose, bet ir aplinkiniuose bažnytkaimiuose.

Apie 1895 m. Eržvilke susikūrė gana stiprus vargonininko 
Stepono Batoro vadovaujamas bažnytinis choras. Atrodo, 
iš pradžių jis viešai nekoncertavo, o tenkinosi tik giedojimu 
pamaldų metu, žavėdamas parapijiečius savo darniu skam
besiu. ,,Ka jis tei gražiai išmokydavo, ka tie balsai kai su
lipę",— prisimindavo šio choro dalyvė M. Pociūtė-Vedeckie- 
nė (1874—1968) iš Balandžių k. 1908 m. gruodžio 28 d. ir 
1909 m. sausio 4 d. Garyšių dvare (netoli Nemakščių) įvyku
siuose lietuviškuose vakaruose pasirodė ir šis choras, padai
nuodamas keletą dainelių.1 Tačiau ši išvyka anaiptol nebuvo 
pirmoji. Choras, matyt, jau turėjo nemažą koncertinę patirtį 
ir palyginti neblogą repertuarą, kad kartais patraukdavo ir 
į tolimesnes vietoves. Pavyzdžiui, yra žinių, kad apie 1910 m. 

1 ,,Vilniaus žinios", 1909, sausio 15(18), Nr. 11.
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eržvilkiškiai koncertavo prie D. Poškos Baublių *. 1909 m. 
kompozitorius S. Šimkus Jurbarke organizavo dainų šventę, 
kurioje dalyvavo ir St. Batoro vadovaujamas eržvilkiškių 
choras. Jo aktyviausiais nariais tuo metu, kaip nurodo 
M. Pociūtė-Vedeckienė, išbuvusi jame apie 13 metų, buvo 
J. Norkus ir J. Toliušis iš Eržvilku kaimo, J. Dirginčius iš 
Balandžių k., seserys Monika, Petronė ir Elžbieta Žičkutės 
iš Paviščiovio k., U. Striaukytė iš Eržvilko k., K. Gudavičiūtė 
(Žentukikė) iš Užakmenių k. ir kiti.

Šio choro pajėgumą ir jo darbo kryptį neblogai apibūdino 
tų pačių metų žurnalas „Vargonininkas". Jame nežinomas 
korespondentas pažymi, kad „aplinkinių kaimų vyrai ir mer
ginos dailiai pagieda ant keturių maišytų balsų Hallero, Mo- 
litoro ir k(itų) mišias, moka gerą žiupsnį tautiškųjų dainų ir 
į aplinkinius miestelius ant lietuviškųjų vakarų esti kviečia
mi pagiedotų, iš kur grįžta apvainikuoti" 1 2. Greta tas pats 
korespondentas pabrėžia, jog choras nepadeda giedoti rožan
čių bažnyčioje. Si trumpa korespondencija, atrodo, aiškiai 
pabrėžia bažnytinio choro koncertinius polinkius, o jo orien
tacija į liaudies dainų repertuarą laikytina pažangiu reiški
niu. Tokiu keliu ėjo daugelis tuometinių chorų. Pagaliau liau
dies dainos buvo pačios parankiausios, geriausiai išreiškė 
liaudies interesus.

1 A. Gricius, Eržvilko entuziastai,—„Kultūros barai", 1966, Nr. 1, p. 49— 
50. Išvykos į Baublius, kurioje dalyvavę 4 moterys ir 4 vyrai, dalyvė 
M. Pociūtė-Vedeckienė mena tai buvus apie 1905 m.
2 „Vargonininkas", 1909, Nr. 2, p. 6.

Tas pats S. Batoras dar apie 1907 m. pradėjo rūpintis pu
čiamųjų instrumentų orkestro įkūrimu. Bet tik prieš pat pir
mąjį pasaulinį karą pavyko įsigyti instrumentus, o pats or
kestras viešai pasirodė jau karui baigiantis. Ypač gerų re
zultatų orkestras pasiekė 1917—1925 m., kai jam vadovavo 
J. Žičkus. M. Cilvinaitės surinktais duomenimis, grodavę 
7—9 muzikantai: 1. J. Žičkus — klarnetu; 2. A. Banaitis — 
kornetu in B; 3. J. Banaitis — kornetu; 4. Vyt. Simonavi- 
čius — baritonu; 5. D. Umantas — altu; 6. Ant. Puteikis (ne
ilgai) — altu prima; 7. St. Stirbys — trombonu; 8. Ant. Stėg- 
vilas — bosu; 9. J. Steponaitis — būgnu.

Eržvilko bažnytinis choras, pučiamųjų instrumentų orkest
ras jau buvo koncertiniai kolektyvai, pasirodydavę įvairio
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mis progomis, dažniausiai vakarėliuose, tiek savo apylinkėje, 
tiek ir už jos ribų. Šiems kolektyvams greitai atsirado kon
kurentų. Varlaukio apylinkių dainininkus subūrė kompozito
rius J. Gudavičius. Jo vadovaujamas miestelio bažnytinis 
choras greitai tapo populiarus. Pasisekimą didino ir tai, kad 
pats jo vadovas buvęs labai draugiškas, nuoširdus žmogus, 
pats harmonizavęs liaudies dainas, pats rašęs, jei reikėdavę, 
vaidinimams dialogus ir monologus.

Choro pagrindą sudarė greta Varlaukio esančio Skliausčių 
kaimo jaunimas. Tačiau dalyvaudavo dainininkai ir iš toli
mesnių kaimų ar net iš paties Eržvilko miestelio. Mokydavę- 
si daug, kapelmeisteris (taip vadindavę J. Gudavičių) būda
vęs reiklus, tačiau niekada neatsisakydavęs nuo išdaigų, 
pasilinksminimų. Pamaldesnieji užtai skųsdavęsi, kad J. Gu
davičius iš pradžių mokąs giesmes, o po to dainas ir pabai
goje organizuojąs šokius.

J. Gudavičiaus vadovaujamo varlaukiškių choro repertua
ras nebuvo sudėtingas — daugiausia harmonizuotos lietuvių 
liaudies dainos bei paties kapelmeisterio kompozicijos. Ak
tyvios to choro dalyvės iki pirmojo pasaulinio karo J. Toliu- 
šienės (g. 1897 m.) liudijimu, dainuodavę ,, A t važiavo meška 
šiūbuose, šiūbuose", „Joja bernelis viešu keleliu", „Arielkė- 
le tu pilkoji", „Močiute širdele, tai tau, tai tau", „Sveiki, 
broliai dainininkai", „Kaip gi gražus gražus rūtelių darželis", 
„Aš nežinau, brangi sesute" (Maironio žodžiai), „Ko liūdi, 
sesele, ko nedainuoji", žaisdavę—„Vai tu, ieva ievuže", 
„Radastėlę" („Žydi sode radastėlė") ir kt. Panašus repertua
ras buvęs ir .eržvilkiškių, nes jie dainas imdavę iš J. Guda
vičiaus. Varlaukiškių choras ir dramos ratelis, pritildamas ir 
vėl atgydamas, gyvavo ir vėliau — buržuazinės Lietuvos 
laikais. Ypač jis sukrusdavo, kai gimtojoje padangėje pasiro
dydavo kompozitorius J. Gudavičius.

Neatskiriama visų vakarėlių dalimi XX a. pradžioje buvo 
vaidinimai. Eržvilkiškiai irgi gana anksti sujudo statyti dra
mos veikalus ir nesitenkino deklamacijomis, kurios paprastai 
būdavusios po kiekvieno pasirodymo. Apie 1910 m. pirmą 
kartą Eržvilke suvaidinta „Gudrioji našlė". Po to sekė „Ge
novaitė", „Degtindaris", G. Landsbergio-Žemkalnio „Blinda", 
Žemaitės „Trys mylimos". „Blindos" pjesėje esančioms dai
noms muziką (4 balsams) parašė J. Gudavičius, nes iki tol 
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buvusios melodijos jam nepatikusios dėl savo stačiokiškumo. 
„Mes galim švelnesniai dainuoti",— sakęs J. Gudavičius dai
nininkams, pateikdamas savąją kūrybą. Nuolatiniais artistais 
buvo jau minėta J. Toliušienė iš Eržvilko miestelio, J. Atko- 
čaitis ir J. Šteimantas (dabar gyvena Ropynės k.), Pr. Švais
tys (miręs 1943 m.), Vyt. Simonavičius (miręs 1967 m.) ir kt. 
Ypač aktyviai čia dalyvavo apie 1918 ar 1919 m. įsikūrusios 
kultūrinio pobūdžio „Šviesos" kuopelės (organizatorius J. To
liušis, 1883—1955) nariai, turėję tikslą tokiu būdu save ir 
kitus šviesti. „Šviesos" kuopelė gyvavo neilgai, maždaug ligi 
1922 m., tačiau ir vėliau buvę jos nariai — J. Toliušis ir jo 
žmona J. Toliušienė, V. Simonavičius, Šveisčiai ir kiti visą 
laiką stengėsi nenutolti nuo meninio Eržvilko miestelio gy
venimo.

Greta kolektyvų, kurie daugiausia garsėjo koncertine veik
la, Eržvilko apylinkėse seniau buvo ir dabar yra daug mu
zikantų. Dar XIX a. viduryje čia buvo garsus vargonininkas 
K. Briožis 1 (gimęs Rimšų k., Eržvilko vis.), kurio balsas, kaip 
yra pasakoję jį pažinojusieji, kada jis lydėdavo numirėlį, it 
varpas būdavęs girdimas net per šešis varstus aplinkui. 
Jo balsu stebėjosi net pats vyskupas M. Valančius ir prana
šavo garsią ateitį. Tačiau pranašystė neišsipildė, ir K. Briožis 
vargingai baigė savo dienas kaimyninėje Vadžgirio parapi
joje.

1 J. Gudavičius. Iš mūsų muzikos istorijos.—,,Muzika'1, 1925, Nr. 11/12, 
p. 223—224.
2 Ten pat, p. 224; P. Dundulienė, Eržvilko apylinkės liaudies meistrų 
kūryba.—,,Šviesa" (Jurbarkas), 1966, rugpiūčio 11; Apie J. Drugelį plačiau 
rašo šioje knygoje A. Stravinskas, žr. 170—172 p.

Kita įdomi asmenybė, pagarsėjęs daugiau kaip drožėjas, 
o ne kaip muzikantas, buvo J. Drugelis 1 2, kilęs iš Garšvilų 
kaimo. Jis, ganydamas bandą po apylinkės miškus, pasidirbo 
smuiką, išmoko gražiai griežti. Bet audros išverstas medis 
jam sutrenkė galvą, ir jis apkurto. Tada metė muziką ir už
siėmė drožiniais, kuriais tikrai įamžino vardą sopulingose 
motinose ir nukryžiuotuosiuose.

O kiek muzikantų vardų nusinešė laikas!
Iš XX a. pradžios jau žinome daugiau vardų. Varlaukio 

apylinkėse pirmojo pasaulinio karo metais garsėjo trys bro
liai Puteikiai (Jonas griežė smuiku, Antanas — kontrabosu,



Eržvilko progimnazijos II kl. mokiniai 1933 m. Sėdi trečias iš dešinės J. Kubilius

Medelių sodinimo šventė 1934 m.



Mokinių orkestras. Trečias iš kairės J. Banaitis

Eržvilko vid. mok. mokiniai 1966 m. rugsėjo 1 d.

Eržvilko vid. mok. mokytojai 1966 m. rugsėjo 1 d.



Eržvdkiškių sąskrydis 1966 m. birželio 26 d.
J. Bdiiditis и D. Umantas susitiko sąskrydyje

Dainuoja 1966 m. sąskrydžio dalyviai.
Viršutinėje eilėje antras iš dešinės J. Banaitis



Eržvilko vidurinė mokykla

Eržvilko vid. m-los kraštotyros muziejėlis. Organizatorius mokyt. A. Striaukas
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o Petras—„kas t ant inka"), vėliau, išėjus Jonui ir Antanui, jų 
vietą užėmė B. Kasputis ir J. Diksa. Nuo 1934 iki 1943 metų 
garsūs trys broliai — Bronius, Alfonsas ir Antanas Kaspučiai 
(smuikas, ,,kastantinka" ir kontrabosas), groję ne tik gimto
siose apylinkėse, bet ir Eržvilke.

Ypač turtingą muzikinio gyvenimo istoriją turi Sabonai- 
čiai1 iš Rudžių kaimo (Pašaltuonio kol.). Meilė muzikai ten 
perduodama iš kartos į kartą ir, vienam pasitraukus iš kape
los, stoja kitas. Iz. Sabonaitis (gimęs apie 1866 m.), pats gro
jęs smuiku, buvo suorganizavęs kaimo kapelą. Joje armonika 
grojo kaimo batsiuvys J. Mockus, o bosu — įvairūs asmenys. 
Vėliau, kai paaugo vaikai — Izidorius, Stasys, Vincas, Juozas 
ir Antanina,— jis sukūrė šeimos kapelą, kurioje 1910 m. bu
vo septyni muzikantai. Izidoriaus sūnus Stasys (gimęs 1891 m. 
ir dabar tebegyvenąs Rudžių kaime) 1922 m. suorganizavo 
kitą kapelą. Joje koncertina grojo Simas, o bosu — Izidorius 
Bružai iš Openiškių kaimo. Kapela apie septynerius metus, 
beveik nepareidama namo, grojo Eržvilko, Jurbarko, Taura
gės, Batakių, Nemakščių, Skaudvilės ir kitose apylinkėse. 
Tarybiniais metais S. Sabonaitis griežė Pašaltuonio bibliote- 
kos-skaityklos vedėjo J. Peldžiaus suorganizuotame 17-kos 
žmonių styginių instrumentų orkestrėlyje. Jam vadovavo 
Z. Sabonaitytė-Zikienė, Iz. Sabonaičio duktė.

1 Medžiagą apie Sabonaičius surinko kraštotyrininkė M. Cilvinaitę.

Ir šiandien, kai susirenka žili, dar pačioje XX a. pradžioje 
pradėję muzikantų kelią Sabonaičių šeimos nariai ir anūkai 
ar proanūkiai, visus juos jungia stiprus saitas — muzika. At
rodo, kad visi jie gimsta jau mokėdami groti, o muzikos kal
ba yra jų sielų kalba.

* * *

Šiandien Eržvilko apylinkėse yra daug muzikantų, tačiau 
nė vieno nerasime, kuris grotų ožragiu, švilpyne, dūdelėmis 
ar kanklėmis. Tik senieji atsimena, kaip piemenaudami iš 
alksnio ar kito medžio suko švilpynes ir jomis švilpaudavo. 
76 metų amžiaus Ropynės kaimo gyventojas J. Atkočaitis 
prisimena, kad po pirmojo pasaulinio karo iš jo tėvo nupirko 
dvylikos stygų kankles J. Butkus iš Užakmenių kaimo. Jomis 
tėvas mokėjęs groti ir dažnai linksmindavęs namiškius ir 
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kaimynus. ,,Braukia, būdavo, senukas nykščio nagu per sty
gas, kita ranka jas pridengdamas, o mums juokas imdavo iš 
to grojimo. Bet mes, vaikai, jau nemokėjome",— užbaigė pa
sakotojas.

Ekspedicijos metu Fermų kaime pas senelį L. Juškį buvo 
surastas senoviškas instrumentas — ožragis. Juo jau senokai 
niekas nebegrojo, o saugojo tik kaip prosenelių atminimą1. 
Senieji prisimena ir medines triūbas ar trimitus, tačiau jų 
neišliko ligi mūsų dienų. Todėl apie kankles, triūbas, ragus 
tenka kalbėti kaip apie praeities relikvijas, kurias jau XIX a. 
ėmė pakeisti fabrikiniai instrumentai — smuikai, o vėliau 
įvairių tipų armonikos („peterburgskos", „vienskos" ir kt.).

1 P. Dundulienė, Senoviniai muzikos instrumentai,—„Kultūros barai", 
1967, Nr. 3, p. 63—64.

Dabar muzikantai groja daugiausia smuikais, bandonijo
mis, klarnetais, akordeonais. Armonikų čia beveik nėra. 
Jas, vos tik paplitus, išstūmė bandonijos ir amerikoniškos 
koncertinos, vadinamos „kastantinkomis", nes jų balso 
tembras buvo malonesnis, išvaizda patrauklesnė.

Bandonijas į Lietuvą užvežė vokiečiai per pirmąjį pasau
linį karą. Jos paplito vos ne visoje Žemaitijoje ir čia susirado 
sau antrąją tėvynę. Ligi pat Didžiojo Tėvynės karo, net dar 
ir po jo, bandonijos užėmė vyraujančią vietą. Tik per pas
kutinį dešimtmetį vis labiau į buitį įeinąs akordeonas ir pačių 
bandonijų trūkumas (meistrai kartais iš kelių sudėvėtų in
strumentų daro vieną gerą) veikia jų nenaudai. Nors jos 
nyksta, tačiau muzikantai ir žmonės jas labai vertina.

šiame krašte buvo ir dabar yra tikrai puikių šio instru
mento virtuozų. Tai jau minėti Sabonaičiai, kurių kapeloje 
bandonija nuo seno užima priderančią vietą, I. Šteimantas 
iš Rudžių k., K. Jurgilas iš Ožnugario k., P. Eičas iš Nauji
ninkų k., Šaltuonos kol. (kilęs nuo Skaudvilės), Ant. Gaižaus
kas iš Sarapiniškių k., J. Remeikis iš Varlaukio k. Iš jų tarpo 
išsiskiria P. Eičas, kuris tobulai valdo šį instrumentą, moka
mai išnaudoja turtingą bandonijos garsų skalę ir sugeba ja 
groti iš gaidų (paprastai visi muzikantai groja iš klausos). 
O gaidas skaityti jį pramokė komp. S. Šimkus, kai P. Eičas 
apie 1929 m. Klaipėdoje dirbo sezoniniu uosto darbininku. 
Apie kompozitorių jis atsiliepia kaip apie demokratišką žmo
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gų, troškusį įvesti kitus į nuostabų muzikos pasaulį ir 
padėti bent maža dalimi suvokti jos paslaptis. S. Šimkaus 
pamokos buvo labai reikšmingas įvykis: P. Eičas dar labiau 
pamilo muziką ir prisirišo prie jos. Kai jis groja — visada 
šypsosi, paprastai, vaikiškai, bet taip nuoširdžiai, jog neno
romis patiki, kad už grojimą jam nėra malonesnio dalyko. 
O groja jis viskuo, kokį tik instrumentą besugriebtų. Eičo 
namuose mažiau kėdžių, negu muzikos instrumentų, nes jis 
ne tik garsus apylinkės muzikantas, bet ir Šaltuonos kolūkio 
kultūros namų meno vadovas.

Kitas įdomus muzikantas ir žmogus — Ant. Gaižauskas. 
Jis ir muzikantas, mokąs groti smuiku, armonika, bandonija, 
kornetu, bajanu, akordeonu, fleita, saksofonu, bet ir muzikos 
instrumentų meistras ir kalvis. Jis pats pasidarė sudėtingą 
džiaz-bandą. Kaip jis sako, tai jau bene septintas jo ranko
mis padarytas šio instrumento modelis (pirmą padarė 
1945 m.). Kitus seniai išleido į pasaulį, gi šis, paskutinis, 
1952 m. pagamintas egzempliorius, laikomas anūkėliui. 
Džiaz-bandą sudaro koja mušamas būgnas, du nedideli būg
neliai šonuose, lėkštės, užgaunamos kojiniu pedalu arba laz
delėmis, du skirtingo tembro varpeliai ir medinė tarškynė. 
Pagal projektą prie jo turėję būti pritaisyti dar du priedai: 
vienas, užgavus lazdele, turėjo užkukuoti gaip gegutė, 
o antras — sučiulbėti kaip lakštingala. Jų meistras nepridėjo. 
Jis jau nepatenkintas ir tuo modeliu ir mintyse projektuoja 
naują. Bet ar leis tai įvykdyti sveikata — nežinia.

Gaižausko asmenyje derinasi, atrodo, taip tolimos specia
lybės: muzikanto ir kalvio. Gal geriau būtų sakyti — derino
si, nes šiandien jų keliai išsiskyrė. Rankos, daugelį metų 
kilnojusios kūjį, lanksčiusios geležį ir išpuošusios kiekvieną 
gimtojo lizdo kampelį, jau nebegali virkdyti smuiko, prakal
binti akordeono ar priversti kvatotis triūbos, nes neseniai 
abiem rankoms pritraukė bevardį ir mažąjį pirštus. Žiūri 
į tas rankas ir kietai sučiauptas lūpas rūsčiame veide ir sun
ku įsivaizduoti, kokias vidines kančias pergyvena šis žmo
gus, kurio sieloje dar teberusena kūrybinė ugnelė, bet kuriai 
senatvė jau nebeleidžia liepsnoti. „Aš dabar ne gyvenu, o tik 
būnu",— kokie prasmingi jo pasakyti žodžiai. Gyventi — jam 
reiškia kurti žmonėms grožį, žavėti griežiamų melodijų 
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skambumu, nukaltų daiktų grakštumu, kurti tai, ką diktuoja 
laki fantazija.

Tai tik du ryškesni šiandieninių Eržvilko apylinkių kaimo 
muzikantų tipai. O kiek jų dar liko neaprašytų. Ir kiekvie
nas — savita individualybė, savitas menininkas. Iš šio krašto 
kilę net du kompozitoriai — J. Gudavičius ir J. Navakauskas, 
muzikas ir kultūros veikėjas J. Banaitis. Kai kuriuos J. Gu
davičiaus kūrinius dar ir dabar tebegroja kaimo muzikantai. 
Mėgstamą polką ,,Žemaitę" laiko taip pat jo kūriniu.
* * *

Šis eržvilkiškių meninio gyvenimo vaizdas nuo seniausių 
laikų ligi šių dienų nėra pilnas. Ypač sunku surinkti praeities 
žinias, nes daugelio duomenų neužfiksavo jokie raštai, o žmo
nių atmintis jų neišsaugojo. Todėl čia akcentuoti tik ryškesni 
momentai — chorų koncertai, dramos ratelių pasirodymai, 
apžvelgti gyvavę ir dabar tebevartojami muzikos instrumen
tai, nupieštas vienas kitas ryškesnis kaimo muzikanto tipas.

Žymiai daugiau gali eržvilkiškiai pasigirti savo pasiekimais 
meninio gyvenimo srityje tarybinės santvarkos metais. Ener
gingo mokytojo Alg. Vyžinto 1 iniciatyva 1951—1953 m. lai
kotarpiu susikūrė net keli saviveiklininkų kolektyvai: kol
ūkiečių, moksleivių ir vaikų chorai, šokių, dramos rateliai, 
vidurinės mokyklos mokytojų ir moksleivių šokių kolekty
vai, moksleivių ir vaikų chorai, kaimo kapela. Nuo mažiausio 
iki didžiausio noriai bendravo su menu, koncertuodavo apy
linkėje ir kitur, nepabūgdami siautėjusių buržuazinių nacio
nalistų grasinimų.

1 Duomenis apie Eržvilko meninį gyvenimą pokario metais pateikė LTSR 
nusipelnęs artistas (Vilniaus valst. pedagoginio instituto studentų liaudies 
dainų ir šokių ansamblio ,.Šviesa" meno vadovas) Alg. Vyžintas.

Šiandien A. Vyžintas prisimena tuos metus kaip turiningą 
savo gyvenimo atkarpą, atiduotą menui tolimame užkampy
je sunkiais pokario metais. Ir ne tik jis vienas sukosi šiame 
darbų rate. Nė vienas šokėjas neužmirš linksmos, niekad ne- 
pavargstančics šokių vadovės mokytojos O. Šteimantienės, 
jos vyro, Eržvilko vidurinės mokyklos direktoriaus Ant. Štei- 
manto, energingos organizatorės klubo-skaityklos vedėjos 
Z. Beinarytės, nepamainomų choristų mokytojų A. ir R. Ba- 
bušaičių, brolių Zikių, pašto tarnautojos V. Sakalauskienės, 
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moksleivių Vyt. ir J. Gudavičių ir daugelio kitų, atidavusių 
daug energijos meno saviveiklai. Kolūkio sodininkas P. Van- 
šys po kelis kilometrus iš tolimo kaimo ateidavo vakarais 
į repeticijas su žibintu. Atžybsi tamsoje, tarytum vilko akis, 
mažas žiburėlis, ir visi žino, kad ateina Vanšys. O po repe
ticijų, vėlai naktį, vėl nužybsi į tamsą švieselė, lyg savotiš
kas meno šviesos simbolis.

Dainų šventės eržvilkiškiams irgi ne naujiena. 1951, 1952, 
1953 metais ten jau vyko apylinkės dainų šventės, kuriose 
pasirodydavo jungtinis Eržvilko kultūros namų, vidurinės 
mokyklos ir aplinkinių kolūkių choras, šokių kolektyvai, 
orkestrai. Reikia paminėti, kad Eržvilko saviveiklininkai iš
tisai laimėdavo prizines vietas Skaudvilės rajone (ypač šokė
jai ilgai neturėjo sau lygių), gerai pasirodė 1952 m. zoninėje 
apžiūroje Klaipėdoje. Kiek dar buvo koncertų namuose, apy
linkėje ir gretimuose miestuose — Jurbarke, Tauragėje, 
Skaudvilėje, Klaipėdoje ir kitur.

1953 m. mokytojas A. Vyžintas persikėlė dirbti į Skaudvi
lės vidurinę mokyklą ir energingai ėmėsi judinti meno sa
viveiklą. 1954 m. jis subūrė stiprų jungtinį Stulgių ir Stali
no vardo (dabar Eržvilko kolūkis) kolūkių ansamblį, kuris 
Vilniuje varžėsi dėl teisės dalyvauti Visasąjunginėje žemės 
ūkio pasiekimų parodoje Maskvoje. Toks sudurstytas iš dvie
jų rajono kampų saviveiklininkų kolektyvas — Stulgių cho
ras, o Eržvilko šokėjai — atrodo net neįtikėtinas dalykas.' 
Nors šis kolektyvas, koncertavęs be Vilniaus dar Kaune ir 
Šiauliuose, pamažu iširo, tačiau daugelis, kam teko laimė 
dalyvauti jame, prisimena jį su didele meile ir pagarba (prie 
visų prisideda ir šių eilučių autorius, grojęs su bandonija 
ansamblio orkestre).

Iširus šiam kolektyvui, Eržvilke neužgeso saviveiklininkų 
kūrybinė ugnelė. Ne vieną kartą trenkė Sabonaičių šeimos 
kaimo kapela, ne vieną kartą Skaudvilės rajono vadovai 
spaudė ranką A. Gaižauskui, kai jų — pašaltuoniškių — kai
mo kapela būdavo pirmoji rajone. Sunku, tur būt, būtų iš
vardinti visas kapelas, visus šokių ratelius, chorus. Bet svar
biausia, kad čia įvairių kartų, įvairaus amžiaus žmonėse ru
seno ir teberusena karšta kūrybinė ugnelė, meilė dainai, 
muzikai ir šokiui.
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nauja

vaga

pasukus

PIRMIEJI ŽINGSNIAI POKARIO METAIS

ZIGMAS GRAMAILA

Šimtmečiais ant aukšto Šaltuonos upės kranto, prie gra
žiojo jos slėnio stovi Eržvilko miestelis, kadaise buvęs vals
čiaus centras. Jis palydėdavo tūkstančius praeivių, važiuo
jančių į Tauragę, Skaudvilę, Raseinius, Jurbarką. Tokioje 
kryžkelėje dar prieš trisdešimt metų tebuvo tik medinė pra
dinė mokykla. Dešimtis kilometrų vingiavo takeliai, kuriais 
ėjo vaikai mokytis, vedami mokslo žinių troškulio, tačiau 
buržuazijos viešpatavimo metais ta laimė ne visus aplankė.

Ėjo metai, keitėsi gyvenimas, vietoje rėžių, pavienių vals
tiečių ūkelių išsitiesė platūs kolūkių laukai. Naujais mūri
niais gyvenamaisiais namais ir gyvulininkystės pastatais pa
sipuošė kolūkių gyvenvietės, vietoje medinės pradinės mo
kyklos puikuojasi erdvus vidurinės mokyklos pastatas, mū
riniai dviejų aukštų apylinkės Tarybos ir ligoninės pastatai. 
Atrodo — kas čia ypatingo. Tačiau kai mintimis grįžti po
kario metų keliais, daugeliu jausmų prisipildo krūtinė.

Dar sunkiais buržuazijos valdymo metais Eržvilke veikė 
pogrindinė komunistų kuopelė, o fašistinei Vokietijai oku
pavus Lietuvą,— čia telkėsi partizanų būrio „Keršytojas" ko
votojai. Vos tik išvijus fašistinę armiją iš Eržvilko apylin
kių, išvaduoto gimtojo krašto žmonės, dar griaudžiant 
patrankoms vakaruose, 1944 m. spalio mėnesį atkūrė tarybų 
valdžią, tvirtai pasuko socializmo statybos keliu.
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Komunistų partija kėlė žmones naujam gyvenimui. Kaimo 
varguoliai, bežemiai ir mažažemiai valstiečiai gavo iš buožių 
ir buvusių dvarininkų atimtos žemės sklypus. Kulvertiškėje 
įsikūrė mašinų ir arklių nuomoj imo punktas, kuris teikė nau
jakuriams pagalbą, dirbant žemės ūkio darbus. Eržvilko apy
linkių valstiečiai gausiai tiekė žemės ūkio produktus Raudo
nosios Armijos kariams. Geriausi sūnūs stojo į Raudonosios 
Armijos gretas.

Valsčiaus aktyvas — komunistai, komjaunuoliai, vietos in
teligentai— bendravo su žemdirbiais, gilinosi į jų bėdas, tei
kė, kiek leido galimybės, paramą tiems žmonėms, kurie la
biausiai patyrė karo naštą, rūpinosi liaudies švietimu. Svar
biausias tų dienų rūpestis buvo darbas su žmonėmis. 
Reikėjo padėti jiems suprasti tarybinės santvarkos esmę, ko
munistų partijos siekius, parodyti, kad galima gyventi be 
buržujų, dvarininkų ir buožių, duoti atkirtį buržuazinei na
cionalistinei propagandai. Mažažemis valstietis, buvęs dar 
vakar bernas ar kumetis, su džiaugsmu pasitikęs tarybinį 
gyvenimą, turėjo įsijungti į aktyvią visuomeninę veiklą.

1945 m. gegužės pirmosiomis dienomis į Eržvilką atskri
do žinia, kad pergalė laimėta ir bus greitai pasirašytas Vokie
tijos besąlyginės kapituliacijos aktas. Naujo gyvenimo 
džiaugsmas dar labiau užvaldė žemiečių širdis. Gegužės 5 d. 
iš visų valsčiaus apylinkių į Eržvilką rinkosi šventiškai pa
sipuošę žmonės: kas raitas, kas važiuotas su papuoštais 
žirgais. Be repeticijų, didelio pasiruošimo gimusi karnavali
nė eisena demonstravo daugiau kaip 40 vaizdelių, parodan
čių naujo gyvenimo pulsą, tą begalinį džiaugsmą ir pagarbą 
Raudonosios Armijos kariams — išvaduotojams. Nepamiršo 
eržvilkiškiai ir aštrios satyros. Atskiros kompozicijos rodė 
žiaurius fašistinės okupacijos metus, sunkų valstiečio gyve
nimą buržuazijos viešpatavimo metais. Tą dieną jie prisiminė 
ir kovotojus už teisingą, šviesų gyvenimą. Nulenkę galvas, 
atnešė vainikus ir gėles pagerbti pirmiesiems Eržvilko komu
nistams ir tarybų valdžios aktyvistams, kurie buvo sušaudy
ti 1941 m. rugpjūčio 17 d. Balandinės miške.

Tačiau valstiečių džiaugsmui ir darbui, žengiant naujuo
ju socializmo statybos keliu, trukdė buržuazinių nacionalis
tų ginkluotos gaujos, buvusiam mažažemiui valstiečiui, 
vargdieniui nešusios mirtį. Jie nesigailėjo vaikų ašarų.
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Žiauriausiais būdais pasityčiodami žudė motinas, vaikus, se
nelius. Šiurpios tragedijos, kurias jie įvykdė pirmaisiais po
kario metais Eržvilko apylinkėse, vis neišdyla iš atminties.

1945 m. birželio 6 d. Eržvilko liaudies gynėjus pasiekė 
skaudi žinia: Pašaltuonio apylinkėje įvykdytas teroristinis 
aktas. Skubiai vykstame vieton. Gyventojai pasako, kad 
pamiškėje nakties metu buvo girdimi pavieniai šūviai. Mes 
artėjame į nurodytą vietą. Žiūrime — dunkso sulinkusi, ap
kerpėjusi bakūžė — čia gyvena mažažemių valstiečių Skric- 
kų šeima. Atsargiai praveriame duris, trys 2—5 metų vaiku
čiai ašarodami vaikšto apie motiną, kartodami: „Mama, ma
myte, kelkis!". Tačiau ji vaikų žodžių ir ašarų negirdi — 
viduaslyje, kraujo klane nustojo plakusi motinos širdis. Ką ji 
girdės, jei jos krauju vaikučiai pėdomis išmargino molinę 
aslą... Širdį užspaudžia skausmas, nesitaria žodžiai. Vaiku
čiai pribėga prie mūsų, prašydami pakelti motiną. Tačiau 
mes — bejėgiai. Su vyresniuoju berniuku pradedame aiš
kintis. Jis pasakė, kad tėvelį išsivedė ginkluoti žmogystos. 
Pamiškėje, už 300—400 metrų nuo namų randame nukan
kintą trijų vaikų tėvą J. Skrickų.

Valstiečių padedami, surandame ir trečią šios nakties bur
žuazinių nacionalistų auką — Joną Mockų. Bet surasti tą die
ną Pašaltuonio apylinkės sekretoriaus mums nepavyksta. 
Tai mažažemio valstiečio sūnus Algimantas Bičkus, vos prieš 
pusę mėnesio padavęs pareiškimą stoti į VLKJS narius. Tik 
rytojaus dienos pavakaryje aptinkame pėdsaką. Žmonės nu
rodė, kad jis dažnai lankydavosi, o kartais ir nakvodavo 
Pašaltuonio mokykloje. Todėl ir nutarėme patikrinti ją. Šis 
medinis mokyklos namas tapo šiurpios tragedijos liudininku. 
Antrame aukšte, nedideliame kambarėlyje sienos buvo ap
taškytos krauju — tai žvėriško kankinimo pėdsakai. Banditai 
pasityčiodami po vieną Alg. Bičkui išlupinėjo visus dantis. 
Bet mokykloje jo kūno nebuvo. Pėda po pėdos vaikščiojome 
Šaltuonos upės krantais. Ten ir radome jo lavoną, vietomis 
nuo smūgių pamėlynavusį. Šūviu į pakaušį žmogžudys ga
lutinai nutraukė tarybinio jaunuolio gyvybę.

Buržuaziniai nacionalistai nužudė naujakurį Pr. Pranskai- 
tį vien už tai, kad jis gavo iš Gabšiškių dvaro žemės ir my
lėjo ją, nes ji buvo gyvybės, jo šeimos pragyvenimo šaltinis. 
Žudikai nepagailėjo vaikų ašarų ir jų likimo. Atėmė jie 
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5 vaikų tėvą-maitintoją (Aldutei tada buvo 14 metų, Jonui — 
13, Zigmui—12, Adolfui — 5, Alfonsui — 3 metai).

Į kovą su buržuaziniais nacionalistais kilo visi dorieji 
žmonės. Mažažemių, bežemių valstiečių sūnūs, laikinai pali
kę gimtąją sodybą, stojo į liaudies gynėjų gretas. Su ginklu 
rankose grūmėsi aršioje klasių kovoje, negailėjo jėgų, net 
gyvybės. Išvargę, ne visuomet pavalgę, blogai apsirengę, 
jie dieną naktį budėjo liaudies sargyboje, saugojo vargin
guosius valstiečius, tarybinius aktyvistus. Liaudies gynėjai, 
valstiečių padedami, persekiojo ginkluotąsias gaujas, kerši
jo už nekaltai pralietą brolių ir seserų, tėvų, senelių ir vaikų 
kraują.

Kartą nacionalistai įsiveržė į vargingojo valstiečio sody
bą. Joje rado komjaunuolį Leoną Tamašauską. Nužudo jį, 
apiplėšia namus, nušauna kiaules ir keliauja, ieškodami nau
jų aukų. Tačiau Zina Mockevičiūtė, pajutusi pavojų, bėga. 
Žmogžudžiai paleidžia mirtį nešančias salves. Laimei, ji lie
ka gyva. Už dviejų kilometrų sutinka šioje apylinkėje budin
čius liaudies gynėjus. Vyresnysis leitenantas Jonas Gudeika 
greit sumeta planą, kuria kryptimi gauja gali trauktis. Aiš
ku, kad Paupio link, nes, greičiausia, siautėjo ,,Žilio" gauja. 
Aptinkami pėdsakai: pravažiuota vežimais tik ką nustojus 
lietui. Štai ir viena iš pastočių, vežusių buržuazinių nacio
nalistų pasigrobtą turtą. Vežikas Mozūras pasitiki J. Gudei
ka, nurodo banditų apsistojimo vietą. Kiek paėjėję, liaudies 
gynėjai pastebi dviejų laužų liepsnas. Paaiškėjo, kad tai 
apdorojamas nakties grobis — svilinamos nušautos kiaulės 
ir ruošiamas žmogžudžiams pusrytis. Leitenantas J. Gudei
ka duoda komandą apsupti banditų buveinę ir prideramai 
nubausti už Leono nužudymą.

Besupant sodybą, banditai pastebėjo mūsų vyrus. Užver
da žūtbūtinė kova. Tą dieną J. Gudeikos būryje buvo ir 
Leono brolis Ant. Tamašauskas. Sielvartu sukaustyta jo 
širdis dėl jaunesniojo brolio, kurio gyvybės nepasisekė iš
saugoti nuo niekšų. Lyg tyčia Antanui teko sunkiausias ko
vos baras. Banditai veržėsi miško link. Jį sužeidžia. Bet 
Antanas iš kovos lauko nepasitraukia. Net keturiolika ban
ditų tada buvo nukauta, tačiau dalis jų paspruko. Dar daug 
teko pavargti, kol pagaliau prideramai buvo nubaustas gau
jos vadeiva ir kiti jo bendrininkai.
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Ant. Tamašauskas buvo kuklus komjaunuolis, jautrus 
draugams, bet už liaudies interesus — bebaimis kovotojas. 
Šiandien jo nėra mūsų tarpe. Sprogus nacionalistų minai, 
Antanas žuvo. Eržvilko miestelyje dabar gyvena jo motina. 
Sielvarto iškankinta jos širdis: už Tarybų valdžią, už tai, 
kad jaunoji karta gyventų be pavojų, atidavė gyvybę du 
jos sūnūs — Leonas ir Antanas. Fašistinių budelių nužudy
tas ir jos vyras VI. Tamašauskas.

Kovoje su buržuaziniais nacionalistais daug jėgų ir su
manumo įdėjo buvęs Eržvilko valsčiaus milicijos viršininkas 
Vladas Butkevičius, milicijos leitenantas Bronius Koveckas, 
žuvęs nelygioje kovoje nuo banditų rankos.

Su banditizmu vyko ne tik ginkluota kova. Buvo veda
mas ir aiškinamasis darbas suklaidintų šeimų tarpe. Mes ne
atsisakydavome ir nuo tiesioginių kontaktų su banditais, 
siekdami išvesti juos iš klaidingo kelio. Paskelbus amnesti
ją, gavome raštelį,— kviečia į susitikimą tarybinių darbuo
tojų atstovus. Jo vieta skiriama Balandinės miške. Į pokal
bį išvyksta draugai J. Gudeika, B. Koveckas ir šių eilučių 
autorius. Nevykti ten būtų mūsų pralaimėjimas, tačiau mes 
jautėme, į kokį pavojingą žygį ruošiamės. Nustatytu laiku 
sustojame nužymėtoje vietoje. Buržuazinių nacionalistų at
stovo dar nėra. Savijauta sunki, bet liaudies labui reikia 
pasiaukoti. Laukiame ir štai po 5—10 min. (atrodė valanda) 
išgirstame — ateina. Mes stengiamės kuo garsiau atsakyti 
į mums pateiktus klausimus, kad išgirstų eiliniai gaujos na
riai. Iš karto susitarti, kad gauja pasiduotų, nepavyko. Bet 
praslinkus kelioms dienoms, su ginklais giįžo 5 vyrai.

Aštrios klasių kovos sąlygomis sunku buvo dirbti vals
čiaus aktyvui. Štai kartą raiti išjojo į Pavidaujo apylinkę 
Eržvilko valsčiaus vykdomojo komiteto pirmininkas Anta
nas Kojelis ir Tauragės apskrities DŽDT sekretorius Vincas 
Galvelė. Prie Pavidaujo ir Butkaičių apylinkių ribos jiems 
pastojo kelią banditų pasala. A. Kojelis žuvo vietoje, 
V. Galvelę sužeidė. Laimei, jį iš mirties lauko išnešė arklys.

Eržvilko valsčiaus komsorgas J. Pranskaitis kartą grįžta 
iš Gabšiškių apylinkės. Pravažiavus Viščiovos upelį, kelią 
pastoja banditų pasala. Užverda kova, gaujos nariai privers
ti panikiškai trauktis. Tačiau ir Juozas mirtinai sužeidžia- 
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mas. Kiek gražių J. Pranskaičio, o kartu ir viso valsčiaus 
komjaunuolių, planų liko neįgyvendinta.

Geru žodžiu žemiečiai prisimena M. Šiaulį, Ant. Eičą, 
partorgus V. Pranskaitį, J. Biržį, I. Zaciepiną ir daugelį kitų.

Tų metų eržvilkiškių komjaunuolių veikla pažymėtina 
dar ir todėl, kad valsčiuje buvo vos keletas komunistų. Di
delę naštą ėmė ant savo pečių tada jaunimas. Kas neprisi
mena EI. ir N. Matušovaičių, Em. Juškytės, V. Sebeckaitės, 
J. Vaičiulytės, P. Rikliko, Ant. Jankausko ir daugelio kitų, 
kurie buvo aktyviausi, veikliausi komjaunuoliai, atidavę už 
Tarybų valdžios iškovojimų apgynimą visą jaunatvišką 
energiją.

Kova su buržuaziniais nacionalistais nuėjo į praeitį. 
Valstiečiai sukūrė kolektyvinius ūkius, išmoko gyventi, šei
mininkauti be buožių ir dvarininkų. Tačiau tos kovos iš 
atminties neišdils. Jų pamiršti negalima. Nekaltai pralie
tas liaudies gynėjų, tarybinių aktyvistų, kaimo varguome
nės kraujas visados liks šventai saugojamas žemiečių šir
dyse. Todėl ir į savo pirmąjį sąskrydį 1966 m. birželio 26 d. 
suvažiavę buvę Eržvilko vidurinės mokyklos auklėtiniai ir 
visi šio krašto inteligentai pirmiausia patraukė į kapines, 
kur pagerbė pirmuosius komunistus, tarybinius aktyvistus. 
Pagerbė ir nulenkė galvas prieš tuos kovotojus, kurie po
kario metais dirbo ir nesulaukė šių nuostabiai gražių dienų.

ERŽVILKO KOLŪKIS

STASYS MATUSEVIČIUS

Eržvilko apylinkėse žemės ūkio pertvarkymai socialisti
niais pagrindais prasidėjo 1940—1941 m. Kaip ir visoje Lie
tuvoje, Eržvilke įsikūrė Žemės ūkio draugija, kuri teikė pa
skolas naujakuriams ir mažažemiams valstiečiams gyvu
liams bei žemės ūkio padargams įsigyti.

Valstiečiai domėjosi kitų respublikų žemės ūkio darbuo
tojų pasiekimais. Ypač juos domino naujas socialistinis 
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ūkininkavimas — kolektyvinis ūkis. Apie kolūkius nemažai 
buvo rašoma spaudoje, aiškinama tarybinių aktyvistų.

Viską sustabdė hitlerinė okupacija, kurios metu iš nau
jakurių ir mažažemių valstiečių buvo atimta Tarybų val
džios duota žemė, patys valstiečiai persekiojami, ir apskri
tai daug žalos padaryta žemės ūkiui. Dirvos buvo mažai 
tręšiamos, mineralinių trąšų beveik negaudavo, buvo apnai
kinta ir užleista ir šiaipjau negausi griovių sistema — pa
grindinė šlapių dirvų sausinimo priemonė. Didelę žalą oku
pantai padarė gyvulininkystei: veisliniai gyvuliai buvo 
skerdžiami.

Pokario metais reikėjo atstatyti sugriautą ūkį, toliau vyk
dyti žemės ūkio socialistinį pertvarkymą, tačiau tai daryti 
smarkiai trukdė buržuaziniai nacionalistai. Nežiūrint visų 
pirmųjų pokario metų sunkumų, buvo stengiamasi sudaryti 
ekonomines prielaidas pertvarkyti žemės ūkį socialistiniais 
pagrindais. Bežemiams ir mažažemiams valstiečiams vėl bu
vo grąžinta iš jų atimta žemė. Jiems buvo taikomos mo
kesčių ir privalomų žemės ūkio produktų pristatymo vals
tybei lengvatos, iš valstybės jie gaudavo paskolas gyvu
liams bei žemės ūkio padargams įsigyti. Minėtos priemonės 
leido šiai valstiečių kategorijai ekonomiškai sustiprėti. 
Stambiųjų valstiečių ir buožių atžvilgiu taikoma diferenci
juotų mokesčių ir prievolių sistema ir kitos ekonominės 
priemonės ilgainiui sudarė vienodas ekonomines sąlygas vi
sų kategorijų ūkiams ir padėjo likviduoti buožes kaip klasę.

Vėl buvo atstatyta žemės ūkio kredito draugija, naujai 
organizuota žemės ūkio kooperacija, kuri ūkiškai aptarnau
davo savo narius valstiečius. Taip buvo sudarytos ekono
minės prielaidos gilesniems socialistiniams pertvarkymams 
žemės ūkyje.

1948 m. kovo 24 d. priėmus Lietuvos KP CK ir Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos nutarimą „Dėl kolektyvinių ūkių 
organizavimo respublikoje", Eržvilko valsčiaus partiniai ir 
tarybiniai aktyvistai plačiai aiškino valstiečiams apie stam
baus kolektyvinio ūkio pranašumą, ragino juos susiburti 
į kolūkį. Nepaisydami buržuazinių nacionalistų gąsdinimų 
bei melagingų prasimanymų apie kolūkinę santvarką, vals
tiečiai pradėjo stoti į kolūkius.
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1948—1949 m. Eržvilko apylinkėse susikūrė Eržvilko, 
J Stalino, A. Matroscvo ir kiti kolūkiai. Pirmieji kolūkiai 
buvo nedideli ir netrukus buvo jungiami į stambesnius. 
1950 m. rugpiūčio mėn. jie susijungė į vieną kolūkį, kuris 
buvo pavadintas J. Stalino vardu. 1957 m. vasario 17 d. prie 
jo prisijungė dar L. Giros kolūkis. Nuo 1961 m. jis vadi
nasi Eržvilko kolūkiu.

Kolūkio teritorijoje yra Eržvilko miestelis (kolūkio cent
ras), Būtaičių, Čepaičių, Garšvilų, Klevinių, Kulvertiškės, 
Lenkčių, Lazdynės, Pagirių, Rimšų, Ropynės, Užakmenių ir 
Openiškių kaimai. 1967 m. sausio 1 dieną kolūkyje gyveno 
204 šeimos, jose buvo 516 žmonių, iš jų darbingi 223 
(105 vyrai ir 118 moterų). Kolūkyje yra 7 brigados, kuriose 
dirba 292 kolūkiečiai, iš jų 22 žmonių mechanizatorių bri
gada. Be to, yra 6 galvijų ir viena kiaulių ferma. Jose dirba 
53 žmonės.

Kolūkiui yra skirtas 2594 ha žemės plotas. Jame 
naudojamos žemės — 2141 ha
ariamos žemės — 1598 ha
pievų — 61 ha
ganyklų — 468 ha
sodybinių sklypų — 132 ha

Eržvilko kolūkis gavo nekokį palikimą: paveldėjo tik ark
linius bei rankinius žemės dirbimo padargus. Įsikūrus kol
ūkiui, jis turėjo 2 kuliamąsias mašinas, 28 arklinius plūgus, 
27 akėčias, 10 arklinių šienapiovių, 12 arklinių grėblių. Šiuo 
metu kolūkis turi nemaža žemės ūkio technikos. 1967 m. 
sausio 1 d. kolūkis turėjo 14 traktorių, kurių traukiamoji ga
lia 363 AJ, 4 grūdų ir vieną siloso kombainą, 6 traktorinius 
plūgus, 4 sunkvežimius, 9 sėjamąsias, 5 bulviakases ir daug 
kitos žemės ūkio technikos.

Apie Eržvilką daug šlapių ir pelkėtų dirvų. Buržuazijos 
valdymo metais drenažu nenusausintas nė vienas hektaras 
žemės ir tik grioviai šiek tiek gelbėdavo pasėlius nuo iš- 
mirkimo. Tačiau karo metais grioviai buvo apnaikinti. Ma
žai tręšiama žemė, esant žemai įdirbimo kultūrai, nualinta. 
Toks „palikimas" naujai susikūrusiam kolūkiui smarkiai 
apsunkino darbo sąlygas, tolimesnį augimą. Be to, nebuvo 
specialistų ir patyrusių vadovų stambaus socialistinio ūkio 
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gamybai organizuoti ir vadovauti. Ūkio veiklai neigiamai 
atsiliepė neteisingas žemės ūkio gamybos planavimas, sub
jektyvus vadovavimas ir neteisinga kainų politika žemės 
ūkio produktams. Buvo pažeidžiamos agrotechnikos taisyk
lės: nesilaikoma sėjomainų, nepakankamai tręšiama ir blo
gai įdirbama žemė ir t. t. Dėl minėtų priežasčių kolūkis pir
maisiais savo veiklos metais teišaugindavo menką derlių, 
trūkdavo pašarų, o dėl to buvo žemas gyvulių produktyvu
mas. Apskritai, ūkis buvo nerentabilus, gaudavo mažai pi
niginių pajamų. Kartais dėl blogo vadovavimo ir kontrolės 
stokos dalis žemės ūkio produkcijos žūdavo arba būdavo 
išgrobstoma. Esant tokiai padėčiai, kolūkis dažnai stoko
davo lėšų atsiskaityti su valstybe, mokėti įmonėms ir orga
nizacijoms už pirktas iš jų medžiagines vertybes, mažai 
tegaudavo ir kolūkiečiai už darbą. Menkas užmokestis pa
kirsdavo kolūkiečių materialinį suinteresuotumą savo dar
bo rezultatais.

Po Partijos ir Vyriausybės priimtų priemonių kelti žemės 
ūkio gamybą ir ypač po TSKP CK 1965 m. kovo plenumo 
Eržvilko kolūkis pradėjo sparčiai žengti iš atsilikimo. Savo 
ekonominiu pajėgumu ir žemės ūkio produkcijos gamybos 
intensyvumu dabar jis lyginasi su kitais Jurbarko rajono 
kolūkiais. Iš tikrųjų, per pastaruosius metus daug kas pada
ryta kolūkyje. Nusausinta šlapių dirvų 396 ha, sukultūrinta 
pievų ir ganyklų —103 ha, pakalkinta rūgščių dirvų — 
394 ha. Artimiausiais metais bus nusausinti dar dideli že
mės plotai. Kas metai dirvos vis gausiau tręšiamos. Vien 
tik 1966 m. organinių trąšų buvo išvežta į laukus 5012 to
nų, o mineralinių net 4590 cnt, arba 253 cnt 100 ha ariamos 
žemės, kai tuo tarpu buržuazinėje Lietuvoje 1938 m. mine
ralinių trąšų buvo suvartota tokiam žemės plotui tik 43,1 cnt. 
Todėl žymiai padidėjo grūdinių ir kai kurių kitų kultūrų der
lingumas. Nors derlingumas 1966 m. buvo mažesnis už vi
dutinį Jurbarko rajono kolūkių derlingumą, tačiau grūdi
nių kultūrų ir ypač miežių derlius 1966 m. buvo žymiai 
didesnis už 1934—1938 m. buržuazinėje Lietuvoje gautą grū
dinių kultūrų derlių: nuo 11,3 cnt padidėjo iki 12,5 cnt iš ha.

Padidėjus augalininkystės produktų gamybai, įrengus kul
tūrines ganyklas, atsirado galimybė didinti pašarų bazę ir 



79

plėsti gyvulininkystę. Vien per 1966 m. galvijų banda padi
dėjo 78 gyvuliais ir 1967 m. sausio 1 d. siekė 568 galvijus. 
1967 m. sausio 1 d. buvo 387 kiaulės.

Žymiai padidėjo gyvulių produktyvumas.

1966 metų gamybiniai rodikliai

planas Įvykdyta

Primelžta pieno cnt 6200 6912
iš vienos karvės kg 2690 2979

Galvijų vid. paros priesvoris g 710 800
prieauglio iki 8 mėn. g 600 740
Vyresnių kaip dviejų mėn. kiaulių g 400 773

Tačiau pagamintos produkcijos savikaina palyginti aukš
ta, nemažai reikia ir žmonių darbo.

1966 m. svarbiausių produkcijos rūšių vienam centneriui 
pagaminti reikėjo išlaidų ir darbo:

Cnt savikaina rb
Sunaudota 
žmogaus darbo 
dienų

Žieminių javų 20,15 11,7
Vasarinių javų 10,1 1,4
Linų sėmenų 32,7 7,9

„ stiebelių 8,1 1,9
„ pluošto 12,1 3,4

Bulvių 5,92 1,72
Pieno 14,5 1,3
Galvijų priesvorio 113,1 7,7
Kiaulių priesvorio 117,8 6,6

Pagrindinė aukštos savikainos (ji aukštesnė už rajono vi-
durkį) priežastis yra ta, kad daug gamybos procesų neme
chanizuota ir reikalauja rankų darbo. Žinoma, produkcija 
pabrango ir dėl to, kad 1966 m. žuvo daug pasėlių, kurių 
bendra vertė siekė net 31304 rub.

Daug kas daroma kolūkyje, norint atpiginti produkcijos 
savikainą. Artimiausiais metais numatoma uždaru drenažu
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nusausinti šlapias dirvas. Kasmet sukaupiama vis daugiau 
organinių trąšų. Per pastaruosius metus vietoj nepritaikytų 
ūkinių pastatų buvo įrengti tipiniai gyvulininkystės ir kiti 
gamybiniai pastatai, pagausėjo žemės ūkio technikos. Ūkis 
dabar turi dvi tipines karvides, veršidę, dvi kiaulides, me
chanines dirbtuves ir kita. Vien tik 1966 m. pastatė 100 vie
tų kiaulidę, kurios vertė 65171 rub. ir gyvenamąjį namą, ku
rio vertė 17801 rub.

Iš viso pagrindinių fondų vertė 1967 m. sausio 1 d. siekia 
748 tūkst. rub. Per 1966 metus šie fondai padidėjo 123 tūkst. 
rub.

Kolūkyje gamybiniai pastatai ir dauguma gyvenamųjų na
mų elektrifikuoti. Buržuazijos valdymo metais elektrifikuo
tas buvo tik Eržvilko miestelis, kuris gaudavo elektros ener
giją iš vietinės elektros stoties apie 4—7 valandas per parą. 
Dabar kolūkis prijungtas prie bendros energosistemos ir 
gauna elektros energiją per visą parą. Sparčiai plečiamas 
energijos panaudojimas gamyboje. 1963 m. ūkyje buvo tik 
5 elektros varikliai, kurių galingumas 64 kW. 1967 m. pra
džioje ūkis turėjo 24 elektros variklius ir vieną suvirinimo 
agregatą. Jų galingumas viršijo 200 kW. Elektros energijos 
panaudojimas įgalino kelti darbo kultūrą, piginti produkcijos 
savikainą. Elektros energijos sunaudota 100 ha naudojamos 
žemės:

1960 m. 1054 kW.
1963 m. 1088 kW
1965 m. 4145 kW
1966 m. 6877 kW

Gamybos kilimas ir kitos ekonominės prielaidos sudarė 
sąlygas nuolat augti kolūkio piniginėms pajamoms, ūkis 
tapo rentabilus, sukaupė reikiamą kiekį nedalijamųjų fondų, 
apyvartinių lėšų, užtikrino gerą kolūkiečių darbo užmokestį. 
Per pastaruosius dešimt metų piniginės pajamos išaugo dau
giau kaip 10 kartų ir 1966 m. siekė 252,5 tūkstančius rub
lių. 1967 m. pradžioje nedalijamasis fondas siekė 512,6 tūkst. 
rub., o apyvartinės lėšos 185,9 tūkst. rub. 1966 m. kolūkis ga
vo 49,9 tūkst. rub. pelno. Kolūkiečiams už darbą mokama 
kas mėnesį. 1966 m. vidutiniškai už darbo dieną mokėjo 
2,94 rub., iš jų pinigais 2,62 rub.



Knygnešys J. Ignatavičius su žmona





1917—1927 m. Eržvilke veikusios ,,Šviesos" kuopos nariai

Knygnešys J. Bertulis



Paminklas knygnešiui M. Survilai (past, apie 1925 m.) 
Pašaltuonio kapinėse
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Geras darbo užmokestis skatina kolūkiečius aktyviai ir 
našiai dirbti. Su meile dirba seni ir jauni. Daugiau kaip 
15 metų laukuose dirba traktorininkas Ant. Tamošaitis. Pui
kus mechanizatorius Br. Norkus, vairuotojai VI. Červinskas 
ir B. Toliušis. Jiems sumaniai vadovauja vyriausiasis inži
nierius mechanikas Alg. Toliušis. Daug kolūkiui nusipelnė 
ilgametė karvių melžėja Ad. Kabakienė ir jos bendradarbės 
Br. Kaminskienė ir O. Banienė. Darbo Raudonosios Vėliavos 
ordinu apdovanota melžėja T. Rainienė ir Būtaičių brigados 
kiaulių šėrėją EI. Pranskaitytė, dirbanti fermoje nuo pat 
kolūkio įsikūrimo. Su pagarba žmonės mini pensininką, bu
vusį Pagirių brigados brigadininką Pr. Skrodenį. Garbės kol
ūkiečio vardas suteiktas sanitarui J. Giedraičiui iš Čepaičių 
k., laukų darbininkei P. Urbonienei iš Būtaičių k. Laukuo
se visad darbšti O. Adomaitytė iš Būtaičių brigados. Na
gingi kolūkio vyrai meistrai J. Skužinskas ir St. Vedeckas, 
kalvis J. Baranauskas iš Balandžių k., buvęs vairuotojas 
Ant. Stankus iš Čepaičių k., patobulinęs kolūkio malūną 
Kulvertiškėje (įrengė valcus).

Kolūkio pirmininkas respublikos žemės ūkio pirmūnas 
J. Ivanauskas, čia dirbantis nuo 1960 m., džiaugiasi užveis
tu 18 ha sodu, kurį prižiūri P. Vanšys. Nemažai naudos ūkiui 
duoda ir bitynas. Kartu su pirmininku pradėjęs dirbti biti
ninku J. Lukošaitis 1968 m. turi jau dešimteriopai išaugusį 
darbščiųjų bitelių kolektyvą — 70 šeimų. Eržvilko kolūkio 
gamybos rodikliai auga kasmet, pavyzdžiui, 1968 m. iš kar
vės primelžta vidutiniškai po 3183 kg pieno, žymiai daugiau 
negu Jurbarko rajone, nors 100 ha naudojamos žemės pieno 
gamyba dar atsilieka nuo rajono vidurkio. Mėsos 100 ha 
naudojamos žemės pagaminta 70,2 cnt., t. y. beveik pus
antro karto daugiau negu 1967 m.

KOLŪKIEČIŲ KULTURA IR BUITIS

VYTAUTAS ATKOČAITIS, VALERIJA DAUJOTIENE

1966 m. Eržvilko kolūkyje atlikti sociologiniai tyrimai 
leido apibūdinti ne tik kolūkio narių sudėtį, jų išsilavinimą, 
aktyvumą gamyboje, dalyvavimą visuomeninėje veikloje, 
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bet taip pat pamatyti ir buitines bei kultūrines kolūkiečių 
sąlygas, išaugusius jų poreikius.

Tiriamuoju laikotarpiu kolūkyje gyveno 197 šeimos. Jų 
sudėtyje 421 kolūkio narys. 33 šeimos (16,8%) gyvena Erž
vilko miestelyje (anksčiau buvusiame valsčiaus centre), ki
tos — vienkiemiuose. Miestelis dabartiniu metu yra pagrin
dinė kolūkio gyvenvietė ir kultūrinis centras. Čia kolūkio ir 
apylinkės administraciniai pastatai, vidurinė mokykla, ligo
ninė, kultūros namai, biblioteka, ryšių skyrius, kelios par
duotuvės.

Kolūkio centras ir brigados patogiai išsidėsčiusios susisie
kimo atžvilgiu — prie gerų respublikinės ir vietinės reikšmės 
kelių. Todėl eržvilkiškiams patogu keliauti visomis kryp
timis, palaikyti įvairiapusiškus ryšius su respublikos pramo
nės bei kultūros centrais.

Sociologiniai tyrimai parodė, kad į kolūkiečių buitį vis 
tvirčiau žengia nauji šiuolaikiniai namų apyvokos daiktai, 
meno kūriniai, knygos. Septyniasdešimt devyni butai 
(40,1%) elektrifikuoti, 35 šeimos turi skalbimo mašinas. Dvi
dešimtyje butų yra meninių paveikslų reprodukcijų. Spau
da, radijas, televizija tampa nuolatiniais kolūkiečių porei
kiais. Be 40 radijo taškų (20,3%), radijo aparatus turi 
117 šeimų (59,3%) ir televizorius—10 šeimų. Trisdešimt še
šios šeimos turi asmenines bibliotekėles su daugiau kaip 
50 knygų. Kolūkio žemdirbiai gyvai domisi periodika: 
1966 m. šimtui šeimų teko 582 egz. laikraščių ir žurnalų, 
o tūkstančiui gyventojų — net 2046 egz. spaudos leidinių. 
Vadinasi, kiekviena šeima vidutiniškai prenumeravo po 5— 
6 spaudos leidinius arba kiekvienas kolūkio narys po 2 laik
raščius ir žurnalus. Šie rodikliai viršija Jurbarko rajono 
vidurkį.

Tiesa, dar yra nemažai šeimų, besitenkinančių menkaver
čiais buto papuošalais: dvidešimt viename bute pakabinta 
turgaus kilimėlių, viename yra molinių katinų ir dvylikoje 
butų — menkaverčių paveikslų. Beveik visos šios šeimos gy
vena vienkiemiuose. Daugelyje butų yra šventųjų paveiks
lų, kas rodo, jog Eržvilko kolūkyje dar palyginti stiprios 
religinės tradicij os.

Surinkti duomenys leido padaryti išvadą, kad kolūkiečių 
kultūringumo laipsnis priklauso nuo eilės faktorių: amžiaus, 
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išsilavinimo, specialybės, užimtumo darbe ir t. t. Kuo gau
sesnės šeimos ir kuo daugiau jose jaunų žmonių, tuo mažiau 
senos kultūros ir daugiau šiuolaikinės atributikos. Besimo
kantis jaunimas savo šeimose sparčiau įdiegia naujos kul
tūros daigus, todėl tokios šeimos išprusimu išsiskiria iš kitų.

Kolūkiečių išsilavinimo lygis nėra aukštas. Iš 421 kolūkie
čio tik vienas žmogus turi nebaigtą aukštąjį, aštuoni — vi
durinį, šeši specialų vidurinį, 67 žmonės — aštuonmetį, 
162 — pradinį ir 67 — nebaigtą pradinį išsilavinimą. 
116 žmonių yra savamoksliai. Vadinasi, net 82% kolūkiečių 
neturi aštuonmečio išsilavinimo. Tai paaiškinama, visų pir
ma, kolūkiečių amžiumi: nelankiusieji mokyklos yra dau
giausia senyvi žmonės (daugiau kaip 50 m.). Jie buržuazinės 
santvarkos metais neturėjo sąlygų mokytis, o dabar jau 
per vėlu. Pastaruoju metu įvairiais būdais mokosi 25 jau
ni kolūkiečai (6%). Iš jų vakarinėje vidurinėje ir specialio
se vidurinėse mokyklose mokosi 21 žmogus, kitur — 4. 
Būdinga, jog toliau mokosi tik tie žmonės, kurie jau turi aukš
tesnį išsilavinimą ir, atvirkščiai, neturi noro mokytis žemes
nio išsilavinimo kolūkiečiai.

Apie mokymosi reikšmę, mokslo naudą aiškiai byloja at
liekamo visuomeninio, politinio darbo pobūdis. Štai, aukšto
joje, vidurinėje ir specialiose vidurinėse mokyklose besimo
kantys kolūkiečiai aktyviau dalyvauja meno saviveikloje, 
sporte, klausė daugiau koncertų, paskaitų ir t. t. Beveik visi 
besimokantys dalyvauja kultūriniame ir politiniame gyveni
me, tuo tarpu nesimokantys kolūkiečiai pasyvesni. Pavyz
džiui, iš niekur nesimokančių asmenų ateistinio turinio pa
skaitas klausė tik 49,5%, koncertus 64,1%, dalyvauja meno 
saviveikloje 8,1%, sporte tik 1%.

Tie kolūkiečiai, kurie vienokiu ar kitokiu būdu mokosi, 
greičiau atsikrato įvairių praeities atgyvenų. Antai, tikinčių
jų besimokančių grupėje visiškai nėra, o niekur nesimokan
čių, bet religingų yra, palyginti, nemažas skaičius. Vadinasi, 
ir šiuo atžvilgiu akivaizdi mokymosi reikšmė.

Aukštesnį išsilavinimą turintys kolūkiečiai turiningiau 
leidžia savo laisvalaikį: dalyvauja meno saviveikloje, lan
ko kiną, sportuoja. Naudingame visuomeniniame darbe da
lyvauja daugiau kaip pusė kolūkiečių, turinčių vidurinį ir 
aštuonmetį išsilavinimą. Tuo tarpu mažesnį negu aštuonme
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tį išsilavinimą turinčių žmonių laisvas dienas kultūringam 
gyvenimui ir turiningam poilsiui te panaudoja maždaug 20— 
30%. Štai kaip skaito knygas bibliotekoje Eržvilko kolūkio 
nariai pagal jų išsilavinimą:

vyrų moterų
% %

a) turintys bendrą ar specialų vidurinį
išsilavinimą ............................................ 100 100

b) turintys aštuonmetį išsilavinimą .......... 72 88
c) turintys pradinį išsilavinimą .................... 63,1 53,8
d) nebaigę pradinės mokyklos ..................... 36,4 32,4
e) niekur nesimokę ......................................... 9,1 9,6

Be to, mažiau išsimokslinę kolūkiečiai ne tik retesni 
bibliotekos svečiai, bet rečiau klauso radijo ar žiūri televi
zijos laidas, mažiau domisi koncertais, vakarais ir kitokio 
pobūdžio kultūriniais renginiais.

Gana įdomūs duomenys gauti, stebint kolūkiečių dalyva
vimą politinėje veikloje ir kutūriniame gyvenime. Iš 
421 žmogaus meno saviveikloje dalyvauja 44 (10,5%), spor
te 16 (3,8%); tarpkolūkinėje dainų šventėje dalyvavo 
71 (16,9%), rajono dainų šventėje 72 (17,1%); klausėsi pa
skaitų 283 (67,2%), visuomeninių organizacijų veikloje da
lyvauja 73 (17,3%), kino filmus žiūrėjo 290 (68,8%). Meno 
saviveikloje ir sporte aktyviausiai dalyvauja jaunimas. Di
dėjant amžiui, aktyvumas mažėja: nuo 40 metų ir vyresnio 
amžiaus asmenys čia beveik jau .nepasireiškia. Tiesa, pasi
žiūrėti ir pasiklausyti į dainų šventes ir kitus masinius ren
ginius susirenka nemažai ir vyresnio amžiaus kolūkiečių.

Paskaitas klauso maždaug vienodai įvairaus amžiaus vy
rai ir moterys, tačiau ir čia dominuoja jaunimas. Daugiau 
kaip septynias paskaitas per metus išklausė 51 žmogus 
(12,1%), po keturias paskaitas—104 žmonės (24,5%), po 
vieną dvi — 128 žmonės (30,4%) ir visai neklausė paskaitų 
138 kolūkiečiai (32,8%).

Skirtumas tarp jaunimo ir pagyvenusių žmonių išryškėja 
žiūrint kino filmus. Nuolatinių kino lankytojų yra apie pus
šimtis kolūkiečių. Kiti lanko kiną retai arba net labai retai. 
Taigi, ir kino lankymui reikia skirti didesnį dėmesį, juo 
labiau, kad kolūkio centre yra stacionarinis kino įrenginys.
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Visuomeninėje ir kultūrinėje veikloje dalyvaujančių žmo
nių analizė pagal specialybę ir darbo užimtumą leidžia da
ryti tam tikras išvadas. Visų pirma, šioje veikloje aktyviausi 
yra mechanizatoriai, administracijos darbuotojai ir visuo
meninių (ypač partinės ir komjaunimo) organizacijų nariai. 
Antra, dar nepakankamas kultūrinis lygis bei aktyvumas 
yra laukų darbininkų ir gyvulininkystės darbuotojų. Jų kul
tūriniams, buitiniams ir visuomeniniams poreikiams tenkinti 
kolūkio valdyba skiria vis daugiau dėmesio, bet dar nepa
kankamai. Reikia daug konkrečių priemonių, kurios suma
žintų kolūkyje kultūrinio gyvenimo skirtumą, pareinantį 
nuo šeimų ir jų narių dirbamo darbo.

Naujos, socialistinės kultūros veržlūs žingsniai Eržvilko 
kolūkyje jaučiami visur, tempai greiti. Praėjo tik dveji 
metai nuo sociologinių tyrimų, o pakitimai šioje srityje dar 
ryškesni. Štai 1968 m. jau ne 10, bet 35 kolūkiečių šeimos 
turi televizorius, skalbimo mašinomis naudojasi ne šešta
dalis, o daugiau kaip 80% šeimų. Elektra yra beveik visur. 
22 kolūkiečiai turi įvairių markių motociklus. Šeši eržvilkiš- 
kiai turi lengvąsias mašinas (vieną „Volgą" du „Moskvi- 
čius", vieną „Pobiedą", du „Zaporožiečius"). Į kolūkio gy
venvietę per keletą pastarųjų metų persikėlė 33 kolūkiečių 
šeimos. 1967 m. čia pastatyti nauji apylinkės Tarybos na
mai. Netolimoje ateityje bus pastatyti J. Banaičio kultūros 
namai, universalinė parduotuvė su valgykla-restoranu. Per 
artimiausią penkmetį eržvilkiškiai pradės naudotis dujomis, 
vandentiekiu; bus išasfaltuotos miestelio gatvės. Nuolat 
kylanti materialinė gerovė, be abejo, turės didelę reikšmę 
ir kolūkiečių kultūrinio gyvenimo raidai.

NAUJOS TRADICIJOS

GENOVAITĖ SABONAITIENĖ

Pastaruoju metu mūsų respublikoje vis plačiau prigyja 
graži ir turtinga tarybinės visuomenės buitinė tradicija — 
vardynos, vardo naujagimiui suteikimo šventė.
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Jurbarko rajono Eržvilko apylinkėje pirmą kartą vardy
nos buvo švenčiamos 1964 m. gegužės 1 d. Kultūros namai 
pasirūpino kaimo kapela, moksleiviai — gėlių puokštėmis 
šventės dalyviams. Apylinkės Tarybos darbuotojų iniciatyva 
buvo papuoštos patalpos, paruošta graži naujagimių įregist
ravimo knyga, meniški aplankėliai su linkėjimais naujagi
miui. Apylinkės Taryba kartu su ūkių vadovais nusprendė, 
kad apylinkėje vardynos bus organizuojamos reguliariai 
kiekvieną mėnesį. Kolūkių valdybų pirmininkai pažadėjo 
remti šią iniciatyvą: pasveikinti vardynų proga savo kolūkio 
narius, tą dieną juos aprūpinti transportu.

Ir štai sekmadienio rytą apylinkės Taryba jau pasiruošu
si priimti svečius. Švariai nušluotas ir gelsvu smėliu pabars
tytas takas, patalpos papuoštos gėlėmis. Čia pat ir baltas 
gėlėmis apipintas lopšelis.

Vidudienį apie apylinkės Tarybą ima buriuotis šventiškai 
pasipuošę kolūkiečiai. Atvyksta kultūros namų kaimo ka
pela, ir netrukus pasigirsta linksma kolūkietiška polka.

Kelyje pasirodo gėlėmis apkaišyta mašina. Joje — Eržvil
ko kolūkio kolūkiečių Kundrotų naujagimė su savo tėvais 
ir kūmais (vardo tėvais). Pasitikdama svečius, kapela 
trenkia smagų maršą. Kūmai įneša kūdikį į vidų ir padeda 
į lopšelį. Paskui juos į apylinkės Tarybą įeina tėvai, gimi
nės ir pažįstami. Tėvai ir kūmai susėda už stalo. Į susirin
kusius kreipiasi apylinkės Tarybos pirmininkė. Ji paskelbia, 
kad Eržvilko apylinkės Darbo žmonių deputatų Taryba pra
deda naują tradiciją —iškilmingą naujagimių įregistravi
mą— vardynas, ir pasveikina naujagimės tėvus. Apylinkės 
Tarybos sekretorė perskaito ir įteikia tėvams kūdikio gimi
mo liudijimą.

Kundrotų dukrelei suteikiamas Elenos vardas. Kūma pa
rodo vaikams mažąją mergytę, suvystytą baltuose vystyk
lėliuose.

— Tu gimei nuostabiu laiku, kai laisvi tarybiniai žmonės 
savo rankomis kuria komunistinį rytojų,— sako apylinkės 
pirmininkė.— Graži ir šviesi tavo ateitis. Taiki ir draugiška 
tarybinė šalis saugoja tavo gyvenimą ir tavo saulėtą vaikys
tę. Tad tapki tvirtu, tikru žmogumi, atiduodančiu liaudžiai 
savo rankas, protą ir širdį. Tavo darbo laukia mūsų šalis, ir 
mes tikime, kad tu jos neapvilsi.
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Linkėjimai įrašyti į gražų šiai progai paruoštą aplankėlį, 
kuris perduodamas saugoti tėvams, kad paaugusi dukrelė 
galėtų pati juos perskaityti.

Į kūdikio kūmus kreipiasi apylinkės Tarybos deputatė 
R. Babušaitienė. Ji kalba apie pareigą padėti tėvams auklėti 
jaunąjį pilietį ir užauginti jį doru, darbščiu žmogumi, gar
bingu komunistinės visuomenės nariu. Šio priesako įparei
goti, vardo tėvai pasirašo apylinkės Tarybos naujagimių 
įregistravimo knygoje.

Iškilmių proga tėvus ir kūmus viso kolūkio vardu pasvei
kina Eržvilko kolūkio pirmininkas ir įteikia naujagimei skir
tas dovanas. Gėlių puokštėmis apdovanoja juos kolūkio 
vaikai.

Netrukus atvyksta dar viena, antra ir trečia mašina, ku
rios atveža Zikių, Brazų ir Mančinskų naujagimius. Džiaugs
mu spindi jaunų tėvų veidai. Šios iškilmės liudija, kad visa 
apylinkė juos laiko savo kolektyvo nariais ir drauge pažy
mi jų šventę.

Iškilmės neapsieina be linksmo juoko. Grįžtančioms na
mo mašinoms net keliose vietose kelią užtveria vaikai, ir 
kūmams tenka „išsipirkti".

Taip nuo 1964 m. gegužės 1 dienos Eržvilko apylinkėje iš
kilmingas vardo suteikimas naujagimiui — vardynos — tapo 
reguliarios.

Be vardynų, Eržvilko apylinkėje rengiamos civilinės lai
dotuvės, mirusiųjų pagerbimo diena.

1966 m. ruoštis mirusiųjų pagerbimo dienai Eržvilko apy
linkės visuomeninės organizacijos pradėjo dar rugsėjo mė
nesį, buvo sudaryta komisija. Jos nariai skatino gyventojus 
tinkamai sutvarkyti savo artimųjų ir pažįstamų kapus. Bu
vo suruoštos gyventojų, Eržvilko vidurinės mokyklos ir Pa
šaltuonio aštuonmetės mokyklos moksleivių talkos kapų 
tvarkyti; sutvarkyti kapai ir tų, kurių artimųjų jau nebėra. 
Ypač gražiai buvo sutvarkyti kovotojų už Tarybų valdžią 
kapai.

Prieš porą savaičių Eržvilko apylinkės gyventojams iš
dalinti pranešimai apie ruošiamą mirusiųjų pagerbimo die
ną Eržvilko kapinėse.

Mirusiųjų pagerbimo dienos svarbą suprato ir apylinkės 
kolūkių valdybos. Eržvilko kolūkio valdyba skyrė sunkve- 
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žirnį ir technikos kapų tvarkymui, o kitų kolūkių valdybos 
mirusiųjų pagerbimo dieną į kapus atvežė savo kolūkie
čius, norinčius dalyvauti iškilmėse.

1966 m. spalio 31 d. Eržvilko kapinės buvo elektrifikuo
tos, įvesti mikrofonai ir garsiakalbiai. 14 vai. 30 min. per 
garsiakalbius transliuojama simfoninė bei vokalinė Bacho, 
Šopeno, Bethoveno, Čiurlionio, Kabalevskio, Prokofjevo mu
zika. 15 vai. 30 min. į kapines su gėlėmis ir vainikais ateina 
apylinkės komjaunuoliai ir vidurinės mokyklos pionieriai.

Pradeda groti orkestras.
Prie artimųjų kapų susirinkę giminės, draugai, pažįstami. 

Eržvilko kapinės dar niekad nematė tiek žmonių.
16 vai. Prie mikrofono prieina Eržvilko vidurinės mokyk

los mokytojas V. Puišys. Jis kalba gražiai ir jaudinančiai. 
Paskui Eržvilko vidurinės mokyklos mokiniai skaito R. Rož- 
destvenskio poemos „Rekviem" ištraukas.

Apylinkės pirmininkė G. Sabonaitienė skelbia tylos minu
tę. Po to vėl groja dūdų orkestras. Pionieriai ir apylinkės 
komjaunuoliai padeda vainikus ant tarybinių aktyvistų 
kapų.

Prie mikrofono prieina pionierių draugovės pirmininkė 
D. Zikytė ir žuvusiems kovotojams už Tarybų valdžią dėko
ja už šviesią ir gražią jaunystę.

Po gedulingo mitingo kapinėse vėl groja simfoninė mu
zika. Ant kiekvieno kapo užsidega žvakutės, jų — tūkstan
čiai. Ilgai dar nesiskirstė žmonės.

Nuo 1966 m. mirusiųjų pagerbimo šventė tapo tradicine.
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senovės

darbai

ir papročiai

žemdirbyste ir gyvulininkyste

PRANĖ DUNDULIENĖ

Žemdirbystė Eržvilko apylinkėse nuo seno buvo pa
grindinis žmonių pragyvenimo šaltinis. Tradiciniai žemdir
bystės įrankiai ir tradicinės agrarinio pobūdžio apeigos, ti
kėjimai ir kita, sukurti ilgų amžių būvyje, veikiami kapita
listinio ūkininkavimo sąlygų, labai sparčiai nyko XIX a. 
antroje pusėje—XX a. pirmaisiais dešimtmečiais. Vis tik 
maža viso to dalelė dar išliko senelių eržvilkiškių atsimini
muose ir rašytiniuose šaltiniuose.

Įvairios žemdirbystės sistemos Eržvilko apylinkėse, kaip 
ir kitose Lietuvos vietovėse, perėjo ilgą savą raidos kelią. 
Jos keitėsi priklausomai nuo ekonominių, istorinių, dirvože
mio sąlygų. Čia seniausia žemdirbystės sistema buvo dar
žinė ir nedidelių natūralių laukų, šalia kurios atsirado lydi- 
minė, o pastaroji perėjo į pastovią laukų žemdirbystę, 
kurioje vystėsi įvairios žemdirbystės sistemos: dvilaukė, vė
liau archainė trilaukė. Pastaroji valakų reformos metu tapo 
reguliari trilaukė sistema.

Valakų reforma Žemaičių seniūnijoje buvo įvykdyta 
1552—1566 m. Ji suglaudė išmėtytas įvairiose vietose dir
vas, suskirstė jas valakais (21—23 ha) ir įvedė taisyklingą 
trilaukę sėjomainą. Visa kaimo žemė, susidedanti iš kelių 
valakų, buvo padalinta į tris laukus, kurių vienas buvo ski
riamas žiemkenčiams, antras — vasarojui ir trečias — pūdy
mui. Tuose laukuose sėjomaina buvo keičiama. Paprastai 
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po žiemkenčių buvo sėjamas vasarojus, o po jo sekė pūdy
mas, kuriame sėjo žiemkenčius.

Valstiečio valakas buvo padalintas į tris dalis, kurių kiek
viena išsidėstė atskiruose trijuose laukuose. Be to, kiekvie
nas sklypas suskirstytas į kelis ilgus rėžius, kad visi vals
tiečiai turėtų vienodai blogų ir gerų žemių. Atlikusieji lau
keliai buvo padalinti į smulkius rėžius — padalęs. Šei
moms dalinantis rėžius, jų skaičius didėjo, o plotis siaurėjo. 
Atsirado vadinamųjų pusvalakinių, trečdalinių, ketvirtinių, 
šeštadalinių ir smulkesnių valstiečių.

Kaimų centre buvo dvarai arba palivarkai, kuriuose bau
džiavos laikais tarnavo valstiečiai. Ilgainiui palivarkai virto 
stambių bajorų nuosavybės centrais.

Trilaukė žemdirbystės sistema Eržvilko valsčiuje, kaip ir 
visoje Raseinių apskrityje, išsilaikė iki XIX a. vidurio. Dar 
1855—1860 m. ne tik kaimuose, bet ir dvaruose trilaukis 
buvo vienintelė žemdirbystės sistemaL

XIX a. žemdirbystėje, ypač stambiuose ūkiuose, sparčiai 
vystėsi naujoviškas ūkininkavimo būdas, visų pirma, buvo 
siekiama trilaukę žemdirbystės sistemą pakeisti daugialau- 
ke, o tradicinius darbo įrankius — patobulintais ir mašino
mis. Naujoviškam ūkininkavimui plisti turėjo įtakos arti 
esantys Rytprūsiai, o taip pat tokie prekybos centrai, kaip 
Kaimas, Ryga, Liepoja ir kiti, su kuriais buvo geras susi
siekimas geležinkeliu ir Nemunu.

Dvaruose plito pašarinių žolių — dobilų, žirnelių, vikių, 
lęšių — sėjimas į pūdymą ir tai vedė prie trilaukio irimo1 2.

1 Памятная книжка Ковенской губ. на 1861 г., стр. 26—28.
2 J. Buszyński, Opisanie historyczno-statystyczne powiatu Rossieńskiego 
gub. Kowieńskiej, Wilno, 1874, p. 23—24.

Tačiau tuo metu valstiečiai pašarines kultūras mažai sėjo, 
nes žmonės nepasitikėjo naujovėmis, jiems stigo agronomi- 
nių žinių, neretai ir lėšų. Tuo tarpu grūdinių kultūrų augi
nime visa Raseinių apskritis, taigi ir Eržvilko valsčius, už
ėmė svarbią vietą. Auginta rugiai, avižos, miežiai, žirniai 
ir kt. Ypač gerai užaugdavo kviečiai, kurių derlius gerais 
metais siekdavo iki 16 grūdo.

Daugialaukė sėjomaina Raseinių apskrityje sparčiai plito 
XIX a. pabaigoje. Tuo metu trilaukio buvo atsisakę beveik 
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visi stambūs ūkiai, išskyrus atiduotus nuomon, ir tuos, ku
rie dar nebuvo atsisakę feodalinių servitutinių papročių 
(pavyzdžiui, Plėkių dvaras) 4 Paskutiniame XIX a. dešimt
metyje daugialaukis Raseinių apskrities dvaruose jau buvo 
plačiai paplitęs. Iš tyrinėtų 20 stambių ūkių po 1 kiekvie
name valsčiuje daugialaukis buvo 15-oje, iš kurių 2—3 ūkiai 
naudojo keturlaukį, vienas — penkialaukį, vienas — šešia- 
laukį, o likusieji turėjo sėjomainas nuo 7 iki 12 laukų. Pa
prastai keturlaukėje sėjomainoje vieną lauką apsėdavo ru
giais, pusantro — vasarojum, pusę — dobilais ir vieną pa
likdavo pūdymu1 2.

1 К. Гуковский, Описание россенского уезда, Ковно, 1893, стр. 9V
2 Ten pat, р. 83—84.
3 J. Buszyński, Opisanie..., p. 21—22.
4 А. К о ф о д, Крестьянские хутора на кабельной земле, т. I, С. Петер
бург, 1905, стр. 245—257, прилож. 126.

Valstiečiams pereiti prie daugialaukio neleido rėžinė 
sistema. Šią kliūtį galėjo pašalinti tik kaimų išsikėlimas 
į vienkiemius. Tačiau XIX a. pirmoje pusėje tam trukdė 
baudžiavinė sistema. Vienkiemiais skirstytis galėjo tik tie 
kaimai, kurių dvarininkai valstiečius buvo pervedę į čin
šininkus.

Činšavimo procesas Žemaitijoje prasidėjo XIX a. pradžio
je, kada pažangesni dvarininkai siekė nusikratyti pasenu
sių baudžiavinių tradicijų ir savo ūkius pradėjo tvarkyti 
kapitalistiniais pagrindais. Tai realizuoti padėjo 1803 m. pa
skelbtas įstatymas, leidžiantis valstiečius atleisti nuo lažo. 
Prieš baudžiavos panaikinimą činšininkų Žemaitijoje buvo 
nemažai3.

Dar prieš 1861 m. Raseinių apskrityje buvo išskirstyti 
į vienkiemius 5 valsčiai.

Eržvilko valsčiuje skirstymasis į vienkiemius sparčiau vy
ko po baudžiavos panaikinimo. Nuo 1876 m. iki 1900 m. čia 
buvo išskirstyta 19 kaimų į 541 vienkiemį su 4784 dešimti
nėmis žemės 4.

Kaimų skirstymasis vienkiemiais Eržvilko valsčiuje dar 
intensyviau vyko Stolypino reformos metu (1906—1914). 
Kadangi daugelis mažažemių valstiečių jautė žemės stoką, 
buvo siekiama sudaryti galimybes padidinti dirbamos žemės 
plotą, panaikinant ežias, išariant ganyklas, pievas ir t. t.



92

Trūkstant faktinių duomenų, sunku pasakyti, kiek Sto- 
lypino reformos metu buvo išskirstyta kaimų į vienkiemius 
visame Eržvilko valsčiuje. Atrodo, kad tuo metu išsiskirs
tė į vienkiemius nemažai kaimų. Pavyzdžiui, Vadžgirio pa
rapijoje 1909 m. buvo išskirstyta vienkiemiais visi kaimaił. 
Likusieji kaimai buvo išskirstyti buržuazinės žemės refor
mos, vykusios 1923—1935 m., metu.

Suskirsčius kaimus į vienkiemius, sudaryta galimybė vals
tiečiams pereiti prie daugialaukės sėjomainos. Tačiau trilau
kio visiškai atsisakyta tik po buržuazinės žemės reformos.

Daugialaukės sėjomainos Eržvilko apylinkių kaimuose 
buvo labai įvairios. Jos buvo skirtingos stambių, vidutinių 
ir smulkių valstiečių ūkiuose. Stambūs valstiečių ūkiai dau
giausia naudojo septynlaukę ir aštuonlaukę. Septynlaukėje 
sėjomainoje 1—2 laukuose sėjo vasarojų, 3-me laikė ga
nyklą, 4-me sėjo rugius, 5-me palikdavo pūdymą, 6—7 — 
lauke sėdavo dobilus, kurie dažniausiai buvo dvimečiai. Aš- 
tuonlaukėje sėjomainoje 1 lauką palikdavo pūdymu, kuris 
drauge buvo ir ganykla, 2 lauke buvo pirmamečiai dobilai, 
3 — antramečiai dobilai, 4—5 — ganykla, 6 — šakniavaisiai 
(bulvės, runkeliai, morkos ir kt.), 7 — linai, ir 8 — avižos bei 
mišiniai1 2.

1 „Šaltinis", 1909, Nr. 47, p. 747
2 Žinias suteikė J. Kubilius ir L. Juškys iš Fermų k.
3 J. Buszyńcki, Opisanie..., p. 23—24.

Mažažemiai valstiečiai naudojo penkialaukę sėjomainą. 
Jų laukai buvo suskirstyti taip: 1 lauke buvo ganyklinis pū
dymas, 2 — rugiai, 3 —dobilai, 4 — šakniavaisiai ir 5 — va
sarojus. Sėjomainos buvo keičiamos: į pūdymą ar dobilienas 
sėjo rugius arba sodino daržoves, po kurių — vasarojų 
ir t. t. Šitokiu būdu laukai buvo dirbami iki kolūkinės san
tvarkos.

Žemdirbystės įrankiai Eržvilko valse, dar XIX a. viduryje 
buvo tradiciniai, paveldėti iš tėvų protėvių. Pagrindinis ari
mo įrankis buvo žagrė, pritaikyta porai jaučių arba vienam 
arkliui, akėčios, vasarojaus privolavimui — mediniai volai, 
derliaus nuėmimui — ilgakočiai dalgiai, rugienų ir vasaro
jienų grėbimui — grėblys. Atskiri dvarai pradėjo įsigyti 
arklinius grėblius šienui ir vasarojui grėbti, kuliamąsias ma
šinas arba vadinamuosius „kuršiškus volus", arpus3 ir kt.
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Patobulinti fabrikinės gamybos žemdirbystės įrankiai Erž
vilko valse, dvaruose sparčiai plito XIX a. antrojoje pusėje 
(ypač septintame ir aštuntame dešimtmetyje). Tačiau to am
žiaus paskutiniame dešimtmetyje, kada kraštą ištiko neder
lius, dvarai mašinų ir patobulintų žemdirbystės įrankių ne
pirko, o taisė senus ir jų pavyzdžiu vietinėse kalvėse dirb
dinosi naujus. Geriausi žemdirbystės įrankiai buvo Jurbarko

Žagrės noragas. Eržvilko ap. Naujininkų k.

ir Tauragės dvaruose, priklausiusiuose kunigaikščiui Vasil- 
čikovui. Jų įtaka buvo jaučiama visoje apylinkėje.

XIX a. pabaigoje—XX a. pradžioje naujoviška patobulin
ta žemdirbystės technika plito ir kaimuose \ nors tradici
niai darbo įrankiai išsilaikė iki pirmojo pasaulinio karo pa
baigos.

Pagrindinis tradicinis arimo įrankis, kaip jau minėta, 
buvo žagrė. Turimais duomenimis, žagrių čia buvo pritai
kytų arimui jaučiais ir arkliais. Vienų ir kitų išliko tik 
atskiros dalys. Eržvilko apylinkėse žagrės buvo dviejų

1 Сельскохозяйственные машины и орудия Европейской и Азиатской 
России 1910 г., СПБ, 1913, стр. 18—19 (toliau— с. машины).
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pagrindinių tipų: žagrės su ra gočiumi ir dviem ar
ba viena pastoviai pritvirtinta verstuve, vadinama ra- 
gožine ir žagrė su ienomis arba grąžulu su viena perkeliama 
nuo vieno ant kito norago verstuve. Jos buvo pritaikytos 
porai arba vienam gyvuliui.

Žagrė. Rekonstruota iš atskirų dalių: 1. noragas; 2. verstuvas; 3. išara;
4. ragožius; 5. liuosvogis; 6. dišlius; 7. rankenos; 8. įvaržas. Eržvilko ap.

XIX a. žagrės tobulėjo, jose buvo įtaisoma vis daugiau 
geležinių dalių. Medines verstuves išstūmė geležinės, ypač 
paplitusios, pradėjus sėti lubinus, seradėles ir kt., kuriuos 
reikėjo apversti. Ankstesnes karklines įvaržas pakeitė ka
napinės arba vielinės. Paplito ir šukų pavidalo regulia
toriai.

Žagrutė: 1. noragas; 2. verstuvas; 3. ienos; 4. įvaržos; 5. rankenos; 6. sker
siniai. Gabšiškių ap. Paupio k.
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Žagrės pagalbininkas nuo neatmenamų laikų buvo viena- 
noragis simetrinės konstrukcijos arimo įrankis arklas, vadi
namas žagrutė. Arklai išliko iki šių dienų. Juos kolūkiečiai 
naudoja savo aruose bulvėms ir runkeliams vagoti.

Eržvilko apylinkėse arklų (žagručių) būta trijų tipų: rėž- 
tuvinių, lenktapavažinių ir pavažinių. Pilnesnė rėžtuvinio 
tipo žagrutė aptikta Paupio k. Varlaukio apylinkėje.

Žagrutė iš statulėlės ,,Šv. Izidorius artojas". Varlaukio ap. Tadaušavo k.

Prosenoviškos formos lenktapavažinės labai paprastos 
konstrukcijos žagrutės modelis aptiktas Tadaušavo k. prie 
Joniko sodybos esančioje koplytėlėje. Ši žagrutė padaryta 
iš vieno atitinkamai nuaugusio medžio gabalo ir pakinkyta 
pora jaučių, sujungtų lankelinio tipo jungu. Čia pavaizduo
tas ariantis angelas, pavaduojąs pavargusį šv. Izidorių.

Pavažinės Eržvilko apylinkių žagrutės buvo rėminio tipo, 
su viena rankena ir su dviem, su ratuku ir be jo. Šito tipo 
labai sena, turinti apie 100 metų, žagrutė rasta Bukintlau- 
kio k., Varlaukio ap. Ji turi vieną išlenktą rankeną, į ku
rios apatinę dalį įleistas ir vinimis prikaltas trumpas grąžu- 
las, o apačioje priešais noragą įtaisytas stulpelis, prie kurio 
apatinės dalies rankenos pridėta medinė pavaža, o ant jos 
priekinio galo užmautas trikampės formos į viršų išgaub
tas noragas. Norago šonuose padaryti geležiniai sparneliai 
išraustai žemei į šalis numesti. Tame pat Bukintlaukyje pas 
M. Tinginį aptikta pavažinė žagrutė su ratuku.

XIX a. pabaigoje—XX a. pradžioje medines žagrutės 
sparčiu tempu ėmė išstumti geležinės. Eržvilko apylinkėse
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XIX a., pirmiausia dvaruose, ėmė plisti įvežtiniai plūgai. 
Pirmieji buvo medinio korpuso, geležinis buvo tik kelmas, 
pavaža, noragas, verstuvė, peilis, kitos smulkios dalys. Šių 
plūgų pavyzdžiu vietiniai meistrai ėmė daryti plūgus savo 
dirbtuvėse, neretai juos patobulindami, pritaikydami vieti
niam dirvožemiui ir traukiamajai jėgai. Tačiau medinio kor
puso plūgai čia neilgai laikėsi, nes XIX a. pabaigoje—XX a. 
pradžioje juos išstūmė geležiniai fabrikiniai ir namų darbo 
plūgai.

Pagal statistinius duomenis, 1910 m. Raseinių apskr. dva
ruose buvo 1445 mediniai ir 2768 geležiniai plūgai, 1549 žag
rės. Valstiečių ūkiuose buvo 6893 mediniai ir 15003 geleži
niai plūgai, 8656 žagrės1. Senovinis XIX a. pabaigos geleži
nis plūgas aptiktas Užakmenių k.

1 C. Машины.. стр. 18—19.
2 Žinias suteikė J. Bružas iš Eržvilko, g. 1882 m. užrašyta 1966 m.

Pažymėtina, kad Eržvilko apylinkėse mediniai ir geležiniai 
plūgai kurį laiką vadinti žagrėmis. Geležiniai plūgai plačiai 
paplito buržuazijos valdymo metais. Čia randami išilgi
niai plūgai su peiliais, skirti arti dobilienoms ir dirvoms, 
skersplūgiai, kuriais arė pastoviai dirbamas dirvas. 
Be to, buvo vartojami vokiški dvivagiai plūgai, į kuriuos 
kinkė po 3 arklius.

Žagrė plačiai žinoma tautosakoje, tuo tarpu plūgas vos 
suminimas. Apie jį nedainuojama dainose, nekalbama pasa
kose. Ir tai todėl, kad jis atsirado ir plito tuo laiku, kada 
tradicinė liaudies kūryba nyko. Beje, ir pats plūgas prisi
dėjo prie senų tradicijų laužymo. Ir vis tik plūgą randame 
įpintą eržvilkiečių mįslėse, kur sakoma: „Kuprotas diedukas 
žemę ardo“; „Giminietis susirietęs visą lauką aplaksto“; 
„Šviesus kurmelis visą žemę lando“ (plūgo noragas)1 2.

Arimas buvo svarbus ir sunkus darbas. Ypač sunku 
būdavo arti ragožinėmis žagrėmis, traukiamomis pora jau
čių. Silpnesni artojai nepajėgdavo jų valdyti rankomis, to
dėl prisirišdavo rankšluosčiu už pečių ir laikydavo ją ne už 
rankenų galų, o prie ragočiaus. Sunkumą sudarė ir tai, kad 
dirvoje pasitaikęs akmuo ar šaknis išmesdavo žagrę iš va
gos. Tokiu atveju vagą reikėjo pradėti iš naujo.



I. Sabonaićio šeimos kapela apie 1910 m.

Groja Sabonaičių šeimos kapela (1966 m.)



Styginis orkestras, vad. A. Gudavičiaus, Skliausčiuose 1926 m.

Komp. J. Gudavičiaus vadovaujamas choras Skliausčiuose 1930 m.



Dramos ratelis Skliausčiuose 1930 m. Vad. J. Gudavičius

Eržvilko kolūkinė dainų šventė 1952 m.

Stulgių ir Eržvilko kolūkių ansamblis koncertuoja Vilniuje



Dainininkė Z. Paliokienė Dainininkė J.Toliušienė

Dainininkė V. BarčaitėDainininkė P. Jasaitienė
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Rugienas paprastai arė rudenį, o pavasarį tik akėjo. Prieš 
vasarojaus sėją vėl arė. Pavasarį arė dobilienas, kur pa
prastai sėjo miežius ir avižas. Pūdymą arė taip pat pava
sarį. Birželio mėnesį kartojo, suardami plonai biržėmis (po 
40—50 vagų) ir sumaišydami akėčiomis arba drapakais. 
Prieš rugių sėją (rugpjūčio mėn.) kartais dar trejodavo. 
Paskutinį kartą pūdymą ardavo lysvėmis po 10—12 vagų ir 
išvagodavo skersvagėmis, kad apsaugotų pasėtus rugius nuo 
išmirkimo. Ardavo valstiečiai labai rūpestingai. Geri artojai 
didžiavosi lygiais arimais ir tiesiomis vagomis.

Ariant toli nuo namų, valstiečiai išeidavo visai dienai. 
Specialiuose induose jiems atnešdavo maisto, taip pat ir gy
vuliams pašaro.

Su arimu susieta daug papročių, paveldėtų iš žilos seno
vės. XIX a. pabaigoje kai kurie Gabšiškių k. žemdirbiai 
anksti pavasarį, dar nenutirpus sniegui, suieškodavo dvy
nius arklius ar jaučius, o ypač žmogų iš dvynių, kurį sam
dė dienai, kad jis išartų dvyniais jaučiais vagą aplink va
sarojaus lauką. Tada pasėtas vasarojus būsiąs apsaugotas 
nuo krušų ir užderės geras derlius*.

Šv. Morkaus, velykų ir sekminių trečią dieną buvo drau
džiama judinti žemę: arti, akėti ar kuolą smeigti, nes audros 
ir kruša sunaikinsiančios pasėlius. Kaimynai vieni kitus sau
gojo, kad kuris nors tuo būdu nenusižengtų. Jei kaime 
atsirasdavo žmogus, kuris išeidavo arti, tai kaimynai jį baus
davo1 2. Trečioji kalėdų, velykų ir sekminių diena buvo vadi
nama „ledų diena“3.

1 M. Dowojna-Sylwestrowicz. Podania żmujdzkie, t. I, Warsza
wa, 1894, p. 91 (užr. XIX a. pab. iš M. Valinčiaus, Gabšiškių k.) (toliau Po
dania. ...)
2 LTSR Mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros instituto tautosa
kos rankraštynas (toliau — LTR) 945(389).
3 Žmonės pasakoja, kad Ančios upelio kairėje pusėje prie Gudelių k. Stul
gių ap. yra piliakalnis, ant kurio senų senovėje buvusi koplyčia. Josios 
viduje buvęs altorius, ant kurio stovėjo žmogaus didumo Ledų dievaičio 
statula su karūna, padaryta iš skaidrios medžiagos, primenančios ledą. Ka
rūnos kraštuose buvę ,,lediniai varvekliai". Tas dievaitis abiejose rankose 
laikęs „ledines" lazdas. Koplyčioje du kartus per metus (žiemos pradžioje 
ir pabaigoje) buvo atliekamos Ledų dievaičiui iškilmingos apeigos, kur su
sirinkdavo daugybė žmonių net iš tolimų apylinkių. Įvedant krikščionybę, 
žmonės šią dievaičio statulą įdėję į dėžę ir užkasę ties koplyčios slenksčiu.
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Didelis dėmesys buvo kreipiamas į pirmąjį arimą. Pirmas 
žemės palietimas žagre buvo atliekamas su dvasiniu pakili
mu ir atitinkamomis apeigomis, maldomis bei burtais. Arto
jas, prieš pradėdamas arti, melsdavosi, kad dievas duotų 
gerą derlių. Tuo atveju jis sakydavo: „Padėk, dieve, kad 
žemelėj geras derlius užderėtų“. Išėjus artojui į pirmą arimą, 
gryčią šlakstė vandeniu, kad būtų lietaus. Tuo pačiu tiks
lu grįžusį iš laukų artoją apipildavo vandeniu.

Žemės purenimo įrankis buvo akėčios, kurios Eržvilko 
apylinkėse perėjo ilgą kaitos kelią. Čia žmonės prisimena 
buvusias eglišakių akėčias, naudotas skynimams, smėlėtoms 
dirvoms ar susidariusiems dirvoje grioveliams akėti; pinti
nes akėčias, padarytas iš eglės, lazdyno ir karklo šakų su 
ąžuoliniais kuoleliais. Šitų akėčių neteko užtikti, tačiau jų 
vaizdas išliko senelių pasakojimuose ir tautosakoje. Pintines 
akėčias pavaizduoja mįslė, kur sakoma: „Sumazgyta, suraz- 
gyta, gale lauko pastatyta“.

XIX a. viduryje dažniausiai naudotos iš balžienų padirb
tos akėčios su mediniais arba geležiniais akėčvirbaliais. 
Tokios akėčios buvo dviejų rūšių: vienos jų — su ilgais 
akėčvirbaliais, skirtos akėti kietai dirvai, kitos su trum
pais — minkštai dirvai. Lengvos akėčios buvo traukiamos 
vieno arklio, o sunkios — dviejų. Dvaruose vienas darbinin
kas akėjo 2—3 akėčiomis.

Akėčios su geležiniais akėčvirbaliais sparčiai plito XIX a. 
antroje pusėje—XX a. pradžioje, išstumdamos iš apyvartos 
medines akėčias. Šitas akėčias darydavo iš beržo, uosio ar 
drebulės medžio. Jos buvo vartų formos su keturiais sker
siniais balžienais, į jų kiekvieną sukaldavo po 5 arba 
4 akėčvirbalius.

Akėčios. Eržvilko ap. Balandžių k.
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Akėčios buvo vienarklės ir dviarklės. Pastarąsias sujung
davo iš dviejų akėčių mediniu, kartais geležiniu pervarą 
Fabrikinės geležinės akėčios Eržvilko apylinkėse plito jau 
nuo XIX a. vidurio, pirmiausia dvaruose, vėliau — ir kai
muose. Netrukus tokias akėčias pasidaryti išmoko ir savose 
kalvėse \

Plėškės. Eržvilko ap. Balandžių k.

Be geležinių akėčių, plito ir įvairių rūšių drapakai, eks- 
tirpatoriai ir kiti patobulinti žemės purenimo įrankiai. 
1910 m. Raseinių apskr. dvaruose geležinių akėčių buvo 
467, o valstiečių ūkiuose — 4217 1 2.

1 Papasakojo J. Bružas iš Eržvilko.
2 C. Машины. . ., стр. 18—19.

Paprastai dirvas akėdavo kelis kartus. Pirmas akėjimas 
išilgai buvo vadinamas valkavimu, antras — skersavimu.

Akėdami kietą dirvą, kad akėčios geriau įsmigtų į žemę, 
ant jų uždėdavo posunkį pagalį, vadinamą slunksnį, akme
nį ar geležgalį. Akėdami lengvą žemę, kartais akėčvir- 
balius apvyniodavo karklais, kad jie dirvos per giliai ne
išpurentų.

Paprastai akėdavo arkliais, pakinkytais plėškėmis. Seno
vėje buvo akėjama ir jaučiais. Akėtoj as valdė gyvulius iš 
dešinės akėčių pusės. Atlikusius po akėjimo grumstus dau
žydavo medinėmis papkėmis.
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Žemei sulyginti naudojo medinį volą, padarytą iš storo 
ąžuolo kamieno. Volo skersmuo buvo apie 45 cm, o ilgis 
apie 2 m. Kartais viršum volo įruošdavo suoliuką voluoto- 
jui atsisėsti. Dažniausiai voluodavo tik ką sudygusį vasa
rojų, kad dirva būtų lygi ir lengviau piauti dalgiu.

Žemdirbystės įrankius veždavo į lauką ant specialių ro
gučių. Baigę darbą, įrankius parveždavo namo ir sudėdavo 
daržinėje, kad jie nuo lietaus negestų. Senovėje žmonės ti
kėjo, jog, palikus įrankius lauke, būsiąs blogas derlius.

Eržvilko apylinkėse nuo neatmenamų laikų žemė buvo 
ariama jaučiais ir arkliais. Tačiau XIX a. vis dažniau laukus 
apdirbdavo arkliais. Eržvilko valse. Balandžių k. jaučiais 
nustota arti apie 1860—1880. Yra žinių, kad čia jaučiais ar
ta ir apie 1892 m. Raseinių apskr. dešimčiai dešimtinių 

ariamųjų dirvų priklausė jaučių jungas. Jurbarko dvare 
850 dešimtinių ariamos žemės priklausė 15 jaučių jungų ir 
63 arkliai
Jaučiai buvo jungiami jungais. Eržvilko apylinkėse dau
giausia vartoti lankinio tipo jungai, daromi iš keturkampio 
pagalio-jungo, kurio galuose buvo pritaikyti lankeliai — 
lankėtai, tarp savęs sujungti nejudamai įtaisytais me
džiukais tokiu protarpiu, kad tarp jungų būtų galima 
įsprausti jaučių kaklus. Lankeliai buvo išlenkiami iš karklo, 
kartais juos ištašydavo iš storesnio medžio arba žilvičio. 
Jungo viduryje buvo pritaisyta iš karklo arba kanapių vir
vė— kilpa, kurią prie jungo pririšdavo kita stipria virve. 
Žagrė prie jungo buvo prikabinama velke.

Eržvilko apylinkės Balandžių k. buvo naudojami ir pus- 
lankeliniai jungai, kurie, pagal žmonių pasakojimus, yra vė
lyvesnės kilmės. Jais ariant, jaučiams traukti lengviau, nes 
jungas guli ant sprando. Iš apačios šis jungas perkišamas 
per skylę, lankelių galais apžergiant jaučio kaklą iš apačios. 
Tie galai perkišami kaiščiukais. Puslankelinio jungo vidu
ryje iš apačios buvo padarytas mažas lankelis, pro kurį 
įkišdavo ielaksties galą. Kad ariant ielakstis nesmuktų, ant 
jos galo standžiai užmaunama karklinių vytelių grandinė 
arba tiesiog užkalamas vytinis lankelis1 2. Jungo vidurinis šo- 

1 К. Гуковский. Описание..., стр. 34.
2 V. Vaitekūnas, Arimas jaučiais.—„Gimtasai kraštas", 1938, Nr. 1—2 
(17—18), p. 205.
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nas atsiremia į nejudamai pritvirtintą sulinkusį pagaliuką, 
vadinamą kumbriu, apkabinanti jaučio kaklą iš vidurinio 
šono ir apačios. Išoriniame kaklo šone užleidžiamas judamai 
prie jungo pritaisytas raištukas, kuris virvele ar vytele pri
rišamas per kumbryje esančią skylutę.

Paprastai valakui žemės (24 dešimtinės) apdirbti laikyta 
jungas jaučių ir pora arklių.

Ariant jaučiai eidavo atokiai vienas nuo kito. Vienas jau
tis eidavo antvagiu (nearta žeme), antras — arimu. Viršum 
vagos buvo ielakstis. Jaučiui, einančiam arimu, ne taip 
greitai pavargdavo kojos, negu einančiam antvagiu. Ariant 
vadžias naudodavo retai. Paprastai jas rišdavo prie išorinėj 
pusėj esančių ragų. Arimas jaučiais buvo sunkus, ypač jei 
ardavo nepripratęs prie jų artojas.

Jaučių jungu per dieną suardavo vidutiniškai iki vienos 
dešimtinės. Arimas jaučiais buvo pigus. Jaučiai buvo stip
rūs, todėl jais paprastai arė kietas dirvas, jie lygiai trauk
davo. Arimai atrodydavo lygūs ir gražūs, vagos tiesios. Ir 
pradėjus arti arkliais, dar kurį laiką pirmoji vaga buvo 
ariama jaučiais. Jaučiai buvo pigūs išlaikyti. Per žiemą juos 
šerdavo drauge su karvėmis, arimo laiku laikydavo geres
nėje ganykloje ir dar pašerdavo. Pasenusius jaučius par
duodavo mėsai. Iš Eržvilko apylinkių juos supirkdavo ir va
rydavo į Prūsiją, kur bravorų saladynais labai nupenėdavo.

Vasaros metu merginos ir moterys darbinius jaučius ga
nydavo nak ti gonėse.

Arimas jaučiais įpintas mįslėse. Pavyzdžiui. „Du turliku 
turlinėja, vanags žemę kasinėja11. „Du Šnaru šnarina, du va
nagu kabin, o paskui smakis“, „Du bėga, du veja, šeši šim
tai švilpia“1 ir kt.

1 LTR, 1609 (185 ir kt.).
2 Памятная книжка Ковенской губ. на 1861 г., стр. 29.

Šalia jaučių, XIX a. viduryje ir vėliau minkštas dirvas 
arė arkliais1 2, kurie buvo kinkomi į žagres pavalkais su vir
žiais, užnertais už brankto. Be to, jie buvo kinkomi plėškė
mis, kurios dažniausiai buvo išaustos iš stiprių siūlų arba 
pasiuvamos iš šikšnų.

Darbiniai, kaip ir kiti arkliai, turėjo savo vardus, duoda
mus pagal jų plauko spalvą. Pavyzdžiui: bėris buvo rusvo 
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plauko, juodbėris — rusvai juosvo, širmis — balsvai juosvo, 
kaštanis — rudo, darašius — rausvo su baltu, sartis — gelsvo, 
juodis — juodo, balnis — balto plauko ir pan. Kiekvienas 
arklys prie savo vardo priprasdavo ir šaukiamas klausy
davo.

Dirvų tręšimas. Valstiečiai ir dvarininkai dirvas 
tręšė mėšlu: šaltas ir žemas daugiausia arklių ir avių, mo
lėtas— stambių raguočių. Dirbtines trąšas (kaulamilčius ir 
superfosfatą) XIX a. pabaigoje—XX a. pradžioje naudojo 
tik stambūs ūkiai ir nedideliais kiekiais. Pavyzdžiui, Gabšiš- 
kių dvare žiemkenčių laukus tręšė kaulamilčiais, kurių 
1891 m. sunaudodavo 2000 pūdų, superfosfato—iki 140 pū
dų ir ragamilčių — iki 240 pūdų, kuriuos naudojo vasaro
jui Be to, žemę tręšdavo pelenais, durpėmis ir kt. Miške 
kasdavo velėnas1 2 ir klodavo tvartuose tada, kai pristigdavo 
kraikui šiaudų. Be to, dvaruose (Lapgirių) buvo įtaisomos 
mėšlo duobės.

1 К. Гуковский, Описание..., стр. 89.
2 „Nedėldienio skaitymas", 1907, Nr. 45, p. 359.
3 Žinias suteikė J. Bružas iš Eržvilko.

Mėšlą bulvėms ar miežiams veždavo pavasarį. Tačiau pa
grindinis mėšlavežis buvo birželio mėnesį, kada veždavo 
mėšlą ant pūdymo. Tą darbą dažnai atlikdavo talkomis, pasi
kviesdami kaimynus arba gimines. Išvežtą mėšlą moterys 
kratė šakėmis. Iškratytą mėšlą stengdavosi antrą ar trečią 
dieną užarti. Būdavo atsitikimų, kad iškratytas mėšlas išgu
lėdavo neapartas net kelias savaites, tačiau rugiai užaug
davo labai geri. Pūdyme iškratytą mėšlą apardavo lysvėmis 
(lysėmis) maždaug po 12 vagų3.

Sėja buvo laikoma labai svarbiu ir atsakingu darbu. Ja
vų sėklą atskirdavo dar rudenį kūlės metu ir ją gerai išva
lydavo. Sėklinius javus kartas nuo karto keisdavo, pirkdami 
arba pasikeisdami su kaimynais. Gerais sėkliniais javais 
valstiečiai laikė švarius javus be piktžolių, gerai prinoku
sius, kietus ir stambių grūdų. Prieš sėją dar kartą javus iš
valydavo, išbandydavo jų daigumą. Tam reikalui įpildavo 
į stiklinę vandens, kur įberdavo grūdų. Sveiki grūdai buvo 
šviesūs ir greit išleisdavo daigus. Jei rugiuose ar kviečiuose 
buvo kūlių, tai juos mirkė mėlynojo akmenėlio skiedinyje. 
Tada blogieji grūdai iškildavo į vandens paviršių ir juos 
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išmesdavo. Kartais sėklinius grūdus rūkė, tikėdami, kad nuo 
to javai būsią sveiki ir duosią didesnį derlių.

Sėti pradėdavo, kai atšildavo oras ir pradžiūdavo dirvos, 
o laukuose pasirodydavo voratinkliai. Paprastai sėja prasi
dėdavo balandžio pabaigoje (po jurginių). Valstiečiai sten
gėsi nepavėluoti pasėti, nes buvo įsitikinę, kad jei vieną 
dieną suvėluosi, tai derliaus nuėmimas vėluos trimis savai
tėmis. Didelis dėmesys buvo kreipiamas į pirmąją sėklą. 
Žmonės tikėjo, kad nuo to, kaip pradėsi sėti, priklausys 
busimasis derlius. Nors žemdirbiai ir turėjo daug patirties, 
tačiau, nesuprasdami tikrųjų blogo ir gero derliaus priežas
čių, sukūrė eilę tikėjimų, apeigų, burtų, kurie galėję nu
kreipti gaivalines nelaimes ir padidinti derlių. Taigi, pradė
dami sėją, meldėsi, atlikinėjo burtus. Pradėti sėją ir sėti 
atskirus javus žmonės stengėsi tam tikromis savaitės die
nomis. Didelis dėmesys buvo kreipiamas į mėnulio fazes ir 
vėjo kryptį. Eržvilkiškiai nepradėdavo sėjos šeštadienį, nes 
tikėjo, kad užaugusius javus nulesią paukščiai. Pradėdavo 
sėti pučiant šiaurės vėjui. Pirmą saują metė į šiaurę, kad 
paukščiai javų nelestų. Mesdami pirmą saują, sakydavo: 
,,Ak, dieve, duok tu dalį dėl žydim, čigonun, prūsun ir taip, 
dieve, duok ir dėl mūsų"4. Kai kas pirmą saują metė į šo
ną, sakydamas: „Tebūnie paukščiams". Kiti, mesdami pir
mą saują, sakydavo —„paukščiams", antrą—„kunigams", 
trečią—„elgetoms" (ubagams). Į sėklą įmaišydavo pašven
tinto velykų valgio, sugrūstų kaulų ir kiaušinių lukštų, kas 
pasėlius turėję apsaugoti nuo visokių negandų. Dar XX a. 
pradžioje kai kurie sėjėjai, pradėdami sėti, atsinešdavo kū
lį šiaudų tų javų, kuriais pradėdavo sėti, ir jį padėdavo 
gale lauko, tikėdami, kad tai padidins derlių.

1 M, D o w o j n a - S y 1 we s t r o w i c z, Podania..., t. 1, p. 90.
2 LTR, 1672 (62) užr. Butkaičių k.
3 M. Dowojna-Sylwestrowicz, Podania..., t. 1, p. 92.

Paprastai javus sėjo i pilnatį, nes tikėjo, kad jie gerai 
užderėsią ir paukščiai nelesią. Tuo tarpu delčioje pasėtų 
javų šiaudai būsią kieti, o jaunam — minkšti1 2. Dar XIX a. 
pabaigoje Gabšiškių ap. žemdirbiai nuo pirmos saujos iki 
6 gorčių javų stengėsi pasėti prieš vėją. Jeigu nebūdavo 
vėjo, tai pradėdinėjo sėją iš rytų pusės3. Grįžusį sėjėją,
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pirmąkart sėjusį javus, apliedavo vandeniu, kad butų geras 
derlius.

Nuo seno Eržvilko žemdirbiai sėjo iš sėtuvių ir paklo
džių (gūnikių). Sėtuvės paprastai buvo pintos iš eglės šak
nelių ir šiaudų arba iš lazdynų plėšų ir karklo ar žilvičio 
plonų šakų. Sėtuvės buvo daromos ir iš medinių lentučių. 
Sėtuvės turėjo ąsas, prie kurių buvo pririšama rankšluosčio, 
o kartais virvės galai. Sėtuvę pasikabindavo ant kaklo per 
kairįjį petį, kad dešinioji ranka būtų laisva sėjimui.

Sėjama būdavo viena ranka, bet kartais labai patyrę sė
jikai sėdavo ir abiem rankom.

Vienus javus reikėjo pasėti tankiau (juos pildavo pilna 
sauja), kitus—rečiau. Paprastai žiemkenčiai buvo sėjami 
tankiau. Tuo atveju žmonės sakydavo: „Birstant dirvoj, birs 
ir jaujoj“ Vasarojaus smulkūs grūdai buvo sėjami tan
kiau, o stambūs — rečiau. Geroje ir tręštoje dirvoje sėjo 
rečiau, nes tokioje dirvoje tankiai pasėti javai išgula ir 
duoda menką derlių.

Paprastai sėjant kas žingsnis per pirštus buvo paberiama 
sauja grūdų į dešinę, kita — į kairę pusę. Tokia sėbiržė būda
vo maždaug 3—4 m pločio; kad ant tos pačios sėbiržės neuž
sėtų antrą kartą, buvo biržyjama. Biržytoj as, vyras ar moteris, 
ėjo iš paskos sėjėjo ir apsėtos sėbiržės kraštą užkaišydavo 
šakelėmis arba šiaudų gniūžtelėmis. Apsėtą dirvą užakė- 
davo.

XIX a. antroje pusėje Raseinių apskr. ėmė plisti sėjamo
sios mašinos, kurios ypač plačiai buvo naudojamos XX a. 
pradžioje. 1910 m. dvaruose jų buvo 106, o valstiečių 
ūkiuose — 35. Plačiai jos paplito po pirmojo pasaulinio 
karo.

Sėjamosios kultūros nuo seno buvo grūdinės. Iš žiemken
čių daugiausia sėjo rugių, mažiau — kviečių. Iš vasarinių sė
jo miežius, avižas, žirnius, pupas, linus, kanapes ir kt. Nuo 
XVIII a. pradėta sodinti bulvės. XIX a., pirmiausia dvaruo
se, vėliau ir kaimuose, pradėta sėti dobilai, vikiai, lęšiai, 
motiejukai ir kt.

Prosenoviškas augalas yra linai. Juos žmonės augino 
pluoštui ir sėmenims, iš kurių darė aliejų.

1 LTR, 275(47) Eržvilko ap.
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Sėdami linus, senovės žmonės atlikdavo daugelį burtų, 
apeigų ir kt. Paprastai linus sėdavo šv. Petronėlės dieną 
(gegužės 31 d.) į juodžemį arba į dobilieną. Dar XIX a. pa
baigoje kai kurie sėjėjai saugojo, kad kaimynas į sėmenų 
sėklą neįdėtų žmonių panagių, nes tada linai išgulsią ir bus 
blogas derlius*. Linams sėti parinkdavo aukštą vyrą, kad 
pluoštas būtų ilgas.

Baigus linų sėją, virė 5—6 kiaušinius, iš kurių šeiminin
kas spėjo apie būsimą derlių. Jei kiaušinio lukštas gerai lu
posi, sakė, kad būsią geri linai, o jei luposi blogai, tai ma
nė, kad linų pluoštas būsiąs blogas 1 2.

1 M. Dowojna-Sylwestrowicz, Podania..., t. 1, p. 91.
2 Ten pat, p. 90.
3 Gabija greičiausiai čia reiškia žvakę.
4 LTR, 1297(139) ir 1966 m. ekspedicijos medžiaga.
5 Barščiai yra prosenovinis lietuvių augalas. Ilgai jis išliko kaip tradicinis 
valgis vestuvinėse apeigose. Pvz., per svočios pietus marti atnešdavo barš
čių, t. y. ,,užversdavo barščiais". Tai reiškė, kad vestuvės baigiasi ir svečiai 
turi išvažiuoti. Zinias suteikė M. Šimkienė, gim. 1897 m., iš Tadaušavo k.

Linus žmonės labai gerbė. Dirva, kurioje pasėti linai, buvo 
laikoma šventa, draudė ją teršti. Sakydavo, kad padėta ant 
linų šventa Gabija šviečianti3.

Dar XX a. pradžioje bulves sodino, kai ant dangaus buvo 
daug baltų debesėlių: tikėdavosi gero bulvių derliaus. Be 
to, bulves sodino iš pilnaties į delčią, viduryje savaitės, 
t. y. ketvirtadienį ir pan. Senieji tikėjo, kad kuriais me
tais daug šermukšnių, bus daug bulvių 4.

Maždaug iki 1920 m. bulves sodino lysvėmis po 6—8 va
gas. Bulvėms paaugus, jas kaupdavo kauptukais. Vėliau 
paplito bulvių sodinimas vagomis. Išdygusias bulves akėjo, 
o paaugusias — vagojo. Sodindami bulves, paprastai mėšlo 
ant dirvos nekrėtė, o dėjo į krepšius ir barstė į sodinamąją 
vagą.

Daržuose sėjo įvairių daržovių: morkų, raudonųjų ir ru- 
žavųjų burokų, kuriuos vadino barščiais5, ropių, juodųjų 
ir baltųjų ridikų, agurkų, smulkiųjų ir stambiųjų aguo
nų. Sėjant daržoves, buvo laikomasi įvairių burtų ir 
prietarų. Kopūstus sodino delčioje ir žiemių vėjui pučiant, 
tada jie gerai augdavę ir kirmėlės neėsdavusios. Kaupė juos 
vakare prieš Jonines, kad suktų kietas galvas (Lenkčiai).
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Pasodinus kopūstus, ant lysvės dėjo akmenį, kad galvos bū
tų kietos (Butkaičiai). Svogūnus sodino šv. Stanislovo dieną 
(gegužės 8 d.), tada gerai derėdavę (Pavidaujai, Eržvilkas 
ir kt.) 4

Senieji žemdirbiai, baigę sėją, keldavo puotą, kurioje tris 
ir daugiau dienų linksminosi. Puotos metu gėrė sakydami, 
kad reikia, esą, pasėtus javus palaistyti, kad gerai augtų. 
Senelių pasakojimu, sėjos pabaigtuvėse buvo aukojamos 
aukos dievams, prašant, kad užaugintų gerą derlių.

Stebėdami rugius, spėjo apie kitų metų derlių. Dar XIX a. 
antrojoje pusėje kai kurie Gabšiškių apylinkių seni žemdir
biai apie kitų metų rugių derlių spėjo iš vadinamųjų „rugių 
sargų". Peržydėjus rugiams ir pradėjus rodytis grūdams, se
niai eidavo prie rugių lauko ir vaikščiodami aplink žiūrinė
jo, ar daug rugių viršuje storų, aukštų, tiesiai stovinčių 
varpų. Jei daug, tai sakydavo, kad rugių sargai liepia labai 
taupyti rugius, nes kitais metais būsiąs blogas derlius. Jei
gu matydavo, kad visi rugiai lygūs ir tik kai kur vėjo su
guldyti ar sulūžę, tai džiaugėsi, kad sekančiais metais būsią 
duonos1 2. Jei ant eglių buvo daug skujų, sakydavo, kad bū
siąs geras bulvių derlius (Eržvilkas). Jei pavasarį pirmiausia 
beržai sprogsta, tų metų derlius būsiąs nuimtas be lietaus, 
jei alksniai — sulytas, o dobilai — supuvęs (Eržvilkas). Jei 
gužutis meta iš lizdo kiaušinius, būsią geri metai (derlingi), 
o jei gužučiuką — blogi. Kai lauke dažnai matosi sūkuriai, 
sako, kad būsią geri metai, nes žemė tręšiasi (Butkaičiai)3.

1 LTR, 1297 (72, 119, 120); 945(85).
2 M. Dowojna-Sylwestrowicz, Podania..., t. 1, p. 89.
3 LTR, 945 (70, 112, 113); LTR, 1728(62).

Žemę žmonės labai gerbė, vadino šventa. Melsdamiesi ją 
bučiavo, vadino motina, maitintoja, duonos davėja.

R u g i a p i ū t ė. Vienas iš svarbiausių darbų buvo ru- 
giapiūtė, kuriai ruošdamiesi, stebėdavo rugius, kad nepernok
tų. Rugių pribrendimą bandydavo, pervilkdami per varpas 
kepure. Jei rugiai byra, laikas piauti.

Paprastai rugius piauti pradėdavo liepos paskutinėje de
kadoje, t. y., apie šv. Oną (liepos 26 d.). Žmonės sakė: „Ona 
su uoga, su duona“ (Eržvilkas). Rugiapiūtė buvo pats di
džiausias darbymetis, kuriame dirbti privalėjo visi, kas tik 
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pajėgė. Eržvilkiškiai sakydavo, kad „tokiu darbymečiu ir 
akmuo kruta", o „duona verkia tinginio valgoma".

Nuo seno rugius piovė piautuvais. Palyginti anksti jie 
buvo išstumti dalgių. Tiesa, Raseinių apskr. XIX a. vidury
je be dalgių dar piauta ir piautuvais 4 Dalgiai javams plau
ti buvo su lankeliais arba šakutėmis. Dalgiams plakti naudo
jo bobeles. Galąstuvus, vadinamus pustyklėmis, paprastai 
laikydavo mediniame in
delyje su vandeniu, pri
tvirtintame prie diržo. Vė
liau juos pakeitė odinės 
makštys.

Paprastai rugius plau
davo kiekviena šeima in
dividualiai. Tačiau dar 
XX a. pradžioje ir vėliau 
buvo išlikęs senovinis pa
protys kviesti talkas.

XIX a. paskutiniaisiais dešimtmečiais Raseinių apskr. dva
ruose atsirado javapiovės mašinos. Stambiuose valstiečių 
ūkiuose iki pirmojo pasaulinio karo jų buvo mažai. 1910 m. 
dvaruose buvo 268, o valstiečių ūkiuose — tik 35 javapio
vės1 2. Valstiečių ūkiuose sparčiau jos plito po pirmojo pa
saulinio karo.

1 Raseinių apskr. 1840 m. javai buvo nuimami piautuvais ir dalgiais, žr. 
CVIA, f. 525, ap. 4, b. 1224, 1. 14 ir kt.
2 C. машины..., стр. 18—19.
3 J. Buszyński, Opisanie..., p. 23.
4 C. машины..., стр. 18—19.
5 Žinias pateikė P. Balašaitis iš Balnių k., g. 1898 m.

Rugienas grėbstydavo paprastais grėbliais. Tačiau XIX a. 
dvaruose ėmė įsigalėti arkliniai grėbliai3. 1910 m. Raseinių 
apskr. dvaruose buvo 1186, o valstiečių ūkiuose — 471 ark
linis grėblys4. Arklinius grėblius turėjo ir atskiri Eržvilko 
apylinkių valstiečiai.

Nuplautus rugius statė į gubas, vadinamas mauduliais. 
Mandulys būdavo sustatomas iš 24 pėdų, pirmiausia pa
statomi ir surišami 4 pėdai, vadinami širdimi ar šer
dimi 5.
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Baigę rugius piauti, piovėjai pindavo iš rugių varpų vai
niką ir lazdą ir eidavo į namus dainuodami:

Pareina šeimyna iš lygių laukų, 
Parneša vainiką ant baltų rankų, 
Rugių, rugių tai pabaigtuvės!

Namo atvykusius talkininkus, šeimininkai pasitikdavo su 
duona ir degtine. Talkininkai įteikdavo šeimininkei vaini
ką, o šeimininkui — lazdą. Seniau, įteikiant vainiką ir laz
dą, būdavo sakomos tokios oracijos:

„Klausiu kelio ir takelio į tan dvarą ir to dvaro pundato- 
riaus, kur tus laukelius išari, išakėje ir tus rugelius užsėję. 
Ateja šalta žyma,— užšali kaip su mytu užkali. Ateje šiltas 
pavasaris,— kaip rūta žaliava, kaip rožes žydėje, kaip per
las brinda. Ateje seseles baltums galveliums — surinka į pė
delius, sustati į mandulelius. Kelius išgatavokit, takus išgra- 
cavokit, pareis neilgas svečias, brolį sava palieka, patsai 
atgal grįžta ant šalčia, ant varga, ant didelio kentėjimą, 
o dabar prašom priimti nu manęs tą vainikėlį nei iš vyšnių 
sodele, nei iš rūtų daržele, o iš lygių laukelių, iš rugių var
pelių, kad dievas dūtų tamstoms, kad užderėtų ant jūdų 
suknelių, ant vaksavotų batelių11 Arba

1 Žinias pateikė V. Adomaitytė iš Rimšų k.
2 Žinias pateikė M. Norkienė iš Skliauščių k.

„Klausia to dvaro, tos padvarijos, tų namų altoriaus, kas 
tus laukus ari, kas akėje, kas sėje? Anus apšali kai ola ap
kali, šalčius ir lytus, visokius peršus kentėję. Sulauki pava- 
sare šiltos dyneles, skaisčios sauleles, žaliava kaip auksas, 
žydėje kaip sauli, brenda kaip perlas, neužilgai stojos po 
mečium. Anus nukirta nudratavoje ir į mandulį sugatavoje. 
Tų mandulių nelabai daug — devyni šimtai devynios dešimt 
devyni. Dabar prašom poną gaspadorių priimti tus rugelius 
i savo namelius ne ant ilga laika, ant trumpa pasidėjima. 
Ir vėl tus pačius rugius išveš į pakeistus laukus ir vėl kentės 
šalčius ir lytus ir visokius peršus. Dabar prašom gaspadorių 
nugadyti šios dienos darbininkus, nei auksu, nei sidabru, 
nei deimantu, tik alaus po stiklinėlę ir sūrio po šmotelį“ 1 2.

Vainiką pindavo ir dvarų darbininkai bei kumečiai. Pa
prastai jį įteikdavo padėję ant lėkštės, uždengtos balta stal
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tiese. Už vainiką dvarininkas duodavo darbininkams pinigų 
arba suruošdavo pabaigtuvių vaišes.

Senovėje Eržvilko apylinkėse rugiapiūtės pabaigtuvės 
buvo didelė šventė. Vadžgirio parapijoje dar 1887 m., pa
baigus rugius piauti, kiekvienas plovėjas turėdavęs nu
pinti ant baltų kaspinėlių rugių varpų vainikus, kuriuos par- 
nešdavę namo ir paduodavę šeimininkui. Šis parsivesdavęs 
žynį \ kuris viduryje gryčios kurdavęs keturkampę ugnį. 
Tuo tarpu šeimininkas atvesdavęs jauną gyvuliuką, jaučiu
ką ar karvytę, ir ant jo ragų visi sukabindavę vainikus. Žy
nys, kalbėdamas maldas, apvesdavęs tą gyvuliuką aplink 
ugnį. Po to paimdavę pagaliuką ir suduodavę gyvuliukui tris 
kartus per galvą. Paskui visa šeimyna tą gyvuliuką užmuš- 
davę, išvirdavę, jo šventą mėsą valgydavę, o likusią padėda- 
vę vėlėms. Dar iškepdavę plonų blynų, paimdavę mėsos ir 
visa tai nunešdavę į bažnyčią. Ten išrinkdavę jauną ir gra
žią merginą, kurią pastatydavę ant aukštos kėdės ir paduoda
vę jai blynus ir mėsą. Toji mergaitė mėtydavusi blynus ir 
mėsą į visus kampus alkanoms vėlėms, kad jos pavalgytų 1 2.

1 Senovėje seni ir gerbiami valstiečiai buvo laikomi žyniais. Jie atlikdavo 
apeigas, pradėdami pirmąją sėją, arimą, derliaus nuėmimo pradėtuvėse, pa
baigtuvėse ir kt.
2 Lietuvių tauta, t. I, Vilnius, 1907, p. 147.

Paprastai rugiapiūtės pabaigtuvės baigdavosi vaišėmis, šo
kiais ir dainomis.

Nuplautus ir išdžiūvusius rugius suveždavo. Norint apsau
goti sudėtus rugius klojime nuo pelių, dar XX a. pradžioje 
kai kur buvo išlikęs paprotys uždėti ant pirmojo vežimo 
akmenį, kuris atvežtas būdavo padedamas šalinėje. Ant jo, 
esą, pelės atmušdavusios dantis ir nekapodavusios rugių.

Vasarojų piaudavo tais pačiais dalgiais kaip ir rugius. 
Talkos buvo daromos tik linams rauti, kurių pabaigtuvėse 
irgi buvo pinamas vainikas.

Bulves paprastai kasdavo moterys. Tam reikalui turėjo 
kauptukus ir mažus kastuvėlius. Bulves laikydavo rūsiuo
se. Mažažemiai valstiečiai kartais jas laikydavo pirkiose.

Derlių valydavo labai rūpestingai, kad nežūtų nė vienas 
grūdas. Todėl nuo dirvų surinkdavo nukritusias varpas, vež
dami vežėčiose paklodavo paklodes, kad neišbyrėtų grūdai.
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Zibintas.
Eržvilko ap.
Openiškių k.

Brangindami kiekvieną grūdą, valstiečiai sakydavo: „Dėk 
grūdą prie grūdo — pripilsi aruodą“ (Eržvilkas).

Javų kūlė. Kūlė paprastai prasidėdavo vėlai rudenį, 
t. y. lapkričio mėn. Senovėje, kada buvo kuliama spragilais, 
ji tęsdavosi iki gruodžio pabaigos. Dar XIX a. buvo kuliama 
iš jaujų, kuriose javai buvo išdžiovinami, sukrauti ant ardų.

Nuo seniausių laikų iki XX a. pradžios pagrindinis kūli
mo įrankis buvo spragilas, kuris susidėjo iš buožės ir koto 

su jungu. Kulti keldavosi su pirmaisiais 
gaidžiais ir kuldavo, kol baigdavo jaują, ku
rioje tilpo apie 2 kapas pėdų. Kol dar ne
buvo pirktinių žibintų, kūlėjai apsišviesdavo 
balanomis, kurias įkišdavo į specialiai pada
rytą įrankį. Tai medinė trinkelė, kurios vi
duryje buvo įkaltas apie 15 cm ilgio medinis 
kuolelis, o jo viršūnėje pritaisyta sulenkta 
skardelė balanai įkišti. Degant balanai, jos 
apačioje padėdavo molio prikrautą sietą, 
į kurį krisdavo balanos nuodėguliai. Balanas 
keisdavo bei jas prižiūrėdavo piemenys ar
ba seneliai. Kuldavo dviese, trise, keturie
se ir daugiau.

Apie XIX a. vidurį Eržvilko valsčiuje at
sirado kūlimo volai (velenai), kuriuos vals
tiečiai daugiau vertino, negu atskirų tipų 
kuliamąsiasTokius volus darydavo iš 
ąžuolinės ar beržinės trinkos, prie kurios 

■8 aštrias briaunas, ašis, ienas. Kuliant javai 
buvo paklojami ant klojimo ir per juos važinėjama. Vele
nai nustota naudoti prieš pirmąjį pasaulinį karą. Be to, bu
vo kuliama varinėj ant per paklotus javus sukinkytus du ar 
tris arklius ar jaučius.

Fabrikinės kuliamosios mašinos Raseinių apskr. dvaruose 
buvo žinomos jau XIX a. Kaimuose jos plito XIX a. pabai
goje—XX a. Kuliamųjų buvo įvairių tipų. Pagal įvežtinių 
pavyzdį vietiniai meistrai jas pradėjo dirbti patys. Kulia
mųjų buvo didesnių ir mažesnių, rankinių, arklinių ir gari
nių. Vadinamos jos buvo čvertukėmis, tričvertukėmis, pusi

1 J. Czerski, Opis zvnudzkiej dyecezyi, Wilno, 1835, p. 23—24.
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nėmis ir pan. Pusinė kuliamoji per valandą iškuldavo 3 ve
žimus, t. y. 24 mandulius javų. Pagal statistinius duomenis, 
1910 m. Raseinių apskr. dvaruose buvo 30 rankinių kulia
mųjų, 364 arklinių ir 58 garinės. Valstiečių ūkiuose buvo 
635 rankinės kuliamosios, 2011 arklinių ir 2 garinės1.

1 C. машины. .стр. 18—19.
2 Ten pat.

Iškultus javus vėtydavo medine vėtyk
le. Vėtoma buvo skersvėjyje; vėtykle su 
ilgu kotu žėrė javus prieš vėją.

XIX a. pirmiausia dvaruose, vėliau ir 
pasiturinčių valstiečių ūkiuose plito ar
pai, atvežami iš užsienio. Jų pavyzdžiu 
vietiniai meistrai pradėjo arpus gaminti 
patys.

XIX a. pabaigoje—XX a. pradžioje ar
pai buvo plačiai naudojami ne tik dva
ruose, bet ir kaimuose. 1910 m. Raseinių 
apskr. dvaruose buvo 1272, o kaimuo
se — 5793 arpai1 2. Arpai ypač paplito po 
pirmojo pasaulinio karo. Juos turėjo be
veik kiekvienas valstietis.

Šiaudams tvarkyti kūlimo metu buvo 
naudojami grėbliai, šluotos, geležinės ša
kės, o senovėje ir mddinės. Kartais ant 
tokių šakių galų užmaudavo lygius jau
čiuko ragus. Javams sustumti naudojo 
medines lentas, pritaisytas ant koto, arba 
grėblius. Javus pylė į maišus samčiais, 
vadinamais š i ū p e 1 i a i s, ir nešė į klė
tis, kur juos pylė į medinius aruodus. Sei
kėjo pūrais, puspūriais, gorčiais. Netur
tingieji valstiečiai javams laikyti turėjo 
didelius kubilus, pintines ir kt.

Žemdirbystės sistemos, įrankiai, papro
čiai Eržvilko apylinkėse perėjo ilgą savo 
raidos kelią. Per ilgus amžius ji sukūrė 
savitus bruožus. Tačiau ji turi daug pana
šumo su kaimyninėmis ir net tolimesnė

Šiūpelis.
Eržvilko ap.
Čepaičių k.
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mis apylinkėmis, ypač su suvalkiečiais. Nors čia buvo nau
dojama „žemaitiškoji žagrė" su perkeliama verstuve, tačiau 
Suvalkijos įtakoje pasitaikydavo ir „lietuviškoji žagrė". 
Eržvilkiškiai naudojo tokį patį kaip ir suvalkiečiai spragilą 
su lankeliais, šunkojinį dalgį su dviem rankenom. Panašumų 
su suvalkiečiais randame ir eržvilkiškių papročiuose, apei
gose, tikėjimuose.

Tradiciniai darbo įrankiai Eržvilko apylinkėse vyravo be
veik iki XX a. antrojo dešimtmečio. Po to jie sparčiai buvo 
išstumiami patobulintų darbo įrankių ir mašinų. Nykstant 
tradiciniams įrankiams, nyko ir su darbu susietos agrarinės 
apeigos, darbo dainos, burtai, prietarai, kurie vis tik dar 
laikėsi iki pirmojo pasaulinio karo. Vėliau tradiciniai pa
pročiai išnyko. Dabar juos tik seneliai beatsimena.

Gyvulininkystė. Gyvulius valstiečiai ir dvarininkai 
daugiausia augino savo ūkio ir iš dalies vidaus rinkos reika
lams. Olandiški, belgiški ir kitų veislių raguočiai, susimaišę 
su vietinėmis veislėmis, dažnai išsigimdavo. Eržvilko valse., 
kaip ir visoje Žemaitijoje, buvo žinomi nedideli arkliai, va
dinamieji žemaitukai, kilę iš miškinių tarapanų. Be jų, iš 
Rytprūsių nusipirkdavo ir kitokių. XIX a. antrojoje pu
sėje Lapgirių dvare buvo žirgynas. Eržvilke nuo seno bu
vo garsūs arklių turgai. Trečiadieniais suvažiuodavo apie 
100—300, o jomarkų (prekymečių) dienomis net dar daugiau 
valstiečių vežimų. Paprastą turgaus dieną būdavo 10—20, 
o jomarkų dienomis iki 100—200 arklių. Be to, būdavo ma
da mainytis arkliais su čigonais \ 1864 m. visoje Raseinių 
apskrityje buvo 36 491 arklys, 56 264 galvijai, 31 433 avys, 
8900 ožkų, 30 446 kiaulių ir 18 elnių1 2. XIX a. pabaigoje 
toje pat apskrityje gyvulių padaugėjo: arklių buvo 68 000, 
galvijų — 112 000, avių — 84 000, ožkų — 600, kiaulių — 
75 000 3.

1 Žinias pateikė iš Eržvilko kilęs J. Toliušis, gyv. Kaune, Archyvo 4.
2 J. Buszyński, Opisanie. . ., p. 22.
3 К. Гуковский, Описание. .., стр. 87—88.

Darbus ir rūpesčius, susietus su gyvulininkyste, galima 
padalinti į dvi dalis: vasaros ir žiemos. Vasarą gyvuliai bū
davo ganomi, o žiemą šeriami tvartuose.

Nuo neatmenamų laikų atskiri Eržvilko apylinkių kaimai 
gyvulius ganė bendrai. Bendrai gyvulius ganydavo ir po va-
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lakų reformos. Kaimai turėjo specialias ganyklas, kurios 
buvo panaikintos tik išsiskirsčius į vienkiemius. Baudžiavos 
laikais buvo bendros kaimo ir dvaro ganyklos (servitutai). 
Servitutiniai papročiai kai kur išliko ir kapitalizmo laikais. 
Pavyzdžiui, Plėkių dvare servitutų buvo laikomasi dar net 
XIX a. paskutiniame ketvirtyje Paprastai anksti pavasarį 
gyvulius ganydavo pievose, vėliau — ant pūdymo, o šį su
arus — specialiai paliktose pievose arba ganyklose. Antrą 
vasaros dalį ganydavo rugienose, vasarojienose ir nušienau
tose pievose, kuriose buvo auginamas atolas. Be to, ganyk
loms naudodavo turimus miškus, miškelius ir krūmynus.

Bendram gyvulių ganymui visas kaimas samdydavo pieme
nį — kerdžių. Būdavo tai pagyvenęs žmogus, dažnai menkos 
sveikatos, negalįs dirbti sunkių žemės darbų. Kartais būda
vo ir kerdžiaus padėjėjas, vadinamas antrininku. Prie tokio 
kerdžiaus valstiečiai paeiliui pagal susitarimą nuo turimų 
karvių skaičiaus siųsdavo piemenis, kuriais paprastai būda
vo paaugliai vaikai — savi ar samdyti.

Kerdžiui atsilygindavo susitaręs visas kaimas. Seniau mo
kėdavo javais ir kitais maisto produktais, vėliau — ir pini
gais. Maitindavo jį paeiliui viso kaimo valstiečiai pagal tu
rimų karvių skaičių. Kerdžiai beganydami pindavo krepšius 
arba rišdavo šluotas, už ką šeimininkės atsilygindavo, duo
damos sūrį ar ką kita.

Išsiskirsčius į vienkiemius, gyvuliai buvo ganomi kiek
vieno valstiečių ūkio atskirai.

Gyvulius ganyti pradėdavo anksti pavasarį, kai nutirpda
vo sniegas ir atsirasdavo bent kiek žolės. Pirmasis gyvulių 
išginimas senovėje buvo lyg kokia šventė, su įvairiomis 
apeigomis, burtais, magiškomis praktikomis, turinčiomis ta
riamai apsaugoti išgenamus gyvulius per visą ganymo se
zoną nuo visokių negadų: ligų, plėšriųjų žvėrių, iškrikimo 
ir pan.

Eržvilkiškiai stengdavosi pirmąkart gyvulius išleisti į lau
ką balandžio pabaigoje, dažniausiai apie Jurgines (balandžio 
23 d.). Paprastai gydavo sekmadienį, nes tą dieną laikė gera 
diena. Pirmą kartą išleidžiamus gyvulius smilkydavo ver
bomis, šventintais berželiais arba šventintomis žolinės dieną

1 К. Гуковский, Описание..., стр. 28.
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(rugpiūčio 15 d.) žolėmis, uždėdami jas ant žarijų, įbertų 
į kokį nors indą. Kartais ant tų žolių dar užberdavo lapų ir 
javų grūdų. Gyvulius smilkė ir su kiaušinių kevalais. Be to, 
genamus gyvulius šlakstydavo švęstu vandeniu, žegnodavo. 
Taip pat gyvuliai buvo laiminami, kad per vasarą būtų 
sveiki: duodavo duonos su druska, tešlos, česnako, kad dan
tys būtų stipresni, kad karvės nebijotų kerų.

Seneliai prisimena, kad jų tėvai per pirmąjį gyvulių iš
ginimą aukodavo kiaušinius, kuriuos nešdavo į bažnyčią. 
Tai ne kas kita, kaip liekana aukos, skirtos gyvulių senovės 
dievui Gonikliui. Krikščionybės laikais jis buvo pakeistas 
šv. Jurgiu1 — gyvulių globėju, kurio statulėlių galima ap
tikti daugelyje sodybų. Išginę gyvulius, žmonės voliojosi 
žardyje ant žolės, kad būtų sveiki gyvuliai. Piemenys, ga
nydami pirmą dieną, saugojosi, kad nepamestų botago, nes 
tai reiškė pamesti savo laimę. Pirmą dieną ganiusį piemenį 
šeimininkė apipildavo vandeniu, kad vasarą karvės būtų 
pieningos.

1 Eržvilko bažnyčia yra šv. Jurgio vardo.
2 V. Vaitekūnas, Arimas jaučiais. „Gimtasai kraštas", 1938, Nr. 1—2, 
(17—18), p. 210.
3 Žinias suteikė P. Balašaitis.
4 LTR, 1297(97), Lenkčių k.

Pagrindinę bandą sudarė raguočiai, daugiausia karvės, 
kastruoti jaučiai, kuriais dar XIX a. buvo ariama žemė. Pa
prastai bandoje buvo vienas bulius viso kaimo karvėms. 
Už tai buliaus savininkui valstiečiai atsilygindavo, duoda
mi žemės sklypelį iš bendros kaimo žemės javams pasisėti. 
Tas sklypelis būdavo vadinamas buline (Balandžių k.1 2, Bal
nių k.3).

Avys dažniausiai buvo ganomos prie raguočių bandos. 
Kad jos nesusimaišytų su kaimynų avimis, kiekvienas vals
tietis pažymėdavo jas savais ženklais: palikdavo ant kak
lo vilnų kuokštelę, į kurią įpindavo kokio nors spalvoto 
audeklo ir pan.4.

Bandoje ganydavo ir ožkas, o kartais ir kiaules, kurias 
dažnai ganyklose palikdavo ir naktį.

Karvės turėjo savo vardus, kurie dažniausiai buvo duo
dami pagal karvių plauko spalvą. Karves vadino: šėmar- 
gė — juodai marga; balne — balta; baltnugarė — su balta 
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nugara, šėmoji — juoda, šėmlaukė— juoda su baltu lopiniu 
kaktoje, raudė — ruda, peleke — pilka ir pan.

Galvijus gindavo labai anksti, dar saulei netekėjus, ir ga
nydavo iki saulės nusileidimo. Išginimo laiką nurodydavo 
kerdžius. Jis, išėjęs į gatvę, pūsdavo triūbą. Kerdžius Šim- 
kutis 1875 m. turėjo 0,5 m ilgio triūbą, vadinamą c in ga
re 1 e. Joje buvo klevinis vamzdelis su liežuvėliu, įleistu 
į ąžuolinį vamzdelį, o šis įleistas į platėjantį vamzdelį, pada
rytą iš balteglės. Pastarojo vamzdelio gale buvo įtaisytas 
gyvulio ragas. Šitokia triūbą kerdžius triūbydavo, išgindamas 
gyvulius į ganyklas ir pargindamas juos namo. Be to, triū
bydavo ganydamas, prieš perpietį, pavakarį ir vidurdienį1.

1 Žinias surinko mokytojas A. Striaukas iš Eržvilko.

Ganyti vaikai pradėdavo nuo 6—7 metų ir piemenaudavo 
maždaug iki 15 metų. Kartais paaugliai ganydavo net iki 
17 ir daugiau metų.

Kerdžius tvarkė piemenis. Jis buvo ne tik ganymo prižiū
rėtojas, bet ir piemenukų auklėtojas, mokytojas, užtarėjas 
bei globėjas. Ganydami piemenukai išmokdavo pasidaryti 
birbynes, švilpynes. Jas išsisukdavo iš juodalksnio. Gyvulių 
poilsio metu piemenukai lipdė statulėles, pynė krepšius — 
kresčius, vijo pančius ir pan. Piemenės audė juostas, siuvi
nėjo, mezgė. Kartais savo laiką paįvairindavo žaisdami įvai
rius žaidimus. Mėgstamas buvo žaidimas „Ganyti aveles". 
Visi piemenukai sutūpdavo ant pievelės. Vienas jų, vaidi
nęs „vilką", pasislėpdavo už netolimo krūmelio, kitas, vai
dinąs piemenį, paimdavo lazdą ir, pasiramsčiuodamas ja, 
eidavo aplink sutūpusias „avis", dainuodamas:

Ganau, ganau aveles 
po žaliąsias pieveles. 
Tupi vilkas už tvoros. 
Aš to vilko nebijau, 
su kačerga nuvijau!

Tuo tarpu išlindęs „vilkas" stengiasi pagriebti ,,avį", 
o „piemuo" jį veja. Nežiūrint atkaklios „piemenio" gyny
bos, „vilkas" iš eilės po vieną išnešdavo visas „aveles".

Be to, piemenys žaisdavo žaidimą, vadinamą „pušį". Vie
nam piemenukui užrišdavo akis, o kiti patylomis bėgiodavo 
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aplink jį. Tas, kuris buvo su užrištomis akimis, turėjo visus 
sugaudyti. Sugautąjį paklausdavo: „Kas čia?“ Sis atsakyda
vo: ,,Pušis“. Gaudytojas vėl sakydavo: „Aš tą pušį kirsiu, 
ryt rytą vešiu geležiniais ratais, stikliniais čebatais! Eik pas 
bobas žalių barščių srėbt!“ 4.

1 LTR, sk. LMD, I, 1033 (90, 92) ir 1966 m. ekspedicijos užrašai.

Dažnai piemenys žaisdavo žaidimą ,,Ganyti žąseles". Visi 
susikibdavo į eilutę. Pirmasis buvo žąsinas. Jis gindavo žą
sis nuo „lapės", kuri stengėsi pagrobti paskutinę.

Taip pat piemenukai žaisdavo, statydami pilis, gindami jas 
ir kt. Žaisdami velėnoje išplaudavo „dangų" ir „pragarą". 
Aplink „dangų" padarydavo žvaigždes. „Kopdavo" į „dan
gų", mėtydami į jį iš tam tikro atstumo peilį. Bet jei peilis 
nukrisdavo ten ne aštriuoju galu, viskas „sudegdavo", vėl 
atsidurdavo „pragare", iš kur vėl stengėsi patekti į „dangų". 
Žaidė su akmenukais, mėtydami juos į viršų ir gaudydami 
į vieną saują. Panašiai žaidė su ličkėmis, padarytomis iš 
drebulės žievės ir kt.

Piemenys beganydami dainuodavo įvairias dainuškas, ta
laluškas.

Kai būdavo blogas oras, piemenys pasistatydavo būdas iš 
medžio šakų, kuriose pasikeisdami sėdėdavo. Šaltesniu pa
vasario ar rudens metu susikurdavo ugnelę.

Piemenų šventė buvo sekminės ir devintinės, kurių išva
karėse piemenys papuošdavo karves iš beržiukų su lauko 
gėlėmis pintais vainikais. Už tai šeimininkė duodavo sūrį ar 
pyrago. Seniau šeimininkės kepdavo bandeles, kurių per 
sekmines piemeniui duodavo šešias, o per devintines — de
vynias. Per šias šventes piemenys vaišindavosi, o gyvulius 
už juos paganydavo kiti šeimos nariai.

Samdyto piemenuko buitis buvo sunki. Jis turėjo ganyti 
visą vasarą be jokios pertraukos. Be to, parginęs namie 
padėdavo šeimininkėms: prižiūrėdavo mažus vaikus, skus
davo bulves, atnešdavo malkų ir pan.

Piemenys dėvėdavo prastus, dažniausiai suaugusių nune
šiotus drabužius. Nuo lietaus ir saulės jie paruduodavę. Juos 
piemenukas privalėjo susilopyti ir prižiūrėti. Mergaitėms 
duodavo pašukinius sijonus, kurie net iki kraujo nubraižy
davo kojas. Šykštūs šeimininkai samdytiems piemenims ne
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duodavo kuo apsiauti, o anksti rytą kartais būdavo šalta, 
užgeldavo kojas, todėl piemenys šildydavo jas šiltame kar
vių mėšle arba prie atsigulusių karvių.

Piemenų apavas buvo medinės klumpės, dažnai sunkios ir 
trindavo kojas. Todėl dažniausiai jie vaikščiodavo basi.
Nuo purvo ir drėgmės kojos 
suskirsdavo iki kraujo. Tokį 
suskirdimą vadindavo „giedan
čiais gaideliais".

Valgyti piemenims nešdavo 
į lauką arba įdėdavo išgenant. 
Eržvilke piemeniui duodavo 
varškės — bužės, kurią įdėda
vo į medinį indelį. Ją valgy
davo su duona. Tačiau daž
niausiai piemeniui įdėdavo duo
nos su lašiniais arba sviestu.

Piemenų ganymo įrankiai 
buvo botagai, kuriuos jie nu
sivydavo ganydami ir pritaisy
davo prie botkočio, padaryto 
iš kadagio ar eglės. Mergaitės 
paprastai turėjo rykštes.

Indas padažui.
Eržvilko ap. Užakmenių k.

Kartais piemenys pasidarydavo botagą iš gyvatės, kurią, 
išėmę gylį, užmaudavo ant plono šniūriuko. Paprastai atgi
nęs piemuo tokį botagą pastatydavo kur nors kampe ir jis 
pradėdavo šliaužti. Visi išsigąsdavo, manydami, kad tai tik
ra gyvatė.

Ganant po miškus, mėgstančioms klajoti karvėms uždė
davo tarškaliukus. Jie padėdavo susekti, į kurią pusę kar
vė nuėjo.

Jei bandoje buvo piktas bulius, jam ant ragų uždėdavo 
lentą, kad nieko nematytų ir nesibadytų. Jei karvės pačios 
save žįsdavo, joms ant snukio pritaisydavo ežio odą. Nera
mias ir linkusias nuo bandos atsiskirti karves pančiodavo 
kanapiniais pančiais. Arklius dieną pančiodavo kanapiniais, 
o naktį geležiniais pančiais. Tai darydavo, kad jų nepa
vogtų.
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Atsitikdavo, kad gyvuliai dėl piemens kaltės sueidavo 
į svetimus javus. Tada jų savininkas paimdavo gyvulius 
į savo tvartą. Po to sušaukdavo kaimynus, kurie, nuėję 
į lauką, apžiūrėdavo, kiek padaryta žalos, ir nuspręsdavo, 
kad tas, kurio gyvuliai padarė žalą, atsilygintų. Paprastai 
uždarytus tvarte gyvulius atiduodavo tik tada, kai kaltinin
kas atsilygindavo. Jei tokia nelaimė atsitikdavo samdytam 
piemeniui, tai šeimininkas sumokėtą baudą atskaitydavo iš 
algos. Dažniausiai atsilygindavo tokiais javais, kokius iš- 
mindžio j o gyvuliai.

Žiemą gyvulius ryte šerdavo kratiniu, sukratytu iš vasa
rojaus ir rugių šiaudų su šienu ar dobilais. Pietums gyvu
liams duodavo dobilų, o vakare — šiaudų ar pelų. Pašarą 
į tvartą nešdavo specialiose kašėse arba rezginėse. Šienui 
pešti naudojo medinį, vėliau geležinį peštuką.

Gyvuliams pašarui stambūs šiaudai ne labai tiko, todėl 
juos smulkindavo specialiai padarytais įrankiais—liodėmis. 
XIX a. antroje pusėje plito fabrikinės akselinės.

Gyvulius girdė prie šulinių, kur buvo pritaisyti mediniai 
loviai. Vištoms lesinti naudojo mažus lovelius.

Tvartai buvo mediniai. Juose laikydavo įvairius gyvu
lius. Pasieniuose buvo įtaisytos ėdžios. XIX a. dvaruose sta
tydavo erdvius ir šiltus tvartus, neretai mūrinius, tačiau 
juose nebuvo jokių patobulintų įrengimų šėrimui ir gir
dymui 4.

1 К. Гуковский, Описание..., стр. 87—88.

Susirgusius gyvulius gydė įvairiomis žolėmis, kurias pa
prastai rinkdavo piemenys. Gyvuliams gydyti buvo naudo
jami puplaiškiai, kuriuos duodavo nuo vidurių ligų. Nuo 
kirminų girdydavo auksažiedžių, ajerų ir kitų žolių arbata. 
Jei kartais uodegoje įsiveisdavo kirmėlė, tai karvei duoda
vo druskos su avižomis. Karvėms nuo išpūtimo duodavo 
pelenų šarmo, sėmenų, masažuodavo vidurius. Be to, kartais, 
išpūtus gyvuliui, dažniausiai karvei, durdavo yla į šoną, kad 
išeitų blogas oras, arba pildavo į gerklę žibalo ir vedžioda
vo. Karvėms nuo išsimetimo duodavo suėsti medatkų, su
maišytų su duonos tešlos atliekomis. Kartais nuo to girdy
davo vandeniu, kuriame buvo verdamos nebaltintų siūlų 
sruogos.
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Veršiams nuo utėlių duodavo degtinės, kurioje mirko 
gyvatė. Degtine su gyvate girdė gyvulius ir tada, jeigu jie 
pavasarį ilgai nenumesdavo žieminių plaukų (nenusišer- 
davo).

Panašiai gydė arklius. Pavyzdžiui, kumelėms nuo išsime- 
timo duodavo medaus arba medatkų, sumaišytų su kvie
čiais. Kumeliukus nuo liuosų vidurių girdydavo kmynų ar
bata arba pienu, sumaišytu su kreida. Arklius nuo pažan- 
džių girdydavo vandeniu, kuriame buvo išvirtas šeškas. 
Kartais nuo tos ligos šešką pakabindavo prie ėdžių, kad 
arkliai uostytų.

Blogai ėdančias kiaules girdydavo pienu su sudeginta ir 
sutrinta rupūže. Jei kiaulės nupuldavo nuo kojų—nesikel
davo, penėdavo jas duona su kamparu. Liaukomis susirgu
sias kiaules girdydavo pienu su daržažolėmis, sumaišytomis 
su burnotu.

Su gyvulininkyste buvo susieta burtų ir prietarų. Tikė
ta, kad kūčių dieną negalima siūti ir vyžų pinti, nes avinu
kai gimsią margi. Tą pačią dieną burdavo apie avinukų 
lytį. Jei kūčių dieną į namus pirmas ateina vyras, avys ve- 
siančios avinukus, o jei moteris — avytes1.

1 M. Dowojna-Sylwestrowicz, Podania... , t. 1, p. 279.
2 Žinias suteikė B. Giedraitienė iš Rimšų k., M. Šimkienė iš Tadaušavo k. 
ir kt.
3 LTR, 1728(73).

Parduodami karvę, arklį, ar kitą gyvulį, nupirkusiam jį 
įduodavo gabalą duonos su druska, kad gyvulys neišneštų 
iš namų laimės.

Jei vištos mėtydavo kiaušinius,' kalėdų rytą lesindavo jas 
ant padėto lanko. Viščiukus pirmą kartą lesindavo virtais 
kiaušiniais, kad vištytės būtų dėslios. Jei višta kelias dienas 
nepadėdavo kiaušinio, tai ją palaikydavo, pakabinę už kojų. 
Sodindami perekšles, dėdavo mažus kiaušinius, kad būtų 
vištytės 1 2.

Pirmą kartą į lauką žąsiukus išleisdavo per kelnių blauz
dą, kad varnos nenuneštų3. Per kūčias eržvilkiškiai gyvu
liams nešdavo nuo stalo šieno, kad jie apsišventintų. Per 
kalėdas gyvulius šerdavo tik šienu, kad ir jie pajustų šven
tę. Buvo tikima, kad kūčių naktį gyvuliai kalba, bet jų kal
bos negalima klausytis, nes tai nuodėmė.
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Žmonės tikėjo, kad gyvuliams yra kenksmingos „blogos 
akys", kurios galinčios sukelti ligą, gyvulių dvėsimą ir pan. 
Blogas akis turį tie žmonės, kurie gimsta su dantimis. Be to, 
senovėje buvo tikima kerais, nuo kurių karvės užtraukda
vusios pieną. Ypač raganos atimdavusios karvių pieną 
šv. Jono nakties metu. Apkerėtą gyvulį girdydavo naktiny- 
čių arbata, jomis smilkydavo. Nuo pakerėjimo gyvulius 
tepdavo ,paganinės" tepalu. Jei karvei atimdavo pieną, tai 
šeimininkė paimdavo naują nenaudotą šaukštą, juo užpil
davo ant ugnies pamelžto pieno, tikėdama, kad jis vėl atsi- 
rasiąs.

Papročiai, apeigos, burtai, prietarai, susieti su gyvulinin
kyste, pradėjus kaimams skirstytis į vienkiemius, ėmė 
sparčiai nykti ir galutinai išnyko po antrojo pasaulinio karo.

IŠ KUMEČIŲ BUITIES (1919—1940 m.)

VITALIS MORKŪNAS

Siame straipsnyje, remdamiesi kraštotyrinėje ekspedicijo
je užrašytais buvusių kumečių atsiminimais \ norime trum
pai nušviesti kai kuriuos buržuazinio laikotarpio dvarų bei 
stambių buožinių ūkių kumečių gyvenimo momentus. Apie 
kumečių buitį, samdos sąlygas bei papročius Eržvilko vals
čiaus dvaruose mums papasakojo Ant. Barčas iš Girdaičių 
kaimo, Pr. Aleksa iš Kartupių tarybinio ūkio, VI. Kaspara
vičius, O. Kelnerienė iš Pašaltuonio, J. Beištoras iš Eržvilko 
kolūkio ir kiti buvę kumečiai. Dauguma jų dabar jau pen
sininkai, išėję į seniai ir su kaupu užsidirbtą poilsį.

Eržvilko valsčius aprašomuoju laikotarpiu nepasižymėjo 
ypatingai stambiu žemės ūkiu. Čia, kaip ir visame krašte, 
dominavo vidutiniai ir stambesni buožiniai ūkiai. 1930 m. 
visuotinio Lietuvos žemės ūkio surašymo duomenimis vals
čiuje iš viso buvo 1230 ūkių 1 2, kurie užėmė apie 18 000 ha 

1 Ši medžiaga saugoma Lietuvos TSR MA Istorijos instituto Etnografijos sek
toriuje— ES; 187 (199—217).
2 Visuotinis Lietuvos žemės ūkio surašymas, Kaunas, 1930, t. 1, p. 75 (to
liau — VLŽŪS).
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plotą1. Iš bendro ūkių skaičiaus apie 43% sudarė ūkiai nuo 
1 iki 10 ha; apie 38% —nuo 10 iki 20 ha; apie 17% —nuo 
20 iki 50 ha ir tik apie 1,6% tesudarė ūkiai, turintieji per 
50 ha žemės. Tai 12 ūkių, turėjusių 50—100 ha, 6 dvarai po 
100—150 ha ir 2 dvarai, kuriuose buvo daugiau kaip 200 ha 
žemės. Šie stambieji buožiniai ūkiai ir dvarai valdė apie 
11,5% visos valsčiaus žemės (apie 2077 ha)1 2. Tokia padėtis 
buvo 1930 m. Viena iš pagrindinių žemės ūkio darbininkų 
kategorijų dvaruose ir iš dalies stambiuosiuose buožiniuose 
ūkiuose buvo kumečiai. Kumečiais dažniausiai parsisamdy- 
davo sukūrę šeimą metiniai darbininkai (bernai ir mergos) 
arba nusigyvenę mažažemiai valstiečiai. Be kumečių, dva
ruose dar dirbdavo metiniai, sezoniniai ir padieniai darbi
ninkai.

1 Ten pat, p. 91.
2 Apskaičiuota remiantis VLŽŪS duomenimis.

Eržvilko apylinkės dvaruose, kaip ir visame krašte, ku
mečio samdos sąlygos priklausė nuo jo kategorijos. Būdavo 
eiliniai kumečiai, španiniai (tie kurie dirbdavo visą laiką su 
arkliais), įvairūs amatininkai (kalviai, račiai, staliai ir kt.)f 
pirmininkai — vyresnieji kumečiai (juos kartais dar vadin
davo kelneriais) ir antrininkai — antrieji kumečiai iš vie
nos šeimos.

Štai Jonas Beištoras, nuo 6 m. pradėjęs piemenauti, vėliau 
perėjęs visas metinio samdinio kategorijas. Nuo 24 metų 
(kai vedė) parsisamdė tarnauti už kumetį Naudvaryje. Jis 
prisimena, kad 1925 m. susiderėjo tokiomis sąlygomis: gavo 
butą kumetyne, 32 cnt javų (iš to skaičiaus 5 cnt kviečių ir 
12 rugių, kiti — miežiai, žirniai, mišinys) per metus ir po 
10 litų pinigais per mėnesį. Be to, gavo apie 10 arų žemės 
daržui ir 15 arų bulvėms pasisodinti. Malkų nedavė, tačiau 
žagarų — kiek reikėjo. Leido laikyti 1 karvę, veršelį. Kiau
lių ir vištų kumetis galėjo laikyti kiek nori, nes juos turėjo 
šerti savais pašarais. Paprastai laikydavo 2—3 paršus ir apie 
10 vištų. Karvei ir veršeliui iš dvaro gaudavo 14 svarų šie
no ir 10 svarų šiaudų per dieną. Vasarą galvijus ganė ker
džius kartu su dvaro karvėmis. Dirbantieji su arkliais — špa
niniai — gaudavo 4 cnt grūdų daugiau. Jei iš šeimos būdavo 
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antrininkas,— jis gaudavo pusę ordinarijos ir šeimai leis
davo laikyti 2 karves.

Antanas Barčas, apie 30 m. prakumečiavęs Vadžgirio dva
re, 1936 m. būdamas pirmininku, gavo ordinarijos 38 cnt 
grūdų (4 cnt kviečių, 17 rugių, 8 miežių, 2 žirnių ir 7 cnt 
avižų) per metus ir po 10 litų per mėnesį. Žemės gavo apie 
15 arų daržui, 10 pūrų bulvių pasisodinti ir 10 gorčių linų 
pasisėti. Gavo 1 sieksnį malkų ir kiek reikia žagarų. Jam, 
kaip pirmininkui, leido laikyti 2 karves ir 2 avis, o eiliniams 
kumečiams teleisdavo po vieną. Kiaulių ir vištų galėjo lai
kyti kiek nori, tačiau žąsų ir ančių laikyti neleisdavo, nes 
jos darančios žalą. Dėl tos pačios priežasties kumečiams 
žąsų ir ančių neleisdavo laikyti ir kituose valsčiaus dva
ruose. Vienai karvei ir avelei per dieną žiemos laikotarpiu 
duodavo po 12 svarų šieno ir 10 svarų šiaudų.

Kumečių karvės ir avys dažniausiai stovėdavo dvaro tvar
te, tačiau atskirai nuo dvaro galvijų. Karvėms pašarą 3 kar
tus per dieną atsverdavo (šieną prie tvartų, o šiaudus dar
žinėse); kiekvienas privalėjo nueiti pasiimti savo normą ir 
pasišerti. Kumečių avys stovėjo visos kartu. Joms pašarą 
atsverdavo bendrai, o kumečiai jas šėrė pakaitomis. Dvaro 
karves ir avis žiemą prižiūrėdavo kerdžius. Kerdžium ei
davo tarnauti paprastai kumetis, kuris turėjo daugiau vai
kų,— jie padėdavo vasarą ganyti, o žiemą šerti galvijus.

Kumečių moterys privalėjo kiekvieną dieną eiti į dvarą 
padienėmis. Ona Kelnerienė, kurios vyras kumečiavo 
1933—1940 m. Pašaltuonio dvare, prisimena, kad ūkvedis 
liepdavo eiti prie darbo net nėščioms moterims iki pat pasku
tinių dienų. Pagimdžiusios po kelių dienų vėl eidavo prie 
darbo. Kai kuriuose dvaruose kumečio žmona už vyro ordi
narų ą privalėdavo visus metus du kartus per dieną melžti 
po 4—6 karves. Kartais už karvių melžimą pridėdavo dvi 
pūrvietes žemės bulvėms pasisodinti.

Žemę daržams ir bulvėms dvaras skirstydavo burtų keliu: 
sklypus atmatuoja, sunumeruoja, o kumečiai traukia į ke
purę sumestus numeriukus.

Kumečių ordinarijos įvairiuose valsčiaus dvaruose ir 
stambiuosiuose buožiniuose ūkiuose savo sudėtinėmis dali
mis buvo panašios, tačiau tų dalių dydis ir bendra ordinari
jos vertė gana skirtingos.
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Už ordinariją ir butą kumetis privalėjo visus metus (nuo 
IV.23 iki IV.23 — nuo Jurginių iki Jurginių), kiekvieną die
ną, išskyrus šventadienius, dirbti dvare nuo saulės užtekėji
mo iki nusileidimo. Taip vasarą ir žiemą. Ryte pirmininkas 
(Remeris) pereidavo per kumetyno kambarius ir kiekvienam 
pasakydavo, prie kokio darbo eiti iki pusryčių ir dieną. 
Skambalui nuaidėjus, visi eina prie paskirtų darbų ir dirba 
ligi 7 vai. ryto (dvaruose visų darbų pradžia ir pertraukos 
būdavo tvarkomos skambalu — dažniausiai kur po medžiu 
pakabintu senu noragu). Iki pusryčių visi dirbdavo ,,ant 
dvaro"—kapodavo malkas, tvarkydavo kiemą, šiaudus, grū
dus ir t. t. Po pusryčių, kuriems būdavo skiriama pusė va
landos, visi eidavo į laukų darbus. Artinantis lietui ar šiaip 
skubant kokius darbus atlikti, pusryčiaudavo anksčiau. Dir
bantieji be arklių, pietaudavo nuo 12 iki 13 vai. namuose. 
Španiniai— nuo 12 iki 14 vai., nes arkliai turėdavo paėsti 
ir pailsėti. Tuo laiku španiniai, papietavę per valandą, 
dirbdavo „ant dvaro". Pavakarius apie 17 vai. kumečiams 
jų šeimos nariai (dažniausiai vaikai) atnešdavo į lauką; bū
tinai visiems kartu. Kai kurie pavakarius įsidėdavo. Rudenį, 
gandrui išskridus, dvarų ūkvedžiai ir pirmininkai nebeno
rėdavo leisti „stovėti pavakariams", sakydavo: „Po šventos 
Onos padvečerkos nėr mados". Po pavakarių dirbdavo iki 
saulės laidos. Jei reikėdavo skubiai vežti javus ar dobilus, 
dirbdavo ir po saulės laidos, iki vidurnakčio. Už tai pavai
šindavo, atnešę į lauką degtinės. Žiemą kuldavo — mašinuo- 
davo su šviesomis. Paprašyti eidavo dirbti ir sekmadieniais. 
Už tai primokėdavo. Kumečiui vieną kitą dieną susirgus, iš 
ordinaruos neišskaitydavo.

Pranas Aleksa, kumečiavęs Smaidrių dvare, prisimena, 
kad dvaro savininkas Balodas nešiojosi ant kaklo laikrodį 
ir tikrino, ar laiku kumečiai ateina į darbą. Jis reikalauda
vo, kad darbininkas ateitų į darbą „iš savo laiko", 
t. y. skambalui suskambėjus, kad jis būtų darbo vietoje. 
Tas pats Balodas nešiojosi išskleidžiamą krėslą ir bet kur 
atsisėdęs stebėdavo, kaip darbininkai dirba. Artojui susto
jus, ateina ir klausia, ko sustojo. Jei jam atsako, kad arkliai 
pavargo, jis užrikdavo: „Tie sustojo, kiti eis!" Kumečiui su
sirgus, pati ponia ateidavo patikrinti su termometru. Jei 
tikrai serga — duodavo vaistų. Lietingomis dienomis liep
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davo kapoti malkas, kasti griovius ir kt. Ardavo, akėdavo 
ir lietui lyjant.

Kartą Dvareliškių ponas Gaižauskis pastebėjo, kad jo vie
nas ir kitas kumečiai lėtai dirba, nes nusilpę,— pasakoja 
Pr. Aleksa. Pietų metu atėjo pas juos į namus patikrinti, 
ką jie valgo. Pamatęs, kad kumečiai nebeturi mėsos, davė 
po pusę palties lašinių. Tai, suprantama, nebuvo pono kil
niaširdiškumo pasireiškimas. Jam buvo reikalingi tvirti dar
bininkai. Gaižauskis apskritai labai spaudė prie darbo. Jei 
reikalas buvo,— ir naktį liepdavo dirbti. Tiesa, jo ordinari- 
jos būdavo kiek didesnės, tačiau jis nesiskaitydavo su jokio
mis samdos normomis ar nuostatais.

Eržvilko apylinkių kumečiai, kaip ir visame krašte, gy
veno kumetynuose. Jie būdavo pritaikyti gyventi dviem, 
keturioms, šešioms, aštuonioms šeimoms ar daugiau. Tai 
priklausė nuo dvaro dydžio ir kumečių skaičiaus. Štai, Pa
šaltuonio dvare,— pasakoja O. Kelnerienė,— 12 kumečių 
šeimų gyveno mūriniame kumetyne. Kiekviena šeima turėjo 
po 1 kambarį (5X5 m), kuriame stovėjo didelis duonai kep
ti pečius su virykla ir šiltu suoleliu. Kambariai buvo be 
grindų. Sienos iš vidaus tinkuotos ir baltintos kalkėmis, 
tačiau per ilgą laiką ištrupėjusios, aprūkusios. Niekas ne
remontuodavo. Langai viengubi. Kumetyno pastogėje kiek
vienas kumetis viršum savo kambario turėjo susikalęs ka
maras, kuriose laikydavo miltus, drabužius, lašinius (jei tu
rėjo). Ant aukšto užlipdavo kopėčiomis iš priemenių, ku
rios būdavo be lubų. Virš jų tebūdavo permesta po vieną 
lentą, kad galima būtų pereiti iš vienos pusės į kitą. Kume
tyno priemenėse darbininkai laikydavo įvairius nuosavus 
darbo įrankius, kuriais privalėjo dirbti dvarui (kastuvus, 
šakes, grėblius ir t. t.). Apskritai iš oro kumetynas atrodė 
gana neblogai: raudonų plytų, gontų stogu, aplink duris ir 
langus profiliuotų plytų papuošimai. Tačiau viduje gyveni
mas buvo labai skurdus. Visą kumečio kambario interjerą 
sudarė pora lovų, stalas, pora suolelių, kartais indams spin
telė ir labai retais atvejais drabužių spinta. Baldų dauguma 
būdavo sukalti pačių kumečių rankomis iš paprasčiausių 
lentų.

Kieme stovėjo iš rąstų tvartai kiaulėms ir vištoms. Bend
rame tvarte buvo atitvarstyti gardeliai kiekvienos šeimos 
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gyvuliams. Kai kurie kumečiai vištas laikydavo ant aukšto, 
kad nesuėstų kiaulės.

A. Barčui kumečiaujant Vadžgirio dvare teko gyventi 
šešių „butų" mediniame kumetyne. Kumetynas buvo staty
tas iš plikų rąstų, gontų stogu ir akmeniniais pamatais. Ku
metyno pastatą dvi priemenės dalino į tris lygias dalis, ku
riose buvo po du kambarius ir dvi kamaras. Pertvara tarp 
gretimų butų buvo iš lentų. Vidinės kambarių ir kamarų 
sienos — taip pat plikų rąstų. Patys kumečiai kartais sienas 
išsiklijuodavo senais laikraščiais. Kambaryje ir kamaroje 
vietoje grindų — žemė. Langai viengubi. Kambaryje stovėjo 
virykla ir duonkepis pečius, po kuriuo pečiurkoje laikydavo 
vištas. Kambario baldai buvo beveik tokie pat kaip anks
čiau aprašytame Pašaltuonio kumetyne. Kamaroje aruode 
laikydavo bulves, ten stovėjo ir girnos.

Kieme kumečiai patys pasistatydavo iš lentų ar iš šakų 
nusipindavo tvartelį kiaulėms.

Šie keli kumečių gyvenimo bruožai, suprantama, negali 
kiek pilniau atvaizduoti jų tuometinės buities, tačiau to 
mes ir nesiekėme šiame mažame straipsnelyje. Norisi pri
durti, kad pokalbiai su šiais nemaža vargo patyrusiais žmo
nėmis paliko gilų įspūdį. Ilgai išliks atmintyje jau pagyve
nusios, pavargusios moters, Onos Kelnerienės iš Pašaltuonio 
kolūkio, pasakojimas. Daugiau kaip prieš 50 metų gimė ji 
tame pačiame Pašaltuonio dvaro kumetyne, kuriame ir šian
dien gyvena. Jos tėvo kumečio šeimoje buvo 6 vaikai. Visi 
praėjo vargo mokyklą — nuo piemenėlio iki berno ar 
mergos, tačiau taip ir liko beraščiai. Aštuoniolikos būdama 
ištekėjo už kito tokio pat varguolio — kumečio sūnaus ir 
pradėjo „savarankišką" gyvenimą tame pačiame dvare, ta
me pačiame kumetyne. Daug prakaito išlieta per amželį 
Pašaltuonio laukuose. Tiesa, ir tarybiniai metai Kelnerių 
šeimos nelepino. Nelengva buvo penkis vaikus užauginti ir 
beveik antra tiek palaidoti. Pavargo Ona Kelnerienė, bet 
džiaugiasi nors tuo, kad jos vaikams nebeteks tęsti savo se
nelių ir tėvų gyvenimą vėl tame pačiame raudonų plytų 
kumetyne.
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MEDŽIOKLE IR ŽŪKLĖ

JUOZAS PETRULIS

Medžioklės plotai. Antanas Umantas (gim. 
1900 m.) iš Naujininkų k., daugiau kaip 40 metų ištarnavęs 
savo apylinkės girininkijoje eiguliu, medžioti pradėjęs nuo 
1919 m., remdamasis savo tėvo Antano Umanto (1862— 
1945) prisiminimais, Eržvilko apylinkės žemėvaizdį apibūdi
na maždaug taip.

„Kaip mano tėvo jaunystėje tarp nepraeinamų miškų 
ariamų laukų buvo tik lopeliai, taip dabar tarp akimi ne
aprėpiamų ariamų plotų liko kur ne kur miško kupstai. To
kios girios viduryje, Šaltuonos pakrantėje bent dviejų ket
virtinių verstų plynumoje tįsojo pats Eržvilkas. Perkūniškės 
vietoje, kaip mano tėvas pasakodavo, buvusi tik eigulio 
sodyba. Jo jaunystės metais ten išaugo Naujininkų kaimas. 
Butkaitinės, Balandinės, Daugelių, Žaliosios miškų plotuose 
dar mano vaikystės metais atsirado kaimų sodybos. Mano 
tėvuko vaikystėje žmonės sakydavę, jog toli už mūsų miškų 
yra Jurbarko, Tauragės, Raseinių miestai. Baimė, kokių bū
ta tada miškų. Toji Eržvilko giria buvo išraižyta upelių, su
bėgančių į savo motę Saltuoną. Šaltuona ir visi jos intakė- 
liai buvo daug gilesni ir sraunesni. Pagal Saltuoną ir visais 
upelių pakraščiais šakomis tarpusavy susipynę stiebėsi tūks
tantmečiai ąžuolai ir liepos".

G y v ū n i j a. XIX a. Eržvilko miškai buvo pilni įvairios 
gyvūnijos. Bet atskirais metais, pavyzdžiui kiškių, stirnų, 
lapių būdavo tai ypatingai daug, tai vėl mažai. Pastoviai 
daug būdavo barsukų, voverių ir šeškų. Nemažai būdavo 
šernų, vilkų, kiaunių, ūdrų. Tik rečiau būdavo pastebima 
bebrų ir ypač lūšių. Medžiotojams retokai tekdavo susidurti 
su briedžiais.

Iš medžiojamųjų paukščių būdavo gausu ančių, paprastų
jų ir didžiųjų tetirvų, kurtinių (glušokų), kurapkų, slan
kų ir rečiau — jerubių, juodųjų meletų (k r a k i ų).

Išvardintieji žvėrys, žvėreliai bei paukščiai ir būdavo me
džiojimo bei žvėriavimo laimikiai. Nors dvarininkai savo 
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valdomuose miškuose drausdavo valstiečiams medžioti, ta
čiau jų valdų svarbiausi „žvėrelių šeimininkai" būdavo 
plotų eiguliai. Medžiotojai su pastaraisiais, apeidami dvari
ninką, nesunkiai galėdavo susitarti.

Medžiotojai. XIX ir XX a. sankryžoje (kone iki 
1914 m.) Eržvilko apylinkėse valstiečių medžiotojų buvo tik 
apie 10—12. Iš tokio skaičiaus profesionalų medžiotojų bu
vo tik 4—5, bandę iš medžioklės verstis. Kiti dėl patyrimo 
stokos, nejudrumo, dažnai „paklaidžioję visą dieną, namo 
grįždavo šeši vyrai su vienu zuikiu".

Iš dvarininkų medžiotojų buvo dar mažiau (2—3). Jie ir 
medžiodavo kitaip. Antanas Kaveckas sako: „Kaimų tikrieji 
medžiotojai paliavodavo ūkiškais apskaičiavimais, o dvari
ninkai pramogai". Dvarininkai savo miškų prižiūrėtojus 
įpareigodavo per metus sumedžioti po 24 poras medžioja
mųjų žvėrelių ir paukščių. Tuo būdu dvarininkai ir be me
džiojimo būdavo apsirūpinę žvėriena bei paukštiena. Tačiau 
rudenį ar žiemą ruošdavo bent po vieną medžioklę. Į to
kias pramogas net iš tolimų apylinkių važiuoti ir raiti su
plaukdavo dvarininko pakviestieji „kaimynai" su šeimomis, 
šunimis. Medžioklėje varovais privalėjo dalyvauti visi me
džioklės ruošėjo miškų eiguliai. Nuo šunų skalijimo, arklių 
žvengimo, varovų šaukojimo, ragų trimitavimo, šūvių poš
kėjimo plyšdavo miškų plotai. Po tokios medžioklės „pavar
gusių" ponų vakare laukdavo šeimininko paruošta ištai
ginga puota, kuri visada baigdavosi sekančią dieną žvėrie
nos patiekalų smaguriavimu.

Medžiojimas (valstiečių). Nors ir buvo medžioklę 
reguliuojąs įstatymas, bet rimti medžiotojai ir patys gerai 
žinojo medžiojimo laiką. Nuo pavasario pradžios iki maž
daug lapkričio mėnesio kailinių žvėrelių (išskyrus kiškius ir 
vilkus) nemedžiodavo. Taip pat būdavo susilaikoma medžio
ti paukščius jų perėjimo metu. Kaip nurodo mūsų pasako
tojai, tik jauni atsitiktiniai medžiotojai mėgaudamiesi šau
dydavo kada panorėję. Bet tokius mėgėjus, šaudančius bet 
kada ir bet ką (pavyzdžiui, pempes, genius ir pan.) sąmonin
gieji medžiotojai piktai pajuokdavo arba rimtai įspėdavo 
bei sudrausdavo.

Nežiūrint čia žinomo posakio „geram medžiotojui blo
gų dienų nėra", orą medžiotojai paprastai pasirinkdavo 
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palankų. Lietingu, apniukusiu oru, ypač pūgos metu — lygu 
medžioti „juodoj nakty".

Kone iki XIX a. aštuntojo dešimtmečio čia buvo tebe- 
medžiojama skiltuviniais šautuvais. Paskutiniame XIX a. 
dešimtmetyje eržvilkiškiai medžiotojai įsigijo naujoviškus 
kapsulinius šautuvus. Tuo laiku jau plito ir dviliaupiai 
(dvivamzdžiai) šautuvai. „Prūską" paraką, šratus parsigaben
davo iš Tilžės, Smalininkų: šratus dar ilgai gamindavosi 
patys, švininę vielą kapodami į gabaliukus. Parakinės ir 
šratinės dažniausiai iš ragų taip pat būdavo pasidaromos pa
čių medžiotojų. Apie 1900 m. vietos „geležinkromis" medžio
tojus ėmė aprūpinti rusiškos gamybos medžioklės reikme
nimis.

Medžiotojas, eidamas į žygį, ypač žiemos metu, apsireng
davo „šiltai, lengvai": puspalčiu bei trumpais kailinukais, 
apsiaudavo auliniais batais. Salia šautuvo jam reikėdavo 
turėti ir medžioklinį krepšį. Krepšius medžiotojai dažniau
siai pasisiūdavo iš barsuko odos tokio didumo, kad įtūptų 
du kiškiai. Eidami medžioti, batus jie ištepdavo barsuko tau
kais. Toks tepalas apsaugąs avalynę nuo perdrėkimo, o žie
mą — oda nepraleidžianti šalčio.

Be retkarčiais nukaunamų stirnų, šernų ir kitokių žvė
relių, įprastiniais medžioklės laimikiais būdavo kiškiai. Se
nieji vietiniai gyventojai apie savo kaimyną aistringą me
džiotoją Antaną Umantą taip pasakoja: „Paliavojo skiltuvi- 
niu, paskum pistoniniu šautuvėliu be šunų. Buvo sveikas 
kaip ridikas, miške girdėdavo lapelio sušlamėjimą. Niekada 
jis negrįždavo be g i 1 i u k i o. Jis buvo amžinas medžioto
jas. Per savo gyvenimą prišaudė vežimus kiškių. Bet žinojo 
laikus. Vasarą neužkabindavo nei žvėrelių, nei paukštelių".

Kai Eržvilko apylinkė tebebuvo dar kone ištisa giria, ne 
vienam medžioklė buvo papildomu pragyvenimo šaltiniu. 
Žiemą į medžioklines išvykas dažnai važiuodavo ir rogėmis. 
Važiuoto medžiotojo žvėreliai, o ypač sparnuočiai ne taip 
bijo. Gruodžio, sausio, vasario mėnesiais stirnų ir kiškių 
medžioti vykdavo naktimis. Miško aikštelės pakraštyje už 
medžio prisiglaudęs arba į jį įsikoręs medžiotojas tykodavo. 
Panašiu būdu medžiodavo vilkus ir lapes; miške padėjęs 
masalo, laukdavo. XIX a. Eržvilko miškuose buvo apstu 
vilkų. Plėšrūnai valstiečiams pridarydavo nuostolių: išpiau-
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davo avis, kiaules, žąsis. Vilkus medžiotojai atkakliai per
sekiodavo dar ir dėl to, kad jie nemažai sunaikindavo me
džiojamųjų žvėrelių — kiškių, lapių, net barsukų.

Įdomus medžiotojų patyrimas apie ūdrų elgesį. Lauku 
prabėgusi lapė, kiškis ir kiti žvėreliai atgal grįžta paprastai 
nebodami savo bėgtų pėdų. Tuo tarpu ūdra, iš vandens iš- 
nėrusi palakstyti, į vietą grįžta tik tom pačiom pėdom. 
Todėl žiemą upelio kriaušyje pastebėjęs iš vandens išėjusios 
ūdros pėdeles, medžiotojas tykodavo jos grįžtančios.

Kai kurie medžiotojai sugebėdavo imituoti kurtinių ir kiš
kių balsus; kiškio kiauksėjimą, kurtinio ulbėjimą imituoda
vo naktinių išvykų metu. Kuolingoms ir jerubėms privilioti 
medžiotojai turėdavo švilpuką (obliką). Jį pasidarydavo 
iš kiauro kaulo su plunksnele.

Lapes, kiškius, kiaunes, šeškus, šermuonėlius, žebenkštis 
gaudydavo ir kilpomis, įvairiais spąstais (skryneliniais ir spy
ruokliniais), užnuodytu masalu. Kilpomis gaudydavo taip 
pat ir kiškius. Jas spęsdavo sodybų tvorų spragose, miško 
bei krūmų takeliuose, prie jų pribarstydavo šieno su lape
liais, prismaigstydavo obels šakučių.

Gudruolė lapė tik retais atvejais patekdavo į šratų krušą. 
Užtat medžiotojas bei žvėriautojas ją gaudydavo ir kitais 
būdais. Dažniausiai gruodžio mėnesį, pirmajam sniegui pa
snigus, iš pėdų nujausdami, jog laputė ,,namie", du trys vy
rai kastuvais pasibelsdavo į patį lapių ,,miegamąjį". Vienas 
iš žvėriautojų su šautuvu pasilikdavo prie urvo atsarginės 
angos (lapių urvai paprastai turi vieną ar net dvi atsargines 
angas), laukdavo besprunkančios lapės. Lapes dar gaudy
davo užnuodytu masalu, pagamintu iš strichnino riešuto ke
vale (taip pagauto žvėrelio kailis įgudusių pirklių, deja, 
būdavo nuvertinamas, mat, agonijoj pasišiaušę plaukai lik
davo neglotnūs).

Laimikių realizavimas. Dalis medžiotojų iš su
medžiojamų bei pagaunamų laimikių patys sunaudodavo tik 
žvėrieną, o kailiukus parduodavo. Kiti, ypač tie, kurie ru
denį ir žiemą medžiodavo — parduodavo visą laimikį. Me
džiotojų laimikiams rinka būdavo Eržvilke; kailiukus ir 
žvėrieną supirkinėdavo smulkūs vietos pirkliai, be to, dvarų 
savininkai.
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Iki 1914 m. kailiukų ir žvėrienos kainos (nuo gruodžio iki 
maždaug vasario pabaigos) būdavo: kiškis (su kailiuku) 
50—80 кар., kiaunės kailiukas 8 rb., šeško kailiukas 1 rb, 
lapės kailiukas 7—8 rb, vilko kailis 8 rb, šernas 12—15 rb, 
stirna (su kailiu) 8—9 rb, kurapka (rudenį) 40 кар., teterva 
(rudenį) 1 rb, kurtinys (rudenį ir pavasarį) 80 кар., slanka 
(pavasarį, prieš Velykas) 70 кар.— 1 rb.

Be kailiukų ir žvėrienos, paklausą turėdavo dar barsu
ko ir kiškio taukai. Šių medžiagų reikalaudavo kiekviena 
vaistinė, taip pat miestelių ir kaimų „daktarai". Minėtų žvė
relių taukai būdavo vartojami kaip vaistai: barsuko — pa
tinusių vietų skausmams malšinti, kiškio — pašino varymui.

Tikėjimai ir papročiai. Dauguma medžiotojų 
laikydavosi burto: kad naujai įsigyto šautuvo šūvis būtų 
taiklus ir marus, pirmą užtaisą vietoj šratų užtaisyti gyvate 
ir taip paleisti.

Eidamas į medžioklę, sutiksi moteriškę — grįši tuščiomis; 
sutiktas vyriškis reiškia giliukį (pasisekimą).

Norėdamas silpną, atokų žvėrelio sušlamėjimą išgirsti, sa
vo ausis turi ištepti kiškio šlapalu (kiekvienas medžiotojas 
turėdavo to vaisto atsargų).

Kalėdų, Naujųjų metų, Trijų karalių ir kiekvieno sekma
dienio mišių metu medžiotojas ,,nė į rankas negali imti šau
tuvo". Tokiomis dienomis į medžioklę išėjusį ištiks nelaimė. 
Būdavo tikima, kad visur pilna vaiduoklių, kad „vaidalas, 
dažnai pasivertęs zuikiu arba kitu žvėreliu, medžiotoją klai
dina".

A. Umantas papasakojo apie jo tėvui kartą pasitaikiusį 
„vaidalo pasirodymą". Tai buvę apie 1900 m. Vieną dieną, 
tik išėjus medžioti, lauke aplink jį ėmęs ratu skrieti dvi
galvis kiškis. „Na vaidale, baidyk mane", taręs ir tuoj šo
vęs. Šūvis buvęs taiklus, „vaidalas" kritęs. Priėjęs žiūrįs, 
ogi senas kiškis, bet galvoje išaugęs kumščio dydžio na
vikas.

XIX a., beveik iki 1908—1910 m., Eržvilko apylinkės Dau
gelių ir Butkaitinės miškų plotuose veikė dvarininko smuk
lės, kurias nuomodavo žydai. Šios smuklės kiekvienos me
džiotojų išvykos proga, ypač primedžiojus daug laimikių, 
būdavo susitikimų bei užeigų vietomis. Jose medžiotojai 
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smuklininkams parduodavo savo laimikius, o gautos ,,paja
mos" neretai tuoj pat grįždavo atgal.

Kiekvienų metų gruodžio ir sausio mėnesį eržvilkiškiai 
medžiotojai ruošdavo po 2—3 kolektyvines medžiokles. Bū
davo medžiojamos stirnos ir kiškiai. Tokiose išvykose daž
niausiai dalyvaudavo visi medžiotojai, jos būdavo užbaigia
mos kurioje nors iš smuklių ,,laimikių aplaistymu".

Žvejybos vandenys. Eržvilko apylinkėse svar
biausias vandens baseinas — Saltuona. Jos krantai statūs, 
tėkmė gana vingiuota, klonis platus. Senųjų žmonių tvirti
nimu, net šio amžiaus pradžioje Saltuona bei jos intakai 
buvo daug vandeningesni. Šaltuonos vandeningumui įtakos 
darė ne tik intakai (ištekantys dažniausia iš pelkių ir miškų), 
bet ir jos pačios šaltiniai, kurie dar taip neseniai (prieš pa
grindinius nusausinimus, t. y. 1923—1925 m., iškasus kele
tą griovių), kaip čia išsireiškiamą, „iš krantų kliuksėjo kai 
kurie šaltiniai net rusvu vandeniu". Upių kriaušiai buvo ap
augę juodalksniais ir karklais. Susiraizgiusios tarp akmenų 
šaknys, srovės paplautos, būdavo žuvų, ypač vėžių lan
dynės.

Vien Eržvilko apylinkėje Saltuona turi 8 intakus: Akme
ną, Ąsupį, Labaukštą, Eržvilką, Trundą, Upę, Viržuoną, Viš- 
čiovą. Šie upeliai iki pat melioracijos laikų buvo gana van
deningi ir žuvingi (daugiausia veisėsi lydekos). Išskyrus 
kelias pelkes, šiandien jau virtusias ariamais plotais, ežerų 
Eržvilko apylinkėje nėra.

Žuvys. Ne tiktai XIX a. pabaigoje, bet ir iki to meto, 
kai laukuose pradėjo vandenys nykti, pasak žmonių, vieno 
graibšto užgriebimu galėjai žuvies nepanešti.

Šaltuonoj buvo pilna ešerių, lydekų, raudžių, ūsorių (už
kalsiu), žiobrių, vėgėlių. Rečiau sugaudavo griaužių, šapalų, 
pūgžlių (pūkių), šalvių, vingelių, vijūnų (pyplių), ungurių, 
kilbukų (šiuo vardu vadinamos visos mažosios žuvys). Vė
žių Šaltuonoj, pasak mūsų informatoriaus, „kuždėdavo". 
Atskiros žuvys, ypač vėžiai, ėmė nykti, pradėjus dirvas tręš
ti superfosfatu (po 1911—1912 m.). Pastaruoju laiku Šaltuo
nos srove „teka žibalai ir amonijakai". Todėl žuvų mažėja, 
o vėžiai visiškai išnyko.

Žvejyba (iki 1940 m.). Nors ir žuvingi Eržvilko apylin
kių upeliai, tačiau žūklė čia visada buvo tik mėgėjiška. Iš 
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gyventojų nebuvo nė vieno, kuris iš žūklės būtų vertęsis. 
Žvejojo, tiesa, daug kas, bet žvejojo, „kad prasimanytų žu- 
vienos pietus".

Šaltuonoj bei upeliuose žvejoti pradėdavo paprastai pa
vasarį, vandeniui senkant. Žvejodavo iki rudens pabaigos — 
maždaug lapkričio vidurio ar gruodžio pabaigos, „kol ledas 
su sniegu nesulimpa". Meškere bei kabliuku visoje apylin
kėje žvejojo vos keli. Dažniausiai turėdavo tai vienokio, 
tai kitokio tipo tinklus arba tinklaičius. Pavasarį ir rudenį, 
ėmus šalti, žuvį gaudydavo bučiais, įrengiamais į paruoštas 
persėdas (perkolus); lydekas smaigydavo žeberklu, o užsi
traukus šviežiam ledui —„trankydavo kirpenčiu, pupke arba 
šlėga".

Ne kiekvienas turėjo nuosavus žvejojimo įrankius. Vieni 
iš žvejotojų būdavo išsipraktikavę graibštuku, bučiais, kiti 
dvibradžiais bei tribica ir pan. Tinklais žvejodavo susidėję 
keliese.

Įrankiai. Tvoklė (papkė, šlėga) lydekoms, žiobriams tran
kyti po šviežiu ledu (3—4 cm storio), prieš užsningant. 
Pupkė daroma iš natūralaus kuoko formos pagalio su buože 
storgalyje. Šlėga yra iš dviejų dalių: trinkutės ir į ją įkiš
to koto. Slėgos ir pupkės ilgis — apie 1,3 m.

Žeberklas (stakė) lydekoms ir kitoms „stovinčioms" žu
vims smaigyti. Nukalamas kaimo kalvių, paprastai, 5— 
9 dantų, su atšakiai atlenktais kabliukais; koto ilgis 4—5 m.

Perkolas (persėda) varžoms bei bučiams įstatyti. Įrengdavo 
upeliuose. Tarpkuoliai išpinami eglišakiais bei karklo vyti
mis, paliekant angas varžoms įstatyti. Su perkolais žuvį gau
dydavo pavasarį vandeniui senkant, gilesniuose upeliuose — 
vasarą ir rudenį.

Varža nupinama iš meldų storio vytelių, su užgerkliu, 2— 
3 perjuosiančiais lankeliais. Naudodavo upeliuose perko- 
luose visokiai žuviai gaudyti.

Bučius nupinamas iš trumpesnių vytelių, su užgerkliu, 
perpynimu perjuostas 5—6 lankeliais. Bučiaus skersmuo ko
ne trečdaliu platesnis už varžos. Panašiai kaip ir veržą, bu
čių naudodavo taip pat perkoluose, tačiau jis pritaikytas 
statyti siauruose upeliuose bei grioviuose.

Roginis — tinklas vilkti per žoles. Jo rėmų dalį sudaro 
dvi rankenos, primenančios archaiško plūgo rankenas. Ro- 
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ginis dažniausiai prieš srovę virve vieno žuvautojo tempia
mas, antro, paėmusio u.ž rankenų, ,,vairuojamas", laikas 
nuo laiko pakeliant ir patikrinant laimikį. Po 1914—1918 m. 
karo šio tipo tinklo niekas nebevartojo (paskutinis tokį 
tinklą turėjo Juozas Vaisiauskas iš Polų k.).

Graibštas — tinklas su kotu, vieno varomas. Anga turi 
apie 1,5 m pločio, smailėjančiu galu.

Dvibradis — tinklas ,,dviem bristi". Angos iki 3 m plo
čio, „maišo" — dugnas kiek platesnis.

Tribica — tinklas, velkamas 2—3 žmonių. Šio tipo tinklas 
nuo dvibradžio skiriasi didumu.

Keseliukas vėžiams gaudyti su dviem užgerkliais ir dure
lėmis šone. Nupinamas iš vytelių arba plėšų. Keseliukas su 
įdėtais prievilais paneriamas į upelio dugną. Vienu kartu 
neriama bent keli arba daug keseliukų. Dydis maždaug 
40X22X20 cm.

Žinias pateikė: Antanas Umantas, g. 1900 m., iš Nauji
ninkų k.,
Antanas Kaveckas, g. 1876 m., iš Openiš- 
kių k.,
Juozas Kubilius, g. 1894 m., iš Naujinin
kų k.

MITYBOS PAPROČIAI

LIUDA ARBAČIAUSKIENE

1966 m. rugpiūčio mėnesį kompleksinės ekspedicijos me
tu buvo tiriama Eržvilko apylinkių kolūkiečių mityba. Bu
vo pasverti per vieną parą sunaudoti keturiose šeimose 
(Ropynės ir Kulvertiškių kaimuose) maisto produktai. Steng
tasi parinkti būdingiausias šiai apylinkei, vidutinio pragy
venimo lygio šeimas. Gautieji duomenys kartu su TSRS 
Medicinos Mokslų Akademijos rekomenduojamomis normo
mis pateikiami lentelėje.

Iš šių duomenų matome, kad arti rekomenduojamos nor
mos sunaudojama miltinių produktų, kiaušinių, sviesto.
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Norma pagal MMA Aleksai Ališauskai Alisaičiai Ambro- 
zaičiai

Miltų 328,12 187,4 354,0 195,0 230,0
Bulvių 275,0 1,2 365,01 470,0 934,0
Daržovių 385,0 — 25,9 223,6 407,6
Vaisių-uogų 254,2 200,0 350,0 620,0 ■—
Augalinio aliejaus 10,5 — — — —
Cukraus 91,0 26,0 11,0 9 0,0 59,0
Mėsos 157,0 — — 190,0 124,0
Kiaušinių 50,0 80,0 107,0 36,0 —
Žuvies 51,0 — — — —
Pieno 484,0 528,0 750,0 461,0 828,0
Sviesto 30,0 52,6 23,0 7,5 —
Grietinės 17,50 88,0 121,0 78,Oi 150,0
Sūrio, varškės 55,0 160,0 181,0 — 12,5
Riebalų — — 85,0 64,0 47,4
Uogienių — — — 111,0 —
Grybų — — — — 215,0

Žymiai viršijama bulvių, pieno, varškės norma. Per daug 
naudojama riebalų, nors jų MMA nerekomenduoja iš viso. 
Nepakankamai valgoma daržovių (išskyrus vieną šeimą). 
Kai kurios šeimos tyrimo dienomis nevalgė mėsos. Tais at
vejais grietinės ir varškės sunaudoja tris kartus daugiau, ne
gu rekomenduojama. Tyrimo metu visai nebuvo naudota 
žuvis ir augaliniai aliejai.

Pastebėti tam tikri šio krašto gyventojų mitybos ypa
tumai.

Kvietiniai miltai naudojami tik pikliuoti. Š veisliniai kvie
tiniai miltai arba visai nenaudojami maistui arba primaišo
mi į ruginius, kepant duoną. Iš mėsos daugiausia valgo rū
kytą riebią kiaulieną. Žiemą jos valgoma beveik kasdien. 
Vasarą žymiai rečiau, nes būna ne tokia skani. Šviežia mėsa 
valgoma tik išimtiniais atvejais — švenčių metu arba pa
skerdus gyvulį ar paukštį. Šviežių žuvų beveik nenaudoja, 
nes pažvejoti jų beveik nėra kur.

Iš kruopų daugiausia naudoja miežines ir ryžių. Verda 
sriubas ir košes. Ypač mėgsta virti miežines košes, į kurias 
įtarkuoja bulvių, prideda mėsos gabalų ir žirnių arba pupe
lių. Tokia kruopų košė vadinama šiupiniu. Seniau šiupinį 
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ir bulvinę košę valgydavo susėdę ratu apie puodą, o vaikai 
užsigerdavo dar ir pienu.

Bulves valgo su mėsa, barščių ir kopūstų sriuba, su spir
gučiais ir rūgusiu pienu. Neretai tarkuoja pyragaičiams. 
Pyragaičius (cepelinus) daro su varške. Į varškę deda kiau
šinių ir mėtų arba peletrūnų. Vietoj tarkuotų bulvių py
ragaičiams kartais naudoja miltinę tešlą. Valgo su grietine, 
ištirpdytu sviestu arba spirgučių padažu. Peletrūną deda ir 
į bulvių košę. Tada ją valgo su sviestu.

Eržvilkiškiai moka kepti skanų kugelį. Tam tikslui su
tarkuotas bulves nusunkia ir užpliko verdančiu pienu. Kai 
neturi pieno, užpliko pačiais bulvių skysčiais. Prideda drus
kos, kartais smulkiai supiaustytų svogūnų, maltų pipirų, 
aguonų, o taip pat spirgintų lašinukų arba sviesto. Deda 
į skardinę (blėką) arba į puodą ir kepa. Skanesnis kugelis 
būna, įdėjus į puodą ir kiaulės pusgalvį, kojų arba šiaip 
kiaulienos mėsos su kauliuku.

Iš daržovių naudoja burokėlius, kopūstus, agurkus, svo
gūnus. Agurkus daugiausia valgo raugintus. Morkų labai 
mažai tenaudoja. Ridikėlius ir salotas valgo tik birželio mė
nesio pabaigoje ir liepos mėnesį. Šių daržovių taip pat ne
daug naudoja. Salotas ruošia su svogūnais, krapais ir grie- 
t ne ir valgo su duona prie mėsos.

Vaisių ir uogų valgo tiek, kiek ir kokių užaugina soduo
se. Dažniausiai valgomi obuoliai, rečiau kriaušės, vyšnios, 
serbentai, dar rečiau slyvos, agrastai. Be to, vasarą pasiuo- 
gauja miškuose žemuogių, mėlynių, gervuogių, aviečių, 
bruknių, o rudenį — spanguolių.

Augalinio aliejaus beveik nenaudoja. Tik retkarčiais jį 
panaudoja žiemą prie grybų ar kopūstų. Anksčiau, kai sė
davo linų, neretai išsispausdavo sėmenų aliejaus.

Mėgstama tekinti sulą iš beržų, klevų, liepų ir ją gerti. 
Alų daro iš džiovintos duonos su mielėmis. Kartais daro vy
ną iš obuolių, serbentų arba miško uogų.

Žiemai ruošiamos bulvių, burokėlių, morkų atsargos, rau
giami kopūstai, agurkai, sūdomi grybai, verdamos uogienės, 
obuoliai ir grybai.

Paskerdę kiaulę, eržvilkiškiai kepa vėdarus, daro skilandį, 
taukinę, dešras.
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Vėdarus kepa iš bulvių arba iš kruopų. Bulviniams vė
darams sutarkuoja bulves, nusunkia skysčius, užpliko pie
nu, prideda pipirų, svogūnų, riebalų su spirgučiais ir drus
kos. Kruopiniams vėdarams miežines kruopas užpliko 
verdančiu vandeniu ir palaiko, kad subrinktų. Po to prideda 
kiaulės kraujo ir tų pačių prieskonių bei riebalų, kaip ir 
į bulvinius vėdarus. Kemša į storąsias žarnas, galus už- 
smaigsto šakaliukais ar užraišto siūlais, sudeda į blėką ir 
kepa.

Skilandžiui naudoja geriausius kiaulės raumenis, kuriuos 
supiausto maždaug kiaušinio dydžio arba ir dar didesniais 
gabalais. Lašinukus taip pat deda gabalais, tik mažesniais 
kaip raumenis. Prideda išdžiovintos druskos, česnako, pipi
rų, truputį salietros. Kemša kietai į kiaulės pilvą ar į storą
sias žarnas, užsiuva bei suriša galus ir prislegia. Po to dar 
jį gerai išrūko. Taip gamina ,,senovišką“ skilandį.

Dabar jau dažnai daro skilandį ir naujoviškai: dalį mėsos 
sumala mašinėle, kitą dalį supiausto nedideliais gabaliukais, 
prideda tų pačių prieskonių, be to, dar truputį cukraus ir 
spirito. Kemša, slegia ir rūko taip pat. Valgo daugiausia 
darbymečių, talkų metu, per šventes.

Taukinei paima geriausius taukus nuo pilvo, juos perma
la, prideda gvazdikų, pipirų, svogūnų, druskos, gerai iš
minko ir įvynioja į pilvo plėvę. Tokia taukinė sveria apie 
8 kg. Laikyti ją galima per visą vasarą — negenda. Naudoja 
prie grybų, kopūstų, šutintų bulvių. Deda į sriubą be mė
sos, tada nereikia nei grietinės, nei pieno.

Gaminant šviežių kopūstų sriubą, susmulkintus kopūstus 
užpliko verdančiu vandeniu, truputį palaiko ,,kad išeitų kar
tumas“, tada vandenį nupila ir kopūstus sudeda į sriubą. 
Tokiu būdu netenkama didžiosios vitamino C dalies, nes 
jis greit tirpsta vandenyje, ypač karštame.

Eržvilko apylinkė, pagal J. Navickaitės sudarytas Lietu
vos valstiečių mitybos papročių zonas \ yra ant ribos tarp 
pietų žemaičių ir šakiečių. Todėl ir mitybos papročiuose čia 
yra ir vienų, ir antrų įtakos. Taip kaip pietų žemaičiai, erž- 
vilkiškiai pirmą užkandį valgo 7 vai.— pieno, duonos, svies-

1 J. Navickaitė, Valstiečių darbo diena ir mitybos režimas.—„Krašto
tyra", 1966, p. 112—117.
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to, lašinių, žalių kiaušinių. Pusryčius valgo 9 vai. Jie pana
šesni į šakiečių pusryčius: kepami blynai arba kiaušinienė, 
verdama kava, kakava, arbata, kartais sušildomas vakarykš
čias maistas. Pietus valgo 14—15 vai.: verda barščius, kopūs
tus arba kurią kitą sriubą su mėsa, daro pyragaičius (cepe
linus) be sriubos—jei nori, atsigeria pieno. Kartais kepa 
kugelį, arba pasitaiso varškės ir valgo su bulvėmis. Dar
bymečio metu dažniausiai nieko neverda, pavalgo šaltai: 
lašinių arba skilandžio, duonos, agurkų. 21—22 vai. vaka
rieniauja. Vakarienei verda pienišką kukulaičių (kleckų, 
kleckynę) sriubą, kaip pietų žemaičiai, arba valgo bulves su 
rūgštum pienu, kaip šakiečiai. Kartais darbymečio metu va
karienės neverda, tik išgeria pieno su duona.

Darbymečio metu, kai organizmas sunaudoja žymiai dau
giau maisto medžiagų ir energijos, Eržvilko apylinkės kol
ūkiečiai maitinasi blogiau, negu paprastai: nevalgo tikrų, 
karštų pietų, o kartais ir vakarienei pasitenkina tik šaltu 
pienu.

Mūsų tyrimų duomenys rodo, kad eržvilkiškių mityba yra 
gana įvairi ir kaloringa. Palyginus ją su buržuazinės Lietu
vos valstiečių mityba, matytume, kad anais laikais buvo 
naudojama daugiau miltinių produktų ir bulvių, tačiau ma
žiau vaisių ir uogų, mėsos, sviesto, pieno, cukraus. Viskas 
buvo taupoma parduoti, kad daugiau centų uždirbtų. Mū
sų tirtieji kolūkiečiai žymiai daugiau sunaudoja gyvulinės 
kilmės maisto produktų už buržuazinės Lietuvos ir ypač už 
caro laikų Lietuvos valstiečius. Nebeliko sausų pasninkų, 
kai ištisais mėnesiais nevalgydavo ne tik mėsos, bet ir pieno 
produktų, nuo ko atsirasdavo įvairios avitaminozės bei kiti 
susirgimai.

Tačiau kai kurie mūsų kolūkiečių mitybos papročiai dar 
ne visai atitinka racionalios mitybos reikalavimus. Todėl, 
norint pailginti žmonių amžių, pratęsti jų darbingumą ir 
sveikatą, reikėtų atsižvelgti į šiuos dalykus.

1. Naudoti kuo įvairiausius maisto produktus ir kiek ga
lint prisilaikyti TSRS Medicinos Mokslų Akademijos reko
menduojamų normų. Ypač svarbu mažiau valgyti riebios 
mėsos, riebalų, kiaušinių: daugiau daržovių, vaisių, uogų; 
į nuolatinį meniu įtraukti žuvų ir augalinių aliejų. Ypač tai 
svarbu vyresnio amžiaus žmonių mitybai.
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2. Vietoj kvietinių pikliuotų miltų daugiau naudoti ru
pius miltus. Iš jų galima gaminti daug skanių patiekalų: 
kepti jau mažai bekepamus ragaišius, virti košes, daryti ku
kulaičius su pienu. Tai ne tik žymiai praturtintų maisto 
racioną vitaminu Bi, bet ir labai paįvairintų kasdieninį 
maistą.

3. Neplikyti kopūstų prieš dedant į sriubas, kadangi tai 
nepagerina skonio, o tik sumažina vitamino C kiekį.

4. Pagerinti mitybą darbymečių metu: kam nors iš na
miškių pasilikus namie, virti sočius pietus ir ruošti vaka
rienę, o ne pasitenkinti vien šaltu maistu.

AUDINIAI IR DRABUŽIAI

VIDA KULIKAUSKIENE

Audiniai yra turtingiausia eržvilkiškių liaudies meno ša
ka. Ekspedicijos metu ypač daug buvo rasta buitinių deko
ratyvinių audinių 1 — lovatiesių, staltiesių, rankšluosčių, ta
kų grindims, mažiau paklodžių, užvalkalų. Dalis jų yra austi 
XX a. pirmojoje pusėje, bet didžioji dauguma — kolūkinės 
santvarkos metais. Jie yra neatskiriama ir šiandieninio gy
venamojo namo interjero dalis. Audinių gausumą XX a. pir
mojoje pusėje nulėmė gamtinės, ekonominės sąlygos ir tra
dicijos. Eržvilko apylinkių žemės drėgnos — tinka linams 
auginti. Palankios sąlygos ir gyvulininkystei, valstiečiai 
laikė daug avių, o tai sudarė pagrindines audimo žaliavas. 
Tačiau viena iš pačių svarbiausių priežasčių buvo tradicijos, 
atėjusios iš gilios praeities: vestuvės, laidotuvės, krikštynos 
ir kitos asmeninės šventės, kuriose neapsieidavo be audinių. 
Svarbiausias vaidmuo tenka vestuviniam kraičiui. Greta pa- 
sogos, kraitis ištekančiai mergaitei ne tik XX a. pradžioje, 
bet ir iki antrojo pasaulinio karo buvo labai svarbus daly
kas. Iš kraičio didumo ir kokybės buvo sprendžiama apie 
mergaitės darbštumą, rūpestingumą, gabumus. Tradicinis 

1 Audiniai drabužiams bus aptariami kartu su drabužiais.
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kraitis buvo dvi skrynios audinių: rietimai baltos drobės, 
rankšluosčiai, staltiesės, lovatiesės.

Be kraičio audinių, ištekanti mergaitė privalėjo turėti ke
liolika stuomenų (drobės gabalas marškiniams) ir rankšluos
čių, kuriais vestuvinių apeigų metu apdovanodavo vyro gi
mines, kraičvėžius ir kt. Laidotuvių metu artimųjų padova
notus rankšluosčius persirišę per petį vyrai (kurių palydoje 
būdavo iki 20) lydėdavo į kapus mirusį (dabar jais persiri- 
ša kai kur tik karsto nešėjai — grabnešiai). Rankšluosčiai 
buvo dovanojami varduvininkams, sukaktuvininkams.

Tarybiniais metais iš pagrindų keičiasi kaimo buitis, bū
tinumas austi visiškai išnyksta. Vyresnio amžiaus moterys 
audžia iš įpratimo arba dar vis nepasitikėdamos pirktais, 
o jaunimas tiesiog nori pasirodyti mokėjimu kurti raštus, 
derinti spalvas. Imtis audimo meno skatina Liaudies meno 
rūmai ir Liaudies meno draugija, spauda.

XX a. pirmojoje pusėje austi ir verpti mergaites išmoky
davo labai anksti. 12—13 metų mergaitės jau verpė, o 14— 
15 audė. Jaunesnės verpė ir audė savo kraičiui, vyresnės 
šeimos reikalams. Neturtingos moterys ir mergaitės eidavo 
verpti ir austi uz atlyginimą. Nuo 1925—1930 m. labiau 
pasiturintys valstiečiai naudojosi Jurbarko, Plungės miestų 
verpyklų paslaugomis.

Verpė eržvilkiškės tiktai gulstiniais rateliais, audė pil
nomis vietinių meistrų padarytomis staklėmis.

Pagrindinės audimo medžiagos buvo linai, vilna. Geres
niems audiniams, ypač pasiturintieji, pirkosi fabriko apdirb
tą vilną (skaistgiją, lučkus, šilkvilnę), medvilnę. Visą lai
ką (XX a.) dažė aniliniais dažais, nors retkarčiais, ypač karų 
metu, naudojo ir gamtinius dažus — ąžuolo, alksnio žieves, 
svogūnų lukštus, rugių želmenis ir kt.

Eržvilkiškių buitinius dekoratyvinius audinius pagal au
dimo techniką galima suskirstyti į diminius, servetinius ir 
rinktinius.

Didžiausią ir seniausią audinių grupę sudaro diminiai ir 
servetiniai audiniai. Dimine technika yra austos lovatiesės, 
rečiau rankšluosčiai, servetine — staltiesės, rankšluosčiai. 
Ornamente įvairiais variantais kartojasi saulutės-katpėdė- 
lės, agurkėlių, žvaigždučių, eglučių, langelių motyvai. Erž
vilkiškės raštus vadina pagal audime panaudotų nyčių 
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skaičių: keturnyčiais, šešpakojais, aštuonyčiais, šešiolikny- 
čiais ir t. t.

Vienų audinių raštas griežtai logiškas, kitų jautriai virpa 
kompoziciniais ir spalviniais niuansais. Visur pastebimas 
didelis ornamento ritmiškumas. Nors pasitaiko ir tokių, ku
rių raštas labai įvairus, jame sunkiai beatsekamas pagrin
dinis ornamento motyvas. Labai dažnai dimučių ir servetų 
technika austi raštai audinyje komponuojami išilgadryžiš- 
kai, kas parodo vakarinių lietuvių kultūros įtaką. Žemaitiš
kas ilgadryžiškumas pastebimas ir spalvų derinime.

Tiek diminiame, tiek servetiniame audinyje ryškiai ak
centuojami pakraščiai. Pakraščių plotis priklauso nuo audi
nio paskirties. Rankšluosčiams daromi siauresni (5—10 cm), 
staltiesėms ir lovatiesėms platesni (15—20 cm). Pakraščių 
raštas skirtingas nuo viso audinio rašto — tai susmulkinti 
vingeliai, eglutės, stačiakampėliai ir kt.

Eržvilkiškių pamėgtų spalvų skalė nėra perdaug plati. 
Audinyje daugiausia derinamos tiktai dvi spalvos — balta 
medvilnė ar balintas linas su pilku linu arba šiltos — raudo
na, geltona, ruda, oranžinė derinama su juoda arba balta 
spalva. Nors audinys audžiamas iš dviejų spalvų siūlų, bet 
techniškai kaitaliojant nytis, išgaunami tų pačių spalvų tam
sesni ir šviesesni niuansai.

Antrą audinių grupę sudaro rinktiniai, dažniausiai pasta
rojo dvidešimtmečio audiniai. Rinktine technika audžiamos 
beveik vien tiktai lovatiesės, labai retai (daugiausia dova
noms skirti) rankšluosčiai, langų ir durų užuolaidos ir kt. 
Šios grupės audinių ornamentą sudaro geometriniai ir sti
lizuoti augalų raštai. Audėjos mėgsta pagrindinę dekoruo
jamą plokštumą geometriniu raštu suskaidyti į rombelius, 
kuriuose komponuojami žvaigždučių, roželių, lelijėlių mo
tyvai.

Eržvilkiškių audiniuose jaučiama senųjų tradicijų įtaka, 
įvairiai komponuojant ir kuriant raštus. Tačiau pastaraisiais 
metais paplito rinktine technika austi audiniai, puošti natū
ralistiniais augalų raštais. Šiuose audiniuose stebina tech
niškas sugebėjimas atkartoti netgi fabriko gamybos audinių 
raštus. Tačiau natūralistinis raštų traktavimo būdas menki
na audinių meninę vertę.
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Tiriant raštų paplitimo istoriją, pastebėta, kad jų įvairu
mui didelį vaidmenį suvaidino transporto ir ryšių plitimas. 
Be raštų, paveldimų iš kartos į kartą arba tiems patiems 
prigalvotų naujų variantų, XX a. trečiame—ketvirtame de
šimtmečiuose audėjos raštus ėmė iš leidinio „Sodžiaus me
nas"; tarybinės santvarkos metais įtakos turi Liaudies meno 
rūmų veikla, atitinkama literatūra: liaudies meno albumai 
„Audiniai", žurnalas „Tarybinė moteris" ir kt.

Drabužiai. Remiantis Eržvilko apylinkių valstiečių 
apklausos duomenimis1 ir daiktine medžiaga (fotonuotrau
komis, iš ankstesnių laikotarpių išlikusiais ir dabar dėvimais 
drabužiais)1 2, bandoma parodyti šių apylinkių valstiečių si
lueto ir komplekso raidą XIX a. antroje pusėje ir XX a. 
Smulkiau yra analizuojami XIX a. antros pusės ir XX a. pir
mo—trečio dešimtmečių drabužiai. Sis laikotarpis yra įdo
mus tuo, kad valstiečių vilkėtuose drabužiuose dar buvo iš
likę kai kurie tradicinės našystos bruožai.

1 Žinias pateikė eržvilkiškės B. Mačiulienė ir J. Toliušienė.
2 Piešinius bei brėžinius ekspedicijos metu darė Z. Alinskaitė, V. Lamaus- 
kaitė.

Eržvilkiškių drabužius, atsižvelgiant į jų sukirpimą, me
džiagą, atskirų komplekso elementų pasirodymą arba iš
nykimą, galima skirstyti į keturis pagrindinius raidos eta
pus: 1) XIX a. vidurio, 2) XIX a. pabaigos,— XX a. pra
džios (pirmo—antro dešimtmečių), 3) XX a. trečio—penkto 
dešimtmečių, ir 4) XX a. šešto—septinto dešimtmečių dra
bužiai.

Pirmojo periodo moterų drabužių kompleksą sudarė: 
marškiniai, sijonai, liemenės, prijuostės, šilti drabužiai — 
kailiniai, puspalčiai, šiltos skaros, galvos danga ir apavas.

Išeigai ir kasdien moterys vilkėjo tunikinio sukirpimo 
(iš vieno medžiagos gabalo, rankovės be jokių iškirpimų 
prisiuvamos prie stuomens) drobinius marškinius. Kad ge
riau gulėtų, marškiniai siuvami su cvikliukais (prie kaklo 
trikampiais medžiagos gabalėliais, pažastyse — keturkam
piais), dėl stiprumo ir gražumo su perpetėmis. Kasdieninių 
marškinių kalnierukas status statinukas, išeiginių — status 
ir atverčiamas — nuverstinis, atverstinis. Viršutinių marški
nių dalį (iki liemens) ir ypač rankoves siuvo iš pačios ge
riausios medžiagos. Taupumo dėlei apatinę marškinių dalį — 
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pridurkus siuvo blogesnės — pakulinės, pasukinės medžia
gos. Marškinių rankovės užbaigiamos mankietukais — kal- 
nierukais. Į laikotarpio pabaigą paplinta sudėtingesnio su
kirpimo — su geska (platus dvigubas medžiagos gabalas 
pečių vietoje) siūti marškiniai.

XIX a. viduryje valstietės vilkėjo dviem sijonais: apati
niu — pavilkiniu ir viršutiniu andaroku. Buvo madingi la
bai platūs (kas turėjo parodyti vilkinčiosios turtingumą ir 
darbštumą) — 4—5 m vienpaliai sijonai. Apatiniai tiktai 
raukti, siūti iš drobinės medžiagos, puoštos raudonų žičkų 
išilginiais dryželiais arba smulkiais langeliais. Pasiturinčios 
valstietės moterys į laikotarpio pabaigą apatinius sijonus 
vilkėjo iš pirktos baltos medvilnės. Sijonų apačia (padelkos) 
buvo puošiamos taip pat pirktais kiauraraščiu siuvinėtais — 
aptavotais paraukimais — kriūzais. Viršutiniai sijonai smar
kiai raukti arba klostuoti, siūti iš namuose austos išilgai 
dryžuotos arba stambiai ir smulkiai languotos dvinytos, ke
turnytes vilnonės arba pusvilnonės medžiagos. Daugiausia 
mėgstamos viršutinių sijonų medžiagų spalvos: raudona, ža
lia, violetinė, juoda, balta. Didelis dėmesys buvo skiriamas 
sijonų klostėms. Jas lygindavo, paslėgdamos po karštais 
duonos kepalais.

XIX a. pabaigoje šiose apylinkėse pasirodo ir greitai pa
plinta vienspalviai pusvilnonės — čerkesinės medžiagos siū
ti pagal seną sukirpimą ir karpyti į palus (kylius) sijonai. 
Pasiturinčios valstietės sijonams austi naudojo medvilnę, 
fabrikinio apdirbimo vilną — šilkvilnę. Pradėjus dėvėti vien
spalvius sijonus, didelis dėmesys buvo skiriamas audinio 
raštui ir spalvai. Buvo audžiami ryškūs audeklai — raudoni, 
mėlyni, žali, geltoni, šimtašniūriai. Raštą viena audėja iš
mokdavo iš kitos. Eržvilkiškės prisimena mamų pasakojimus, 
kad bažnyčioje moterys, neva rodydamos ypatingą pamaldu
mą, klūpėdavo žemai nusilenkusios. Pasirodo, žiūrėdavusios 
priešais klūpančios sijono medžiagos raštą ir skaičiuodavu
sios audinio nytis. Viršutiniai sijonai buvo puošiami 3—4 
juodo aksominio kaspino — aksomo lankeliais. Viršutinių si
jonų turėdavo po 10—15, o turtingesnės net iki 40.

Beveik visos šio laikotarpio moterys ant marškinių vil
kėjo siūtas iš tokios pat medžiagos kaip sijonas liemenes 
(šniūravones). Liemenės stipriai įliemenuotos, ilgumo sulig 
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klubais. Nuo liemens į apačią jos užbaigiamos smulkiomis 
tos pačios medžiagos klostelėmis. Priekyje susegamos kab
liukais arba suvarstomos šniūreliais.

Prijuostės (kvartūkai, žiurstai) buvo dėvimos plačios, prie 
juosmens rauktos ant šniūrelio — lieščiuko, surišamo nuga
ros pusėje, sprindžiu trumpesnės už sijonus. XIX a. penk
tame—septintame dešimtmečiais paplito baltos prijuostės, 
puoštos žičkiniais raudonais rinktiniais išilginiais dryželiais. 
Vėlesnės išeiginės prijuostės austos rinktine technika, bal
tame fone išrenkant margas gėles, kurios prijuostėje kom
ponuojamos taip pat išilgadryžiškai.

Šiltu žieminiu rūbu buvo neilgi (žemiau klubų) balti arba 
juodai, raudonai dažyti kailiniai (kailiniukai, skrandikės, 
skrandutės). Labiau pasiturinčios moterys išeigai vilkėjo 
,,čerkesu" trauktus kailinius (kailinikes, futras). Kailinių apy
kaklę, užsegimą, rankoves buvo madinga puošti to pačio 
kailio plaukuotąja puse arba juodu aksomu. Į laikotarpio 
pabaigą pasirodo pirmieji vata pamušti puspalčiai (vatinu
kai), siūti iš tamsaus čerkeso, rečiau — iš pirktinės gelum
bės. Tai neilgas (sulig klubais) stačia uždara apykakle, prie 
pečių pūstomis rankovėmis su paslėptu užsegimu, nugaro
je įliemenuotas drabužis. Rankovių galai, užsegimas ir apa
čia (padelkos) papuošti reljefiškai užsiūtomis 6—7 siūlėmis. 
Prie šiltų moterų drabužių reikėtų priskirti daug kur nešio
tas storas vilnones languotas skaras (skepetas). Kelionėje ar 
einant pas kaimynus jos buvo būtina apsirengimo dalis. Jas 
nešiojo visokio amžiaus moterys. Skaras audė pačios vals
tietės, retesniais atvejais pirko iš krautuvės.

Visos ištekėjusios šių apylinkių moterys nešiojo kepurai
tes (mučes). Kepuraites siuvo iš medžiagos; labai išpuoš
davo mezginiais, nėriniais, karoliais, brokato siūlais (galio
nais), antkakčius — kriūzais. Ištekėjusiai moteriai kepuraitė 
būdfevo uždedama antrąją vedybų dieną, ir nuo tada buvo 
negarbinga be kepuraitės pasirodyti žmonėse. Ant kepurai
tės rišosi nedideles languotas kryžokes skarutes (pagobti- 
nes). Tokias skarutes audė namuose iš lininių ir medvilni
nių baltų ir raudonų žičkinių siūlų. Kiekviena turėjo ir vil
nonių raštuotų skarelių. Vasaros metu esant vėsesniam orui, 
išeigai ar vaikui apsupti nešiojo baltas drobules.
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Plaukus pynė į kasas. Nevienodas buvo moterų ir mergai
čių plaukų skyrimas. Mergaitės plaukus skyrė kairėje pu
sėje, ištekėjusios — dešinėje arba per vidurį. Kasas tvarkė 
nugaros pusėje į kuodą. Buvo madinga turėti dideles kasas. 
Jei kasos buvo mažos, moterys slapčia po kepuraitėmis ne
šiojo dirbtines — linų kasas. Neretai čia sakoma, kad jei 
mergina kasinga, tai, rodos, ir turtinga.

Išeigai avėsi to laiko mados pirktinius batelius ir medžia
gines arba iš šniūrelių nertas nagines. Kasdieną vaikščiojo 
basos arba su naginėmis, medpadžiais su užkulniais — šliu
rėmis, be užkulnių — pusšliurėmis, klumpėmis — kurpėmis. 
Esant šiltam orui, nešiojo drobinius, žiemos metu pusvilno- 
nius autus, aprišamus apivaromis — apartimis.

Puošėsi trumpais (tik prie kaklo) vėriniais, segėmis, aus
karais, žiedais. Didesnę dalį papuošalų sudarė stikliniai dir
biniai, be jų, buvo puošiamas! gintaro, metalo dirbiniais ir 
karolių vėriniais.

Vyrų XIX a. vidurio drabužių kompleksą sudarė: marški
niai, kostiumas, liemenė, viršutiniai šilti drabužiai — triny
čiai, sermėgos, kailiniai, apavas ir kepurė.

Vyriškų marškinių sukirpimo raida yra labai artima mo
terų marškinių raidai. Vyriškieji marškiniai skyrėsi tik tuo, 
kad neturėjo pridurko, buvo siuvami siauresnėmis ranko
vėmis ir beveik visai nepuošiami. Išeiginiams marškiniams 
gražumo dėlei buvo įstatomos pirktinės medžiagos krūti
nėlės ir apykaklės.

Išeigai kiekvienas turėjo tamsios spalvos čerkeso kostiu
mą (kartą). Pasiturintys turėjo net po du tris. Kostiumo su
kirpimas beveik niekuo nesiskyrė nuo šiandieninio.

Be išeiginio kostiumo, kiekvienas turėjo po keletą kas
dieninių švarkų — apsiaustų ir kelnių — palaidinių.

Išeigai ir kasdien vilkėjo liemenes (šalbierkas). Išeiginių 
priekis buvo siūtas iš tokios pat medžiagos kaip kostiumo, 
kasdieninių iš bet kokios vilnonės ar pusvilnonės. Nugaros 
pusė visada iš baltos drobės.

Vasaros metu, važiuodami į keliones arba šiaip eidami 
iš namų, vilkosi baltus be pamušalo lininius trinyčius. Jų 
paskirtis buvusi apsisaugoti nuo dulkių ir saulės. Sukirpi
mu trinyčiai artimi švarkams, tik žymiai ilgesni, kartais net 
iki kelių. Vėsesniu oru vilkosi sermėgas. Sermėgos su pa-
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mušalu siūtos iš namuose austo pilko, kai kada balto milo. 
Sukirpimas — priekyje tiesus, aukštu statinuku arba atviru 
su mažais atvartėliais kaklu, paslėptu arba ant viršaus esan
čiu vienaeiliu arba dvieiliu užsegimu, nugaros pusėje stip
riai įliemenuotas, nuo liemens klostuotas. Klostai suverčia
mi į vidų. Sermėgos buvo puošiamos šilkų ornamentais. 
Į laikotarpio pabaigą sermėgas ėmė pakeisti kitokio sukir
pimo tokios pat medžiagos paltai — miliniai, skirti apsisau
goti nuo blogo oro.

Žiemos metu pagrindinis drabužis buvo kailiniai. Kaip ir 
moterų, jie balti ir dažyti, neilgi (sulig klubais), mažiau 
puošti negu moterų.

Išeigai ir švenčių metu po kaklu vyrai ryšėjo moteriškas 
šilkines skarutes. Vasaros metu nešiojo medžiagines kepu
res su snapeliu (kazirku), žiemą ausines kailines — įmiginės.

Avėsi išeigai ilgais auliniais batais, o neturtingesni nagi
nėmis. Kasdieninis apavas — kaip ir moterų: vaikščiojo basi, 
avėsi nagines, klumpes, vyžas.

Ypatinga buvo vyrų vasarinė darbinė apranga. Vilkėjo 
baltomis kelnėmis ir marškiniais ant viršaus arba įleistais 
į kelnes, sujuostais austa raštuota juosta arba odiniu diržu.

Vaikai iki 7—8 metų, tiek berniukai, tiek ir mergaitės 
rengėsi vienodai — ilgais drobiniais marškiniais, avėdavo 
tokia kaip ir suaugusių avalyne, vilkėdavo tokiais pat ir 
viršutiniais drabužiais. Berniukams kelnes maudavo nuo 
7—8 metų. Vaikams drabužius siūdavo iš nunešiotų suaugu
sių rūbų ir naujų medžiagų atkarpų.

Paauglių drabužiai niekuo nesiskyrė nuo suaugusių. Jiems 
kartais tekdavo nunešioti jau padėvėti suaugusių drabužiai.

XIX a. pabaigoje—XX a. pradžioje, keičiantis valstiečių 
ekonominiam gyvenimui, Lietuvos kaime greitai plinta fab
rikų gamybos medžiagos. Nors pagrindinis audinių kiekis ir 
toliau audžiamas namuose, bet jau labai plačiai naudojami 
pirktiniai, vilnoniai, medvilniniai verpalai.

Miesto kultūros įtakoje keičiasi Eržvilko apylinkių vals
tiečių drabužių siluetas ir kai kurios jų funkcinės dalys.

Moterų komplekse apatiniais drabužiais tampa marški
niai ir buvusio tipo liemenės; išeiginių rūbų komplekse iš
nyksta prijuostės, nebenešiojamos kepurėlės, drobulės, au
tai. Pradedamos nešioti naujos drabužių dalys: moteriški 
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kostiumėliai, palaidinukės, paltai, kojinės, į laikotarpio pa
baigą suknelės; pasirodo miesto mados kepuraitės.

Iki šiol vilkėti moterų tradiciniai drabužiai tampa grynai 
proginiais, vilkimais bažnytinių švenčių, vestuvių metu. 
Vietoje anksčiau nešiotos dryžuotos ar languotos liemenės 
vilkimos tiktai juodos aksominės — kiklikai, papuošti broka
to medžiagos apvedžiojimais — galionais. Audžiami spalvo
ti — išilgai dryžuoti, languoti arba rečiau lygių spalvų si
jonai. Prijuostė siaura, apačioje puošta rinktiniais raštais. 
Palaidinukės tradicinių marškinių sukirpimo, iš pirktinės 
baltos medžiagos, gausiai siuvinėtos. Galvas puošė austų na
muose juostų rangėmis, prie kurių nugaros pusėje segta dau
giaspalvių šilkinių kaspinų. Nešiota ilgi gintariniai karoliai.

Kasdieniniai drabužiai beveik visiškai praranda savo pir
minį vaizdą. Šiuo metu visur dominuoja juoda spalva. Mo
terų sijonai, kaip ir anksčiau, ilgi iki kulkšnių, pusvilnonės 
arba vilnonės, daugiausia juodos medžiagos, siūti iš 3 palų 
(kylių), ant sijono buvo išleista pirktinės (rečiau naminės) 
medžiagos šviesios spalvos palaidinukė (bliuze). Pastaroji 
siūta su stačia apikaklaite, įliemenuota, prie pečių pūstomis 
rankovėmis. Vėsesniam orui esant, vilkosi tokios pat kaip 
sijono medžiagos švarkelį (trumpikę), siūtą su pamušalu (su
kirpimas kaip ir palaidinukės).

Žiemos metu vilkėjo trauktus kailinius, vata pamuštus 
paltus (katenka, pamuštinis, gelumbinis) ir puspalčius (vati
nukus), siūtus dažniausiai iš pirktinės medžiagos. Puspalčių 
sukirpimas išlieka toks pat kaip ir XIX a. viduryje. Paltai 
buvo siuvami kaip puspalčiai, tik ilgesni — sulig keliais ir 
kaip sermėgos nuo liemens nugaros pusėje klostuoti. Kaili
niai virsta daugiau kelioniniu ir kasdieniniu drabužiu. To
liau nešiojamos šiltos didelės skaros. Paplinta baltos med
vilninės, vilnonės — juodos su kutais ir šilkinės margos — 
su kutais ir be kutų — skarutės. Namuose austas skarutes 
nešiojo tik vyresnio amžiaus moterys ir prie darbo.

Naginės nešiojamos tik vasaros darbų (šienatvės ir rugia- 
piūtės) metu. Išeiginė avalynė atitiko tuometinę miesto 
madą.

Siame laikotarpyje plačiai paplinta namuose megztos vil
nonės, lininės, puoštos spalviniais raštais arba kiauraraščiu, 
ir pirktinės medvilninės kojinės. Autus nešiojo tik vyrai.
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Vyrų šio laikotarpio drabužių kompleksas iš esmės mažai 
keičiasi. Greta jau minėtų XIX a. vidurio drabužių prade
dami nešioti kariško sukirpimo kostiumai — galifė kelnės ir 
švarkai — frenčiai. Turtingesnieji švenčių metu vilkėjo bal
tais frenčiais ir baltomis liemenėmis. Apatiniais rūbais virs
ta baltos vasarinės kelnės, viršutinių vietoje jas velkasi tik 
senukai ir tik šienatvės metu. Išnyksta trinyčiai, sermėgos. 
Vietoje jų nešiojami kelioniniai paltai (burkos). Paplinta 
pirktinės ir namuose austos medžiagos paltai vyrams.

Greta esamų kepurių paplinta taip pat aukštos kailinės — 
baroninės, panašios į kazokų, kepures. Šiuo metu vyrai pra
deda nešioti kaklaraiščius.

Vaikų ir paauglių apranga palieka nepakitusi.
Buržuazijos valdymo metais Eržvilko apylinkių valstiečių 

drabužiuose nyko paskutiniai tradiciniai savitumai. Moterų 
ir vyrų drabužių siluetas labai artimas šio laikotarpio mies
to madai. Skiriasi medžiaga. Dar vis gana plačiai vilkimi na
muose austų audinių drabužiai — ypač kasdieniniai. Šiuo 
metu išryšėja skirtumas tarp labiau ir mažiau pasiturinčių 
valstiečių drabužių, ypač jų kiekio ir kokybės.

Moterų drabužių kompleksą sudarė: suknelė, palaidinukė, 
sijonas, kostiumas, apatiniai drabužiai, prijuostė arba cha
latas, šilti drabužiai — paltai, kailiniai.

Vyrų kompleksą sudarė: marškiniai, kelnės, liemenės, 
švarkai, berankoviai megztukai, kostiumai ir apatiniai dra
bužiai. Turėjo šiltus žieminius paltus, puspalčius, kailinius.

Tik vyresnio amžiaus žmonės kasdien ir prie darbų tebe- 
vilkėjo kai kuriuos iš ankstesnių laikų išlikusius drabužius. 
Vyresnių žmonių drabužių pasiuvimas, ypač moterų sijonų 
ilgis, buvo panašus į XX a. pradžios drabužius.

Tradiciniai tautiniai drabužiai buvo vilkimi bažnytinių 
švenčių ir saviveiklininkų pasirodymų metu.

Kolūkinės santvarkos metais greitai besiplečiantis trans
portas, nuolatinis bendravimas su Jurbarku ir kitais mies
tais, visas pasikeitęs visuomeninis gyvenimo pobūdis pa
dėjo greit miesto pasiekimams plisti kaime.

Viršutiniai ir apatiniai Eržvilko apylinkių kolūkiečių mo
terų ir vyrų rūbai sukirpimu ir medžiaga iš esmės nesiski
ria nuo miestiečių rūbų.
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Tradiciniai vyrų ir moterų tautiniai drabužiai vilkimi tik
tai saviveiklininkų koncertų metu.

Palyginus su ankstesniais laikotarpiais, labai turtinga 
tapo vaikų apranga. Ji dabar tokia pat kaip ir miestiečių.

Eržvilkiškių vyrų ir moterų pirmame etape vilkėti tradi
ciniai drabužiai komplekso sudėtimi ir spalvomis artimi že
maičių tradicinių drabužių grupei. Antrame etape nyksta 
tradicinių rūbų bruožai, rūbai palaipsniui įgauna bendraeu- 
ropinį charakterį. Šiame laikotarpyje išsiskiria proginiai — 
tautiniai drabužiai. Trečio ir ketvirto laikotarpių rūbai 
komplekso sudėtimi, pasiuvimu ir iš dalies medžiaga supa
našėja su mieste vilkimais drabužiais.

PIRŠLYBŲ PAPROČIAI

MARIJA ČILVINAITE

XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje Eržvilko apylinkėse, 
kaip ir visur Lietuvoje, valstiečių vedybų pagrindas buvo 
turtas: dalis, kraitis, gyvuliai, žemė. Be to būdavo atsižvel
giama į tai, ar tėvai patys valdė ūkį ir kokią dalį skyrė jau
navedžiams, ar buvo seserų, reikalingų dalis duoti, ir bro
lių, kuriems reikėjo pamokesčius mokėti L

Valstiečių duodamos dalys — pasogos ir kraičiai — ne vi
suomet atitiko turimo ūkio didumą ir pajėgumą. Dažnai ga
limybės duoti dalis priklausė nuo valstiečių darbštumo, tau
pumo bei sugebėjimo išleisti dukteris į geresnes vietas. Štai 
R. Steimantienė, ištekėjusi už batsiuvio į Eržvilko miestelį, 
pasakojo, kad jos tėvai, turėdami 10 dešimtinių žemės, trims 
dukterims dalies davė tik po karvę ir arklį. Tuo tarpu Pet-

1 Medžiaga vestuvių papročiams rinkta Eržvilko ir gretimose apylinkėse. 
Apklausta daugiau kaip 50 žmonių. Pagrindiniai pasakotojai buvo P. Bara
nauskienė, g. 1879 m. Baužaičių k., A. Paliokienė, g. apie 1885 m. Rudkiš- 
kių k., atitekėjusi į Garšvilų k., St. Sabonaitis, g. 1891 m. Rudžių k., 
R. Steimantienė, g. apie 1885 m. Baužaičių k., gyv. Balandžių k., D. Uman- 
tas, g. 1894 m. Naujininkų k., M. Vedeckienė (1874—1968) iš Balandžių k., 
P. Ališauskienė, g. apie 1886 m. Bebirvų k., atitekėjusi į Klevinių k. Čia 
skelbiama tik dalis surinktos medžiagos — apie piršlybas.
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rėš Ališauskienės tėvai turėjo 5 dešimtines žemės ir eidavo 
dirbti ūkių iš pusės, bet leisdami dukterį už Ališausko, tu
rinčio 30 dešimtinių žemės, dalies skyrė 1000 rb, dvi karves, 
mitulį arkliuką ir gerą kraitį, nes tiek buvo skirta duoti da
lies Ališauskaitei, į kurių ūkį Petrė tekėjo. Kraičių pritaisy- 
mas (didumas) parėjo nuo motinų bei dukterų darbštumo, 
mokėjimo verpti, austi ir pastangų gerus kraičius susikrauti.

Vidutinių valstiečių merginos kraičio turėdavo vieną 
skrynią aštuonyčių ir plonų drobių ritinių kaip kalte pri
kaltą, kitą skrynią — drabužių ir skarų pridėtą ir kubilą, kur 
sudėdavo pašukinių ritinius dėvėtuvams bei pakulinius mai
šams. Turtingos nuotakos turėdavo kraičių prisidėjusios po 
tris, o kartais net penkias skrynias ir penkių pūrų kubilą.

Kumečių šeimose dalių pinigais retai kada teskirdavo; 
dažniausiai duodavo pirmdėlę karvikę, avį ir paršiuką.

Laukų darbininkai-samdiniai beveik visi jokių dalių nei 
kraičių neturėjo. Daugumas jų teturėjo ,,vienus marškinė
lius ant skūros, kitus — ant tvoros". Tačiau merginos steng
davosi turėti savo bent lovą ir porą pamainų lovai pataisy
ti, vaikinai vieną kitą drabužių kartikę (eilutę) ir avalynės.

Pagal turtą buvo ir žmonių santykiai, vedybos bei ves
tuvės.

Apylinkių dvarponiai, netgi nusigyvenę, į valstiečius žiū
rėjo iš aukšto. Vietiniai žmonės su ironija prisimena, kad 
„pirmiau būdava vyns pons keturiais važiava, paskiau pen
ki šeši vyną padla kypava, tačiau sava pasiutima nemeti — 
vesti ar tekėti už menkesnio turto ar žemesnės kilmės jau
nuolių savųjų neleido11. Atsitikdavo, kad dvarponiukai įsi
žiūrėdavo į samdines, kumetes ar kitas turtu bei kilme ne
lygias mergaites ir jas suviliodavo. Tuomet jaunikio tėvai 
stengdavosi tokią pretendentę į marčias kuo greičiau išva
ryti. Jei tai padaryti negalėjo dėl atkaklaus merginos reika
lavimo, grasinimo ant dvaro raudoną gaidį patupdyti, jauni
kiui akis išplikyti ar bylą iškelti, tuomet jaunikio tėvai 
imdavo siūlyti merginai pamokestį, derėtis, kiek duos, kad 
ji geruoju išeitų. Kartais būdavo atsitikimų, kad dvarponis 
vesdavo (Zaldvario ponas Portnego vedė pas jį tarnavusią 
mergaitę Juškytę, tačiau priešsutuoktinio sūnaus neįsūnijo).

Vėliau ir valstiečių tarpe atsiradę stambūs ūkininkai, va
dinami bagočiais, taip pat vengdavo bendrauti su vidutiniais 
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ar mažažemiais valstiečiais, kiek ko primindami: — Su ta
vim kiaulių neganiau.

Jeigu paprastas valstietis išdrįsdavo per piršlį kalbinti 
bagočių, kad tas už jo savo dukterį leistų, bagočius tokiam 
jaunikiui liepdavo savo antį pasiuostyti.

Panašūs santykiai buvo ir tarp vidutinių valstiečių, kume
čių bei samdininkų.

Jeigu kumečiai ar samdininkai jaunuoliai nueidavo į kai
mo jaunimo susiėjimus ar būdavo patalkiuose, tai valstietės 
merginos į vieną būrį su samdinėmis ar kumetėmis nėjo, 
vengė su jomis draugauti.

Jauni valstiečių vaikinai, mažiau paisydami savo padė
ties, išvesdavo šokti geras šokėjas kumetes ar samdines, ta
čiau tokius vaikinus ūkininkaitės pajuokdavo, su jais šokti 
neidavo.

Jei valstiečių sūnus įsimylėdavo ir susigalvodavo vesti 
kumetę ar samdinę mergaitę, neretai tėvai išvarydavo sūnų 
iš namų, neduodavo jam dalies, prašydavo klebonus, kad 
jų ne tuoktų. Vesdamas prieš tėvų valią, valstiečių sūnus tu
rėjo ieškoti kumečio vietos arba eiti bernauti, o nenorėda
mas tokio vargo, turėjo paklusti tėvų valiai.

Būdavo, kad valstiečių dukros įsižiūrėdavo į kumečius ar 
samdininkus vaikinus, išbėgdavo iš namų ir reikalaudavo 
kleboną, kad juos sutuoktų. Jeigu mergina laukėsi kūdikio 
ir tėvai nebūdavo pareiškę protesto, klebonai kartais su
tuokdavo. Tačiau atsitikdavo, kad tėvai geriau sutikdavo 
dukters vaiką auginti, negu išleisti už neturtingo vaikino.

Seniau valstiečiai laikė negarbe, jei tekdavo dukteris iš
leisti už amatininko. Pavyzdžiui, R. Steimantienės tėvai lei
do Eržvilke gyvenusiam ir dirbusiam batsiuviui ateiti su 
piršliu, tačiau kai reikėjo atsakyti ar sutikti, motina ėmė 
sielvartauti:

— Kaip gyvensi, vaikeli, su vyru, tik ylą rankoje tu
rinčiu?

Kadangi Steimantas buvo įsižiūrėjęs dar į paauglę Roza
liją, matuodamas jos purviną kojytę, užsakant batukus, ir 
žinojo, kad jis Rozalijai patinka, tai atėjęs su piršliu, jis 
nesiteiravo nei dalies, nei kraičio, o tik prašė tėvus, kad 
leistų dukrai už jo tekėti. Savo ruožtu Rozalija pareiškė, kad 
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už nieko kito ji netekės, kaip tik už Šteimanto. Tėvams 
nebeliko kas daryti.

Prieš tekėjimą už amatininkų net dainose dainuojama:

— Už kriaučiuko netekėsiu, 
Skiaučių vogti nemokėsiu.

Tekėjimą už plikbajorių pajuokdavo:

Už bajoro, kad ir pliko,
Būsiu ponia, ne muzikė, 
Kad ir vieną ožką milšiu, 
Vis tik baltą kavą virsiu.

Seniau, merginai turėjusiai vaiką, sunku buvo ištekėti. 
Tokiai merginai tėvai turėjo duoti didelę dalį, o jei vaikas 
augo, turėjo dar vaiko daliai kokius tris tūkstančius pridėti.

Jei vaikinas nenorėdavo imti laukiančios arba turinčios 
kūdikį merginos, teisdavo klebonai.

Valstiečiai buvo laisvesni, savarankiškesni ir turtingesni 
už kumečius bei darbininkus, todėl jų vestuvių papročiai 
buvo įvairesni, o vestuvių šventimas trukdavo pagal po
sakį: veselikė — nedėlikė, krikštynikės — trys dynikės.

Kumečių vestuvės galėdavo prasidėti tik vėlų šeštadie
nio vakarą, nes iki saulėlydžio turėjo dirbti ir pirmadienio 
rytą, saulei tekant, vėl stoti į darbą.

Darbininkai — samdiniai neturėjo iš ko, o dažniausiai ne
buvo nei kam vestuvių kelti. Labai gerai buvo, jei kas tu
rėjo turtingesnių giminių, galėjusių pavaišinti grįžusius iš 
sutuoktuvių.

Aldona Stasiūnaitytė-Kvietkauskienė1 pasakojo, kad se
niau Girdžių ir kitose apylinkėse darbininkės merginos, su
sitarusios su šeimininkais, tarnaudavo metus ir daugiau su 
sąlyga, kad per tą laiką nupirktų būtiniausius rūbus ir te
kant iškeltų vestuves.

1 Gimusi 1935 m. Jurbarke, dabar gyvenanti Kaune.

Piršlybos ir sutartuvės. M. Butkienė, gimusi But- 
kaičiuose ir čia gyvenanti, dabar turinti daugiau kaip 70 me
tų, pasakojo, kad jos senelės atminime, XIX a. pradžioje, 
piršliai jodavę raiti, baltomis kelnėmis, baltais, per lieme
nį paveržtais, per vidurį gražiomis sagomis susagstytais 
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mundieriukais. Kelnes žemiau kelių persirišdavę namų dar
bo juostomis su kutais galuose. Tas juostas pakelėmis va
dindavę, o jų kutai būdavo nutįsę per plaštaką ant batų 
aulų.

R. Šteimantienės motina pasakodavusi, kad jaunikiai su 
piršliais pas mergas jodavę raiti, ant kaklų užsirišę kryžo- 
kines skaras, priekyje dviem mazgais susimezgę (tokias ska
ras moterys kur beeidamos užsigaubdavo ant pečių). Žmo
nės, pamatę taip apsitaisiusius raitelius, sakydavę: „Tie pas 
mergas joja". Piršliai jodavę šeštadienio vakarais ar pa
vakariais.

Vėlesniais laikais, senųjų ir pagyvenusių moterų pasa
kojimu, piršliai beveik visuomet važiuodavę žiemą vien- 
kinkėse arba porinėse rogėse, pasikinkę sarto, bėro arba 
juodo plauko arklius ir pasirišę skambalą. Į piršlybas bei 
vestuves važiuoti baltu ar širmu arkliu buvo negražu. Tokio 
plauko arkliai tikdavę tik čigonams į turgų važiuoti.

Jei keliai būdavę blogi arba mergina gyveno netoliese, 
piršliai ateidavę ir pėsti. Pėsti piršliai ateidavę ir pas kume
tes bei darbininkes merginas.

Buvo garsių mėgėjų piršti, kartais atrodė, kad jie tuo tik 
ir užsiima, kad kam ką išpirštų.

Vaikinų prašomi, merginų tėvų primenami, piršdavo ir 
šiaip geri kaimynai ar pažįstami.

Tėvai skirdavo dalį, kraitį ir už ko tekėti.
Perdaug savo dukteris siūlinėti ir prašinėti, kad kas joms 

vyrus išpirštų, buvo juokinga ir negražu. Tėvai galėjo pa
prašyti piršliauti tik labai gerus, artimus kaimynus, pažįs
tamus ar gimines.

Dukterims dalį bei kraitį tėvai ruošdavo pagal amžių — 
pirmiau vyriausiajai, paskui jaunesnėms. Tačiau jei kas įsi
žiūrėdavo į jauniausiąją, tėvai dažniausiai sutikdavo ir leis
davo tą, kuriai piršosi.

Merginos, nors būtų glėbiais grobstomos, paklaustos ar 
nesiruošia tekėti, atsakydavo: „Niekas manęs neima". Pa
čiam vaikinui ar merginai klausti: „ar tekėtumei už manęs", 
„ar imtumei mane", buvo nedrąsu ir gėda, todėl be piršlio 
nebuvo nei vestuvių, nei sutuoktuvių; be piršlio tuokėsi tik 
išimtinais atvejais. Nesituokė be piršlio nei našliai bei 
našlės.
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Piršliai turėjo būti ne girtuokliai, gero elgesio, dori, daž
niausiai vedę žmonės, tačiau būdavo, kad piršdavo ir neve
dę vaikinai. Tokiais atvejais kartais tėvams bei merginai 
piršlys geriau patikdavo už jaunikį ir toks piršlys, kitam 
piršdamas, išsipiršdavo pats sau.

Šioks ar toks, piršlys turėjo būti sumanus, liežuvingas ir 
mokėti, kaip sakoma, net iš po gyvatės kiaušinį išritinti — 
kuo daugiau pasogos (dalies) bei kraičio išderėti, girti jau
nikį ir jo turtą. Nors buvo sakoma, kad kai boba perša, vel
nias sutuokia, tačiau neretai supiršdavo ir moterys.

Susitaręs su vaikinu pas ką važiuoti pirštis, piršlys ieško
davo progos turguje ar kur kitur susitikti su merginos tė
vais, įsikalbėti ir pasiteirauti, ar gali su vienu ar kitu jauni
kiu atvažiuoti į namus. Jei tėvai jaunikį pažinojo, prašyda
vo atvažiuoti. Kartais tėvas arba piršlys pasiūlydavo užeiti 
į alinę alaus išgerti, pasikalbėti, vieni kitų sąlygas sužinoti 
ir susitarti, kada atvažiuos. Motina ir duktė į alinę neidavo 
ir alinės pašnekesy nedalyvaudavo.

Jei į namus atvažiuodavo nepatinkami piršliai, grubiai at
sakyti ir pasakyti, kad už tokio jaunikio savo dukters ne
leis, buvo laikoma negražu. Tėvai turėjo mokėti taip atsa
kyti, kad piršliai neįsižeistų ir kartu duotų suprasti, kad jie 
nepageidaujami šiuose namuose.

Važiuodavo pirštis ir nesitarę, nesikalbėję su merginos 
tėvais.

Vaikinas, norėdamas vesti, teiraudavosi savo gerą, pati
kimą, gerbiamą kaimyną ar pažįstamą piršlį geros, turtin
gos, ne tinginės merginos.

Pirštis važiuodavo nuo lapkričio iki gruodžio mėnesio 
pradžios. Geriausias piršlybų bei vedybų laikas buvo nuo 
kalėdų iki Užgavėnių, kai visi ūkio darbai buvo baigti, žmo
nės turėjo prisiauginę paukščių, ėriukų, pasiskerdę peniukš
lių, prisidarę dešrų. Šį metą žmonės vadino mėsėdžiu ir 
mielai pavaišindavo svečius bei piršlius.

Mėsėdyje jaunos merginos stengdavęsi palaikyti didesnę 
tvarką bei švarą namuose ir aplink namus. Lovas užtiesda- 
vo (užklodavo) lovatiesėmis, ant jų pūpsodavo naujais aš- 
tuonyčiais užvalkalais užvilktos pagalvės, ant sienos kabo
davo gražiausiais raštais išmarginti rankšluosčiai.
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Pačios merginos taip pat „susičiutnydavo", apsivilkdavo 
švaresniais drabužiais, dailiai susišukuodavo ir sėsdavosi 
vakaroti — kraičiams linų ir kitų verpalų verpti. Jei pas mo
tiną daugiau merginų būdavo, kartais leisdavo kiekvienai 
dukrai savo kraičiams verpti. Tuomet merginos verpdavo 
lenktyniaudamos ir stengdavosi kuo daugiau sau susiverpti.

Vyrai taip pat vakarodavo: vydavo pančius, vadžias, pin
davo vyžas, iš suvytų virvelių arba iš storai suverptų paku
linių siūlų nerdavo nagines.

Mėsėdžio metu jauni vaikinai kartais pavažiuodavo ir 
toliau apsižvalgyti, ten, kur jų nepažįsta. Įėję į namus, saky
davosi paklydę, klausdavo kelio ar kaip kitaip išsisukinė
davo. Namiškiai, nujausdami ,, p akly dėlių" tikslus, prašyda
vo atsisėsti, pailsėti. Jei mergina patikdavo ,,pakeleiviams", 
tai jie ir ilgiau užtrukdavo, juokaudami ir meluodami, kiek 
apžiodami, prasimanydami, iš kur esą ir neišsiduodami, kas 
tokie ir iš kur. Kartais po tokių apsilankymų vaikinas at
važiuodavo su piršliu. Tuomet reikalas jau būdavo aiš
kus — prašys leisti dukterį.

Atvažiavusius piršlius tėvai prašydavo nusisiausti, atsi
sėsti, pasišildyti. Vos tik koją perkėlęs per slenktį, prabil
davo piršlys. Vaikinas tylėdavo. Piršlys kalbą pradėdavo iš 
tolo—atvažiavęs telyčikės pirkti ar ką nors panašiai. Tėvai 
sakydavosi telyčikės parduoti neturį. Tuomet piršlys turė
davo sukti kalbą į tiesų kelią — sakyti, kad jiems reikia ir 
šeimininkės. Tėvas traukydavo pečiais ir lyg nenoromis kal
bėjo: „Gal šeimininkė jums bus per jauna (mums, atseit, ko
kia yra, tokia gera). Jums gal neįtiks, nemokės šeiminin
kauti. .." Piršlys vėl kalbėjo, kad tokią mergelę, kaip čia 
rado, visko išmokys, ji bus gera, mylima, ant rankų nešio
jama, gerai gyvens, bet lizdeliui įtaisyti teks ir tėtušiams 
padėti. Tėvai nesipriešindavo, sakydami: „Kas reikia, tai 
reikia, padėsime kiek galėdami".

Pagaliau piršlys vesdavosi tėvus į virtuvę, kamarą ar 
kur kitur, klausinėdavo, kiek dalies duos, kokį kraitį turi, 
kartais kraitį tėvai net parodydavo. Piršlys stengdavosi iš
girti jaunikį ir jo dalį, kai ką perdėti, kai ką nutylėti, pasa
kojo, kam jaunikio namuose reikės dalis duoti, pamokes- 
čius mokėti. Gerame jaunikio gyvenime, esą, šio to dar 
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trūksta, todėl tėvai turi padėti, kad jaunavedžiams nerei
kėtų į svetimo rankas žiūrėti.

Jei tėvams jaunikis ar jo turtas nepatikdavo, šito tiesiai 
į akis nesakydavo. Tuomet visaip išsisukinėdavo, sakydami, 
kad šiemet nepasiruošę vestuves kelti, surasdavo įvairiau
sių priežasčių, kad tik piršliais atsikratytų. Tėvai stengda
vosi išleisti dukteris, kur tėvai būdavo jau nusenę, kur ne
buvo būrio seserų, brolių, ten, kur gerai sutvarkytas ūkis.

Kai piršlys su tėvais kalbėdavosi, mergina ir vaikinas 
šnekėdavosi tarpusavyje dažniausiai apie to meto ūkio ir 
kitus darbus. Vaikinas teiraudavosi merginos, ką ji veikia, 
kur buvoja. Mergina atsakinėdavo santūriai, neperdėdama, 
nesigirdama, kvailai neišsišokdama, nepasakodama, ko ki
tiems žinoti nereikia. Beveik visuomet motinos pamokydavo 
dukras, kaip reikia laikytis piršlybų metu.

Kalbėdamas su mergina, vaikinas stebėjo ją, ar ji švelni, 
gera, ar sumani. Jei pasirodydavo kokia kvaiša, atbulas 
traukdavosi. Mergina taip pat stebėdavo vaikino kalbą, el
gesį ir dėdavosi į galvą, koks jis žmogus.

Pasikalbėjęs su tėvais, piršlys išsivesdavo jaunikį pasitar
ti apie dalį ir kraitį ir pasisakyti, kaip kuriam atrodo.

Tuo tarpu merginos tėvai ir mergina kalbėdavosi tarpu
savy. Paskui piršlys išsivesdavo merginą ir klausdavo, ar 
patinka vaikinas, ar tekėtų už jo ir pan. Mergina turėjo 
mokėti išlaikyti drovumą ir santūriai, kukliai atsakinėti. 
Dažniausiai mergina atsakydavo nežinanti, ar tėtušiai leis.

Žinodamas abiejų pusių sąlygas bei nuotaikas, piršlys 
numanydavo, kaip toliau kalbėti ir derėtis. Derėdavosi, ar 
arklį duos pakinkytą, ar nepakinkytą, pridės dalies šimtinę, 
ar nepridės, pinigus duos iš karto, ar teks palaukti. Būdavo 
atsitikimų, kad dėl tokių nesutarimų neimdavo merginos.

Dalį atiduoti dažniausiai sutardavo važiuojant į sutuok
tuves. Paskui tas paprotys ėmė nykti, nes merginos ėmė įsi
žeisti, kad jas perka kaip gyvulius.

Jei piršliai būdavo iš toliau, jų neišleisdavo nepavaišinę.
Merginos tėvams nei merginai nederėjo perdaug patai

kauti piršliui bei jaunikiui, jie turėjo turėti savigarbos 
nuovoką.

Prieš išvykstant susitardavo, kada piršliai atvažiuos kitą 
kartą. Jei mergina ar kas kitas piršliams visai nepatiko,
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tai sekantį kartą, nors ir susitarę, nebevykdavo ir tuo rei
kalas baigdavosi. Tikėdamiesi, kad susiderės, piršliai atva
žiuodavo antrą kartą.

Per tą laiką abi pusės gerai apgalvodavo reikalus, pasi
tardavo su saviškiais, kartais ir vieni, ir kiti nutardavo da
ryti nuolaidų, tad antrą kartą atvykę baigdavo derybas ir 
sutartuvių proga paviešėdavo. Piršlys statydavo butelį gė
rimo ant stalo, jaunikis padėdavo saldainių, o motina ir 
mergina nešdavo ir dėdavo vaišes (užkandą): rūkytos ar 
virtos mėsos, dešrų, sūrio, sviesto, duonos, pakepdavo kiau
šinienės.

Butelį atkimšdavo piršlys ir, pripylęs stikliuką, užgerdavo 
tėvą, sakydamas:

— Sveiks, tėvai, būsim giminės su Petru (minėdamas jau
nikio vardą).

Tėvas atsakydavo:
— Būk sveikas, kad tik į gerą išeitų,— ir priėmęs pripiltą 

stikliuką, užgerdavo motiną.
Motina užgerdavo jaunikį, sakydama:
— Sveiks, gal būsi žentu,— ir pripylusi stikliuką paduo

davo jaunikiui.
Jaunikis užgerdavo merginą.
Moterys seniau beveik negerdavo, jos, tik truputį gurkš

telėjusios, stikliuką leisdavo toliau.
Po išgertuvių bei vaišių numanu buvo, ar piršlybos baig

sis vestuvėmis.
Išvykdamas jaunikis su piršliu prašydavo tėvus ir mer

giną pas save į ūkveizius.
Jei tėvas būdavo miręs, piršlius priimdavo motina, ji kal

bėdavosi ir derėdavosi su piršliu, kartais griežčiau negu 
tėvas skirdavo dukrai už ko tekėti.

M. Pociūtė-Vedeckienė iš Balandžių kaimo pasakojo, kad 
jos motina priėmė atėjusius pėsčius nepažįstamus piršlį ir 
jaunikį iš Butkaičių kaimo, kalbėjosi su jais, tarėsi. Piršlys 
po neilgų derybų pastatė ant stalo gėrimo butelį, motiną ir 
Moniką paprašė užkandos.

Monika, kuriai piršliai nepatiko, parodė duonmaišį, kur 
buvo įmaišyta duona, sakydama:

— Antai, mano duona įmaišyta, eikit ir valgykit.
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Pati Monika nesikeldama sėdėjo už stalo ir siuvo marš
kinius.

Piršlius vaišino, kalbėjosi ir derėjosi motina. Pagal moti
nos ir piršlio sutartuves Monika ištekėjo. Į ūkveizius Moni
ka nevažiavo, nes ji ne tik jaunikio, bet ir jo pavardės ne
kentė. Jaunikiui prieš sutuoktuves atnešus žiedą, Monika 
suko sviestą ir paėmusi žiedą įmetė į muštokę.

Motina žentą priėmė ir vestuves pakėlė, o kad duktė su 
vyru visą gyvenimą nesutarė, motinai nerūpėjo.

Jei motinai mirus, tėvas palikęs našliu turėdavo suaugu
sių, bet netekėjusių dukterų, tai jos, pajutusios tėvą keti
nant parvesti pamotę, motinos kraitį, suverptus ar nesu
verptus linus, vilnas, patalynę, drabužius ir veik visa kita, 
kas panešama ir priklausė moterims, nusigabendavo pas 
gerus kaimynus ar į ištekėjusių seserų namus, kad pamotė 
nepasiglemžtų.

Gera, dora pamotė, atėjusi į namus, kur buvo mergaičių, 
visą rastą motinos kraitį atiduodavo podukroms. Pamotė ar 
patėvis, podukroms tekant ar posūniams vedant, retai kur 
tikruosius tėvus atstodavo, bet davė dalis ir kraičius, kėlė 
vestuves.

Į ūkveizius pas jaunikį važiuodavo mergina su tėvu arba 
su abiem tėvais.

Jei vaikinas toliau gyveno, buvo nežinomas, tai tėvai no
rėjo pamatyti, kaip atrodo ūkis, trobesiai, gyvuliai ir kitas 
turtas. Kartais į ūkveizius eidavo ir pas netoliese gyvenantį 
jaunikį: norėdavo sužinoti, ką ir kaip galvoja jaunikio tėvai.

Į ūkveizius dažniausiai nevažiuodavo, jei jaunikis eidavo 
į žentus.

Seniau, sako, būdavo atsitikimų, kad jaunikis ūkveiziams 
pasiskolindavo gyvulių bei kito turto, parodydavo daugiau 
žemės, negu iš tikrųjų buvo.

Atvykusius į ūkveizius vaišindavo, o paviešėję kartu su 
jaunikio tėvais eidavo ūkio bei kito turto apžiūrėti: kiek ir 
kokie gyvuliai tvartuose, kas yra svirne ir kituose trobe
siuose, kokia žemė ir kaip ji atrodo ir t. t.

Kartais po ūkveizių sutartuvės iširdavo — vieni kitiems 
atsakydavo, jei jaunikio turtas bei ūkis buvo ne tokie, kaip 
piršlys pasakojo, ir dėl kitų priežasčių. Būdavo atsitikimų, 
kad sutartuvės griūdavo po kelis kartus, pakitus susitarimui 
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dėl pasogos ir dėl kitų turto reikalų. Sutartuvės iširdavo ir 
dėl žmonių kalbų: jei kas imdavo peikti merginą ar vaiki
ną, sakydami, kad vaikinas yra girtuoklis, palaidūnas, nesu
gyvena su kaimynais, tėvais; kad mergina esanti tinginė, 
turėjusi kitą vaikiną ir pan.

Sutartuvių reikalams gerai klojantis, po ūkveizių jauni
kiui atvažiavus su piršliu ar be piršlio pas merginą, mergi
na duodavo jaunikiui stuomenį su jame įdėta rūtų šakele.

— Jau stuomenį parsivežė,— sakydavo žmonės, ir visi 
suprasdavo, kad piršlybos baigėsi sutartuvėmis vesti ir te
kėti. Tačiau būdavo atsitikimų, kad ir stuomenį įdavus su
tartuvės iširdavo. Tuomet jaunikis stuomenį grąžindavo 
merginai.

Po sutartuvių gavęs stuomenį, jaunasis galėjo važinėti pas 
merginą ir be piršlio arba mergintis, kaip sakydavo žmonės. 
Kartais mergindavosi ir ilgesnį laiką, kol susitardavo už
sakus paduoti ir vestuves daryti.

Staiga šokti kaip į rūtų daržą arba ilgai, net metus mer
gintis,— nieko gero,— sakydavo žmonės.

Užsakų paduoti vykdavo jaunieji su piršliu. Už užsakus — 
kunigo skelbimą bažnyčioje iš sakyklos — jaunasis mokėda
vo kunigo paskirtą sumą.

Užsakus bažnyčioje skelbdavo tris sekmadienius. Tų skel
bimų žmonės klausydavosi ausis ištempę, nes vieni pažinojo 
merginą, kiti vaikiną. Kildavo kalbų ir apkalbų. Apkal
bėti vedančius buvo kaip ir mada, o vestuvės — savotiška 
pramoga ir tiems, kurie vestuvėse nedalyvaudavo. Jie mie
lai klausydavosi įvairiausių kalbų, o vestuvių dieną bėg
davo pasižiūrėti prie kelių ir į bažnyčią lyg kokio vaidi
nimo.

Būdavo atsitikimų, kad, tėvams nesutinkant leisti merginos 
už patinkamo vaikino, vaikinas pavogdavo merginą iš tėvų 
namų.

Apol. Paliokienė pasakojo, kad merginai Kriugelytei iš 
Naujininkų kaimo patiko vaikinas, bet tėvai neleido už jo 
tekėti. Sutartą vakarą vaikinas atvažiavęs su piršliu ir krait
vežiais ir sustojęs kaimynų kieme. Tą vakarą mergina tėvų 
namuose suruošė pašokimą ir pati šoko, kad net dulkės 
rūko. Nejučiomis nubėgusi į klėtį, ji parodė laukiantiems 
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kraitvežiams, ką imti ir nešti iš klėties, o pati parbėgusi vėl 
šoko su visais.

Griežikai, žinodami kas dedasi, ant trobos slenksčio su
stoję, grojo:

Imkit, imkit, neškit, neškit.
Imkit, imkit, neškit, neškit.
Kraičvežiai, susidėję kraitį, pavažiavo tolėliau nuo jauno

sios namų ir laukė, kol ateis mergina.
Mergina, išleidusi šokėjus, užgesino šviesą, atbėgo į klė

tį, apsirengė, sėdo į rogutes pas piršlį ir išvažiavo kartu 
su visu kraičiu.

Rytą jaunieji iš jaunojo namų su visais ,,vagimis" nuva
žiavo į bažnyčią, kur viskas buvo paruošta, ir susituokė.

Jaunojo tėvai priėmė jaunuosius su duona ir druska.
Rytą jaunosios tėvai, neradę dukters klėtyje, suprato, kas 

atsitiko. Ilgai pyko, bet paskui susitaikė su dukteria ir žen
tu, davė du šimtus dalies ir karvę.

Tokiu atveju nei jaunikis, nei duktė negalėjo prašyti da
lies ar kraičio. Jei tėvai malonėjo, galėjo duoti, galėjo ir 
nieko neduoti.

Už piršlybas piršliams pinigais nemokėjo, juos pavaišin
davo, jaunoji duodavo stuomenį ar du.

Juokais būdavo sakoma, kad piršliui už išpiršimą reikia 
duoti stuomenį nuo žemės iki kulnų, batus iki dvišakumo ir 
dovanas atsiimti po pirmosios nakties,— pasakojo Dz. Pet
raitis, g. 1902 m. Rimšų kaime, dabar gyvenantis Būdose.

KRAIČIŲ SKRYNIOS

ALFONSAS ANDRIUŠKEVIČIUS

Straipsnis parengtas, remiantis ekspedicijos metu nupieš
tų 42 skrynių piešiniais (dažniausiai fasadų, o kai kurių ir 
antvožų su galais) ir paties autoriaus (ekspedicijoje jis ne
dalyvavo) vėliau surinktomis papildomomis žiniomis. Nu
pieštos skrynios yra iš Eržvilko ir aplinkinių kaimų: Balan
džių, Baužaičių, Čepaičių, Garšvilų, Lendrynės, Openiškių,



160

Sarapiniškių, Užakmenių (Eržvilko apyl.), Skliausčių, Snie- 
goniškės (Varlaukio apyl.), Lapgirių, Vadžgirio miestelio 
(Vadžgirio apyl.), Balnių, Mikutaičių II, Vilniškių (Žindai
čių apyl.). Šių apylinkių skrynioms palyginti su žemaitiš
komis ir suvalkietiškomis naudotasi Lietuvos TSR Istorijos- 
etnografijos muziejuje esančiais žemaitiškų skrynių pieši
niais ir K. Cerbulėno studija „Kaimo skrynios Užnemunėje" 
(1941).

XIX a.—XX a. pr. eržvilkiškiai skrynias laikydavo, anot 
82 m. amžiaus O. Norkienės, klėtyse. Ten kartais ant jų ir 
miegodavo, ypač kai per kokią šventę privažiuodavo sve
čių. Stovėdavo skrynios ir troboje. Jose būdavo drabužiai, 
audiniai, o prieskryniuose — pirštinės, nosinės, maldakny
gės. Į vyro namus skrynią parveždavo nevienodai. Vieni, 
kaip teigia A. Striaukienė (74 m.), tai padarydavo ,,už sa
vaitės prieš vestuves". Tokių buvę daugiausia. Tada ir tam 
tikrų apeigų laikytasi. Kiti veždavosi skrynią vestuvių me
tu. O būdavo ir tokių, kurie ją parsigabendavo tik gerokai 
po vestuvių (taip darė E. Puidokienė).

Per abu karus, o ypač per pirmąjį pasaulinį, skryniose 
užkasdavo žemėn drabužius, grūdus, mėsą. „Dėdavom šiau
dų kartą, lašinių kartą",— atsimena A. Striaukienė.

Dabar skrynios atsidūrusios priemenėse, sandėliukuose, 
ant aukšto. Jose sukrauti visokie audimo reikmenys (dažnai 
jau nebenaudojami), maišai, buteliai, šiaip rakandai, į jas 
pilami grūdai, miltai. Tik vienur kitur (pavyzdžiui, pas 
M. Juškienę) skrynia po senovei tebestovi troboje, jon te- 
bededami išeiginiai drabužiai, audiniai, skrynia mėgstama, 
saugoma.

Net aštuoniolika iš tyrinėtų skrynių su datomis: seniau
sioji iš jų datuota 1806 m., o naujausioji — 1890 m. Tad vi
sos skrynios (sykiu su nedatuotomis) aprėpia kokį šimtmetį 
ar net daugiau. Deja, duomenų, leidžiančių kalbėti apie 
konstrukcijos ar puošybos raidą, beveik nėra. Tegalima pa
minėti, kad Eržvilko zakristijoje esanti skrynia turi apvalias, 
tekintas kojas, kad viena kita skrynia (pavyzdžiui, Jul. To- 
liušienės) ištapyta per trafaretą, kad kai kada ištapyta ir 
antvožo vidinė pusė.

Nors Eržvilkas ir jo apylinkės yra Žemaičių teritorijoje, 
bet artima Užnemunės kaimynystė, matyt, turėjo įtakos čio-
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nykštės liaudies kultūros raidai. Kai kurie suvalkietiški 
bruožai pastebimi ir eržvilkiškių skryniose. Nagrinėdami 
Eržvilke ir aplinkiniuose kaimuose esančias skrynias, paste
bime, kad jų konstrukcija iš esmės nesiskiria tiek nuo su
valkietiškų, tiek nuo kitų Lietuvos vietų skrynių. Eržvil
kiškių skrynios stačiasienės, tik viena kita į apačią ne
žymiai siaurėja. Vidutinis aukštis (su pakojomis) 65—73 cm, 
antvožo ilgis — 114—130 cm, plotis 61—72 cm1. Siene
lių lentos kampuose sudėtos į sąsparikes. Skrynios vidu
je, kairėje pusėje, įtaisytas prieskrynis. Jį sudaro į skrynios 
dėžės sieneles įleistos lenčiukės. Prieskrynio aukštis 10— 
13 cm, plotis 11,5—13 cm. Jo antvožėlis — lentelė, dviem 
apvaliais išsikišimais įleista į skyles skrynios sienelėse, to
dėl besidarinėjanti. M. Juškienė iš Eržvilko turi skrynią, 
kurios prieskrynis yra dvigubu dugnu.

1 K. Čerbulėnas pateikia tokius suvalkietiškų skrynių matmenis: nuo 110 iki 
123 cm ilgio, nuo 55 iki 65 cm pločio ir nuo 60 iki 70 cm aukščio (žr. 
K1. Čerbulėnas, Kaimo skrynios Užnemunėje.— Vytauto Didžiojo kul
tūros muziejaus metraštis, t. 1, Kaunas, 1941, p. 296.

Antvožo lentos galuose ir priekyje kiek prasikiša už 
skrynios dėžės kraštų. Galuose ant tų lentų per visą antvožo 
plotį užvaryti varai, savo apatine dalimi nusileidžiantys že
miau antvožo lentų. Priekyje prie išsikišusios antvožo lentos 
iš apačios mediniais kaišteliais pritvirtinama juosta, kuri, 
sykiu su varais, gražiai apkabina skrynios dėžę. Tokiu ant
vožu skrynia užsidaro sandariau. Kartais antvožo lentos 
į priekį neišsikiša. Tuomet medinė juosta prie antvožo me
diniais kaišteliais tvirtinama iš priekio. Juostų ir varų storis 
apie 4 cm, plotis 2—3 cm. Antvožą laiko ilgi siauri geleži
niai kalvio darbo vyriai, prikalti prie antvožo iš vidaus. La
bai retas atvejis, kai vyriai būna užkalti ant antvožo iš 
viršaus. Taip įtaisytus vyrius turi skrynia, esanti zakristijo
je, ir E. Puidokienės iš Gaurės atsigabentoji skrynia. Pas
tarosios vyriai trumpi, platūs.

Kojas skrynioms atstoja lentos, galuose einančios per 
visą skrynios plotį, o priekyje — kartais per visą ilgį, kar
tais — nuo kampų veik ligi skrynios vidurio. Nuo sienos 
pusės jos būna labai retai. Kampuose kojų lentos taip pat 
sudėtos į sąsparikes. Skrynia paprastai stovi ant galinių 
lentų, kurios esti aukštesnės už priekinę (jų aukštis 12— 
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18 cm, o priekinės — 9—16 cm). Kartais visų lentų aukštis 
vienodas. Kojų lentos storesnės, negu dėžės. Ant jų guli 
taipgi išsikišusios į priekį ir galus (per 1—2,5 cm) dėžės 
dugno lentos, sudarydamos juostelę, gražiai besiderinančią 
su viršuje platesniu ir ilgesniu antvožu. Kojų ir dėžės sie
nelių lentas, peršaudami dugną, jungia ilgoki mediniai kaiš
teliai. Kojų lentos, ypač priekinės, smarkiai profiliuotos. 
Rasta keletas skrynių be kojų lentų, pastatomų ant trin
kelių.

Ekspedicijos metu aptiktos kelios apkaustytos skrynios 
(Vadžgirio apyl.), tačiau jos Eržvilko apylinkėse, kaip ir 
Užnemunėje, nėra paplitusios. Tuo tarpu kai kuriuose Že
maičių rajonuose kaustytos kraitinės skrynios sudaro di
desnę visų skrynių dalį L

Eržvilko apylinkių skrynios tapytinės. Labai retais atve
jais naudotas trafaretas. Daugiau pasitikėta savo ranka ir 
akimi.

Priekinėje skrynios sienelėje raštas, kurį sudaro augali
niai motyvai, dažniausiai komponuojamas skirtingos, negu 
visa plokštuma, spalvos laukuose. Toks racionalus skrynių 
plokštumos puošimo būdas1 2, sukuriantis gražią dekoraty
vinę visumą, matyt, bus atsiradęs sekant Užnemunės krai
tinių skrynių puošybos principais. Užnemunėje tokia skir
tingos spalvos laukų sistema buvo labai paplitusi3, tuo 
tarpu toliau į Žemaičius, pavyzdžiui, Tauragės, Šilalės rajo
nuose ji rečiau benaudojama4. Antrasis pagal dažnumą 
priekinės plokštumos puošimo būdas — simetriškas augalų 
išdėstymas abiejose plokštumos pusėse ir jų aprėminimas 
viena ar keliomis linijomis. Tokiu būdu gaunami du vienos 
spalvos su plokštuma laukai, užpildyti augalais. Šiuo atve
ju tarp laukų tapomas tiek aprėmintas, tiek ir neaprėmin
tas augalas arba geometrinis ornamentas. Šitaip puoštos 
skrynios ne tokios gražios, nes augalinis raštas ir jį aprė

1 A. Mikėnaitė, Keletas pastabų iš 1965 m. liaudies meno ekspedicijos 
Skuodo rajone.—„Muziejai ir paminklai", Vilnius, 1967, p. 11.
2 K. Cerbulėnas, ten pat, p. 317.
3K. Cerbulėnas, ten pat, p. 309.
4 2emaitiškų skrynių raštai dažniausiai komponuojami didelėje vienspalvė
je plokštumoje, kurią sudaro priekinė skrynios sienelė ir plati kojų lenta, 
nudažytos ta pačia spalva.
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minančios linijos ne visada pajėgia suskaldyti plokštumą, 
suteikti dekoratyvinei visumai gilumos.

Tiek skirtingos, tiek ir tos pačios spalvos laukai, kaip 
visa plokštuma, būna stačiakampiai arba nusklembtais kam
pais. Iš kampų kartais kalasi augalai, riečiasi įvairios uode
gėlės. Laukų ribos žymimos viena kitos spalvos linija, 
keliomis įvairiaspalvėmis linijomis, kryputėmis, vingeliais, 
taškučiais ir t. t.

Kartais skrynios priekio raštai išdėstomi taip: du augalai 
simetriškai tapomi abiejose plokštumos pusėse ir nėra ribo
jami jokių laukų. Labai retai augalas iš centro skleidžiasi 
po visą plokštumą. Pastarieji du skrynių ištapymo būdai la
bai populiarūs Žemaičiuose.

Nors priekinės plokštumos raštų kompozicijos pagrindą 
sudaro skrynios sienelėje simetriškai išdėstyti augaliniai 
motyvai, esama ir kitų kompozicinių elementų. Tai data, 
dažnai tapoma priekinėje kojų lentoje, išryškintas užraktas, 
ant kojų lentų ar plokštumos galuose pasitaikantys raštai 
ir kt.

Antvožo ornamentas nėra komponuojamas visai laisvai. 
Jei priekyje augalai žydi skirtingos, negu visa plokštuma, 
spalvos laukuose, tai antvože irgi laikomasi šio principo — 
tapomas vienas arba net du panašūs laukai su tokiu pačiu, 
kaip priekyje, arba kiek pakeistu piešiniu Kai priekinėje 
plokštumoje augalų kerai žydi ne laukuose arba vien linija 
apibrėžtuose laukuose, antvožo centre piešiami koncentri
niai apskritimai, jų viduryje įkomponuojama segmentinė 
žvaigždė, geometriniais motyvais išmarginami antvožo 
kampai.

Panašiai priekinės plokštumos raštų kompozicija veikia ir 
skrynios galų puošybą. Pirmuoju atveju čia taip pat tapo
mas skirtingos spalvos vienas laukas su augalu, o antruo
ju— žiedeliai, žvaigždutės ir pan.

Eržvilke rasta pora skrynių su ištapyta vidine antvožo 
puse 1 2. Tai retas skrynių puošybos atvejis.

1 M. Kisielienės iš Eržvilko skrynios, turinčios 1843 m. datą, žalio antvožo 
raudoni laukai palikti be jokio piešinio.
2 Tokią skrynią turi J. Toliušienė iš Eržvilko.

Ornamentikoje, kaip jau buvo pastebėta, vyrauja augali
niai motyvai, paprastai puoduose augančių ar įmerktų 
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gėlių kerai. Dažniausias, kaip ir Užnemunės bei Žemaitijos 
skrynių puošyboje, yra lelijos motyvas. Jos žiedas tapomas 
įvairiai: kartais jis būna daugiau realistiškas, o kartais la
bai stilizuotas, vos beatpažįstamas. Tai priklauso nuo viso 
augalo vaizdavimo būdo. Be lelijų, būna rožių, saulučių. Ki
tos gėlės sunkiai beatpažįstamos, mena narcizus, jurginus. 
Savotiškas Eržvilko skrynių puošybos bruožas yra tai, kad 
čia tas pats augalas dažnai žydi kelių rūšių žiedais (taip 
ištapyta apie pusė visų tyrinėtų skrynių). Žemaičiuose 
aiškiai vyrauja vienos rūšies gėlės, o Užnemunėje įvairia- 
žiedžio augalo motyvas, būdamas kiek dažnesnis negu Že
maičiuose, vis dėlto pasitaiko žymiai rečiau, negu Eržvilko 
apylinkėse.

Be aiškiai vyraujančių augalinių motyvų, Eržvilko skry
niose pasitaiko kryželių, saulės simbolių, žvaigždučių. Įdo
mu pastebėti, kad šiose apylinkėse, kaip ir Užnemunėje, ant 
skrynių netapomi paukščiai

Pažvelgus į dažną Eržvilko skrynią, akį patraukia tašku
čiai, brūkšneliai, puslankėliai, kryputės. Jais žymimos ne 
tik laukų ribos, marginami priekinės sienelės pakraščiai ar 
antvožo kraštas, bet jie panaudojami ir vaizduojant pačius 
augalus. Būna, kad augalo stiebo liniją sudaro taškučių eilė. 
Dar dažniau augalo stiebai, žiedai ir lapai aptaškuojami iš 
abiejų pusių. Tas aptaškavimas vaizduojamąjį augalą daro 
labai savotišką, žiburiuojantį, o visą skrynią tikrai „margąja 
skrynele". Tačiau kai smulkus marginimas tampa nesaikin
gas (tokie atvejai nėra dažni), jis daro skrynią nelabai 
gražią, pasigendame suvalkietiško santūrumo arba žemai
tiško vešlumo. Tas pats taškučių ir brūkšnelių pamėgimas 
(neretai iš taškuotų apskritimų formuojamas visas gėlės 
žiedas) siejasi su geometriniu augalų traktavimu. Augalų 
vaizdai neretai grafiški. Grafiškumas pasireiškia tuo, kad 
augalo stiebelį ir šakeles sudaro nestora, tačiau ryški lini
ja, žiedus — kelių lygiagrečių linijų vingiai, o lapelius — 
maži vienos linijos vingeliai. Grafinis ir geometrinis pieši
nio traktavimas skrynių augalus kartais supanašina su mez-

1 Paukščių motyvas labai dažnas vidurio Lietuvoje (žr. A. Daniliaus
kas, J. Daniliauskienė, Karsakiškio apylinkės kraitiniai baldai.— 
„Kraštotyra", Vilnius, 1967). Jis neretai pasitaiko ir Žemaičiuose. 
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ginių (pirštinių, šalikų) ir audinių raštais. Apskritai Eržvilko 
apylinkių skrynių puošybai būdingi sausoki augalai, vidu
tinio stambumo, apysmulkiais lapeliais žiedai. Ryškių, gra
žiai riestų stiebo ir šakelių linijų, vidutinio dydžio žiedais, 
nedideliais lapeliais augalas kartais atrodo labai grakščiai. 
Šie augalų traktavimo bruožai ypač krinta į akis, palyginus 
Eržvilko skrynias su žemaitiškomis, kur keroja storastiebiai 
vešlūs augalaiL

Skrynių koloritas ramus, spalvų darna kartais labai graži. 
Antai skrynia, rasta Eržvilko ap., Garšvilų k. pas A. Toliušį, 
dažyta rudai, joje žali laukai, o laukuose — juodais stiebe
liais ir rausvai geltonais žiedais augalai. Skrynias mėgta da
žyti rusva spalva (jose dažniausiai būna žalios ar mėlynos 
spalvos laukai) ir žalia arba tamsiai mėlyna spalva (čia lau
kai raudoni, oranžiniai). Be to, eržvilkiškių skrynių prieki
nės plokštumos ir galų bei antvožo spalva kartais skiriasi, 
būna, kad skirtinga spalva dažomos kojų lentos. Augalai 
dažniausiai gelsvi, žalsvi, juodi, balti.

Apžvelgus Eržvilko apylinkių skrynių konstrukciją ir 
puošybą, galima padaryti tokias išvadas.

1. Eržvilko apylinkių skrynių konstrukcija iš esmės nesi
skiria nuo Užnemunės ir kitų vietų skrynių konstrukcijos.

2. Čionykščių skrynių puošyboje pasireiškia daugiau su
valkietiškieji ir mažiau žemaitiškieji bruožai.

3. Eržvilko skrynių puošyba turi specifinių bruožų, ku
riais laikytini: dažnai augalinis raštas aprėminamas, kai jo 
fono spalva nesiskiria nuo visos plokštumos spalvos; vaiz
duojamas įvairiažiedis augalas; vidinė antvožo pusė puo
šiama tapyba; augaliniai motyvai traktuojami geometriškai 
ir grafiškai.

DARŽELIAI — SODYBŲ PUOŠMENA

LILIJA KUDIRKIENĖ

Eržvilko apylinkėse apžiūrėjome Čepaičių, Dirvonų, Garš
vilų, Eržvilko, Lentinės,Pagirių, Rimšų, Rudžių kaimų ir Erž
vilko miestelio sodybas, norėdami patirti, kaip eržvilkiškės

1 Kelios skrynios su nutapytais gana vešliais augalais rastos Balandžių k. 
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moterys puošia savo sodybos aplinką, kiek iki mūsų die
nų išlikęs gėlių auginimo darželiuose paprotys. Klausy
damiesi prisiminimų, bandėme įsivaizduoti, kokie tie dar
želiai yra buvę prieš kelias dešimtis metų. Mums rūpėjo, 
kokias gėles augina eržvilkiškės, kokiais vardais jas vadi
na, kurias labiausiai brangina ir myli. Be to, buvo įdomu 
sužinoti, kokios gėlės eržvilkiškių laikomos vaistingomis.

Sodybos šiose apylinkėse nemažos, apjuostos tvorų, ato
kiai viena nuo kitos išsidėsčiusios, laukų platybėse iš toli 
matomos — teisingiau, iš toli matyti sodybas apaugę me
džiai.

Didelė dalis mūsų aplankytų sodybų nebe naujos, įsikūru
sios dar praėjusiame šimtmetyje. Jų šeimininkės sakosi dar
želius jau čia radusios. O atitekėjo daugelis prieš 40— 
60 metų. Ne viena moteriškė parodė, kokio didumo tas dar
želis senovėje buvęs. Tik gėlių, girdi, dabar nė pusės nebesą, 
kiek kadaise visokių augindavusios. Tačiau dažna sena šei
mininkė ir šiandien turėjo kuo pasigirti. Didžiausi, gražiau
si, rūpestingiausiai prižiūrimi darželiai — 84 m. P. Žičkienės, 
59 m. V. Valinčienės iš Garšvilų, 73 m. Gudavičienės iš Če
paičių, 69 m. M. Sabonienės iš Rudžių, 40 m. J. Druktenie- 
nės iš Pagirių, 78 m. M. Steponaitytės, 65 m. Ag. Gudaitie
nės iš Eržvilko miestelio, 69 m. J. Toliušienės iš Eržvilko 
k.— vis nebe jaunų moterų. Tikrą gėlių karaliją radome 
65 m. L. Janušienės sodyboje Pagirių k.— nieko panašaus 
iki tol ir vėliau neteko matyti. Čia nėra kokio nors atskiro 
darželio: darželis — tai visas didelis kiemas. Kiemas netai
syklingos trapecijos formos. Visi jo pakraščiai — palei tvo
ras — apsodinti aukštomis gėlėmis. Priešais trobos langus 
kieme — kelios apvalios vešliai žydinčios lysvelės. Kiemas 
visas retai prisodintas medžių ir jaunų medelių, ir kiekvie
ną jų juosia gėlių ratukas: didesnis medis, didesnis ir ra
tukas. „Negi, pasodinęs medį, pliką laikysi",— sako šeimi
ninkė.

Jaunų moterų, merginų, taip mylinčių gėles, sunku rasti. 
Vyresnieji sako: jaunimas dabar ar prie knygos, ar prie šo
kių daugiau linkęs, tai vis jam laiko nėra. (Negi seniau 
žmonės mažiau dirbdavo, mažiau šokdavo? Norisi pakartoti 
L. Janušienės žodžius apie savo jaunystę: „Tarnaudama, kur 
nebuvo darželio, naktim pasidarydavau"). Tiesa, dabar daug 
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jaunų žmonių po miestus išvažinėję, bet ir kurie likę, vis 
girdi: ,,Dukros jurginai, apžiūrėjims — mamos" (Pagirių k.). 
Arba: „Kol dar marčios nebuvo, rundiną didelį (darželį) su- 
kasdavau, kaupą supildavau, ant viršaus žirniukų, pakraš
čiais žemčiūgų — gražu ir kvepia.. . Marti kai atėjo, sako, 
išart geriau. . . Išarė, bet nei sėjo ko, taip ir stovi. . 
(Garšvilų k.). Gal ir nėra prasmės norėti, kad mūsų kartos 
moterys, merginos darželiams teiktų tokią pat didelę reikš
mę, kaip jų motinos ir senelės, tačiau būtų gaila, jei po ke- 
lerių metų dar padaugės sodybų be jokio žolynėlio. Tokių 
sodybų ir dabar nemaža matėme. „Kas iš to, kad ir pasėsi,— 
pasakė mums vienuose namuose,— gyvuliai vis tiek išmins." 
Žodžiu, kad norėsi šunį mušti, tai ir lazdą rasi.

Miestely šiuo atžvilgiu apleistų sodybų nematyti. Čia net
gi prie nebaigto statyti, dar negyvenamo namo matėme 
darželį. Ir ne šiaip kokią lysvelę gėlių prisodintą, o tikrą 
gėlyną. Tikriausiai reikia sutikti su kai kurių eržvilkiškių 
nuomone, kad miestelyje svarbus veiksnys yra ir tam tikra 
konkurencija: namai arti vienas kito, kiekvienas kiemas 
visiems kaip ant delno — kuri šeimininkė norės pasirodyti 
prastesnė? Tuo tarpu kaimų sodybos išsiskirsčiusios, dažnai 
tolėliau ir nuo kelio, tad čia gėlių auginimas, darželio prie
žiūra priklauso nuo šeimininkės pomėgio, tradicijos.

Pasitaiko sodybų, kur gyvena po dvi šeimas. Nė viena 
šeimininkė nenori darželio tvarkymo perleisti kitai, todėl 
gėlės ir „teritorija" tokiu atveju visur pasidalijama: viena 
šeimininkė vienoje trobos pusėje, kita antroje, ir varžosi 
tarpusavy, kurios darželis gražesnis. Ir, matyt, tik kaip pra
laimėjusios apmaudą reikia suprasti kartais kaimynės 
adresu paleidžiamą repliką: „Kas daug gėlių sodina, tos 
daržai neravėti".

Ne visur galima tokia prabanga — du gėlynai toje pačioje 
sodyboje, bet ir tada, pasirodo, išeitį galima rasti: tame 
pačiame darželyje šeimininkės pasiskiria sau lysves. O jei 
viso labo ir tėra viena lysvė, ji dalijama pusiau: čia tavo, 
čia mano. Taip padalytų darželių matėme Rimšų kaime, pa
čiame Eržvilko miestelyje.

Kai kur teko matyti atskirą motinos ir dukters (ar duk
terų) darželį, bet čia, atrodo, jau visai kitas dalykas.
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Gėlių Eržvilko apylinkėse auginama įvairių — mes jų ma
tėme kokių 60-ies pavadinimų. Kaip ir daugelyje kitų Lietu
vos vietų, visų mėgstami jurginai, ir daug jų sodinama (kai 
kur jurginai vieni ir auga, jokių kitų gėlių). Pagal žiedų 
dydį ir žiedlapių formą jurginus eržvilkiškės net atskirais 
vardais vadina: suktinukai, korinukai, didieji verpliai ir pan. 
Beveik visose sodybose pamatysi nasturtų, rudų ir geltonų 
gvazdikų, kardelių (gladiolių), astrų, našlaičių. Daug augi
nama žieminių gėlių — bijūnų, flioksų. Ir rūtų čia sėjama 
nemaža — bent jau palyginus su kai kuriomis Aukštaitijos 
apylinkėmis. Įdomu, kad niekur neteko matyti rezetų, žie
minių jurginų. Ir diemedį tik bene vienoje sodyboje užti
kome.

Daugelį darželio gėlių eržvilkiškiai vadina savaip: dedeš- 
vą — pamatine rože, flioksus — karkliukais, kurpeles — ba
jorais, dominykais, murinais, levažandžius — levanasriukais, 
našlaites — našlikėm, nasturtas — žemčiūgais, saulutes — 
sakratom, smidrą — sparu, tują — česu ir t. t. Daugelis tų pa
vadinimų, be abejo, pažįstami visoje Žemaitijoje ir plates
nėje Lietuvos teritorijoje, tačiau kai kurie, norėtųsi manyti, 
yra vietos gėlių augintojų sugalvoti: blizgutės (kosmėjos), 
nijolės (gladiolės), panelė (sinavadas) ir kt. Teisybė, ribą čia 
kol kas sunku nustatyti, reikalingi tolesni tyrinėjimai.

Natūralu, kad ir apie Eržvilką ne visų auginamų gėlių 
vardus žino. Yra nemaža ,,bevardžių" gėlių, o dažniausiai 
tokias pagal panašumą į kitas gėles vadina ramulėm, rožy
tėm, alyvom, eglikėm, jurginukais, linukais, nors tais pa
čiais vardais vadina ir tikrąsias alyvas, jurginus, linelius 
(panaši tendencija pastebima ir kitose Lietuvos vietose). 
Ne ką kita byloja ir tokie pasakymai: „Čia jastrės: ramulėm 
irgi jas vadin, ale jastrės" (t. y. astrai)—Čepaičių k. arba: 
„Lovelės krašte tai balandos, burnotai (o galai žino, kaip 
juos vadini)".

Moterys labai mielai mini, kokie jų darželiai būdavę se
novėje: „Kol pana buvau, tai auginau (gėlių) razniausių —- 
dabar nėra tokių". Seniau daugiau augindavę dedešvų, leu- 
konijų, zinijų, piliarožių („rožikių palšų ir baltų, ir su dry- 
žiukais"), razetų. Sako — gladiolės esančios naujos gėlės, ir 
jurginai seniau tik „paprasti"—smulkiais žiedais — buvę. 
„Rūtas augindavom — tai pagrindinės strujų prastrujų gė
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lės", „Rūtos tai jau nuo senovės", „Branginom panavijas ir 
rūtas"—dažnai užgirsi. Nors klausinėjamos moterys neretai 
ir taip sako: „Neturiu pasiskyrus, kuri geresnė, visas my
liu", „Visas mylėjau — visos gražu ir gerai", „Visos lygios 
buvo". Pasitaikė ir tokių pasakymų girdėti: „Mėtos tai ne
buvo gėlės — žolė", „Aš razetų nemėgdavau — kam rupkės 
po jom guli".

Gėlių lysvelių forma šiose apylinkėse nėra išmoninga: 
dažniausiai lysvės keturkampės, labai dažnai siauros ilgos 
(„Lovelė kai ūlyčikė — ilga",— pasakė viena garšviliškė). 
Rasi jų ir apskritų (rundinų), kvadratinių. Pasitaiko vienas 
kitas trikampis, pasaga, bet jau labai retai. Beje, lysvių 
formą kai kur nulėmė darželiui skirtas plotas, sakykim, tri
kampis tarp gatvės ir įžambiai pastatyto namo (Eržvilke).

Kai kur nėra aiškaus skirtumo tarp gėlių darželio ir dar
žo: kur ilgų daržo lysvių galai prieina prie trobos, prisėta 
(ar prisisėję) gėlių — štai jums ir darželis (kai kuriose so
dybose Rudžių, Lentinės, Rimšų k., Eržvilko mst.). Dažnai 
tarp gėlių pamatysi įsodintą sėklinį buroką, pasėta morkų 
ar agurkų, o serbentų krūmeliai keroja daugelyje darželių. 
Bendra daržo ir gėlių darželio ar bendra sodo ir darželio 
tvora — labai dažnas dalykas.

Aptveria darželius ne visur. Tvoros ir tvorelės seniau bū
davo statinių, o dabar štakietų (statiniais eržvilkiškiai vadi
na pintą iš nugenėtų eglišakių ar kitokių žabų, o štakie- 
tais — vertikaliai sukalinėtų apvalių ar plautinių pagaliukų 
tvorelę).

Kadaise, kai žmogus buvo toli nuo vaistinės ir daktaro, 
buvo gydomasi ir laukų žolelėmis, ir darželio gėlėmis. 
O dabar —„Sako, visos gėlės vaistingos, ale nežinai, nuo 
ko...“. Vyresnės moterys pagalvojusios dar gali pasakyti, 
kokias ligas gydo rūtos, nasturtos, pinavijos, šaltmėtės, me
detkos, bet dažniausiai pirktus vaistus geria, o žolelių ad
resu kartais pasigirsta ir skeptiškesnis žodis: „Cesas nuo 
dantų vaistai. Ale aš išsiviriau, nepadėjo". „Rūta nuo pilvo 
skaudėjimo, sako, bet aš nežinau". Žodžiu, kai nebereikia, 
ir baigiama užmiršti.
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LIAUDIES MEISTRAI

ANTANAS STRAVINSKAS

Eržvilko apylinkėje visada buvo ir dabar yra daug gabių 
ir talentingų žmonių1—tai plačiai išgarsėjęs muzikantas ir 
dievdirbys J. Balsaitis-Drugelis iš Užakmenių k., jo brolis — 
kalvis Ant. Balsaitis iš Eržvilko k., kalvis P. Pratapas iš Ba
landžių k., technikas, muzikantas ir muzikos instrumentų 
dirbėjas Ant. Gaižauskas iš Palabaukščių k., menininkas ir 
mechanikas St. Toliušis iš Garšvilų k., nagingas stalius, 
muzikantas, kalvis St. Sabonaitis iš Rudžių k., kalvis 
Pr. Adomavičius iš Kulvertiškės k., kalvis K. Lukošius iš 
Kuzių k., kalvis J. Zdanavičius iš Bacių k., sumanūs kalviai 
St. Adomaitis, Ant. Granaveckas ir meistras Ant. Janušas, 
geras batsiuvys J. Brazas iš paties Eržvilko. Suprantama, 
šiame straipsnyje plačiau galima paminėti tik vieną kitą iš 
jų. O kiek dar nepaminėtų ar net visai pamirštų, dabar jau 
nežinomų meistrų, kurie nutapė Pašaltuonio stacijas ar nu
kalė geležines saulutes, padirbo šimtus kraičio skrynių.

1 Straipsnis parašytas, remiantis Vilniaus valst. V. Kapsuko universiteto 
bibliotekos rankraščių skyriuje (toliau VVU MB RS, f. 81, Nr. 204, 4—59 1.) 
esančia medžiaga ir autoriaus tyrinėjimais ekspedicijos metu.

2 P. Dundulienė, Eržvilko apylinkės liaudies meistrų kūryba.— „Švie
sa" (Jurbarkas), 1966, rugpiūčio 11 d.; VVU MB RS, f. 81, Nr. 204, 4 1.

Vienas žymiausių XIX a. Eržvilko apylinkėje gyvenusių 
liaudies menininkų buvo dievdirbys Jonas Balsaitis- 
Drugelis1 2. Žmonės pasakoja, kad jis buvęs mažo ūgio 
ir labai judrus, todėl pramintas Drugeliu. Dabar jo tikrosios 
pavardės niekas beveik ir nebeprisimena, o Drugelį — dar 
daugelis šios apylinkės žmonių žino bent iš pasakojimų.

J. Balsaitis-Drugelis gyveno Užakmenių (Garšvilų) k. Ir da
bar buvusios jo sodybos vietoje tarsi amžini sargybiniai tebe
stovi aukšti, gražūs medžiai. Nedidelė tai buvo sodybėlė. 
Tačiau jos šeimininko rankų iš tiesų būta auksinių.
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Nuo pat mažens, o ir paūgėjęs, ganydamas bandą, busi
masis skulptorius mėgo muziką, pasidirbo smuiką \ droži
nėjo ,,žmogiukus", gal kiek panašius į kaimynus1 2. Ir ne 
tik figūrėles jis drožė. Padarydavęs labai gražias pypkes: su 
žalčiukais, velniukais. O ypač gerai darydavęs buožes me
džiokliniams šautuvams, todėl atvažiuodavę pas jį užsako
vai net iš labai toli. Jeigu šautuvo buožę padarydavęs 
Drugelis, tai ir pats šautuvas taiklesnis buvęs.3

1 J. Gudavičius. Iš mūsų muzikos praeities.—„Muzika", 1925, Nr. 11— 
12, 224 p.

2 Iš tėvų pasakojimų prisimena M. Tamašauskienė, g. 1922 m.
3 Iš tėvų pasakojimų prisimena O. Juškytė, g. 1912 m.
4 Pagal A. Striauko tėvų pasakojimą ir jo paties prisiminimus.

Deja, nei pirmųjų Drugelio žmogiukų, nei pypkių ar šau
tuvo buožių ekspedicijos metu jau niekur nepasisekė aptik
ti. Jis garsėjo ir kaip ,,dievukų" drožėjas, koplytėlių dir
bėjas, artimesnių bažnyčių bei koplyčių puošėjas.

Vienu iš pačių įspūdingiausių jo sukurtų paminklų reikia 
laikyti koplytėlę, darytą apie 1840 m. Juozo Striauko atmi
nimui Eržvilko bažnyčios šventoriuje.4 Ši koplytėlė susidė
jusi iš 4 pertvarų ir turėjusi du aukštus. Kiekvienoje iš tų 
pertvarų buvo po vieną ar dvi statulėles: šv. Jurgis, šv. Izi
dorius, šv. Agota ir daugelis kitų figūrų. Iš viso koplytėlė
je buvę apie 20 skulptūrų. Drugelio skulptūros pasižymi for
mų paprastumu, apibendrinimu ir lakoniškumu. Joms būdin
ga nežymi barokinio stiliaus įtaka. Daugelis Drugelio darbų 
pasižymi kompoziciniu santūrumu, ramumu, netgi sta
tiškumu. Tuo tarpu šv. Jurgio siužetą: riteris nudobia slibi
ną ir išgelbsti mergelę Aleksandrą, liaudies menininkas per
teikia skirtingai nuo kitų darbų. Šios skulptūrinės grupės iš
liko tik viena dalis — riteris, užmušantis slibiną. Gana griež
tai išlaikytoje rombinėje kompozicijoje žirgas, pašokęs 
į viršų, dinamiškai besiveržiantis į priekį, tarsi triumfuoja 
drauge su riteriu. Plačiai išsiskleidusi, Jurgio pečius den
gianti skraistė dar labiau sustiprina dinamiškos kovos įspū
dį. Tačiau ir čia mes nepastebime pernelyg išlankstytų, 
įmantrių barokinio stiliaus linijų, būdingų bažnytinio meno 
kūriniams. Daugeliui Žemaitijos liaudies skulptorių ypač 
buvo artimas ir mėgstamas šv. Jurgio siužetas. Matyt, tai 
neatsitiktinumas. Juk, lietuviai, o ypač žemaičiai, ilgus 
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amžius grūmėsi už gimtosios žemės laisvę. Kaip rodo gausios 
archeologinės iškasenos (karių ir žirgų įkapės), lietuvis ka
rys yra neatsiejamai suaugęs su savo mylimu draugu ir bi
čiuliu— kovos žirgu, todėl, matyt, ir liaudies skulptorių 
pamėgtas siužetas asocijuojasi su žiląja mūsų krašto praei
timi, ilgaamžėmis liaudies tradicijomis.

Eržvilko kapų koplyčios ir Varlaukio bažnyčios interje
ro puošyba, matyt, jau kiek vėlyvesnė, sudėtingesnė. Joje 
jaučiama žymiai didesnė barokinio ir klasikinio stiliaus įta
ka. Nors Drugelis, kaip teigia žmonės, buvęs bemokslis ir 
beraštis, vis tik sugebėjo išmokti ir kūrybiškai panaudoti 
sudėtingas pasaulietiško ir bažnytinio meno formas.

Įdomus prisiminimas yra išlikęs apie jo mirtį. Drugelis 
buvo sumanęs pastatyti nepaprastą vėjinį malūną, sukamą 
ciungu, t. y. skersvėju, bet jam nepasisekę, todėl jis sunkiai 
susirgęs. Ilgai gydėsi, bet niekas negelbėjęs. Netgi vieną 
savo darbo skulptūrėlę dovanojęs kažkokiam „gydytojui"— 
vengrui. Bet ir tai negelbėję. Taip Drugelis ir pasimiręs. 
Jonas Balsaitis-Drugelis mirė 1899 metais1 ir palaidotas 
Eržvilko kapinėse. Tačiau jo kapo surasti nepasisekė.

1 Civilinės metrikacijos archyvo išrašas.
2 WU MB RS, f. 81, Nr. 204, 10—13 1.

Balsaičių gabumus paveldėjo vaikų vaikai. Antai, Jono 
proanūkis Juozas Statkus (1906—1965) buvo tapytojas.

Visai kito pobūdžio liaudies menininkas Antanas Gai
žauskas1 2, g. 1894 m. Eržvilko valse., Palabaukščių k.

Vyresnis brolis Jonas ir Antanas vos kelių metukų liko 
našlaičiais, nes tėvai iškeliavo Amerikon „laimės“ ieškoti. 
Išvažiavo ir nebesugrįžo. (Dabar jie jau mirę).

Anksti, vos 6—7 metų Antanas kartu su broliu jau ga
nė gyvulius. Tačiau abudu atkakliai veržėsi į savarankišką 
gyvenimą. Jonas pradėjo mokytis kalvystės pas Adomaitį — 
Bimbilinėje (Kulvertiškėje), o kiek vėliau — Antanas pas 
garsiausią plačioje apylinkėje kalvį Gaižauską, gyvenusį 
Skaudvilėje. Pasimokęs vienerius metus (užmokėjo 15 ca
ro rublių), išėjo tarnauti kučierium į Kulvertiškės dvarą. 
Visam gyvenimui pamėgo arklius. Deja, pirmasis pasaulinis 
karas, vokiečių okupacija privertė Antaną mesti pamėgtą 
darbą. Jis tarnavo bernu, o paskui ir padieniu darbininku.
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1919 m. su savo trakėnų veislės žirgu „Sabalu" išėjo atlikti 
karinę tarnybą. Antanas ir dabar, jo žodžiais tariant, į Tau
ragę ar į Jurbarką mieliau važiuotų gražioje brikelėje nei 
„Volgoje".

Pagaliau nebuvo to „ant svieto", ko Antanas nemėgo: ir 
žmones, ir muziką \ ir gyvulius.

Grįžęs iš kariuomenės, jis perėmė iš brolio nuomojamą 
kalvę, įrankius ir pats pradėjo kalviauti. 1924 m. vedė Oną 
Pakutinskaitę. Sekančiais metais, Sarapiniškių kaimą skirs
tant į vienkiemius, žmona gavo 2 ha paso gos plyname lau
ke. Dabar šioje vietoje yra viena gražiausių Jurbarko ra
jone sodybų.1 2

1 Apie jo muzikinius gabumus rašo S. Skrodenis, žr. 67 p.
2 V. Milišauskas. Gražiausios sodybos šeimininkai. —„Šviesa" (Jur
barkas), 1966, rugsėjo 13 d.
3 Z. Didžiulis, Gražiai gyvena meistras Antanas.—„Šviesa" (Jurbarkas), 
1965; birželio 17 d.

Jau 1928 m. Antanas pirmiausiai pasistatė kalvę, į kurią iš 
gimtinės parsigabeno įrankius ir ten pat apsigyveno. Vie
name kalvės gale dirbo, o kitame gyveno. Dieną dirbo kal
vėje, o naktį rentė gyvenamąjį namą ir jau 1930—1931 m. 
galutinai jį baigė. Į namą tekėjo vanduo A. Gaižausko su
konstruotu ir įrengtu vandentiekiu.

Nebuvo kalvio, šaltkalvio, staliaus ar net mūrininko dar
bų, kurių A. Gaižauskas nemokėtų ar nesugebėtų padaryti.

Beveik visus savo darbo įrankius nuolat tobulindavo arba 
sukonstruodavo naujus. A. Gaižausko kalvė — tai moderni 
mechaninė dirbtuvė su daugeliu ir įvairių darbo įrankių. 
Apie 1937 m. jis vienintelis šiose apylinkėse pradėjo naudo
ti autogeną — metalo suvirinimo aparatą.

1941 m. A. Gaižauskas dirbo Tauragės MTS, kurią kiek 
vėliau perkėlė į Batakius. 1948—1949 m. jis dirbo Eržvilko 
kooperatyvinio ūkio mechaniku. Tada aptarnavo Būdų ir Kul- 
vertiškių punktus, o nuo 1949 m. rudens pradėjo dirbti Da
riaus ir Girėno, vėliau — Pašaltuonio kolūkyje.

Nors A. Gaižauskas jau nuo 1965 m. yra pensininkas, ta
čiau ir dabar, reikalui esant, visada padeda kolūkiui.

Jurbarko rajono laikraštyje „Šviesa" taip apie jį rašoma: 
„Kolūkio kalvis, šaltkalvis, mechanikas ir viskas kas tik norit, 
jei tik reikia ką nors sugalvoti, padaryti, patarti".3 Jis nei 
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dieną, nei naktį neatsisakydavo eiti dirbtuvėn, o po valan
dos kitos sustojusi mašina, kombainas, traktorius, elektro- 
motoras ar dizelinis variklis vėl atgydavo. Toks niekada 
nepavargstantis yra meistras Antanas Gaižauskas.

Antano Granavecko tėvas kumečiavo Kulvertiš- 
kėje, dirbo pusininku. Buvo išvykęs į Ameriką. Garsiosiose 
Čikagos skerdyklose užsidirbęs pinigų, 1921 m. grįžo į Lie
tuvą, nusipirko 10 ha ūkelį Baužaičių k. ir kuliamąją mašiną.

Antanui tada buvo 11 metų. Jis lankė Eržvilko pradinę 
mokyklą ir baigė 4 skyrius. Mokslas sekėsi (per 3 mėn. bai
gė 4-tą skyrių), bet nebuvo lėšų, todėl teko pelnytis duonos 
kąsnį Kulvertiškėje prie įvairių darbų: su arkliais ir prie 
gaterio. Mokėsi staliaus amato, bet nepatiko.

Kai vyresnysis brolis Stasys Baužaičiuose pasistatė kalvę 
(jam tėvas už 500 litų nupirko gerus įrankius), tai Antanas, 
dirbdamas lauko darbus, padėjo broliui: kasdien po 1— 
2 vai. iš ryto, po 2—3 — per pietus pliekė kūju. Beveik po 
dvejų metų, broliui išvykus į Klaipėdos kraštą, pradėjo 
dirbti savarankiškai. Kalė geležines akėčias, kurias Eržvilko 
pirklys Zarkinas pardavinėdavo savo krautuvėje. Kalė nau
jus plūgus. Mėgo kaustyti naujus ratus, roges, bet ypač jam 
patiko taisyti pjaunamąsias mašinas. Teko taisyti ir kulia
mąsias.

1937 m. jis vedė ir persikėlė gyventi ir dirbti į parapijos 
kalvę. Žemė priklausė klebonui, todėl už 18 arų žemės ir 
butą A. Granaveckas atlikdavo visus kalvystės darbus kle
bonui nemokamai (maždaug už 400—700 lt. per metus).

Prieš antrąjį pasaulinį karą A. Granaveckas daugiausia 
aptarnavo aplinkinius valstiečius. Darbo užteko.

Pas A. Granavecką mokėsi ir dirbo ,,gizeliais“ A. Butkus 
iš Dirvonų k., A. Šimkus ir Dūdlaukio, J. Zaronas iš Pabal- 
čių k., St. Svalkinas iš Adakavo ir kiti. Pastarasis buvo bai
gęs arklių kaustymo kursus kariuomenėje, todėl jam „meis
teris" Antanas mokėjo po litą per dieną ir davė maistą.

Kalvis A. Granaveckas ir jo mokiniai dirbo kalvėje vi
dutiniškai po 12 vai. per dieną. Su mokiniais ir gizeliais su
gyveno draugiškai, niekada jokių piktumų nėra buvę, nes 
meistro būdas geras: linksmas, nepriekabus. Mėgdavo išger
ti, todėl ir darbymečių metu dažnai nupirkdavo alaus, limo
nado. Vaišindavosi visi — ir meistras ir jo mokiniai. Pri



175

imant ir išleidžiant mokinius, meistras taip pat keldavo kuk
lias vaišes — tai būdavo arba mokinio, arba būsimo kalvio 
„krikštynos". Gerai dirbusiems A. Granaveckas dovanodavo 
šiuos įrankius: „ugnines" reples, arklių kaustymo reples — 
apcūgas, nagų kirstuvą ir drožtuvą, o ypač gabiems moki
niams pridėdavo šiurpštoką ir ventiliatorių.

Įdomu pažymėti, jog kalvis A. Granaveckas mokestį už 
darbą imdavo diferencijuotai: sakysim, tokio paties plūgo 
nukalimas stambiam ūkininkui kainavo 40 lt., o vidutinio
kui ar smulkiam — 30 lt., akėčių — atitinkamai 20 ir 15 lt., 
o darbinių ratų apkaustymas svyravo nuo 50 iki 35 lt. Iš 
kai kurių stambesnių valstiečių kalvis paimdavo vos ne dvi
gubai, nes paprastai už darbą jie atsilygindavo metų gale 
natūra ir pinigais.

Atkūrus Lietuvoje tarybinę santvarką, A. Granaveckas 
aktyviai įsijungė į naujo gyvenimo kūrimą. Pačiais sunkiau
siais pokario metais (1945—1949) su ginklu rankose jis liau
dies gynėjų gretose padėjo įtvirtinti naują gyvenimą. Ret
karčiais dirbo kalvėje, taisė liaudies gynėjų ginklus. Keturis 
kartus mirtis jam žiūrėjo į akis, tačiau geroji lemtis buvo 
jo pusėje.

Nuo 1949 m. A. Granaveckas vėl dirba sunkų kalvio dar
bą. Laisvalaikiu prižiūri dar 1946 m. pasodintą sodelį.

A. Granaveckas yra apdovanotas medaliu „Už šaunų dar
bą Didžiajame Tėvynės kare", o taip pat Lietuvos TSR sau
gumo komiteto padėka Tarybų Lietuvos 25-mečio proga.

Galima neklystant tvirtinti, jog Antanas J a n u- 
šas1—tai devynių amatų meistras: jis remontuoja laikro
džius, taiso radijo aparatus, akordeonus, o dar visai nese
niai dirbo bidonus, pilstytuvus, skardines (blėkas) kugeliui 
kepti, plačiai garsėjo kaip geras skardininkas. Ir tai būta 
ne paprasto skardininko, o tikro menininko: skardos kirpė
jo ir pynėjo, namų puošėjo.

A. Janušo tėvas Dominikas mirė 1953 m., eidamas 
76-tuosius metus. Jis su šeima (3 sūnūs ir 2 dukterys) gyve
no Ariogaloje, Josvainiuose ir kitur. Nors buvo gabus sta
lius, kubilų dirbėjas ir račius, tačiau jį ir jo šeimą lydėjo 
samdinio dalia.

1 WU MB RS, f. 81, Nr. 204, 20—23 1.
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Vyriausias brolis Petras, dabar gyvenantis Kaliningrade, 
taip pat turi „auksines rankas": daug metų jis dirbo maši
nistu, o reikalui esant — kalviavo.

Samdinio — piemenuko, o paskui pusbernio dalią patyrė 
ir Antanas. Jo lūpomis kalba liaudies patirtis ir išmintis: 
„Kai pusbernis yra —berno nesamdo" arba „Pusbernio al
ga, berno darbas".

Iš pat jaunumės Antaną traukė „prie geležų". Būdamas 
16—17-kos metų pradėjo mokytis kalviauti Eržvilke pas 
J. Celkų, turėjusį kalvę prie Skaudvilės kelio.

Antanas pasirodė gabesnis už savo mokytoją: nors buvo 
sutarę mokytis 2 metus, bet jau po 3 mėnesių klausė 
meistrą, ką dar reikėtų išmokti. „Dirbk toliau — pamatysi"— 
sakė Celkus. Bet ir po dviejų mėnesių nieko „mandriau",— 
prisimena A. Janušas.

Tada nutarė „eiti mokslus" pas stogdengį-skardininką 
E. Rotmoną, gyvenusį Eržvilke. Rotmonas turėjo net 5 dar
bininkus. Kitiems mokėjo po 3 lt. per dieną, o A. Janu- 
šui — 1 lt. ir davė maistą.

Apie 1927 m. J. Girdzijauskis iš Vadžgirio pasikvietė An
taną apdengti skarda jaujos stogą. Netgi nupirko įrankius. 
Taip A. Janušas pasidarė skardininku profesionalu. Stogus 
dengė dar ir po antrojo pasaulinio karo: apdengė Eržvilko 
mokyklą, Skaudvilės taiybų rūmus ir daugelį kitų pastatų.

Nuo 1947 m. dirbo Eržvilko radijo mazgo prižiūrėtoju ir 
vedėju, o nuo 1951 m. iki 1953 m. Skaudvilės radijo maz
go techniku.

A. Janušas, pamilęs skardininko darbą, iš meistro Rotmo- 
no išmokęs dirbti kvarbatkas, papuošė daug gyvenamųjų ir 
kitokių pastatų. Bene pats įspūdingiausias jo darbas yra bu
vusio Eržvilko pašto papuošimas karpyta skarda ir lietaus 
nutekamaisiais vamzdžiais. Jis papuošė ir buvusią ambula
toriją (dabartinį S. Barčausko gyvenamąjį namą). Šių namų 
puošyboje panaudoti tokie skardos kirpimo ir rišimo ele
mentai: įvairių dantukų, lapelių supynimas ir kiaurapiūvis 
kupolas prie lietaus vamzdžių.

Šio amato iš A. Janušo mokėsi J. Beištaras. Jis 1933 m. 
gražiai papuošė kalvio P. Adomavičiaus gyvenamąjį namą 
Kulvertiškėje.



J. Banaitis apie 1935 mjCVA, f. 391, ap. 1, b. 683,1. 1)



Taip atrodė gimtasis J. Banaičio namas. Rekonstrukcija. 
Atkūrė mokyt. A. Striaukas

Išvaikščiotas kelias į mokslą



J. Banaitis—Lietuvos TSR kultūros ministras



J. Banaitis Riminių ir artimųjų tarpe apie 1963 m.

Gimtosios Šaltuonos pakrantės
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Taigi, Eržvilkas garsėjo metalo ir skardos meistrais. To
dėl neatsitiktinai, kai buržuazinė vyriausybė numatė užda
ryti Eržvilko vidurinę mokyklą, eržvilkiškiai siūlė įkurti 
skardos amato mokyklą Eržvilko miestelyje, tuo tarpu greti
mų apylinkių valstiečiai prašė įsteigti kitokio profilio ama
tų mokyklas.

Dabar A. Janusas daugiausia taiso laikrodžius, muzikos 
instrumentus ir kt.

Stasys Sabonaitis (Sabonas) gimė 1891 m., au
go Rudžių kaime. Jo tėvas Izidorius, atėjęs į žentus iš Ropy- 
nės k., statė namus, dirbo baldus, grojo smuiku. Izidoriaus 
Sabono šeimoje augo 4 sūnūs ir 3 dukterys. Visi broliai — 
Izidorius (vyriausias, jau miręs), Vincas, Stasys, Juozas ir 
sesuo Antosė — muzikantai. Jie groja įvairiais instrumen
tais ir sudaro plačioje apylinkėje garsią Sabonų šeimos ka
pelą, ypač gražiai grojančią senovinius vestuvinius maršus 4.

1 Apie tai plačiau rašoma S. Skrodenio str., žr. 65 p.

Stasys baigė tris skyrius Eržvilko pradinėje mokykloje. 
Gabaus būta vaikino. Dar ganydamas bandą, padirbdavo 
mergoms šliurikes net su pagražinimais, gėlikėmis. Mokėjo 
pinti krepšius, gražiai išpiaustinėdavo kultuves. Naktimis 
dirbo visokius namų apyvokos daiktus, o dienomis eidavo 
statyti gyvenamųjų ir ūkinių pastatų. Pats pasistatė visus 
savo ūkio trobesius.

Stasys yra pridirbęs,— jo paties žodžiais tariant,—,,šimtus 
grabų (karstų), bet meistru niekas nelaiko". Dar vaikystėje 
jis nubėgdavo į kaimyno J. Jankausko (gyvenusio anapus 
Šaltuonos) kalvę šio to nusikalti. Kartais žiemą jiedu pasi
darydavo ratus, roges, o vasarą jas apkaustydavo. Daugu
mą kalvio įrankių taip pat nusikalė pats.

Dar 1929 m. įsirengė mažą (3X3 m) kalvę „dėl savęs". 
Betgi teisingai vietos patarlė sako: „Kai dėl savęs, tai ir 
dėl kito". Nukaldavo įvairių smulkmenų ir kaimynams. Vė
liau kalė vasarinėje —„budkėje" ir tik neperseniausiai 
1964 m. kolūkis davė lentgalių, iš kurių ir pasistatė dabarti
nę kalvę (6X5 m.).

S. Sabonaitis aptarnauja Pašaltuonio kolūkio penktąją bri
gadą, dirba viską: pakausto arklius, sutaiso vežimus, maši
nas, grėbalkas. Kartais ir pavalgyti neturi kada. „Boba 
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šaukia pietų valgyti, o aš atsakau: tegul ataušta, palauk kol 
baigsiu".

Toks visada yra darbštus meistras, nuoširdus kaimynas ir 
gabus muzikantas Stasys Sabonaitis.

Netoli Eržvilko, Garšvilų k., gabaus ir sumanaus valstie
čio šeimoje 1919 m. gimė Stasys Toliušis. Jaunesnis 
brolis išmoko siūti, o Stasys liko daugelio amatų meistru. 
Mokslas jo neviliojo, o ypač jam įkyrios buvusios tikybos 
pamokos. Todėl ir tebaigęs vos 2 skyrius.

Eržvilkiškiai mėgsta sakyti: ,,Kiaulių neganęs — vyru ne
būsi". Todėl Stasio, kaip ir daugelio eržvilkiškių vaikų, dar 
anksti laukė kad ir negausi tėvo banda. Tačiau Stasiukui 
laikas bėgo greitai. Mat jau nuo 4—5 metų jis pradėjo lip
dyti iš molio visokius paukščiukus, žmonių figūrėles. Vė
liau jo ,,mokslą" perėmė sesuo ir brolis. Ir vis tik Stasys 
buvo gabiausias. Būdamas 10—11 metų, iš molio nulipdė 
,,veikiančią" arklinę kuliamąją mašiną. Kitas Stasiuko užsi
ėmimas— drožimas iš medžio. Ir ko tik jis nesugalvodavo, 
ko neprikurdavo. O už vis labiausiai mėgo gaminti žaislus. 
Tiesa, juos darydavo kiek grubokai. Mėgstamiausi siužetai 
buvo jumoristiniai: tai besibadantys avinai, varles ryjantis 
gandras, su velniu besispardanti giltinė ar muzikantų kape
la, traukianti maršą, tai vėl besipešančios moteriškės. Net 
blusa surado sau vietos Stasio kūryboje. Ji buvusi tokia di
delė, jog net ant žmogaus šokusi, o šis su kuolu nuo jos 
gynęsis. O kiek prigaminta tabokinių su gyvatukėmis — ir 
pats jų nesuskaičiuotų. Peleninė — rupūžė dar ir dabar per
skilusi teberiogso kamaros kampe.

Stasys neliko abejingas ir reikšmingiems politiniams bei 
socialiniams pertvarkymams, atkūrus Tarybų valdžią Lietu
voje. Dar ir šiandien gerai prisimenu įdomiai sukonstruotą 
maždaug tokio siužeto kūrinį: ponas, išvertęs didžiulį savo 
pilvą, guli aukštielninkas. Pasukus rankenėlę, buvę jo ku
mečiai, iš abiejų pono šonų su spragilais lygina tą didžiulį 
kalną. Maža to. . . tarp kojų amsi šuo. Kai vyrai pakelia 
spragilus, jis puola poną, o kai jie tvoja, jis atšoka.

Gaila, kad šių S. Toliušio darbų seniai nebeliko, o jis pats 
po antrojo pasaulinio karo tokiais ,,niekais" jau nebeužsi- 
ėmęs. Jį sužavėjo metalo darbai. Stasys pamažu tapo šalt
kalviu, mechaniku ir konstruktoriumi.
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1945 m. iš kalvio A. Granavecko jis pirko bormašiną, vel
tui gavo senus spaustuvus (šiurpštoką). 1946 m. pats pasi
darė nedideles geležies tekinimo stakles (medžio tekinimo 
stakles jau buvo pasidaręs prieš antrąjį pasaulinį karą); 
sriegtuvus pirkdavo parduotuvėse, o pačius sriegius, dar 
vadinamus bakius, taip pat pirkdavo arba pats pasidaryda
vo iš plieno. Tokiu būdu nagingos rankos padarė daug spy
nų, raktų; per pusmetį — medinį triratį, o paskui jau tik per 
vieną mėnesį padarė geležinį dviratį. Kiek vėliau jis pirko 
seną, sulūžusį motociklą, kurį suremontavęs ilgą laiką važi
nėjo. Šiandien S. Toliušis dažnai (beveik kasdien) svečiuo
jasi Eržvilko miestelyje. Pėsčias neina, o važinėja savo pa
ties sumontuotu motociklu, kuris jau esąs trečias ar ket
virtas.

Prie kuklaus S. Toliušio gyvenamojo namo stovi jo rankų 
kūrinys — teisingiau jo sukonstruotas sunkvežimis, t. y. ma
šina, kuri lyg nedidelis traktoriukas lengvai juda kaimo ke
liukais bei laukais.

Jis pasigamino ir medinį su priekaba triratį, kuriuo su
vežė trofėjines geležis, reikalingas vėjo malūno statybai. 
Malūnas buvo pastatytas ir ilgą laiką malė. Tik neseniai jis 
buvo nugriautas ir ekspedicijos metu jau neteko jo užfik
suoti.

Pabaigoje vėl norime pakartoti tą pačią mintį, nuo kurios 
pradėjome: Eržvilko apylinkėse, kaip matome, tikrai buvo 
ir yra daug gabių liaudies meistrų: menininkų, muzikantų, 
technikų, mechanikų ir kitų specialybių žmonių. Daug jų li
ko čia nesuminėta. Apie juos gal netolimoje ateityje surinks 
medžiagą vietos kraštotyrininkai.
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kaip

tėvai

kalbėjo

ERŽVILKIŠKIŲ TARME

ANTANAS BALAŠAITIS

Gimtoji kalba — mūsų kartai dažniausiai tai tam tikra tar
mė — glaudžiausiai siejasi su motinos vardu, neišdildomais, 
nuolat vis giliau. įprasminamais vaikystės ir jaunystės pri
siminimais. Giliausiai į sąmonę įsmigę motinos žodžiai — 
meilūs, švelnūs, prasmingi ir pamokantys — skamba visad 
gražiausiai ir neišdyla per ilgus mokymosi metus, gyve
nant ir dirbant toli nuo gimtųjų namų, ne savo tarmės ap
linkoje.

Kaip ir kiekvienas vaikas, taip ir aš pirmiausia išmokau 
gimtosios tarmės intonaciją, jos priegaidės, kirčiavimą. Mo
kykloje jų keisti nereikėjo. Kitus dalykus reikėjo iš knygų 
ir kitaip išmokti. Tą įgimtą jausmą, kad tėvų kalba gra
žiausia, mokymosi ir studijų metai dar labiau sutvirtino. 
Ne tik širdim, bet ir protu suvokiau, lietuvių kalbos grožį, 
jos senoviškumą ir vertę mokslui. Taip aš tapau kalbinin
ku — mūsų eržvilkiškių tarpe — retos specialybės atstovu, 
pradėjau dirbti didžiojo „Lietuvių kalbos žodyno" rengėju, 
kiekviena proga renku šnekamosios kalbos žodžius, posa
kius. Būdamas kaimiečių tarpe bet kuriame Lietuvos krašte 
ar parvažiavęs į gimtuosius namus, girdėdamas gyvąją lie
tuvių kalbą, nepakartojamai vaizdingą minčių reiškimo bū
dą, džiaugiuosi galėdamas visa tai užrašyti. Daugiausia 
kalbos pavyzdžių esu užrašęs iš savo gimtųjų Eržvilko apy
linkių. Remdamasis jais ir pateikiu čia pagrindinius įdomes
nius tarmės bruožus.
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Eržvilkiškių kalbą nuodugniai aprašyti reiktų daug vie
tos. Ir mokslui ji gal ne mažiau būtų įdomi už kitas lietuvių 
kalbos tarmes. Joje žemaičių tarmės ypatybės susimaišiu
sios su aukštaitiškomis, nes Eržvilkas yra pačiame pietry
tiniame žemaičių kampe. Eržvilkiškių (buvusio valsčiaus) 
kalba yra tam tikra raseiniškių žemaičių, vadinamųjų dūni- 
ninkų, šnekta, daugiau ar mažiau besiskirianti nuo gretimų 
apylinkių tarmių. Daugiausia ji skiriasi nuo pietinių ir ry
tinių kaimynų aukštaičių jurbarkiškių ir vadžgiriškių. Pa
upio ir Nemakščių šnekta šiaurės rytuose skiriasi nuo erž
vilkiškių savo tvirtapradžiais trigarsiais iel, ier, uol, uor, 
uom, uon, iem, ien (pielns, pierins, buolbes, tūor, svadien 
ir kt.) ir veiksmažodžių galūninių dvibalsių au, ai tvirtapra- 
dišku kirčiavimu (parvažiavau, buvai). Varlaukio ir Gaurės 
apylinkių tarmė šiaurėje ir vakaruose mažiausiai tesiskiria: 
kirčiuotų trumpųjų a, e nepailginimu (laps, mets, vaikelis) 
ir kitomis smulkmenomis (nupirksma, darysma).

Pagrindiniai eržvilkiškių kalbos bruožai gerai matyti ir iš 
tokio pokalbio atpasakojimo.

Šeimyna susieda u stala valgyt pytų i žiūr, ka nier dūnas. 
T levs i saka:

— Mūotin, atnešk dūnas iš kamaras.
— Ka nier.
— A tai jaū nier dūneles...
Eržvilko tarmės priegaidės ir kirčiavimas beveik nesiski

ria nuo literatūrinės kalbos. Kaip ir visi žemaičiai, eržvil- 
kiškiai dvibalsina ė, o Dvibalsius ie, uo vienbalsina kaip 
dūnininkai.

Iš kitų fonetikos dalykų minėtinas žodžių galūnių trumpi
nimas, galūninių balsių redukavimas ir pakeitimas. Varda
žodžių vardininkas sutrumpėja visu skiemeniu, išmetus 
trumpąjį -a-, pvz.: gers vaiks, sens ndms, šalts lalks, ilgs 
kels, neduors šū, murzins kačiūks, raugyts agufks, vėids 
markiets, vištininks, kiaulinihks, bet stiklas, šlapias, naūjes, 
daržas.

1 Tas dvibalsinimas nevienodas, kai kuriais atvejais, ypač nekirčiuotuose 
skiemenyse, nežymus. Tačiau nenorint apsunkinti straipsnio sudėtinga tran
skripcija, visais atvejais rašoma ie, uo.
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Pagal visiems žemaičiams būdingą dėsnį tarmėje trumpi
nami ilgieji nosiniai ir nekirčiuoti žodžio galo balsiai, pvz.: 
vienaskaitos galininke — visa laūka, pryš lytu, kaire aki 
skaūd, eik į pati gala; daugiskaitos vardininke — geras 
akis, visi sūnus išmiri, šnekus žmūonis.

Vietoje ilgųjų nekirčiuotų o, ė uždaroje galūnėje tariami 
trumpi a, e, pvz.: vielūstas ruopūtes nebūn tel miltingas; tai 
rybes kiaūles; tuokės raibas viščikes; lyg jau pluonesnes da- 
ruos debesis; paces geruoses; buvau, valgius šutynes; pytų 
ruoputynes pavalgiau, vakare ir pūrt kinkas (greit nusilpau); 
isivirtumiem da slyvaines kuošes; eisiu pri mašinas.

Nekirčiuoti atviros galūnės balsiai o, ė pakeičiami trum
pais a, i, e, pvz., tava valka prijiemi; типа šaki pdrlūža; 
kdrvi plampsa pryš lytu; i pasitaiki mat gaidys, ne vištati; 
kiaūli galieje padviest.

Trumpas kirčiuotas i tariamas įvardžių galininko linksny
je vietoje e, pvz.: bdimi muni jim,- į savi pasižiūriek; uo 
ka tavi kelmai (toks susikeikimas). Įdomios įvardžio aš nau
dininko formos: та ir mūo.

Nosinius ą, ę senieji taria kaip dvigarsius an, en, pvz.: 
kansti, anžūls, sąnspara, žansins, granžts, nedrens, ge- 
rdnses, gražėnses, jėnses, tansy k, būva liken, pasidiejen, iš
vargę n, nusidirben, esan, kan.

Kai kurios vardažodžių formos pasakomos be afrikatų, 
pvz.: statei, vilnietei, lypžydei, tuštels, didei, taip pat veiks
mažodžių esamojo laiko trečias asmuo: viejes put, kent su
sitraukęs, aud (galūniniai priebalsiai minkšti). Tačiau minė
tosios formos dažnai vartojamos lygiagrečiai su naujesnė
mis iš gretimos jurbarkiškių tarmės ar literatūrinės kalbos 
atėjusiomis formomis: žąsis, kąsti, jąsias, stačei, tuščels, 
pūč, audž.

Įdomus tarmės faktas yra skiemenų šių-, žiu- tarimas kai 
kurių žodžių šaknyje vietoje ši-, ži-, pvz.: atšiūpes, šiupulial, 
žiuburys, žiūbin, žiubiet, žiūbals.

Iš morfologijos ypatybių minėtinas vardažodžių linksnių 
galūnių trumpinimas. Įvardžių vienaskaitos įnagininko for
mos tokios: su jum, turn, kum, manim, tavim, savim. Vieti
ninko galūnė -je, -e numetama, o vienaskaitos -yje pakei
čiama į ė, pvz.: tuokiuo gražiuo dynuo; patim, karštie; 
katram kambarie,- та ne galvuo; pirmud pušie; vidurie 
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žymuo s; mūsų suodniūkie,- pagirie, pašai ie, modie, savie, 
Pašaltūnie, Varlaukio, Vadžgirio, vandenie. Daugiskaitos 
vietininkų (-a, -ja, -o kamieniu vardažodžių) galūnės irgi 
trumpėja, pvz.: buvau svečias, didelias namas, Balniūs, Vil- 
niškiūs; matušeli jau kapus; trijuos vytuos. Kartais moteriš
kos giminės daugiskaitos vietininkas pasakomas su vyriškos 
giminės galūne: ruopūčiūs išvirk kiaušinį. Labai senoviška 
-i kamieniu daugiskaitos vietininko galūnė -isė: akisė, dan- 
tise, šalise.

Iš įdomesnių darybos dalykų minėtinos aukščiausiojo 
laipsnio būdvardžių galūnės -is, -ė: geriausis laiks; tikriau- 
sis; jauniausi mergati; ilgiausi dyna. Įvardžiuotinių būdvar
džių vyr, g. daugiskaitos vardininko galūnė -ai: jau mažyjei 
ein į muokykla; karty jei pipirai; žaly jei žirniai; kaip seny
je! grajy, te'ip jauny jei šūok; jagu nūoriat būt pirmyjei, 
skūbykities; ant kaina būva vyresnyjei (karininkai).

Vertos tyrinėtojų dėmesio yra vienodos visų kamienų 
moteriškosios giminės vardažodžių daugiskaitos naudininko 
ir įnagininko galūnės. Eržvilko tarmėje naudininkas turi 
galūnę -(ijums, pvz.: visūms karviums padūk jiest; ketu- 
riūms dynūms užteks; turns būobums negali įtikt; aviūms 
nelabai sveik lytūs; kas čia yr tūms dūrums, ka neusidara; 
kas liks, telykty peliūms, žiūrkiums; mūms pačiūms reikieje; 
marčiūms iždalinaū, seserūms posaki; nedūk prilesusiums; tūs 
maišūs palikau rauduonūmsiums ruopūčiums.

Įnagininko galūnė skiriasi tik priegaide: -(i)ums, pvz.: puo 
pažastums; rudums akiums jei netikdavo; plačiufhs lysiums 
sūari; galvums ein (labai išdykauja); apsiauk gerumsiums 
pančekums; su šliurikiums, su naginikiums į mokyklą elda- 
va; a su avižoms klausais, ka negirdi, su rankoms raun li- 
nūs; ka та karšt valandoms (tarpais); i lakštingals dainoms 
nekuntens; su turns ruovikiums išeje vaikai; mūšiškiums 
atsiūsdava,- su dukterums ateje,- žinai su mūoterums: nie 
drausk, nie užlaikysi. Tokios pat galūnės ir įnagininkinių 
prieveiksmių: pažiūrieje šnairoms; palaipščiums da painū. 
Bet dėl kamienų mišimo pasakoma ir taip: į talkas eldava su 
mediniams šakūtims; būlves ruopūtims vadin; tai gerai, ka 
dynuos akims (be žiburio) iškūliem.

Atkreiptinas dėmesys į vyriškos giminės būdvardžių, da
lyvių, kai kurių daiktavardinių ir būdvardinių įvardžių 
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daugiskaitos naudininko linksnį. Pagal dvibalsio ie vienbal- 
sinimo dėsnį turėtų būti ilgas y, tačiau šiame linksnyje 
susidaro dvigarsis im su trumpu kirčiuotu ar nekirčiuotu i: se
niais, паи j ims, raudūonims, mažimsims, sergant ims, augan- 
tims, prijiedusims, nurdutims, visims, kitims, patims, jims, 
kelims.

Kalbos istorijai įdomios senoviškos įvardžiuotinių būdvar
džių formos: baltam jam bliūdūkie da y r barščių,- neužmiršk 
grūdų padūt mažimsims paršiukams,- su naujumsiums šla- 
jums išvažiava medžių vežt.

Mažybinės būdvardžių priesagos -(ijukas, -ikė diferenci
juojamos pagal giminę: vyriškos giminės būdvardžiai turi 
priesagą -(ijukas, moteriškos giminės -ikė, pvz.: mažiūks — 
mažiki, mazteliūks — maztellki, langūčiūks — langūčiki, bal- 
čikes, mielynikes, rauduonikes ruopūtes,- mielyniūkai marški
niai. Taip yra greičiausiai pagal atitinkamų daiktavardžių ana
logiją, kur priesagos skiria natūraliąją giminę, t. y. lytį, pvz.: 
viščiūks, gaidžiūks, vištiki, vištati, uoškiūks, uoškiki, buliuks, 
telyčiki; tūr tris mergikes i vaikiuką,- paršiūks, kiauliki, 
kiauldti. Su priesaga -ikė sudaromos merginų pavardės: 
Braziki (Brazas), Pūteikiki (Puteikis), Beinariki (Beinarys), 
Giedraičiki (Giedraitis), Zičkiki (Žičkus), Pociki (Pocius).

Būdvardžių moteriškos giminės formos vartojamos bevar
dės giminės reikšme: šiandy graži, šalta; pernai parvažiava 
tuokiuo šaltuo.

Vartojamos tokios įvardžiuotinių įvardžių formos: juosės 
iš knygų raug agurkus,- šituo jie sakanti,- viejes nulauži 
jeńje par stūmeni aūkšče; tuojie, anuojie, jijiė; lėktra jyjei 
sava kaštu įsivedi.

Iš būdingų priesagų minėtinos tokios:
-elis (daugiaskiemeniuose daiktavardžiuose): sausumelis, 

valgumelis, išdykumelis.
-ainis, -ė: milta'iniai, tarka'iniai sklindžiai,- dūna'ini „muti

nys", bruknaini, uobūlaini, slyvaini kuoši.
-ūklis: girdūklis, žinduklis.
-išius: vagišius, mergišius, grebišius.
Nereti ir -ius galūnės vediniai, pvz.:

augius 1. „amžius": ja ne mana augiaūs, i negaliu pažyt;
2. „augimas": dabar pats augius; 3. „votis, perauga": 

lyg ant aūge būva panašu.
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daigius ,,dygimas": šilta lytaus užlije — tai gers daigius, 
gyrius f,pagyrūnas" gyriaus pūds netaukūts.
milžius „milžimas": puo milžiaus i parsigen į aptvara.
partakius „vieta pile tako": ant partakiaūs aug, ne at

kampiai.
sugaišlius „sugaišimas1, tuoks sugaišlius būva, 
taislius „taisymui skirtas tarpas": kelia taislius. 
tanius „ištinimas": atslūgs tas tanius, ka pyns bieg, 
traukius „traukimas": pečius netur traukia.
užstolius „užtarėjas": žiną mergati, kur ūžstolius.

Kaip ir visi žemaičiai, eržvilkiškiai vartoja prielinksnį ir 
priešdėlį par vietoje literatūrinės kalbos per, pvz.: par visa 
dyna; nepdrvažiavau par Šaltūna; kiaurai pdrlijuom; pąr- 
džiūves kai šakalys. Sudaromi ir vardažodiniai dariniai su 
šiuo priešdėliu: par kasas; kresčia par pins; priguli pafpyče; 
visūokeis par karais apsikabiniejes; vežimą pdrtrauktuvs. 
Vietoje prielinksnio prie vartojamas pri: pri mantuos; da 
pri saves valka tur (tebežindo); vietoje prieš — pryš: pryš 
kara; pryš vieje; pryš lytu.

Aukščiausiojo laipsnio būdvardinių prieveiksmių formos 
sutrumpėjusios ir nuo aukštesniojo skiriasi tik priegaide 
(galūnė tariama tvirtapradiškai), pvz.: namy geriau kai vi
sur; pirmiau biegsiu pamilžt karvute, viskas viskas, ale 
labiau tas nemygs priveik; tą mažikę tai tu geriau (labiau
siai) žiūriek, mūokyk.

Visų aukščiausiasis laipsnis reiškiamas prie aukščiausio
jo laipsnio formos pridedant to pat prieveiksmio lyg ir dau
giskaitos kilmininko formą, pvz.: ilgių ilgiau ka dvi dynas 
užtrauks; mažių mažiau bus penki kilometrai; greičių grei
čiau ka par nedele gaus tan siuntini; paskių paskiau i mums 
ūžveži tų. rugių.

Panašiai sudaromi ir nelyginamojo laipsnio būdvardžių 
junginiai, vartojami kokybei, ypatybei pabrėžti, pvz.: pūds 
bekalstas sausul sausas; išbiega basul basa,- naujai naujus 
čeverykus sudraski.

Veiksmažodžio formose nemažai skirtumų nuo literatūri
nės kalbos. Bendraties forma sutrumpėjusi, baigiasi minkš
tu t: kelt, šert, eit, riedyt, bet sangrąžinė forma turi pilną 
galūnę -ties (>tys): keltys, šėrtys, riedytys, skūbytys, 
praūstys.



186

Priesaga -enti, -inti pakeista į -eli, -yti: gyvėt, svadyt, 
usišnėkyk, pasidirbdyk, nesirapyk. Analogiškai vienbalsina- 
mi ir šaknies dvigarsiai: Kai pasėsi, niekur nepritiksi; nega
liu aiškiai primyt, negaliu pasakyt; kuojes p radie je tyt; su- 
sipyk kasas.

Skirtingai nuo didelės daugumos žemaičių, Eržvilko tar
mėje išlaikyti -ia kamieno veiksmažodžiai, pvz.: ariam — ar 
(trečio asmens galinis priebalsis minkštas), dudžem — dud 
(audž), kenčem— kent, pucem — put (pūč). Net i-kamieniai 
perėję į id-kamienius: nūorem— nūor, tylem — tyl, gū- 
lem — gūl.

Įvairiose asmenavimo formose nukrinta galūniniai balsiai: 
-a (arba visas skiemuo) trečiame asmeny ir e daugiskaitos 
pirmame ir antrame asmeny, pvz.: eln, dlrb, neš, rišam, kū
lėm, gulėt, važia jet, galiejuot, padariet, dirbkim, biekit, va
žia, daina, kirmy, rūdy,- drūčiai nely, tei rūknūo; ja tuo- 
ky ažūlal iš kuojų griū, tai baigta; par kelias dynas ir išgy.

Busimojo laiko pirmojo ir antrojo asmenų formos tokios: 
eisme — e'iste, valgysme — valgyste, prabūsme — prabūste, 
užgėrsme — užgėrste.

Įdomios geidžiamosios nuosakos formos, pvz.: tūs rauduo- 
niukūs ūobūlius pjaustykim, uo kas liks, telykty; tepadarai 
muni sveika, aš eisiu, dirbsiu; niekam neverts, tegu jis pa- 
siuńty, tevalkiuojys; tepamygty valks; tenekrety tų uobūlių, 
tenedaūžai. Dažnai jose įvyksta metatonija: tuos baltuoses 
(bulves) da tegul айду,- paskleidžiau šyna i sakau tedžiūsty; 
tegu jį šimts pagaūny.

Vartojamos ir atematinės veiksmažodžių formos: jis de
ja, ka kūoje skaūstą; raust (rauda) žmuoniki; drūčei pefšt, 
nyžt (t minkštas), o veiksmažodžių likti, miegoti, raudoti 
visa paradigma atematinė: mygtu, mygti, mygt, mygtam, 
mygtat.

Paminėtini įvairios kilmės prieveiksmiai ir prielinksniai 
su galūne -ui: važiūk apžargui vaguos,- ganuom karves pra
laidžiai dyna; panakčiul (kas antrą naktį) eln sargyste; 
įkratul (kur vieną, kur kitą) giltiniė pardnkiuoje žmūonis; 
vakarykščiu! (iš vakaro, vakar) da būva pas mūsų užėjęs; 
atsikieliau pratamsiui; paskui gal telinkui (vėliau) išgalvuos 
ką nuoc; pravagiul (kas antrą vagą) ruoputės svadin; teip 
pradieje eit pralaldžiui (kas antrą) naktį ir vis saka.
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Pabaigai keletas įdomesnių žodžių vartosenos atvejų. Gre
ta tokių pasakymų, kaip niekai neln įkalt; niekai nėdeg,- 
niekai negaliu atsimyt, kur niekai (tur būt atsiradęs iš nė 
kaip), reiškia „visai, visiškai", žodis niekai pavartojamas ir 
būdvardiškai, t. y. eina pažyminiu ir reiškia „netikęs, nege
ras", pvz.: tai niekai valks; niekai peilis — negaliu atpjautu
kai vyns vaiks dug, tai i niekai; išmirkyta šilki niekai, kai 
skurlis. Kitas toks nekaitomas kilmininko formos žodis, var
tojamas kaip būdvardis, yra nederliaūs „sunykęs, nususęs, 
užskurdęs": susitraukęs nejiedrūs paršiūks, tuoks nederliaūs.

Vietoje „taip pat" vartojamas teip jaū ir kiti panašūs da
riniai toks jaū, tiek jaū: i kdrvi teip jaū nuories gert; dd 
barščiu bus tuoks jaū bliūdūks,- i tuos kelnes tuokės jaū 
būva šiltas; dd tyk jaii vandenio tebier.

Prieveiksmis tiek vartojamas reikšme „nedaug": dabar 
žyma tyk i tier tų darbų mūoterišku,- tyk i tevalga seni mie- 
suos; uo miesikes tyk kų i tetūr.

Žmonių kalbos dalis yra ir žemės kalba — vietovardžiai. 
Su gyvūnija susiję tokie šio krašto toponimai: Balandinė — 
mš., Balandžiai — k., Jėrubiškiai (Jierbiškiai, Jirbiškiai)—k.f 
Kiaūlvadžiai — pv. Balnių k., Opšrija — kr. Upės int., Taūr- 
šilis — mš., Varnaičiai k., Zulktrakis — Daugėlinės mš. dalis, 
Zvėrinčius — pv. Balnių k. Nemažai čia ir kaimų pavadini
mų, kilusių nuo upelių vardų: Akmena—Ūžakmeniai, Bebir- 
va—Pabebirvys, Kaftupis—Kaftupiai, Labaūkštas—Pala- 
baukštys, Palabaukščial, Šaltuona—Pašaltuonys mst., Ūpė— 
Paupys mst., Sešuvis—Ūžšešuviai, Vidauja—Pavidaujys, Viš- 
čiova—Paviščiovys.

Apskritai, tradicinė tarmė, t. y. senųjų eržvilkiškių kal
ba, turi daug įdomių ir kalbos mokslui vertingų žodžių, jų 
formų, vaizdingų pasakymų. Tereikia tik ilgiau pabendrau
ti su senaisiais, ir kaskart išgirsti vis naujų brangenybių. 
Todėl kiekvieną kartą parvažiavęs į savo gimtinę stengiuos 
užrašyti viską ir vis randu ko nors naujo, jaunosios kartos 
jau nevartojamo ir nežinomo. Tik gaila, kad dažnai išgirsti, 
jog tas ar kitas senelis ar senutė jau išėjęs į paskutinę ke
lionę, į kalnelį, iš kur niekas negrįžta. Lieka tik prisiminimai 
ir brangūs žodžiai. Tad nors ši apybraiža tebūna padėka 
jiems ir kuklus paminklas.
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SAUJA VAIZDINGŲ PASAKYMŲ

JANINA LIPSKIENE

Eržvilko apylinkėse, kaip ir visoje Lietuvoje, gausu są
mojingų, emocingų posakių ir žodžių junginių, vadinamų 
frazeologizmais. Šie junginiai kai kuriomis savybėmis, ypač 
struktūriniu požiūriu, artimai siejasi su pastoviais žodžių 
junginiais, vartojamais kitose respublikos vietose. Juose 
taip pat pasitaiko žodžiai akys, dantys, liežuvis ir kt. Pavyz
džiui, Eržvilko apylinkėse užrašytas žodžių junginys liežu
vį pasileisti „liežuvauti" atitinka kitose tarmėse vartoja
miems pasakymams liežuvius nešioti; liežuvius daryti; lie
žuvius maišytį ir t. t.

Pasitaiko, kad su tuo pačiu žodžiu sudarytas junginys savo 
perkeltine reikšme, lyginant jį su junginiais iš kitų vietų, 
dažnai ir skiriasi, pvz., su žodžiu ešerys šiose apylinkėse ži
nomas pasakymas ešerį statyti „pykti", tuo tarpu kitoje vie
toje žodžių junginys ešerį tąsyti reiškia „snausti", ir yra to
lygus Eržvilko apylinkėse vartojamam frazeologizmui: knap- 
kį mušti „snausti" ir t. t.

Nemažai užrašyta ir palyginamųjų žodžių junginių, kurie 
vaizdingai išryškina žmonių nuotaikas, daiktų ar aplinkos 
reiškinių ypatybes.

Dažnai tokie komparatyviniai žodžių junginiai nereika
lauja papildomų palyginimus lydinčių žodžių ir yra pada
ryti tik iš palyginamosios dalelytės ir kokio nors savaran
kiško žodžio, pvz.: Tai karvė kai nulaistyta „labai 
graži, riebi"; Tavo makaulė (t. y. galva) kai puodynė, 
ką tu žinai „labai prasta, negabi". Kartais panašus palygi
nimas gali turėti ne vieną savarankišką žodį, bet kelis, 
pvz.: Tai merga kai iš pieno plaukus „labai skais
ti, graži"; Vaikas kai tik kliūckis "labai riebus".

Kitai grupei skirtini pastovūs palyginamieji junginiai, 
vartojami kartu su juos lydinčiais veiksmažodžiais, pvz.: pa
sakymas d ž i aū g i a s i kai motinos iš kaptį su
laukęs tik tirštesnėmis spalvomis užakcentuoja veiksmą, 
apibūdinamą veiksmažodžiu džiaugiasi.

Eržvilko apylinkėse daugiausia užrašyta komparatyvinių 
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junginių, kurių palyginamuosius posakius lydi perkeltinės 
reikšmės veiksmažodžiai, turintys artimus semantinius ry
šius su lyginimą sudarančiais žodžiais, pvz.: Paskutinis vai
kas— kai iš kaktos akį išpiešė „labai didelį skaus
mą, nuostolį padarė"; Mani mažą tėvs kai g r iū šę krė
tė „labai griežtai augino" ir t. t. Veiksmažodžiai išplėšė, 
krėtė yra tarsi suaugę su pagrindiniais palyginimų žodžiais.

Atskirai grupelei gali būti skirtini išplėstiniai lyginamieji 
posakiai be jokių palyginamųjų dalelyčių, pvz.: Nekoks 
vaiks — dainiais ėjo ir dainiais išėjo „niekais 
išėjo" apie nerimtą, vėjavaikį. Kiaulė, matai, graži — gali 
ant nugaros gulėti „labai riebi, graži" ir t. t.

Užrašyta nemažai sinonimiškai vartojamų frazeologizmų, 
reiškiančių „girtauti", pvz.: burną išmesti; gurkšnį paimti; 
lempikę išmesti (palenkti); skaptą paimti ir t. t. Įdomu pažy
mėti, kad šiose apylinkėse vietoj veiksmažodžio mirti gana 
gausiai vartojami žodžių junginiai, sudaryti su žodžiais 
kojos, kebekštės, letenos, naginės, padai, šliurės ir kt., pvz.: 
Gėrė, gėrė, jau kebekštės ir pastatė; Toks bjaurus 
buvo, kiek vargau, kol pastatė kojas,- Letenas 
(padus) greit ant dūrių atsuks ir bus viskas,- Pama
tysi, nebeilgai gyvęs, greit jau nagines nuspirs; Pa
čios strujus greit jau nuspirs šliurės.

Frazeologizmai straipsnyje pateikiami alfabetine eilės 
tvarka. Fonetinės tarmybės suliteratūrintos.
akys kaista (iš gėdos) „labai nemalonu, gėda": Aš negaliu, 

iš gėdos akys kaist.
akis pražiūrėti „nusilaukti; laukti ir nesulaukti": Laukė, lau

kė ir akis pražiūrėjo, o kaip nėr, teip nėr.
ant durų kojas (padus) atsukti „mirti“: Niekai iš jo, jau ant 

durių kojas atsuks. Padus ir ji greit ant durių atsuks.
ant liežuvio pasiutęs „geros iškalbos": Tėvas yr pasiutęs ant 

liežuvio.
ant liežuvio suktis „žinoti, bet neprisiminti": Sukas ant lie

žuvio ir negaliu atsimyt.
ant seilės užeiti „į galvą ateiti": Pasakysiu, ja kas ant seilės 

užeis.
ašaros bėga „verkia": Stovėjo, stovėjo ir pradėjo ašaros 

bėgt.
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atdūsį traukti „kvapą, žadą imti": Toki karšta, tik trauk 
atdūsį.

atidūrė kai su žiburiu į akis „gavo užpelnytą atpildą": Aje, 
atidūrė tei kai su žiuburiu į akis.

atkaltas ir atmaltas (į ką) „labai panašus": Mergučė atkalta 
ir atmalta į tėtį.

avižoms klausytis „ausų neturėti": Ar avižums klausais, ka 
negirdi.

baimės perimtas „išsigandęs": Brolis tik stovi baimės par
imtas.

balas nevalys „nieko neatsitiks": Neisiu dirbt,— bals ne
valys.

barnis būna „prireikia bartis": Kartais ir barnis būn dėl 
vaiko.

brūklinį paimti „apmušti, primušti": Reikės tau brūklinį pa
imti.

bufbia kai ubagas, trupinius pabėręs (sakoma, kai kas ne
patenkintas bumba).

burną išmesti (paimti) „truputį išgerti": A nori burną iš
mest? Kiek tę gėriau, burnikę tik paėmiau.

būti ir prabūti „visą laiką gyventi": Astutė sako, ana galė
tų būt ir prabūt pas mus.

čia yra, čia nėra „apie nepastovų": Toks ten ir tas žmogus: 
čia yra, čia jo ir nėra.

dovis prieš davį „kaip tu man, taip aš tau": Nieko nebus: 
davis prieš davį.

dantis praėdęs, proto neįgijęs „apie seną, bet kvailą": Vai
kas, vaikas, o tas vaikas dantis praėdęs, proto neįgijęs.

dantį užkalbėti (kam) „įtikinti (ką)": Eik sau, tu man dantį 
neužkalbėsi.

devyni amatai galvoje mūšas (kieno) „labai nerimtas, nepa
stovus (kas)": Toks vaikas — devyni amatai jo galvoj 
mušas.

dėl ilgo liežuvio „dėl apkalbų": Dėl ilgo liežuvio kitam ir 
dantys išbyr.

diena į dieną „kasdien": Diena j dieną ein duktė į darbą.
dienos akims „šviesoje, nesutemus": Tai gerai, ka die

nos akims iškūlėm.
dienų galas „amžiaus pabaiga": Mums jau dienų gals, ko tu 

teip rūpinies.
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druskos pridėjęs gali valgyti „nelabai skanus, prastas; apie 
valgį": Toks ir valgis — druskos pridėjęs gali valgyt.

duobę kasti (kam) „kenkti": Jie man jau seniai duobę kasa.
džiova kešenėj „nėra pinigų": Ko neperki — Ka džiova ke- 

senė.
ešerį statyti (pastatyti) „pykti, įsivaizdinti": Eik sėskis, ko 

daba statai ešerį. Še, žiūrėk, kai ešeri pastatė.
gali ant nugaros gulėti „apie gražų riebų": Gražus paršas — 

gali ant nugaros gulėti.
gamarinę paleisti (praplėšti) „bartis": Nu, jau ta ka paleis 

gamarinę, tai tik bėk iš stubos. A jau praplėšei gamarinę, 
jau praplėšei.

gamarinę užsidaryti „nutilti": Užsidaryk gamarinę, ką ne
nori gaut į kuprą.

geležinio grėbliūko rugienoms grėbti reikia (taip sakoma 
apie senstelėjusią, neištekėjusią merginą): Jau tai reik ge
ležinio grėbliūko rugienoms grėbti [kitokį galinti su
laužyti].

gerą liežuvį turėti „pletkininkui būti; mokėti liežuvauti": 
A, a, ji tur gerą liežuvį — bjauri moteris.

gero žodžio neduoti „nesilenkti, nenuolaidžiauti": Aš jam 
gero žodžio nedaviau, kol numirė.

grabinskas ateina „mirtis artinas": Man nedaug liko gy- 
vęt — grabinskas atein.

grabo negelys „kas visai susenęs, silpnas": Eik jau! grabo 
neg e lys, da jis ką pasakys.

gurkšnį paimti „truputį išgerti": Sakau, ka tik gurkšnį pa
ėmė, negėrė daug.

į akis zyzti „įkyrėti": Ko tu į akis zyzi įsilindęs.
į galvą šoko pergyvenimai „pakvaišo": Jai moteriai į galvą 

šoko pargyvenimai.
į protą suaugti „subręsti": Noriu pagyvęt, kol į protą su

augs duktė.
į stulpą pavirsti „labai išsigąsti": Pamačiau einant ir pavir

tau į stulpą.
ir be krepšio, ir be riešutų palikti „visko nustoti, viską pra

rasti": Su juo susidėjęs ir be krepšio, ir be riešutų paliksi.
iš galvos išjudinti „prisiminti": Aš turiu iš savo galvos išju

dinti.
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iš metų išėjęs „nusenęs, nedarbingas; apie nusenusį, nedar
bingą": Iš metų esu išėjus.

juodžemis, žemė kvepia (kam) „arti mirtis": Pasibaigęs tėvs, 
jau jam juodžemis kvep. Tėvui žemė kvep, o jis dar vis
ko prisirinkęs.

juokas iš juoko išeina „juokas kyla": Juokas iš juoko išein, 
ka im kalbėt vyrai.

kad ką mačy ja „kaip reikiant, puikus": A seniai čia da buvo 
piemeniuks, o daba vyrs kad ką mačy [ja].

kai devynios pėtnyčios susiraūkęs „labai nepatenkintas, pik
tas": Strujus (senelis, uošvis) kai devynios pėtnyčios susi
raukęs būdavo.

kai į maišą įlindusiem būti „labai nejaukiai jaustis": Po to 
mes kai į maišą įlindę buvom.
kai kiaulei vielyjamai žviegti „labai verkti, rėkti": Ir žvie

gi kai kiaulė vielyjama.
kai lentere sudžiovus [susisukus] „labai suliesėjus": Sesuo 

kai lenterė sudžiūvus, susisukus.
kai musmirių persiėdęs „labai nestiprus, silpnas": Tėvas kai 

musmirių parsiėdęs vaikščio.
kai moliu nūtėkštas (nulipytas) „labai riebus, gražus": Jųjų 

vaiks kai moliu nūtėkštas. Paršiukas kai moliu nulipytas.
kai piaut papiovė „labai greitai akimirksniu": Staiga mirė 

vyrs — kai pjaut papjovė.
kai pirštinę vartyk „apie labai nepastovų": Yr žmonių kai 

pirštinę vartyk. Vaikai, nesidėkit niekur, nesivartykit kai 
pirštinės.

kai su nugara šnekėti „labai prastai kalbėti; nė šį, nė tą": 
Tas tavo vyrs kai su nugara šnek.

kai varnoms kvaksėti „be reikalo kalbėti": Susėjo ir kvaks 
kai varnos.

kai varnai žiopsoti „nieko nedirbti; apie žiopsantį": Atėjo ir 
žiopso kai varna par dieną.

kai veršiui [putros] prisisriuobti (prisipusti) „labai prisiger
ti": Tu jau kai veršis putros prisisriuobei. Matau, matau 
jau prisipūtai kai veršis.

kailinius išvertus baidyti „gąsdinti be priežasties": Kailinius 
išsivertęs baido — nebijau.

kalbos neturėti „neiškalbingam būti": Ta motina sena, ale 
visai kalbos netur.



Kūrybinio susimąstymo minutę...



J. Bdhdiiis bdvo namuose
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ka negali „labai smarkiai": Uodai sukando, ka negali.
kelią parodyti (kam) „patarti": A tu man nori kelią parodyt, 

ko tu nori?
kešenė tuščia „neturi pinigų": Kur jis pirks, ka kešenė tuščia.
knapkį mušti „snausti": Tėvelis jau matai, sėdž ir knapkį 

muš.
kojas pakratyti (pastatyti) „mirti": Toks bjaurus, buvo kiek 

vargau, kol pakratė kojas. Dirbsi ir bedirbdama kojas pa
statysi.

koja pro koją vilktis „labai lėtai eiti": Eik greičiau, ko da
ba velkies koja pro koją.

kojoms apversti „viską suardyti": Tokia velnias [moteris] 
įlenda ir apverčia ko jums.

košės pilną puodą prisivirti „nemalonumų prisidaryti": Prisi
virė! pati pilną puodą košės ir neišsrėbsi.

kreiva vėže „prastas rogių kelias"; Po grabnyčių (vasario 
2 d.) jau kreiva vėžė.

kūnas nutirpo (kam) „labai išsigando (kas)": Kūnas nutirpo, 
nė rankos negaliu pakelt.

kuprą išvanoti „primušti": Tokiam tik gerai kuprą išvanot 
reik.

lapinskiui su kanapinskiu lankytis (sakoma, kai pritrūkstama 
mėsos": Pas jį jau seniai Lapinskis su Kanapinskiu 
lankos.

lempikę išmesti (palenkti) „truputį išgerti": Jau vėl buvai 
lempikę išmest. Galima da palenki lempikę.

liežuvis atsirišo „prakalba": Ką užger kiek, tai jam liežuvis 
at sir iš.

liežuvį kaišyti „kištis į kieno nors kalbą": Ar girdi, ko tu 
kaišai liežuvį kur nereik.

liežuvį pasileisti „liežuvauti": Tokia pliotkininkė boba, lie
žuvį pasileidus.

marmūzę užsidaryti „nutilti": Pasitrauk ir tuojau marmūzę 
užsidaryk.

nagines nuspirti „mirti": Pamatysi, neilgai gyvęs, greit jau 
nagines nuspirs.

nė cvakt „nė kiek; nė lašo": Tą išgeriu, o daugiau nė cvakt. 
nė šapo nematyti „nieko nepastebėti": Ta motina ant savo 

vaiko nemato nė šapo, o ant kito ir aguonos grūdą.
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nė šiltas, nė šaltas „abejingas; niekur nesikiša": Vaikeli, nie
kur nesidėk: nė šilts, nė salts būk.

nė štai, nė antai, „labai prastai": Ką pasakė — nė štai, nė 
antai.

nosį pakabinus knapsėti „be reikalo kur nors būti": Ko tę 
buvai, najei ir knapsai nosį pakabinęs. Nosį pakabinęs 
knapso ir knapso.

nosį susukti „pykti": Ein pro stubą nosį susukęs.
o kad tu įplyštum (sudegtum, supūtum)! „o kad tave, po 

šimts pypkių!": O ka tu sudegtum, kai tamsu! O ka tu 
supūtum, kokia tu žiopla!

ožius piauti „vemti": Gėrė, gėrė, daba ožius piaun, tvorą 
apžergęs.

per ašaras gyventi „labai vargti": Per ašaras, vaikai, gy
venom.

per galvą išeiti „užmiršti": Ką išgirdau, jau par mano galvą 
neišeis.

per nosį braukyti „šaipytis": Aš prasta [nemokyta], ale man 
par nosį nebraukys.

pilni rungai „girtas": Skapts po skapto ir pilni rungai.
po baliį „niekais eiti!: Daba viskas ein po balų [seni papro

čiai nyksta].
prakaito praliejimas „sunkus darbas": Tau, vaikeli, šiandie 

bus prakaito praliejimas.
ragus lenkti (kam) „auklėti, mokyti (ką)". Reikėjo mažam 

ragus lenkt, o ne daba.
ramulę sukti „mergintis": A, jau jis suk ramulę aplink jąją. 
ranką kelti (pakelti) „mušti": Sakydavo, nekelk rankos prieš 

tėvą, ranka iš peties išdžius. Daba vaikai prieš tėvą ranką 
pakel.

siustas ėmė „piktumas kilo": Toks siusts ėmė ant strujaus.
skaptą paimti „truputį išgerti": Aš, žinai, najau skaptą 

paimt.
slenkstį perlipti „įeiti": Neleisdavo be dviejų metų bažny

čios slenksčio par lipt [senovėje taip bausdavo mergaitę, 
kuri turėdavo vaiką].

snarglį kišti „lįsti kur nereikia": Kur, žioply, kiši snarglįV. 
Ir kiš snarglį mergučės prie didelių.

snukį uždaryti (kam) „nutildyti (ką): Reikėjo jai snukį už- 
daryt su botagu.
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su gėrimu nesilygti „mėgti išgerti": Tėvs su gėrimu nesi- 
lygo.

su liežuviu loti „liežuvauti": Ir lo[j] kai kalė su liežuviu ant 
kitų.

širdį atiduoti „bet ką padaryti": Jau teip aš ją myliu, paga- 
tava ( = pasiruošusi) širdį atiduoti.

širdį padraskyti (užduoti, užgauti) „įskaudinti": Tik širdį pa
drasko vaiks ir išvažiuo. Daba vaikai, kai ne vaikai, žiū
rėk, kai užduod širdį tėvams. Vaiks tik širdį užgaun, ne- 
paded mą.

širdžiai skaudu „liūdna, nemalonu": Širdžiai skaudu, ka tei 
nenusisekė vyrs [dukteriai].

širdį suprasti „pažinti, suprasti ką": Daba aš suprantu tėvo 
širdį.

šiurpas sukratė „išsigando": Mani šiurps sukratydavo, ma
tant.

škrupulį gauti „išsigąsti": Ka tu greit škrupulį ir gauni, to
kia jau skrupulinga.

šliurės nuspirti „mirti": Pačios strujus greit jau nuspirs 
šliures.

šliurių sunešimas „žmonių susiėjimas": A girdėjai, ka bus 
šliurių sunešims.

špitoklių padirbti „juokų prikrėsti": Jis visokių špitoklių 
padirb.

ūparą nuleisti „išsibarti, ką primušti ar kitaip palengvinti 
širdį": Juk nieko su turn nepadarysi, tik ūparą nuleid.

velnias nepašienavo „nieko blogo neatsitiko": Josios veins 
nepašienavo, sugrįžo.

vos kojas pavilkti „paeiti": Vos pasvyruo, vos kojas pa
veik, ką jis padirbs.

žodžiais apdrabstyti (apkrauti) „iškolioti": Ka tik kiek, ap
drabsto žodžiais visus. Ka supykst, apkraun žodžiais viso
kiais.
Apskritai, senųjų eržvilkiškių kalboje gausu vaizdingų žo

džių junginių. Visus juos surinkus, susidarytų nemaža kny
ga. Čia pateikėme tik pluoštelį.
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DĖL ERŽVILKO VARDO KILMĖS

ANTANAS BALAŠAITIS

Eržvilko miestelio vardas yra hidroniminės kilmės. Seno
vėje buvusi pilis ir prie jos įsikūrusi gyvenvietė buvo pava
dinta pro šalį tekančio upeliuko vardu. Tokių vietovardžių 
Lietuvoje yra nemažai: Akmenė, Juodupė, Raudonė, Upyna 
ir kt.' Apylinkės žmonės upeliuką vadina Eržvilku ir Eržvil- 
kais. Daugiskaitinė forma vartojama gal dėl to, jog upelis 
pradžioje susidaro iš kelių šakų. Abu šie variantai turi tar
mines formas Efžiulks, Eržiulkai. Tarminiu vardu Efžiulks, 
Afžiulks, Afžvilks gretimų apylinkių gyventojai neretai va
dina ir miestelį. Panašių gretiminių formų su pakitusiu dė- 
meniu yra ir netolimoje apylinkėje: greta Viešvile (upelis 
ir miestelis) yra ir Viešulvė *. Be to, eržvilkiškių ir kitose 
žemaičių tarmėse sakoma žiubėti, žiuburys, atšiupęs, šiu- 
puliai vietoje žibėti, atšipęs ir pan.

Tiek iš padavimo žinomoje Eržvilko etimologijoje, tiek 
I. Bušinskio paskelbtoje1 2 tiesos yra tik tiek, kad upėvardis 
ir vietovardis Eržvilkas yra sudarytas iš dviejų žodžių. Ko
kia turėta mintis mūsų tolimų protėvių, taip pavadinusių 
upelį ir savo gyvenvietę, šiandien sunkoka atsekti. Pirmasis 
upėvardžio komponentas erž-1 arž- teturi labai nedaug gimi
naičių: Lietuvoje tik ežeras Ignalinos rajone Erzvėtas || Erz- 
vėtai (tarmiškai Arzvėtas, Arzvėtai) ir iš jo ištekantis upe
lis Erzvėta, Latvijoje upė Aržuga; prūsai vadino vieną upę 
Arse vardu. Kaip nurodo B. Savukynas, šaknis erž- larž- yra 
baltiška3 4. Ją galima sieti su lietuviškais žodžiais argóti „plė
šyti, draskyti", aržyti „draskyti, raižyti", aržius „neklusnus, 
priešingas", aržūs „smarkus, karštas" ’.

1 A. Vanagas, Nauji duomenys iš toponimikos.—„Lietuvių kalbotyros 
klausimai", Vilnius, 1962, p. 187.
2 Žr. šio leidinio 20 ir 211 p.
3 Lietuvių kalbos leksikos raida, Vilnius, 1966, p. 184.
4 Lietuvių kalbos žodynas, t. I, Vilnius, 1968, p. 298, 323—324.
5 E. Fraenkel, Litauisches etymologisches Wórterbuch, Gottingen, 
1955—1965, p. 1191.

Antras dėmuo vilk- sietinas su valka „klanas, pelkė", lat
vių valks „šlapia vieta, miškų upokšnis"5. Valka yra tapęs 
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ir tikriniu vardu, juo vadinami upeliai ir ežeras L Upėvar
džių su tokiu antruoju dėmeniu yra nedaug. Be gretimose 
Nemakščių apylinkėse esančio Pratvalko (ten ir kaimas Prat- 
valkai), Viduklės apylinkėse — Trarnvalkos, dar Titvalka 
(Kėdainiai), Balniavalkis (Dotnuva), Gailiavalkis (Taujėnai).

Matyt, Eržvilko, Eržvilku upėvardžio semantiką bus nulė
mę fiziografiniai upelio bruožai: senų senovėje tai buvo iš 
miškų pelkių į Šaltuoną prasiveržęs upelis. Tokį spėjimą iš 
dalies remtų ir dabartinis reljefas: prieš įtekėdamas į Šal
tuoną iš šiaurėje esančių šlapių lygumų, Eržvilkas prasigrau
žė giloką vagą ir sudarė natūralią piliakalnio apsaugą iš 
šiaurės ir vakarų.

ERŽVILKIŠKIŲ TAUTOSAKA

RIMANTE UMBRASAITE

Eržvilko apylinkėse liaudies žodinė kūryba dar gana gau
si, nors atskirų žanrų tradicijos nėra vienodos. Ekspedicijos 
duomenys suteikia naujų faktų apie tautosakos repertuaro 
ir žanrų paplitimą Lietuvoje.

Dainuojamosios tautosakos ekspedicijos metu surinkta 
816 vienetų. Labiausiai mėgstamos yra humoristinės-satyri- 
nės (113), jaunimo ir meilės (111), romansai ir naujoviškos 
(110) dainos. Palyginti nemažai užrašyta ir vestuvinių dai
nų— 93 vienetai. Kitų žanrų užregistruota kiek mažiau: ka
rinių— istorinių dainų — 70, literatūrinių — 52, vaikų dai
nų — 44, talalinių — 43. Senų ir mažiau žinomų dainų pavy
ko užrašyti tik vienas kitas retesnis variantas. Nesurasta 
mitologinių dainų, verpimo, audimo, kalendorinių apeigų 
ir kt. dainų. Iš darbo dainų populiariausia šienapiūtės daina 
,,Du broliukai kunigai". Gausu ganymo dainų.

Lyriškiausios, geriausiai išlaikiusios tradicinę poetiką, yra 
vestuvinės dainos. Tačiau jos vis mažiau besusiejamos su 
atskirais vestuvių apeigų momentais. Reta dainininkė be-

1 Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynas, Vilnius, 1963, p. 184. 
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gali nurodyti kūrinio funkcinę paskirtį. Dažniausiai dainuo
jamos piršlybų, mergvakario, jaunosios atsisveikinimo dai
nos. Populiariausios iš vestuvinių dainų yra „Ar aš tau, 
motušėlė", „Pabaigei, sesute, vaikščiot jaunimėly", „Ką, 
močiute, padarei", „Lėk, sakalėli". Atkeliavusi į šiuos kraš
tus ir dzūkiškoji „Tykiai, tykiai Nemunėlis teka". Šios dainos 
žinomos ir kitose Lietuvos vietose. Kiek daugiau išsiskiria 
daina „Ką, močiute, padarei".

Ši daina, kitur vadinama dar „Dėkui tau, močiute", yra 
visoje Lietuvoje paplitusi. Lietuvių liaudies dainų katalogo 
duomenimis, jos užrašyta daugiau kaip tūkstantis variantų. 
Eržvilko apylinkėse šios dainos turinys gražiai išvystytas. 
Dukrelė priekaištauja motinai, kam ją išleidusi už šelmio 
bernelio. Motulė kviečia grįžti atgal. Bet jau vėlu—„suriš
tos baltos rankos". Dainos poetinį grožį, tragišką situaciją 
sudaro formulės „niekados" poetiška išraiška. Neigimą iš
reikšti tam tikrais teigiamais įvaizdžiais yra būdingas dauge
lio tautų folkloro reiškinys. O eržvilkiškiai jį išsakė ypatin
gai gražiu fantazijos žaismu. Dukrelė sugrįš, „kai brolelis 
kuolą smeigs, ant rytojaus lapus leis" \ „kai tėvelis rugius 
sės, šiaurys vėjas užekės"1 2, „kai žvaigždelės puldinės"3 
ir t. t. Šie poetiški vaizdai sukelia graudžią nuotaiką, pa
tvirtina nepermaldaujamą likimo valią, kurios peržengti ne
bėra jokios galimybės.

1 LTR, 385(34).
2 LTR, 1643(7).
3 LTR, 147(57).

Eržvilko apylinkėse užrašyti šios dainos variantai artimi 
visos Žemaitijos variantams. Visoje Žemaitijoje daina prasi
deda kreipiniu „Ką, močiute, padarei". Tuo tarpu aukštaičių 
tekstuose randame lyrinę įžangą „Dėkui tau, močiute".

Kita populiari vestuvinė daina „Lėk, sakalėli", ypač pa
plitusi aukštaičių, dzūkų, užnemunės apylinkėse, eržvilkiš- 
kiuose nepasižymi savitesniais tekstų variantais.

Eržvilko apylinkėse pasitaiko naujai perprasmintų, per
kurtų tradicinių dainų variantų. Dainose įpinamos naujos 
buitinės detalės, kuriose atsispindi vėlyvesnio gyvenimo są
lygos. Štai kaip subuitinama labai sena vestuvinė baladė 
„O aš viena dukrelė". Ištekėjusi duktė pavirsta gegute ir 
parskrenda į tėvų sodą, kur ją pamato brolis:
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Parjojo mano brolelis.
Iš karo tarnavęs, (2) 
Ir pamatė jis mane 
Tėvelio sodely (2)1

1 LTR, 3874(437).

Čia užsimenama apie carinės kariuomenės arba net vėly
vesnę karo tarnybą. Toks senųjų siužetų „suaktualinimas"— 
dėsningas dainų varijavimo reiškinys, kurį eržvilkiškiai sa
vitai įprasmino.

Mėgstama apdainuoti piršlį, svotus, pabrolius. Senovinėse 
vestuvėse, renkant dovanas jaunajai, buvo populiarios ačia- 
vimo dainos.

Savo charakteriu į vestuvines panašios jaunimo ir meilės 
dainos. Be senųjų „Skyniau skynimėlį per žaliąjį gojelį", 
„Siuntė mane motinėlė", plačiai dainuojamos naujoviškes- 
nės, artimos romansams dainos „Jurgi, Jurgeli, neviliok mer
gelių" ir kt.

Naujos tradicijos pasireiškia ir humoristinėse-satyrinese 
dainose. Jose dažnai apdainuojami konkretūs asmenys, įvy
kiai. Linksmas ir kandus eržvilkiškių būdas atsispindi vaišių 
dainose ir talalinėse.

Nemažas pluoštas Eržvilko apylinkėse užrašyta ir karinių- 
istorinių dainų. Tačiau senosios karo dainos, kaip „Visi bajo
rai į Rygą jojo" rečiau beprisimenamos. Daugiausia užrašyta 
vėlyvesnės rašytinės literatūros įtakoje sukurtų dainų, vaiz
duojančių XIX—XX a. įvykius. Ypač populiarios iš jų pir
mąjį pasaulinį karą apdainuojančios dainos: „Trūksta žodžių 
apsakyti", „Graudinga ir liūdna žinia nuskambėjo" ir kitos. 
Tačiau savo meniškumu jos toli gražu neprilygsta senosioms 
tradicinėms karo dainoms.

Užrašytos dvi raudos ir viena jų parodija. Nemažai pavy
ko surasti ketureilių, pritaikytų įvairių šokių melodijoms, 
keli žaidimai ir šokiai.

Pasakojamosios ir smulkiosios tautosakos užrašyti 328 vie
netai iš 47 asmenų. Užrašyta visų pasakojamosios tautosa
kos žanrų: gyvulinių pasakų — 5, stebuklinių—14, buiti
nių — 27, sakmių, padavimų, legendų — 97, anekdotų, pasa
kojimų, atsiminimų — 38, melų pasakų, formulinių ir pasakų
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be galo — 7, mįslių, patarlių, priežodžių — 70, garsų pamėg
džiojimų — 46, kitų žanrų — 24.

Iš gautų duomenų negalima pasakyti, kad pasakų sekimo 
tradicija būtų labai populiari. Gyvesnės, mieliau kiekvieno 
pateikiamos yra sakmės, padavimai, pasakojimai, smulkioji 
tautosaka. Paprastai šie žanrai yra labiau mėgstami vyrų, 
nors kartais šioje srityje Eržvilko moterys vyrams nenusi
leidžia. Reta užrašytoji pasaka yra meniškai ir logiškai už
baigta. Labai dažnai keli variantai yra jungiami, painiojami 
stebuklinių ir buitinių pasakų stiliai.

Užregistruotos dvi pasakos su dainuojamaisiais intarpais: 
„Pupos stiebu į dangų" \ kurioje įterpiamos religinės gies
mės, bei „Katinas ir vištytė" 1 2.

1 LTR, 3874(62).
2 Ten pat — 395.
3 Ten pat — 260.

Stebuklinės pasakos dažnai neturi baigiamosios formulės. 
Tik viena St. Šimkaus pasekta pasaka 3 turi išplėstą ir pritai
kytą šiom dienom pabaigą: „Buvau ir aš tose vestuvėse, ir 
man davė valgyti ir gerti. Pasigėriau kartu su visais ir man 
tada Jonelis užfundijo užsirūkyti puikų cigarą, nors aš ir 
mažas buvau, bet irgi panorau surūkyt kartu su kitais. Tik 
čia atsitiko nelaimė: pamačiau ateinant mūsų milicijos įga
liotinį. Bijodamas, kad nebartų mane, kad aš toks mažas 
rūkau, sugalvojau pasislėpt ir įlindau į patrankos ar armo- 
tos vamzdį. O ta armota buvo užtaisyta, šaudymui buvo 
supilti du viedrai parako ir užkimšta pakulom. Man berū
kant kibirkštis įkrito į pakulas, pradėjo degt ir užsidegė pa
rakas, ir šovė, ir atmetė mane čia. Ir dabar aš jums pasako
ju, kaip man atsitiko".

Pasakų siužetai dažniausiai tradiciniai, nors, kaip minėta, 
jie nėra logiškai vientisi.

Labiausiai paplitusios buitinės pasakos. Jos tradicinės apie 
ponų kvailumą ir tingumą, bernų gudrumą, dvasininkus ir 
liaudį, šeimos gyvenimą. Kartais buitinės pasakos pereina 
į tikroviškus pasakojimus, kartais supinami stebuklinių pa
sakų, sakmių, religinių legendų motyvai.

Eržvilko apylinkėse užrašytose 84 sakmėse vaizduojami 
aitvarai, laumės, velniai, užkeikti pinigai, numirėliai, slogu
čiai. Sakmėse apie laumes laikomasi jų tradicinės veiklos 
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sferos: pamaino vaiką, skalbia, atkeršija už blogus darbus. 
Trijose sakmėse apie aitvarus išryškėja aitvaro darbai (ne
ša auksą, sūrį ir kt.) ir jo išvaizda (seni tekiniai). Pačios 
populiariausios sakmės yra apie numirėlius ir slogučius (52). 
Jas dažniausiai pateikėjas perduoda kaip įvykio liudininkas, 
o sakmes apie velnius, paslėptus pinigus dažniau taip, tarsi 
būtų girdėjęs iš kitų žmonių, kartais nurodomas konkretus 
asmuo.

Padavimų užrašyti tik 7. Vienas iš jų pasakoja apie švedų 
žiaurumus, kitas apie piliakalnyje nugrimzdusio dvaro lobį, 
likusieji — apie Eržvilko vardo kilmę.

Nemažai žmonių pasekė tikroviškų pasakojimų, atsimini
mų. Jų centre — baudžiava, rekrutai, kunigai, pateikėjų gy
venimo įvykiai. Įdomūs pasakojimai, aiškinantieji sakmių 
apie vaiduoklius kilmę, burtininkų darbus.

Užregistruota nemažai smulkiosios tautosakos vienetų, jų 
tarpe daug pasikartojančių. Surinkta vaikų išsiskaičiavimų, 
gamtos ir darbo įrankių garsų pamėgdžiojimų, gan populia
rus Užnemunės gyventojų kalbos parafrazavimas, yra keli 
liaudies magijos tekstai.

Šį didelį liaudies kūrybos turtą padainavo ir papasakojo 
įvairaus amžiaus žmonės. Nuo 5 iki 20 m. apklausinėti 5 pa
teikėjai, nuo 21 iki 40 m.— 7, nuo 41—60 m.— 25, nuo 61 iki 
80 m.— 37, nuo 81 iki 100 m.— 8. Kaip matyti, vyrauja vy
resniosios kartos atstovai, visad jauni ir linksmi, anot vie
tinių betariant, „maliodninkai". Akyse tebestovi judri, skais
taus veido 78 m. P. Barčienė iš Ridikiškių k., pradžiuginusi 
rinkėjus tvirtu balsu ir 32 dainom. „Jūs kiekvienam seniui 
sakykite, kad pensiją nubrauks, jei nepadainuosit",— patarė 
išlydėdama senutė iš audiniais papuoštos seklyčios.

Negalima pamiršti 68 m. Julijonos Toliušienės iš Eržvilko, 
pateikusios nemažai dainų, pasakų, sakmių, mįslių (108 vie
netus), Apolonijos ir Zofijos Paliokienių (80 m. ir 45 m.), 
praturtinusių rinkinį 105 dainom. Petronėlė Grubliauskienė 
iš Baužaičių k., nors ir jaunesnio amžiaus (45 m.), priklauso 
prie šimtininkių. Kitų dainininkų ir pasakorių repertuaras 
yra žymiai mažesnis, paprastai iki 20 vienetų.

Toks yra bendras Eržvilko apylinkių tautosakos repertua
ro vaizdas. Galima pastebėti, kad šalia senųjų su išvystytu 
siužetu ir gausiomis meninėmis priemonėmis kūrinių plinta 
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naujesnės, literatūrinės kilmės ir dažnai nemeniškos dainos 
ir pasakojimai. Ekspedicijos medžiaga taip pat liudija, kad 
nors senosios tautosakinės tradicijos nyksta, bet daina ir pa
saka vis dar tebetenkina dvasinius žmonių poreikius.

TAUTOSAKOS TEKSTAI

DAINOS

1. KĄ, MOČIUTE, PADAREI

*) Kartojama be fermatos

Ką, močiute, padarei,
Ką, senoji, padarei, 
Kam išleidai mani jauną 
Už to šelmia bernelia? (2X2)

Jis pragėrė namelius 
Ir nuo lauko javelius, 
Jis pragers ir mani jauną, 
Nuo rankelių žiedelius. (2X2)

Grįžk dukrele pas mane, 
Grįžk jaunoji pas mane, 
Grąžink savo jaunas dienas 
Ir žaliąsias rūteles. (2X2)

Matušele, negaliu, 
Sengalvele, negaliu, 
Jau sudėtos baltos rankos, 
Sumainyti žiedeliai. (2X2)
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Kai broliukai rugius sės, 
Ant rytojaus jie žydės, 
Tai tik tada, matušele, 
Vėl pas tavi sugrįšiu. (2X2)

Šiaudų kūlys kai žydės, 
Sausi medžiai lapus skleis, 
Tai tik tada, motinėle, 
Vėl pas tave sugrįšiu. (2X2)

Kai plunksnelė dugne grims, 
Akmenėlis viršum kils, 
Tai tik tada, motinėle, 
Vėl pas tave sugrįšiu. (2X2)

Kai nuo bitės vilnas kirps, 
O iš vaško pečių dirbs, 
Tai tik tada, motinėle, 
Vėl pas tave sugrįšiu. (2X2)

2. TRYS SESELĖS ŽLUGTĄ SKALBĖ

Trys seselės žlugtą skalbė, 
Žalnierėliai žirgus girdė. (2)

Oi sesele, sesytėle,
Neduok Žalnieriui rankelės. (2)

Žalnierėlis šalbierėlis
Numaus auksinį žiedelį. (2)

Numaus auksinį žiedelį, 
Pakaustys bėrą žirgelį. (2)
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Oi sesele, sesytėle, 
Nelenk Žalnieriui galvelę. (2)

Žalnierėlis šalbierėlis, 
Nusegs tavo vainikėlį. (2)

Nusegs tavo vainikėlį, 
Pašers juodbėrį žirgelį. (2)

Oi sesele, sesytėle,
Neduok rankos žalnierėliui. (2)

Žalnierėlis šalbierėlis
Nuims rūtų vainikėlį. (2)

Nuims rūtų vainikėlį, 
Paduos bėrajam žirgeliui. (2)

Neteksi vainikėlio, 
Nebūsi gera seselė. (2)

Vainikėlis tau brangiausias
Ir už viską maloniausias. (2)

3. ANT TĖVELIO DVARO

too

<sa_ka_lai kry_pa __ vo do_de_liums dn___da.fvo).

Ant tėvelio dvaro sakalai krypavo, 
Sakalai krypavo dūdeliums dūdavo. (2)

Ar aš nelaimingas tėvelio sūnelis, 
Ar aš nepašėriau sau bėro žirgelio, 
Ar aš nepagirdžiau tyru vandenėliu.
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Ryt reiks išjoti į svetimą šalį, 
Į svetimą šalį, į tolimą kelią. (2)

Parneškit tėveliui didžią dovanėlę,
Aukselio žiedelį, margąjį laiškelį. (2)

Užmauki žiedelį ant bevardžio piršto, 
Primuški laiškelį prie skrynelės viršo. (2)

Žiedelį nešiosiu ir tave mylėsiu, 
Skrynelę praversiu, graudžiai apsiverksiu. (2)

Žiedelį nešiosiu, tave minavosiu, 
Laiškelį skaitysiu, širdelę ramysiu. (2)

4. MES RAZBAININKELIAI

di ___  di varg.die_nė_liai Lie_tu_vos lau_ky,

su_ nai_ky— sim juos, su_nai_ky__ sim juos.

Mes razbaininkėliai Bivainių miškų, 
Didi vargdienėliai Lietuvos laukų,

Kad mums ponai skriaudas daro, 
Mes užpuolam ant jų dvaro, 
Sunaikysim juos, sunaikysim juos.

Beržyno pušelę paskiriem visi, 
Kasdien pro aušrelę suseiti anksti. 
Cionais klausom savo vado

Lygintojo Blindos Tado, 
Taip jau nutarta, taip jau nutarta.
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Jei mes ką pagriebsim iš turtingųjų, 
Tuojau atduosim naudai varguolių. 
Jei kas mūsų turtą skirtų, 
Tai tas čia pat ir numirtų 
Po pušies šaka, po pušies šaka.

5. AR SĖT, AR NESĖT AVIŽĖLIŲ BOSĄ

*) Su gaida, nuo 2-jo posmo

Ar sėt, ar nesėt avižėlių bosą?
Sėt, sėt, kaip nesėt avižėlių bosą.

Ar dygs, ar nedygs avižėlių bosa?
Dygs, dygs, kaip nedygs avižėlių bosa.

Ar malt, ar nemalt avižėlių bosą?
Malt, malt, kaip nemalt avižėlių bosą.

Ar šert, ar nešert juodbėrį žirgelį? 
Šert, šert, kaip nešert juodbėrį žirgelį.

6. KAIP GĖRIAU IR PATIKO
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Kaip gėriau ir patiko, 
Kaip išgėriau ir neliko, 
Ei džium, ei džium džium 
Kieliškėlis į dugną.

Gėriau vieną, gėriau antrą, 
Dar galvelė nesupranta, 
Gerčiau ir trečią, 
Mylėdamas svečią.

O jūs manęs nenertykit, 
Už pijoką nelaikykit.
Dar aš galiu gerti, 
Dar galiu pakelti.

duoda_laus ir me.daus ir sal.džios a _ riel_ kos, riel _kos.

Bi __ti _ nu_ kai kaip jau. tu _ kai, o bi _ ti _ kės kaip kar_vi _kės,

duod a _ lauš ir me_daus ir sal.džios a__  riel_ kos.

n M tj—j—M J j I

Sal.dų me_dų ne __  šė. dar_ ži _ nėj su _ kro __ vė.

kai pra_plė_šim dar_ži__ni _ke. ger_sim sal_džia a_riel_ki_kę,

bus sal.džios ir kar_čios. prims mo_tu_sė i mar_čias
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Bičiuliene, bičiuliene, 
Tavo gražios bitys, 
Duod alaus ir medaus, 
Ir saldžios arielkos. (2X2)

Bitinukai kaip jautukai, 
O bitikės kaip karvikės, 
Duod alaus ir medaus, 
Ir saldžios arielkos. (2X2)

Saldų medų nešė, daržinėj sukrovė, 
Daržinėj sukrovė, 
Kai praplėšim daržinikę, 
Gersim saldžią arielkikę, 
Bus saldžios ir karčios, 
Prims motužė į marčias.

8. TETA, TETUTE

Л200

Te __  ta te.tu.te. ne_ i _dė.jai dė.žu.te, ne.par.gy.siu kar.vu.te

PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA

9. MELŲ PASAKA

Einu pirkti muziką. Šeštadienį išėjau. Nuėjau. Tampau,— 
nieko neišeina. Muzika, atrodo, gera. Kai nemoku, tai ir nei
na ant jos pagrajint. Prašo 300, o aš turiu tik 280.



Viena iš paskutinių J. Banaičio nuotraukų



Prie J. Banaičio karsto



Paskutinė kelione

Prie kapo duobės



Grupė eržvilkiškių prie J. Banaičio kapo
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— Palaukit,— sakau,— atnešiu.
Bet ji nelaukia. Stabdo nakvot. Aš sakau: ,,Pareisiu". O pa

reit apie 20 kilometrų.
Išėjau, jau temo. Ėjau, ėjau, paklydau. Žiūriu — žiburiukas 

dega. Eisiu, sakau, prašyt nakvynės. Įeinu — du senukai tro
boj. Pasistatę puodą ir grūda roputinę košę.

— Eikše, vaikeli, valgyt.
— Ačiū, nenoriu.
Jiedu daugiau ir neragino. O valgyt aš noriu. Pavalgė, 

uždėjo košę ant šėpos viršaus. O mane paguldė ant suolo 
prie šėpos. Palaukiau, kol senis pradėjo knarkt, užsistojau 
ant galo, siekiu košės, tik žibt su visais užtaisymais. Puodas 
irgi ant žemės.

Pabudo seniai išsigandę. Senė šaukia:
— Vaje, tėvai, vaidenasi!
Sukilo, senė per kiemą vaikus pasišaukė. Atėjo visi, ap

žiūrėjo mane. Rado pinigų.
— Vištvagis, matai, pinigų beturiąs.
Įmetė į tvartuką ir užrakino. Sėdžiu aš ten ir galvoju, ką 

dabar daryti. Žiūriu — ateina baltas guzas. Ir eina vis artyn, 
artyn. Randu kuolą, pasiimu į rankas ir laukiu. Lįs artyn — 
duosiu, manau sau. O jis vis artyn slenka. Kai daviau- 
viau.. .u. . .— subliovė ir tįstelėjo vietoje. Dabar nusigandau 
visai — veršį užmušiau. Visas juodas, tiktai galva balta bu
vo. Jau ne už tą košę, bet už veršį bus, galvoju. Reikia bėgt. 
Užsilipau ant viršaus ir plėšiu stogą. Šokau, o prie pat kam
po prūdas. Aš tik pūkšt ligi pažastų. Šuo pasiuto lot. Klėties 
durys brinkt brinkt atsidarė, aš pradėjau bėgt, kurpes prūde 
palikęs. Nubėgau porą kilometrų. Užeinu į tokią trobikę. Se
nutė viena beverpianti.

— Iš kur tu, vaikeli, taip vėlai?
— Paklydau, tetule, ar negaučiau gulėti. Priima, duoda 

kruopų bliūduką. Palei pečių stovi plati lova. O ant pe
čiaus— karklų primesta. Senikė pakloja man ant pečiaus. 
Po kiek laiko pareina mergučė ir kavalierių parsiveda. Juo
du į tą lovą ir kikiniuoja sau. Slinksiu, sakau, ir aš artyn, 
pasiklausysiu. Slinkau, slinkau, o karklai nuo pečiaus, ir aš 
tiesiai į tą lovą. Vėl sujudimas. Mergučė bėgioja po stu.bą 
ir šaukia:

— Mama, mama! Vagis!
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Įsiveržia mama iš kamaros. Aš vėl pro duris. Ir tik trečioj 
vietoj pernakvojau.

10. LAUMĖS IR VAIKAS

Vasarą žmona išsinešė į pievą baltinius plauti prie upelio. 
Ir nusinešė mažą vaiką. Laumės jį apmainė. Išsiplovė ji tuos 
drabužius, tas vaikas vienodas, ir ji nepažįsta, o jis be kalbos 
jau, o jos vaikas kalbėjo. Na, tai jie nustebo: kaip taip at
sitiko. Atėjo kitos kaimynkos ir pasakė, kad laumės tau 
apkeitė vaiką. Nu tai kaimynkos nurodė, kad eitų prie ko
kios raganos, tai ji padarys. Ta najo. Ragana paaiškino. Ra
gana sulygo, kiek jai atlygins. Ir ji pamokino: dabar, sako, 
nusinešk vėl drabužius į tą pačią vietą plauti ir nusinešk 
vąškarą katilui kabinti. Sukalk ir kuolus vąškarui pakabinti, 
ir žąsies kiaušiniui nupiauk galą ir užkabink ant to vąškaro. 
Įpilk vandens į tą kiaušinį ir taisykis ugnikę kurt po tuo 
kiaušiniu katilo vietoje. Ir tą vaiką nusinešk, pasisvadyk prie 
ugnies. Kai pradės ugnis kūretis, kai pilsi vandenį į tą kiau
šinį, vaikas prašneks: ,,Tris šimtus metų amžiaus praleidau, 
o tokios štukos nemačiau, kad į žąsies kiaušį galima drabu
žius virinti". Tai suseksi, kad ne tavo vaikas. O paskiau, 
sako, turėk katilą didelį ir įpilk vandens ir pašildyk, kad 
perkarštas nebūt ir tą vaiką laumės nurenk ir po biskį į tą 
vandenį kišk, kad imtų šaukt, rėkt jisai, tai laumės atves ta
vo vaiką, o savo nusives. Ta moteriškė taip ir padarė: pasi
ėmė drabužius, vąškarą, žąsies kiaušinį, katilą, nuėjo prie 
upelio ir įkalė kuolus, užkabino vąškarą ir ant jo žąsies 
kiaušinį. Vaikas buvo pasvadytas prie ugnies, ir moteriškė 
kuria ugnelę. Ir vaikas sako: ,,Tris šimtu.s metų praleidau 
amžiaus ir tokių štukų nemačiau, kad į žąsies kiaušinį dra
bužius galima virinti". Tai, kai prašneko, motina suprato, 
kad ne jos vaiks, o laumės. Nu paskiau žąsies kiaušinį nuka
bino, užkabino katilą, įpylė vandens ir pradėjo kaityt. Van
duo užkaito, vaiką išrėdė ir pradėjo kišt į vandenį. Pradėjo 
vaikas šaukt, rėkt. Laumės atbėgo tekinos ir ėmė šaukt: „Ne- 
viryk, neplikyk, še, mes tau tavo vaiką atiduodam, o savo 
atsiimam". Laumės pasakė: „Kas tave pamokino? Kad mes 
sužinotumėm, tai tą sudraskytumėm".
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11. ERŽVILKAS

Eržvilko vardas atsirado taip. Kai kryžiuočiai kariavo 
prieš žemaičius, vieną kartą apsupo juos piliakalnyje. Kry
žiuočių buvo labai daug, o lietuvių nedaug ir juos būtų už
mušę. Tada lietuviai sugalvojo taip. Turėjo labai gerą eržilą 
ir kažkur užmušė vilką. Nulupo jam odą ir padarė iškamšą. 
Tada ją pririšo ant eržilo nugaros ir paleido į kryžiuočių 
stovyklą, į priešų arklius. Tas eržilas su vilko kvapu sukėlė 
kryžiuočių tarpe didžiausią sąmyšį. Tada dar ir lietuviai 
puolė iš pilies ir baigė mušti kryžiuočius, ir išvadavo pilį. 
Nuo to liko ir to piliakalnio vardas Eržvilkas.

SMULKIOJI TAUTOSAKA

PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI

12. Jei eidamas per lauką neši grėblį ant peties, tai laukas 
verkia. (Mat tu jį palieki nenugrėbstytą, jo neįvertini.)

13. Žemė kvepia blynais — smertis netoli.
14. Žvengia kaip Eržvilko drigantas (Iš padavimo apie Erž

vilką).
15. Neduok dieve — iš naginės batas.
16. Nedoro žmogaus i su šieno vežimu lenkis.
17. Plonai verpsi — pasėdėsi, smulkiai malsi — pastovėsi.
18. Ka i varle šokusiu, ale ant svieto būsiu.
19. Po šaukščiuką pripilsi bliūduką.
20. Platus su kraštu, o gilus su dugnu.
21. Visi myli, visi myli, tik nieks nieko neduoda.
22. Ką pakasi, tą palesi.
23. Kas kamarą prišiko — nežinau, o kas gera padarė — aš.
24. Savutys ir pasišikęs gražutys.
25. Vampso, kai arklys lūpą paleidęs.
26. Kosėk, nekosėk — vėdaro negausi.

SKAIČIUOTĖS

27. Vinuku, duku, trikes, 
hemti, penti, senti, 
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šepetį, krepeti, 
pipiriuks, pašmokšt.

28. Nulik, dulik, sancik, mancik, 
savel, vevel, kypel, vypel 
kinkil pūkšt.

GAMTOS GARSŲ PAMĖGDŽIOJIMAI

29. Kregždė
Virė virė boba pyragaičius, 
Man galiuką kyšt!
Pasakysiu vyrams. (3)

30. Pempė
Pempė sakė gyvis, gyvis
Kas iš manęs pasidyvys. (2X3)

31. Gandras
Garny, garny ga ga ga, 
tavo pati ragana, 
ma pyrago nekepė, 
kad ir kepė nedavė. (4 X 2)

VAIKŲ BŪRIMAI

32. Boružė
Petrai, Petrai, lėk į dangų,
Tavo vaikai rėk, rėk,
Paklausk bobutės, 
Kada bus pietūs. (4X2)

Kai Petras nulekia, tai sakom, kad jis pasakys, kada pie
tūs. Burėm bandą ganydami.

33.
Kai šienatvė, susigaunam žiogą ir dainuojam: 

Žioge, žioge, dek degutą, 
Jei nedegsi, suksiu ūsą. (2X3)
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PAAIŠKINIMAI

Pačiu pirmuoju eržvilkiškių tautosakos užrašinėtoju reikia 
laikyti Juozą Šveistį iš Garšvilų k.— Peterburgo universite
to studentą. Susipažinęs su kalbininku K. Būga, J. Sveistys 
teikė jam kalbinę medžiagą iš savo tarmės, užrašinėjo prie
žodžius, patarles. Tie nuo laiko pageltę lapeliai ,,Lietuvių 
kalbos žodyno11 kartotekoje su patarlėmis iš Eržvilko užra
šyti dar 1912 m. Vėliau liaudies kūrybą ėmė rinkti mokslei
viai ir siųsti Tautosakos komisijai Kaune. 1931 m. Eržvilko 
progimnazijos absolventas Petras Blynovas įteikė didžiulį 
patarlių, priežodžių ir mįslių rinkinį. 1936—1939 m. moky
tojų paskatinti, liaudies dainas, pasakas, patarles ėmė užra
šinėti vyresniųjų klasių moksleiviai, besimokantys Raseinių. 
Tauragės gimnazijose: Alfonsas Steponaitis iš Rudkiškių k., 
Jonas Kubilius iš Fermų k., Jonas Striaukas iš Pavidaujo k., 
Adolfas Banys iš Karklotės k. ir kt. Tačiau sistemingo tau
tosakos rinkimo nebuvo. Todėl kompleksinė kraštotyrininkų 
ekspedicija 1966 m. buvo labai reikalinga. Joje dalyvavo 
Vilniaus universiteto studentų lituanistų grupė, vadovauja
ma doc. D. Saukos. Be jų, individualiai tą vasarą tautosaką 
rinko M. Cilvinaitė, J. Dovydaitis, V. Juodpusis, S. Skro
denis ir kiti. Straipsnelyje aptarta tik universiteto studentų 
ir J. Dovydaičio surinkta medžiaga. Tautosaka rinkta iš 
14 vietovių, aplankyti 82 asmenys, užrašyta 1144 tautosa
kiniai vienetai, iš jų 598 įrašyti į magnetofono juostas.

Čia skelbiama tautosaka yra užrašyta studentų ir J. Dovy
daičio ekspedicijos metu, tik keletas patarlių paimta iš kitų 
rinkėjų. Dainų melodijas iš magnetofono juostos iššifravo 
B. U ginčius.
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3874(447).
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iš Pranciškos Jasaitienės, 96 m. Užrašė J. Dovydaitis. Tekstas ir melodija 
LTR, 3874(342).

3. Ant tėvelio dvaro sakalai krypavo.— Užrašyta Butkaičių k., Gabšiš
kių apyl., iš Oonos Barčaitės, apie 40 m. Užrašė J. Dovydaitis. Tekstas ir 
melodija LTR, 3874(457).
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Toliušienes, 68 m. Užrašė J. Dovydaitis. Tekstas ir melodija LTR, 3874(134).
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6. Kaip gėriau ir patiko.— Užrašyta Eržvilke iš Onos Norkienės, 80 m. 
Užrašė J. Dovydaitis. Tekstas ir melodija LTR, 3874(57).
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Januškienės 70 m. Užrašė J. Dovydaitis. Tekstas ir melodija LTR, 3874(203).

8. Teta, tetute.— Užrašyta Butkaičių k., Gabšiškių apyl. iš Vincės Bla
žienės, 77 m. Užrašė J. Dovydaitis. Tekstas ir melodija LTR, 3874(360).

Dainininkė nurodo, kad tai skerdžiaus rytmetinis trimitas.
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mūsų

krašto

žmonės

PRIE MOKYTOJO KAPO

EDUARDAS MIEŽELAITIS

Brangus Juozapai! Mano mylimas mokytojau! Tu man 
atleisk: aš vis dar negaliu patikėti, kad tu jau niekada dau
giau nebeįeisi su linksma pavasariška šypsena veide į kle- 
gančią klasę, nebepažvelgsi į mus nuoširdžiomis gero žmo
gaus akimis ir nebeištarsi tų stebuklingų kaip balzamas ir 
kvepiančių duona žodžių:

— Vaikai, pradėsime pamoką. . .

Negaliu patikėti, kad tu jau niekada daugiau man, cho
ro pamokos metu stovinčiam už vienos mergaitės pečių ir 
išdykėliškai pridėjusiam prie jos gražios galvutės du pirštų 
ragus — negražius velniūkščio ragučius, nepasakysi: . .Pa
siliksi po pamokos. .." Nepasakysi ir nenusivesi po tos 
poetiškos dainingos pamokos į mokytojų kambarį. Ir nebeiš- 
droši su slapta šypsena lūpų kertelėse man broliško pa
mokslo. . .

Mano atminty liko ir niekada iš jos neišdilo toks tavo 
portretas: tu. stovi mokinių spiečiuje toks jaunas ir gražus, 
išlakus ir lieknas — tarsi intymiausios tavo jaunų dienų 
draugės violončelės tiesi ir skambi styga — neramiai vir
panti ir melodinga styga. Lieknas, status ir gražus — kaip 
balti beržai tavo mylimų panemunių pakrantėse, kur tu ka
daise su knygų pundeliu iš Eržvilko vaikiškomis basomis 
kojomis išėjai į tolimus kelius ir į didelius mokslus. Mano 
atminty išliko jauno rašytojo ir mąstytojo portretas. Ir jauno 
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revoliucionieriaus, kuris iš mūsų, dar jaunesnių, grūdino 
plieną būsimoms kovoms ir gyvenimo statybai. Tu mokėjai 
įdėti giliai į jauną širdį idealą. Ir už tą brangią dovaną ta
riu tau nuoširdų ačiū. . .

Aš mačiau, kad nelengva žmonėms^ gyventi be idealo ir be 
didesnių sparnų. Nelengva buvo jauniems žmonėms rasti 
savo gyvenimo tikslą ir savo kelią į šį tikslą. Blaškytas! ir 
ieškota šio kelio. Tu kažkaip labai įtikinamai ir visai pa
prastai mokėjai parodyti šį idealą kitiems. Ir mokėjai to
dėl, kad pats šį idealą širdyje turėjai. O vis dėlto, atsimenu, 
sakydavai tu ne vieną kartą man, savo mokiniui, esama ir 
šventų dalykų: tėvynė, tauta, liaudis, kalba, gyvenimas, re
voliucija, grožis, poezija, draugystė, ištikimybė, meilė, žmo
gus. . . Taip, mano mokytojau, aš šiandieną gerai žinau, tik
rai esama šventų dalykų, dėl kurių verta aukotis ir dėl kurių 
dar verta pakovoti. . . Visa kita išblanksta ir nebetenka di
desnės reikšmės...

Atsimenu, man buvo labai sunku ir liūdna. Ir aš rašiau 
tada liūdnus eilėraščius. Ir liūdnas ateidavau į klasę. Ir liūd
ną mano veidą pastebėjo atidi mokytojo akis. Vieną kartą 
tu pasivedėjai mane į šalį. Ir nieko neklausinėdamas, tary
tum skaitydamas mano mintis, tu paklausei:

— Ar žinai dviejų rusų poetų lyrinį dialogą apie mirtį ir 
apie gyvenimo prasmę? Sergejaus Jesenino ir Vladimiro 
Majakovskio filosofinį dialogą? Jų dialogas gimė revoliuci
jos audroje, žūtbūtinėje gyvenimo ir mirties dvikovoje. Tai 
dvi lakoniškos ir diametraliai priešingos egzistencinės for
mulės. ,,Šitoj žemėj nebenauja mirti, bet gyventi irgi ne 
naujau",— teigė pirmasis. ,,Nesunku gyvenime numirti, o su
kurt gyvenimą labai sunku",— atsakė antrasis. Du skirtingi 
filosofiniai požiūriai — tradicinio poeto ir revoliucionieriaus, 
poeto novatoriaus.

Ir šios dvi formulės, kaip į žemę mestas grūdas, tada giliai 
užkrito mano širdyje. Gal būt ši poetų filosofinė dvikova 
tada, kai formavosi mano pasaulėžiūra, man padėjo drąsiau 
apsispręsti ir pasirinkti gyvenimo kelią. Ne tradicinį. Sun
kesnį ir sudėtingesnį kelią. Ir prasmingesnį. . .

Tu buvai aistringai atsidavęs savo kovos idėjai žmogus. 
Bet neužtenka būti atsidavusiam. Gyvenimo kovai dar reikia 
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būti ir gerai pasiruošusiam. Reikia gilumos: žinių, suprati
mo, intelekto. Pagaliau reikia sielos. Ir, aišku, subtilumo. 
Tu puikiai žinojai literatūros istoriją ir muzikos teoriją. Ta
vo violončelės koncertai pasižymėjo geru skoniu ir maloniu 
atlikimo grakštumu. Tuo metu jau buvo pasirodę ir pirmieji 
tavo prozos bandymai<jMaištingos ekspresionistinės prozos. 
Iš niūrių juosvų tavo prozinės drobės dėmių tryško nepasi
tenkinimas, protestas, revoliucinis maištas. Ir labai geras 
savitas buvo tavo kubistinis kampuotas, laužytas, pikasiškas 
sakinys. Tu mokei mane pamilti su dievu besiginčijantį Ba
chą ir besigrumiantį Bethoveną, dievui nesipriešinantį ir re
zignuojantį Šumaną ir dievo akivaizdoje valiūkiškai išdai- 
gaujantį jauną Sen Šansą. Ir Bramsą. Ir Čaikovskį. Ir Šion- 
bergą. Ir daugybę kitų. Tu išmokei pamilti šiuo esamu pa
sauliu nepatenkintus rašytojus: Hemingvėjų, Seliną, Eren- 
burgą, Prustą, Kafką, Dos Pasosą. Grįždavau tamsiomis Kau
no darbininkų priemiesčio gatvėmis iš tavo namų, nešdamas 
užantyje slaptų atsišaukimų pundą ir tavo paskolintą gerą 
knygą. Tais laikais teko patirti nemaža skausmo ir nuovar
gio, kančios ir nusivylimo. O atsišaukimai guodė ir drąsino» 
Ir knygos guodė. Ir guodė geras mokytojo žodis. . . Tu bu
vai geras pedagogas. Mažiausia didaktikos. Ir nemaža gy
venimo patirties. Ir širdies. Ir kantrybės, sumanumo, išmonės. 
Ir protingų patarimų. Ir gilaus dvasinio įsijautimo. Ir moki
nio psichologijos pažinimo. Ir tik todėl toks geras buvo 
rezultatas: mokslo pažangumas, pirmieji poetiniai opusai, 
slapti revoliuciniai susirinkimai, kaip pirmas sniegas tyras 
idealas. .. Pamatęs kokį pablyškusį vargingesnį mokinį, tu 
neklausdavai, kodėl jis šiandieną išblyškęs, tu žinodavai ko
dėl. Ir todėl ištraukęs iš švarko kišenės sidabrinę monetą, 
savo kuklaus atlyginimo dalį, atiduodamas pridurdavai: ,,Nu
sipirk bufete bandelę ir pieno. .." Kartais tu paklausdavai 
kokį vargingesnį mokinį: „Na, ko toks susirūpinęs? Negalė
si, sakai, tęsti mokslo? Neturi kuo už mokslą sumokėti? Ne
nusimink, pažiūrėsime.. .“ Ar ne tau turi būti dėkingas ne 
vienas tavo mokinys, kuriam tu kukliomis savo santaupomis 
esi padėjęs tęsti mokslą? Be jokios abejonės. Kartais moki
nys to net nežinodavo: tu buvai tylus ir kuklus ir darei gerą 
darbą ne autoreklamai. Geri darbai daromi tyliai ir nežymiai. 
Blogis mėgsta garsiai afišuotis.. . Aš vėl sutikau tave tomis 
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dienomis, kada liepsnojo kaimai, krito bombos, liejosi krau
jas, mirė žmonės. Tu buvai sulysęs ir rūstus. Tave, mačiau, 
kankino skausmas, širdgėla, kančia. Miegojai tu pasikreigęs 
kambario kampe šiaudų ir pasiklojęs pilką apsiaustą. Veide 
slankiojo bado šešėlis, ir degė karo liepsnos padegtos akys. 
Bet tu buvai nepalaužiamas. Buvo šalta ledinė žiema. Vieną 
rytą man paskambino.. .

— Eduardai,— išgirdau telefono ragelyje sodrų mokytojo 
balsą,— ar skaitei laikraštyje Simonovo eilėraštį „Lauk ma
nęs"? Gražus, ar ne? Ar negalėtum išversti? Paskaitytume 
per radiją Lietuvai. . .

Vakare mudu, mokytojas ir jo mokinys, sėdėjome nedide
lėje radijo studijoje prie mikrofono. Tu skaitei ant pulto gu
linčius informacinio biuro fronto pranešimus ir atsišaukimą. 
Likę okupuotoje Lietuvoje kiti tavo mokiniai ir tūkstančiai 
žmonių klausė tavo pergalę skelbiančio balso. Gero balso. 
Ir geros žinios. O paskui atėjo mano eilė.

— Lauk manęs ir grįšiu aš,— pradėjau lėtai skaityti eilė
raštį. O tu? Tu tą akimirką, atsimenu, prisidengei delnu vei
dą. Tavo galva nulinko. Kada, pabaigęs skaityti, pažvelgiau 
tau į akis, aš pamačiau jose ašaras. Vyriškas ašaras. Ir su
pratau. Nieko pasaulyje tu nemylėjai daugiau už Lietuvą... 
Ir mokei ją mylėti. . .

Baigę laidą, apsirengėm ir išėjom drauge į namus. Buvo 
jau apie vidurnaktį. Netoli radijo komiteto aikštėje mus pa
sitiko bronzinis A. Puškino paminklas. Bronzinis šešėlis, stai
ga išniręs prieš mus iš balto sniego sūkurio, palenkęs žemyn 
galvą tarsi žvelgė iš aukščiau į du speiguotos žiemos nakty
je paklydusius klajūnus.

— Vargu ar pavyks kada kokiam poetui pralenkti šitą,— 
parodei tu ranka į baltame žiemos fone juoduojantį bronzinį 
monumentą.— Bet rašyti reikia. . .

Aš tada gerai supratau tavo draugišką ironiją. Tu visada 
labai mylėjai žmones. Ir labai mokėjai juos vertinti. Bet tu 
visada palikdavai šiek tiek vietos sveikam skepticizmui. Gal 
ironija ir skepticizmas subjektyviai ne visada malonūs būna. 
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Bet dabar aš labai gerai suprantu tavo kartais draugiškai 
pašaipią, kartais skeptišką satyro šypseną. Skepticizmas rei
kalingas. Kad neišpuiktume. Kad nepervertintume to, ką da
rome. Skeptiškiau,— visada tarsi sakydavo giliai pasislė
pę nuoširdžios akys. Siek tiek. . . Ir tada bus gerai.. . Tai 
sveikas antikinio žmogaus saiko jausmas. Ir didelės vidinės 
kultūros požymis. .. Tu ilgai mane mokei. .. Mokei grumtis 
ir kovoti su gyvenimu. . . Mokei deginti tiltus į praeitį. . . 
Mokei žmogaus mokslo: sunkiausio žmogiškojo tobulėjimo 
mokslo.. . Vis buvai šalia manęs. . . Ir vis mokei. . . Mokei 
ir mokei. . . Mane, seną savo mokinį ir daug jaunesnius už 
mane. Jau daug vėliau. Visai neseniai. .. Aš vis dar negaliu 
pamiršti. . . Gražiai apsirengę, linksmi ir žvalūs, saulės nu
gairintais veidukais berniukai ir mergaitės skardžiais lietu
viškų girių paukščių balseliais dainavo skambias mano tėvy
nės dainas. 15 tūkstančių — ištisa jaunystės ir šypsenų jūra. 
O aš žiūrėjau į aukštą, žilstelėjusį, bet vis dar liekną ir gražų 
žmogų. Jis vartė dainų šventės programą, paskui pasilenkė 
prie dirigento ir kažką jam pasakė. Matyt, kažką svarbaus. 
Ir jo akys spindėjo jaunai, aštriai, žvaliai. Aš žiūrėjau į tą 
žmogų, kuris kadaise dirigavo nedideliam mūsų gimnazijos 
chorui ir kuris tada svajojo, kad visa Lietuva kada nors 
dainuotų. . . Ir kurio svajonė dabar išsipildė: dainuoja visa 
Lietuva. O mano mokytojas vadovauja šiai trykštančiai iš 
tūkstančių širdžių lietuviškai Dainai. Tai buvai tu, mylimas 
mano mokytojau. . . Ir šią akimirką, vasaros saulėje skęstan- 
čiame žaliame stadione, dainų šventei prasidėjus, tu tikrai 
turėjai būti laimingas. Aš taip manau. . .

Laimingas, bet ne apsvaigęs nuo laimėjimų. Nes tu buvai 
ne iš tų žmonių tarpo, kurie apgraibem, skubėdami ir leng
vai eina per gyvenimą. Tu viską mokėjai vertinti blaiviai. 
Tavo požiūris visada buvo rimtas ir gilus. Ir tu blaiviai, kri
tiškai tarsi iš šalies mokėdavai pažvelgti ir į save patį. Net 
skeptiškai. Ko, deja, kiti nesugeba. Tai didelė žmogaus pro
to dovana. Į kultūrą tu mokėjai skverbtis vis gilyn ir gilyn: 
į pačius kultūros podirvius, į jos aukso kasyklas, į tikrą ir 
didelį grožį. . . Rašytojų šeima, kurioje kadaise prasidėjo 
tavo asmenybės augimas, visada atsimins tave tokį — nera
mų, skvarbų, ieškantį. Pradėjęs nuo literatūros, sekantį žings
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nį žengei tu į muziką. Bet tavo intelektas, tavo siela vis 
maištavo: ieškojo tobulybės ir siekė dvasinio universalumo. 
Nesustojo ir toliau ieškojo tikros tiesos, kūrybinės kančios 
ir džiaugsmo visame žmogiškosios kultūros lobyne, galingos 
žmogaus minties ir jo jausmų sukurtame grožyje. Ir vaisin
ga buvo tavo dvasinė saviaukla, tavo asmenybės statyba. 
O žmogiškoji saviaukla visada prasminga: tobulindamas sa
ve, žmogus padeda intelektualiai tobulėti kitiems. Tavo in
telektas pakilo iki plačių filosofinių apibendrinimų, iki gilių 
žmogiškų apmąstymų. Mes visi tai pajutome paskutiniaisiais 
tavo gyvenimo metais, susidurdami ir artimai bendraudami 
su tavim. Tavo artimiausi draugai žavėjosi tavo proto jėga, 
erudicija, tavo humaniškos širdies jautrumu ir gerumu. 
Tu buvai vienas iš tų retų pažangių intelektualų, kurie šir
dyje nešioja didelį revoliucinės sprogstamosios medžiagos 
kiekį. Ir štai kodėl tokios kaip tavo širdys neišlaiko: jos 
susisprogdina, pasiaukoja visų laimei. . .

— Vaikai, pradėsime pamoką,— ir šiandieną nepaliauja 
skambėję mano ausyse jautrūs kaip violončelės styga tavo 
žodžiai.. . Deja! . . Tai buvo lygiai prieš trisdešimt metų. 
Dabar štai ir mes, buvę kadaise tavo mokiniai, stovime prie 
mokytojo karsto nulenkę taip pat jau pasidabruotas galvas. 
Per šiuos trisdešimt metų, visų mūsų laimei, nepagailėta 
jėgų, proto, širdies. Nemaža atiduota gyvenimo kūrybai... 
Ir štai žodis „Esu" pamažu pavirsta žodžiu „Buvo"... Ir da
bar viskas, deja, jau sutelpa į šį nedidelį dviskiemenį žodį 
„Buvo".. . Ir tu štai esi jau pasiruošęs mus apleisti, iškeliau
ti į nežinomybę ir daugiau niekados čia nebegrįžti. . . Ką gi... 
Aš prisiminiau vieną poeto posmą: „Tegu gyvieji miega 
tiek, kiek jiems reikia, ir tegu mirusieji miega tiek, kiek 
jiems reikia. . ." Atlikęs savo žmogišką pareigą ir savo gy
venimą pavertęs kovos žygiu, ilsėkis dabar gilioje ramybėje, 
mano mokytojau! . . Jau ateina pavasaris. . . Ir netrukus iš 
tavo smėlio kapo prasikals mėlynos žibuoklės. Tai būsi tu. 
Tu mėlynom akim pažvelgsi vėl į mus.. . Ir mes niekada 
nesiskirsime. . .
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KULTŪROS VEIKĖJAS JUOZAS BANAITIS (1908—1967)

ANTANAS BALAŠAITIS, VYTAUTAS GIRDŽIUS

Batsiuvio Augustino Banaičio šeimoje Juozas buvo ket
virtas vaikas ir vienintelis sūnus. Vaikystė prabėgo Simona- 
vičių namuose ant gražaus Šaltuonos skardžio, prie kelio 
į Vadžgirį, Jurbarką. Tuo keliu jis matydavo traukiančius 
pėsčius ir važiuotus į turgus ir atlaidus, juo eržvilkiškiai pa
lydėdavo paskutinį kartą savo artimuosius į greta esantį kal
nelį. Paaugęs Juozas ėjo į kitapus kelio esančią pradinę 
mokyklą. Neturėdami nei namų, nei žemės, Banaičiai nors 
savo vaikams norėjo geresnės ateities. Vienas iš būdų ją 
pasiekti buvo mokslas. Šviesių pažangių apylinkės žmonių 
pavyzdys traukė ne vieną prasitrinti akis, kad gyvenimas 
būtų lengvesnis, kad vėliau galėtų padėti namiškiams. Todėl 
labai taupydami sunkiai uždirbamus litus (motina buvo pa
dienė darbininkė), Banaičiai ryžosi leisti sūnų į gimnaziją.

1920 m. dvylikmetis jaunuolis pro senąjį ąžuolą Šaltuo
nos pakrantėje sunkiu keliu išėjo į šviesą. Įstojęs į Jurbar
ko ,,Saulės" gimnaziją, Juozas nevalgė dykai tėvų duonos — 
mokėsi gerai, visada būdavo tarp geriausių klasės mokinių. 
Mėgo sportą, ypač gimnastiką, buvo geras krepšininkas ir 
futbolininkas, dalyvaudavo gimnazijos futbolo ir krepšinio 
komandų varžybose. Anksti jaunystėje pamilo jis ir muziką: 
dar vaikas būdamas iš tėvo išmoko pūsti klarnetą, III kla
sėje pradėjo groti mokinių orkestre, o vėliau Jurbarko mies
to pučiamųjų orkestre. Be to, visą laiką dainavo gimnazijos 
chore. Jurbarko „Saulės" gimnazija buvo privati, jai vado
vavo kunigai ir kiti aktyvūs religinės krypties veikėjai. 
Panašūs buvo ir mokytojai. Gimnazijoje buvo skiepijamos 
religinės ir reakcinės pažiūros. Esant tokioms sąlygoms, rei
kėjo ryžto ir valios eiti priešiška kryptimi. Vis dėlto mo
kykloje 1926 m. slapta ėmė veikti kultūros būrelis, į kurį 
būrėsi pažangesnių pažiūrų mokiniai. Jau pirmaisiais jo 
veiklos metais į šį būrelį įstojo ir šeštos klasės gimnazistas 
Banaitis.

Baigęs gimnaziją, J. Banaitis pasirinko studijuoti literatūrą 
ir 1928 m. įstojo į Kauno universitetą, o vėliau ir konservą- 



223

toriją. Sunkiai siekęs mokslo, anksti pažinęs duonos kainą, 
kuklus dvidešimtmetis jaunuolis apsisprendė savo gabumus, 
jėgas ir talentą skirti vargstančiai liaudžiai. Pažangias Ba
naičio nuotaikas pastebėjo pogrindyje veikę komunistai ir 
įtraukė jį į Raudonosios pagalbos organizaciją: studijuoda
mas jis dirbo universiteto kuopelės sekretoriumi. Pasukęs 
tuo keliu, nuosekliai jis atėjo ir į komunistų partijos gretas 
(1933 m.). Pradėjo bendradarbiauti pogrindiniuose žurnaluo
se „Aurora" ir „Antifašistas". Tuo metu Banaitis suartėjo ir 
su pažangiaisiais rašytojais P. Cvirka, A. Venclova ir buvo 
vienas iš progresyvaus žurnalo „Literatūra" organizatorių.

1936 m. baigęs konservatoriją, J. Banaitis pradėjo dirbti 
muzikos mokytoju Kauno III gimnazijoje. Būdamas jautrus, 
pastabus ir kuklus, jis, galima sakyti, buvo gimęs pedagogas. 
Ypač subtiliai jis mokėjo perteikti muzikos suvokimą, pa
jautimą, ugdyti meilę jai. Mokiniai pradėjo žavėtis muzika, 
choru. Apie vieną jo choro koncertą pirmą kartą išgirdęs 
mokinys štai kaip rašo: „Ir štai tas švelniabalsis jaunuolis, 
netaręs nė žodžio, vienu rankos mostu sustingdė apie šimtą 
nieko nebijančių individų. Antras mostas ir.. . man atsivėrė 
naujas nesapnuotas ir neregėtas burtų pasaulis. Tada aš nie
ko nesupratau, tik jaučiau, kad muzika gali paversti žmogų 
ir angelu ir velniu, gali atverti jam ir dangų ir pragarą, gali 
atskleisti tokius jo sielos virpesius, kurių jis nė pats neįtarė 
turįs. Tai kas gi yra ta muzika, jei ji tokia galinga? Po tru
putį tai ėmė aiškėti vėliau, klausantis Banaičio pašnekesių 
apie muziką gimnazijoje ir per radiją" L

Be muzikos pamokų ir choro, Banaitis gimnazijoje buvo 
dar ir literatų būrelio globėjas. Pasiūlydamas nagrinėti 
M. Gorkio, V. Majakovskic kūrybą, jis ugdė kritišką moks
leivių pasaulėžiūrą. Iš šio būrelio išaugo žinomi rašytojai 
E. Mieželaitis, K. Marukas, V. Mozūriūnas.

Jausdamas muzikinės literatūros stoką, jis ėmė galvoti apie 
muzikos vadovėlį. Susitarė jį rengti kartu su „Aušros" ber
niukų gimnazijos mokytoju kompozitoriumi J. Švedu. 
Jų knyga „Muzika vidurinei mokyklai" buvo išleista 1938 m.

’T. Černiauskas, Mokytojas ir draugas. ,,Pergalė", 1968, Nr. 3, 
p. 176.
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Gimnazijoje J. Banaitis rūpindavosi varguomenės vaikais, 
kurie, kaip ir jis pats, sunkiai veržėsi į mokslą. Rašytojas 
K. Marukas su dėkingumu prisimena savo mokytoją. 1938 m. 
VI klasėje po susikirtimo su kapelionu jis nebuvo atleistas 
nuo mokesčio už mokslą ir žadėjo mesti gimnaziją. Vienos 
pertraukos metu muzikos mokytojas, pastebėjęs jį susirūpi
nusį, užkalbino. Marukui pasisakius, jog manąs mesti mokslą 
ir eisiąs dirbti, Banaitis tėviškai pasakęs:—Tau reikia mo
kytis,— ir įdavęs voką su 40 lt. Gal žinojo, o gal ir ne, kad 
šis Šančių darbininko sūnus buvo pogrindinės komjaunimo 
organizacijos narys. Ir vėliau mokytojas teiraudavęsis, ar 
nereikia kam padėti. Padėdavo jis ne vien materialiai, bet 
ir morališkai. Buvusi jo mokinė, dabar ,,Minties" leidyklos 
redaktorė Ch. Lifšicaitė iš pirmųjų savo dienų gimnazijoje 
labiausiai prisimena tylų gerą muzikos mokytoją. Į I kl. ji 
buvo priimta pavėluotai ir pasodinta viena prie durų. Su
prasdamas atskirto vaiko savijautą, mokytojas paklausęs, ar 
nenorinti kartu su. kitais mokiniais sėdėti. Po kelių dienų 
ji buvo pasodinta bendrame suole.

Pagaliau atėjo lemtingieji 1940 m. J. Banaitis aktyviai 
ėmėsi organizuoti Tarybų Lietuvos meninį gyvenimą. Birže
lio pabaigoje Darbo rūmuose susirinko muzikos darbuoto
jai pasvarstyti, ką jie turėtų daryti. Vienas senas muzikas 
kalbėjo: ,,Dabar vyksta dideli pasikeitimai, bet mūsų, meni
ninkų, tai neliečia ir mes, muzikai, artistai, dirbsim ir toliau 
kaip dirbę". „Ne, pone, mes eisim kitu keliu,— pasigirdo 
jauno vyriškio balsas iš salės. Tai buvo Juozas Banaitis,"— 
prisimena tų įvykių dalyvis kompozitorius A. Klenickis. Su
sirinkime buvo nutarta organizuoti Lietuvos muzikų profsą
jungą, jos pirmininku buvo išrinktas J. Banaitis. Netrukus 
jis buvo išrinktas ir Liaudies seimo atstovu, o vėliau Lietu
vos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo nariu. Perorga
nizavus buržuazinės Lietuvos radiofoną, J. Banaitis buvo pa
skirtas Radijo komiteto pirmininku. Tai pirmos jo tokios 
atsakingos tarnybinės pareigos. Ir čia buvęs mokytojas dir
bo kaip sumanus įstaigos vadovas. Drausmė įstaigoje buvo 
pagrįsta pagarba, autoritetu, išmone, o ne įsakymais. Radijo 
komiteto darbuotojas J. Miliušis prisimena, kad pirmasis jo 
įsakymas buvo pagyrimas už gerą darbą. Būdamas vadovu, 
J. Banaitis nepiršdavo primygtinai savo nuomonės, negniauž-
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davo darbuotojų iniciatyvos. Tuo laiku buvęs jo bendradar
bis T. Černiauskas teigia, jog toks jis liko ir vėliau, nors ir 
tapo žymiu valstybės veikėju.

Prasidėjus Didžiajam Tėvynės karui, J. Banaitis kartu su 
grupe Radijo komiteto darbuotojų pasitraukė į Tarybų Są
jungos gilumą ir dirbo Maskvos radijo lietuviškųjų laidų at
sakinguoju redaktorium. Ne tik eržvilkiškiai, bet ir likę 
darbo draugai greit pažino Banaičio balsą, drąsinantį liku
sius okupantų priespaudoje, keliantį optimizmą ir tikėjimą 
pergale. Rūpinosi ir meninėmis laidomis, kultūriniu pasitrau
kusiųjų į šalies gilumą gyvenimu. 1942 m. Lietuviškojoj di
vizijoj pradėjo organizuoti meno ansamblius ir buvo paskir
tas LTSR Valstybinių meno ansamblių vadovu.

Grįžęs į išvaduotą Lietuvą, J. Banaitis vadovavo kultūri
niam respublikos gyvenimui: nuo 1944 m. iki 1953 m. buvo 
Meno reikalų valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 
viršininku, po to penketą metų — Kultūros ministro pava
duotoju, o nuo 1958 m.— Kultūros ministru. Nuo 1949 m. 
buvo renkamas LKP CK nariu.

Sunkiais pokario metais jis įdėjo daug energijos ir darbo, 
organizuodamas Vilniaus konservatoriją, muzikos techniku
mus, muzikos mokyklas miestuose ir rajonų centruose. Jose 
buvo parengta šimtai gabių muzikų, kurių dėka smarkiai 
išaugo liaudies muzikinė kultūra, meno saviveikla, buvo 
galima organizuoti masines dainų šventes. Tuo laiku jis pa
rašė ir knygą ,,Tarybinė lietuvių muzika 1940—1950".

Jautrus pedagogas ir kuklus žmogus, J. Banaitis b1 o pui
kus vadovas. Štai kaip apie jį atsiliepia vienas iš artimiausių 
jo bendradarbių — Kultūros ministro pavaduotojas V. J ake
laitis: ,,Principingas svarbiausiais kultūrinės statybos klausi
mais, mokėjo burti ir konsoliduoti meno veikėjus apie save, 
sugebėdavo įtikinti, išsiaiškinti keblius klausimus su jaunu 
ir senu, ir nė vieno pašnekovo nevaržė nei jo didžiulė eru
dicija, nei aukštos pareigos. Jis mokėjo jautriai globoti 
darbščius veiklius darbuotojus, nuolat skatino siekti naujo, 
ieškoti nepramintų takų, visuomet palaikydavo iniciatyvą ir 
savarankišką veiklą, labai pasitikėdamas žmonėmis" L ,,Rei
kia kuo daugiau žinoti, blaiviai mąstyti ir turėti platų 

1 V. J a k e 1 a i t i s, Jam būtų šešiasdešimt. . .—,,Tiesa", 1968, vasario 29 d.
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požiūrį",— tokį uždavinį jis keldavo kultūros darbuotojui. 
Kitas jo bendradarbis rašytojas A. Gricius, nemažai patyręs 
išmintingos J. Banaičio širdies šilumos sunkiu gyvenimo lai
kotarpiu, taip apibūdino jo privalumus: „Glaudumas su liau 
dimi, iš kurios jis buvo kilęs, lietuvių tautos dvasios savybių 
jutimas ir gilus nusimanymas apie liaudies kūrybą, kaip ii 
apie meną apskritai.

Lietuvių liaudies menas J. Banaičiui visada buvo gyva gy
vybė raidoje. Jis tą raidą skatino ir rėmė visomis savo išga
lėmis, įžvalgiai padėdamas atmesti visa, kas jai svetima, ne- 
prigyjama, neorganiška"

Jautri J. Banaičio siela norėjo reikštis ir literatūroje. Jau
nystėje yra parašęs apsakymų. Vėliau tapęs valstybės veikė
ju, atidavė visas jėgas tarnybinėms ir partinėms pareigoms 
vykdyti, kūrybą laikydamas asmeniniu reikalu. „Jis laikė 
save visų pirma partijos kareiviu, o literatūrinę kūrybą — 
daugiau asmeniško džiaugsmo ir laimės šaltiniu, panašiai 
kaip meilę moteriai ar šeimai. Ir todėl kūrybai jis vogdavo 
poilsiui skirtą laiką. Tik deja ir to buvo nedaug. . .

Ir vis dėlto Banaitis nebuvo atsižadėjęs meilės literatūrai. 
Maždaug metai prieš jo mirtį,— prisimena T. Černiaus
kas,— padovanojau jam mano išverstą VI. St. Reimonto „Pa
žadėtąją žemę". Sklaidydamas knygą, jis domėjosi, ką aš 
daugiau dirbu. Ir staiga, tarsi vaikinukas, besidžiaugiantis 
jam vienam težinoma paslaptimi, droviai šyptelėjo:

— O mes irgi kai ką darom. .." * 2

'A. Gricius, Išmintingos širdies šiluma,—„Kultūros barai", 1968, Nr. 5, 
p. 46.
2 T. Černiauskas, Mokytojas ir draugas.—„Pergalė", 1968, Nr. 3, 
p. 177.

J. Banaitis buvo didelis patriotas: jautriai rūpinosi ne tik 
bendrais lietuvių liaudies kultūros reikalais, bet ir stengda
vosi padėti, patarti kiekvienam į jį besikreipiančiam: ar 
karo tremtiniui, nublokštam toli nuo gimtinės, ar pokario 
metais į negandų verpetą patekusiam. Jo butas Vilniuje 
Beržyno gatvėje buvo žinomas ne vienam eržvįlkiškiui. Rū
pestingu žvilgsniu jo palydėtas kiekvienas žinojo, kad jis 
visada padės, užtars autoritetingu žodžiu.
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Mylėjo jis savo gimtinę, rūpinosi jos kultūriniu gyvenimu, 
vertino geras tradicijas, muzikos, dainos mėgėjus. Rengėsi 
ir pats parašyti atsiminimus iš Eržvilko apylinkių kultūrinio, 
visuomeninio gyvenimo. Džiaugėsi ir visokeriopai skatino 
kraštotyrininkų entuziazmą prikelti iš užmaršties mūsų tėvų 
ir senelių veržimąsi į šviesą, kovas už teisingą gyvenimo su
tvarkymą. J. Banaitis buvo vienas iš kompleksinės ekspedi
cijos 1966 m. organizatorių, kvietęs pirmiausia joje dalyvau
tas savo krašto inteligentus.

Aušo ankstyvas 1967 m. pavasaris. Vis dažniau pavargs- 
tančią širdį traukė aplankyti gimtąsias vietas. Pagaliau pasi
taikius laisvesnėms dienoms jis vėl prie Šaltuonos pakran
čių, kur plačiašakis ąžuolas kaip tėvas nuo darbų sugru- 
busiom rankom apkabina kiekvieną grįžtantį ir išeinantį.. . 
Brangios ir nepakeičiamos gimtosios pakrantės, kaip jūs at- 
gaivinat jėgas ir jaudinat širdį. .. Dabar jūs dar tuščios, bet 
greit sužaliuosit ir raminsit sielą nuostabiais lakštingalų bal
sais. Kaip gera grįžti ir pavaikščioti jaunystės takais, ateiti 
prie juodo granito ir graudulingai nuleidusio šakas gluosnio, 
saugančio kalnelyje tėvų ir protėvių ramybę. ..

Tai buvo paskutinis jo apsilankymas gimtinėje, susitiki
mas su artimaisiais ir kaimynais. Grįžus į Vilnių, tą patį va
karą širdies priepuolis nutraukė visus darbus ir planus ir 
pakvietė amžinam poilsiui į Rasų kalnelį.

KOMPOZITORIUS JUOZAS GUDAVIČIUS (1873—1939)

ANTANAS GUDAVIČIUS

Kompozitorius Juozas Gudavičius 1 gimė Skliausčių k. (da
bar Varlaukio ap., Jurbarko raj.), karališkųjų valstiečių 
šeimoje. Mažas būdamas, įsidėjęs į terbą duonos ir pasiėmęs 
pieno butelį, gindavo galvijus į miškus, vadinamus Januški- 

1 Straipsnį apie kompozitorių parengė jo brolio Izidoriaus sūnus. Jis pats 
dalyvavo daugelyje renginių Skliausčiuose, kurį laiką vadovavo chorui ir 
gerai pažinojo kompozitorių. Jau kelinti metai jis renka atsiminimus ir do
kumentinę medžiagą apie J. Gudavičių tiek iš archyvų, tiek iš gyvų žmo
nių (Red. pastaba).
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nėmis, kur galėjo lig valiai dainuoti ir džiaugtis gražia gam
ta. Tėviškės gamta jam paliko visam laikui neišdildomą įspū
dį. Meilę muzikai busimasis kompozitorius paveldėjo iš savo 
motinos, kuri turėjo gerą klausą ir puikiai dainavo sopranu.

1887 m. Juozukas baigė Eržvilko dviklasę pradinę mokyk
lą, o pirmąsias muzikines žinias įgijo 1891—1893 m. pas 
Nemakščių vargonininką J. Zigmantavičių.

1893 m. J. Gudavičius įstojo į Varšuvos konservatoriją, 
kurioje mokėsi fortepijono, korneto klasėse. Pradžioje skųs
davosi, kad, nemokant lenkų kalbos, buvę labai sunku atsa
kinėti muzikos istoriją ir teoriją, bet sekančiais metais tie 
sunkumai buvo nugalėti. Per atostogas, o paskui ir netekęs 
darbo kompozitorius gyvendavo pas brolį Izidorių gimtaja
me Skliausčių kaime.

Baigęs Varšuvos konservatoriją, buvo priimtas dirbti ka
pelmeisteriu Kauno tvirtovės įguloje. Su savo orkestru yra 
koncertavęs Grajeve, Gargžduose, Kretingoje.

Nuo 1906 m. prasideda J. Gudavičiaus chorinė veikla. Tais 
metais Kaune jis vadovavo lietuvių vaikų chorui, suorgani
zavo suaugusiųjų chorą Skliausčiuose.

1909 m. J. Gudavičius įstojo į vargonininkų draugiją, kar
tu su J. Naujaliu dėstė trumpalaikiuose vargonininkų kur
suose Kaune, leido laikraštį ,,Vargonininkas", kuriame para
šė nemažai straipsnių chorinės kultūros ir muzikos klau
simais.

Palikęs armiją, 1909 m. kompozitorius pradėjo vargoninin
kauti Nemakščiuose, kur suorganizavo puikų bažnytinį cho
rą. Jo pasiklausyti plūsdavo žmonės iš gretimų parapijų. 
Su šiuo choru jis dalyvaudavo gegužinėse ir lietuviškuose 
vakaruose, populiarindamas lietuvišką dainą. Tai buvo pa
žymėta ir spaudoje1. Kartu jis rinko liaudies dainas ir jas 
harmonizavo.

1 „Viltis", 1910, gegužės 22 d.

1912 m. pavasarį, norėdamas įkurti muzikos mokyklą, jis 
persikėlė į Tauragę, kur greitai subūrė gausų parapijos cho
rą. Tuo pačiu metu jis parašo keletą solinių dainų ir šokių 
fortepijonui, išleidžia ,,Žemaitiškas dainas", aktyviai daly
vauja teatro mėgėjų trupėje.
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Kai 1915 m. vokiečiai ėmė smarkiai apšaudyti Tauragę, 
J. Gudavičius paliko miestą ir grįžo į gimtuosius Skliausčius. 
Čia tuojau pat suorganizavo stiprų chorą, kuris vasarą bū
davo kviečiamas giedoti Varlaukio, Batakių, Pašaltuonio ir 
Eržvilko bažnyčiose, pasirodydavo kitose viešose vietose, 
aktyviai dalyvaudavo vestuvėse ar pasilinksminimuose. 
Nors vokiečiai tuo metu draudė bet kokius pasilinksminimus 
ar koncertus, J. Gudavičius, susitaręs su kompozitoriumi von 
F. Krinu, 1916 m. lapkričio 20 d. Skliausčiuose surengė ne
viešą koncertą. Vokiečių dezertyrui E. Švalbei įskundus, 
kompozitorių su keliais skliaustiškiais sukabino pančiais ir 
pasodino į Jurbarko kalėjimą. Būdamas Skliausčiuose, jis 
parašė 7 giesmes ir keletą dainų, pritaikytų žaidimams, 
o grįžęs iš kalėjimo — valsą ,,Miškas ir lietuvis" (išspausdin
tas Vilniuje 1917 m.), 9 giesmes, pradėjo rašyti „Žemaitišką 
fantaziją" ir rinkti medžiagą „Žemaitiškoms vestuvėms".

Tų pačių metų pabaigoje J. Gudavičius antrą kartą grįžta 
į Tauragę, kur toliau tęsia pradėtą darbą: vadovauja chorui, 
harmonizuoja dainas, rengia lietuviškus vakarus. Vienas 
toks vakaras, kuriame ir man teko deklamuoti keletą eilė
raščių, buvo suruoštas 1918 m. gegužės 18 d. Tauragės pa
rapijos salėje. J. Gudavičiaus choras tuomet padainavo net 
19 (ir 5 solo) jo paties ir kitų kompozitorių dainų.

1918 m. rudenį jį pakvietė į Panevėžį vadovauti „Saulės' 
draugijos muzikos mokyklai. Mokinių susirinko apie 30, bet 
kai vokiečiai pradėjo evakuotis, miestas liko be valdžios ir 
dirbti buvo neįmanoma. Mokykla užsidarė ir kompozitorius 
vėl grįžo į Skliausčius.

1919 m. sausio mėn. J. Gudavičius tampa karo kapelmeis
teriu. Nuo to laiko prasideda naujas etapas jo gyvenime — 
darbas su orkestrais. Jis orkestrui pritaiko „Žemaitišką pol
ką", „Klumpakojį", „Suktinį", „Noriu miego", valsus „Už 
jūrų" ir „Miškas ir lietuvis", „Žemaitišką fantaziją" ir kt.

Reikia pažymėti, kad per septynerius tarnybos kariuome
nėje metus kompozitorius parašė tik dvi karines dainas. Visa 
jo veikla buvo sukoncentruota į chorus. Antai 1919 m. birže
lio mėn. jis organizuoja mišrų chorą Jasonyse (Utenos raj.), 
liepos—rugsėjo mėn.— Vėžionėliuose, o spalio 5 d.— orkest
ro ir choro koncertą Zarasuose. 1920 m. parašė ir savo lėšo
mis išleido 8 dainas keturiems mišriems balsams. 1921 m. 
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balandžio 24 d. Ukmergėje pirmą kartą buvo atlikta popuri 
orkestrui ,, Gegužinė", kuri publikai labai patiko.

Išėjęs iš kariuomenės, 1925 m. spalio mėn. J. Gudavičius 
grįžo į Skliausčius. Eržvilko progimnazijos direktorius 
V. Kairys tuojau jį pakvietė dėstyti muzikos, bet klebonas 
nesutiko. Štai ką jis man rašė 1925 m. spalio 23 d. laiške:

,,Kunigai, pajutę, kad aš žadu pereiti į Eržvilką, pasiskubi
no patvirtinti vietos vargonininką S. Batorą ir pakišti koją 
man ir V. Kairiui. Ką nori, tą kunigai daro". Kompozitoriui 
teko imtis raštvedžio darbo. Apie tai kitame (1925 m. gruo
džio 7 d.) laiške jis man rašė: ,,Gaila laiko būti raštvedžiu, 
bet nieko nepadarysi, kai špitolninkai gauna viršų. Geri pe
dagogai nereikalingi, jei nesilaiko krikščionių partijos. Erž
vilko kamandorius tapo paskirtas progimnazijos kapelionu,— 
tas irgi iš pasalų su savo agentais šnipinėja partijos naudai. 
Jei taip ilgai bus, nežinia prie ko mes prieisime? Laisvė nai
kinama, kas bus toliau? Parvažiuok ant kalėdų, suruošime 
vakarėlį jei ne Eržvilke, tai Skliausčiuose. Nenuleiskim ran
kų, dirbkim it vokiečių okupacijos metu".

J. Gudavičius nei kariuomenėje, nei civiliniame gyvenime 
neišsiskyrė iš eilinių žmonių ar karių. Trumpai tariant, tai 
buvo liaudies kompozitorius — valstietis inteligento rūbais. 
Jis gyveno liaudies rūpesčiais ir sėkmėmis, jai skyrė savo 
dainas ir instrumentines kompozicijas. 'Jo orkestrai ir chorai 
pasižymėdavo internacionališkumu. Pvz., 1920 m. orkestro 
Alytuje sudėtis buvo tokia: 21 lietuvis, 5 žydai, 4 rusai, 
2 vokiečiai, 1 latvis ir 1 lenkas.

1925 m. J. Gudavičius parašė popuri iš lietuviškų dainų 
ir ,,Žemaitiškas vestuves" pučiamųjų orkestrui, dainas „Trys 
seselės", 4-iems mišriems balsams ir „Mes razbaininkėliai" 
trims balsams vyrų chorui.

Nepavykus gauti mokytojo vietą Eržvilke, o raštininko 
darbas netraukė kompozitoriaus, 1926 m. sausio 1 d. jis grį
žo į Skliausčius, kur ėmė dirbti su mišriu choru. Tuo pačiu 
metu jis netgi ketino vykti į Kėdainių mokytojų seminariją 
pamokyti busimuosius mokytojus muzikos, nereikalaudamas 
už. tai didelio atlyginimo.

Nuo 1926 m. pradžios J. Gudavičius pradėjo dirbti muzikos 
mokytoju Tauragės mokytojų seminarijoje ir komercinėje 
mokykloje. Per trumpą laiką jis suorganizavo mokytojų se
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minarijos, komercinės mokyklos ir Tauragės miesto chorus, 
kurie visi, kaip jungtinis 200 žmonių kolektyvas, 1927 m. 
birželio 6 d. dalyvavo Mažosios Lietuvos lietuvių šventėje 
Klaipėdoje. Be to, buvo statoma M. Petrausko operetė ,,Con
silium facultatis". Sekančių metų liepos 1 d. su jungtiniu 
net 240 dainininkų choru dalyvavo antroje dainų šventėje 
Kaune.

1928 m. savo lėšomis jis išspausdino seniau parašytų ke
turiems mišriems balsams dainų rinkinį ,,Šešios dainos“, su
kūrė pesimistišką dainą su fortepijono pritarimu „Mano lai
mė". Išliko rankraštyje dainų rinkinys keturiems mišriems 
balsams (op. 16), pavadintas „Septynios dainos" kurio data 
1929 m. kovo 18 d. Be to, kompozitorius J. Gudavičius ra
šydavo į laikraščius straipsnius ir informacijas iš muzikinio 
gyvenimo, pasirašinėdamas J. Valio slapyvardžiu.

1929 m. rudenį J. Gudavičius paliko Tauragę ir vėl ku
riam laikui apsigyveno Skliausčiuose. Čia jis toliau dirbo su 
choru, kuris iš 11 dainininkų 1908 m. išaugo iki 60 1930 m., 
turėjo platų repertuarą. Kadangi tautininkai visas kairiąsias 
organizacijas likvidavo, tai choras, norėdamas dalyvauti 
1930 m. dainų šventėje Kaune, pasivadino „Varlaukio Vil
niui vaduoti sąjungos" vardu. Tų metų rudenį kompozitorius 
apleido Skliausčius ir persikėlė vargonininkauti į Paįstrį (Pa
nevėžio r a j.). Atsidūręs tolimame užkampyje, jis nenurimsta. 
Organizuoja dūdų orkestrą, suburia parapijos ir mokyklos 
vaikų chorus.

Peržvelgiant visą J. Gudavičiaus chorinę veiklą, išryškėja 
vienas gražus jo darbo bruožas. Skirtingai nuo kitų kompo
zitorių, kurie chorus pirmiausia organizavo miestuose, jis 
dirbo valstiečių tarpe, nešė meną į kaimą.

Pradedant 1906 m. Kaune ir baigiant Paįstriu, J. Gudavi
čius išmokė didelį būrį muzikantų (kasmet turėdavo 1— 
5 mokinius), kurie vėliau nemažai pasidarbavo, keliant lie
tuvių muzikinę kultūrą. Jo mokiniais buvo J. Norkus, V. Lip- 
nevičius, A. Karaška, J. Siparis, šių eilučių autorius ir kt.

Baigdamas šeštą savo amžiaus dešimtį (1931 m.), kompo
zitorius vedė Paįstrio pradinės mokyklos mokytoją T. Kriau- 
čiūnaitę. Po vedybų apsigyveno Panevėžyje, kur išgyveno 
iki pat mirties (1939 m.). Dėl senatvės ir laiko stokos čia 
jau nieko didesnio neparašė. 1937 m. Panevėžyje buvo 
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suorganizuoti trumpalaikiai vargonininkų kursai, kuriuose 
kartu su V. Butvilą, K. Kavecku, J. Budriūnu dėstė ir J. Gu
davičius.

Apžvelgus kompozitoriaus J. Gudavičiaus gyvenimo, kūry
bos ir visuomeninės veiklos kelią, prieš mūsų akis iškyla jo 
šviesi, jaunatviška gyva asmenybė. Visą laiką jis buvo su 
liaudimi, iš jos sėmėsi medžiagos savo kūrybai, jai atidavė 
visą savo energiją, organizuodamas chorus ir nešdamas mu
zikinę kultūrą.

TERAPEUTAS PRANAS GUDAS-GUDAVlClUS 
(1909—1963)

TELESFORAS ŠIURKUS, SOFIJA VAITIEKŪNIENĖ

Pranas Gudas-Gudavičius gimė Naujininkų kaime, Eržvil
ko valsčiuje, gausioje valstiečių šeimoje. Joje augo penki 
vaikai: trys berniukai ir dvi mergaitės. Pranas iš brolių buvo 
jauniausias. Nuo šešerių metų vasaromis pradėjo ganyti gy
vulius. Vėliau, kiek paūgėjęs, dirbo įvairiausius ūkio dar
bus. Jo sesuo Bronė pasakoja, kad Pranas vaikystėje žiemos 
vakarais prie spingsulės ar net balanos verpdavo pakulas. 
Nenorėdamas būti sesutės aplenkiamas, Pranukas dažnai 
verpdavo ir naktį mėnulio šviesoje. Sesuo ir dabar gerai 
prisimena, kaip būdavę sunku lenktyniauti su Pranu. Iš pat 
mažumės Pranas buvęs valingas, atkaklus berniukas, ką su
manydavęs, tą visuomet padarydavęs. Nepaprastas ryžtas, 
atkaklumas ir valia lydėdavo jį visą jo nelengvą gyvenimą.

Visi Gudų vaikai buvo gabūs ir darbštūs, tik dėl sunkių 
gyvenimo sąlygų ne visiems nusišypsojo laimė mokytis. Vi
sus vaikus tėvai pramokė skaityti ir rašyti, o vieną iš jau
niausių — Pranuką, nutarė leisti į mokyklą. Pradžios mokyk
lą ir progimnaziją jis gerai baigė Eržvilke. Miestelis nuo 
Naujininkų kaimo netoli, todėl mokyklą kas dieną lankyda
vo iš namų. Sūnui sėkmingai baigus progimnaziją, tėvai pa
siryžo jį leisti į mokslus toliau. Pranas įstojo į Jurbarko 
,,Saulės" gimnaziją. Ir čia mokėsi gerai, ypač daug skaityda
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vo įvairios literatūros. Greitai jis tapo pažangiųjų mokslei
vių — ateistų būrelio nariu. Kaip aktyvus šio būrelio narys, 
Pranas pateko nemalonėn kapeliono, kuris tvarkė visą gim
naziją. Ateitininkai pradėjo jį visaip persekioti. Galiausiai, 
kapelionui reikalaujant, Pranas, nežiūrint jo gero elgesio 
ir mokymosi, iš gimnazijos buvo pašalintas.

Po kurio laiko jis įstojo į Raseinių gimnaziją. Šioje gim
nazijoje buvo demokratiškesnė dvasia, čia mokėsi daug pa
žangaus jaunimo ir Pranas lengvai surado sau vienminčių 
draugų. Raseiniuose jis visapusiškai lavinosi, ugdė materia
listinę pasaulėžiūrą, puikiai mokėsi. Tačiau jį ir vėl ištinka 
nesėkmė: esant septintoje klasėje, netikėtai mirė abu tėvai. 
Paramos nebuvo iš niekur, teko pačiam užsidirbti duoną 
pragyvenimui, mokant turtingųjų blogai besimokančius vai
kus. Ypatingai buvo sunku paskutinėje gimnazijos klasėjей 
kada teko ruoštis brandos atestato egzaminams ir galvoti 
apie duonos kąsnį.

Sunkios gyvenimo sąlygos besimokant gimnazijoje, dide
lis darbo krūvis neatitaisomai palaužė jaunuolio sveikatą. 
Jis suserga tuberkulioze. Niekam nesiskųsdamas, sukandęs 
dantis, Pranas išlaikė brandos egzaminus ir gavo gerą ates
tatą. Vasarą kaime kiek pailsėjo, atsigavo, sustiprėjo.

Studijuoti Pr. Gudas pasirinko mediciną. Anksti pažinęs 
vargą, nepriteklių, jis galvoja, kad, būdamas gydytoju, jis 
geriausiai galės padėti vargų kamuojamiems žmonėms. 
Su keliais litais kišenėje jis atvažiuoja į Kauną ir 1929 m. 
rudenį įstoja į Kauno universiteto medicinos fakultetą.

Kaune gyvenimo sąlygos buvo sunkios, gyveno blogame, 
vadinamame bedievių bolševikų bendrabutyje, sveikata bu
vo ne kokia, tačiau Pranas su žemaitišku atkaklumu studi
javo pasirinktą dalyką. Gabus, darbštus, drausmingas ir drau
giškas, jis buvo mėgstamas ne tik studentų, bet ir dėstytojų. 
Pirmieji studijų metai praėjo sėkmingai. Po vasaros atosto
gų, pailsėjęs kaime pas gimines, rudenį sugrįžta tęsti studi
jų. Deja, už poros mėnesių Pranas paimamas į kariuomenę.

Po metų, atbuvęs tarnybos laiką kariuomenėje, jis tęsia 
medicinos studijas. Nuo trečio kurso, nežiūrint nepalankios 
politinės atmosferos, Pranui, kaip gabiam neturtingam stu
dentui, paskiriama pusė valstybinės stipendijos. Tai buvo 
šiokia tokia materialinė parama, kuri kiek palengvino 
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gyvenimo sąlygas, bet jaunystės metais pakirsta sveikata ne
grįžo: vystėsi tuberkuliozė. Tačiau studijų nemetė, dirbo ir 
toliau atkakliai ir valingai.

1935 m. pavasarį medicinos fakulteto studentas Pr. Gudas 
baigė klausyti visą medicinos kursą ir gavo teisę laikyti 
valstybinius egzaminus. Anuomet laikant valstybinius egza
minus, valstybinė stipendija nebuvo mokama, todėl Pranas 
atsidūrė beviltiškoje padėtyje. Bandė kreiptis į Krašto apsau
gos ministeriją, kuri skirdavo nemažai stipendijų bebaigian
tiems medikams. Kaip kairiųjų pažiūrų studentas P. Gudas 
stipendijos negavo. Iš keblios padėties išgelbėjo medicinos 
fakulteto dekanas prof. V. Lašas, kuris kiek galėdamas rem
davo gabius studentus. Prof. V. Lašas padėjo gauti Pranui 
iš prof. A. Radzvicko 1 fondo stipendiją, kol laikys valstybi
nius egzaminus. 1936 m. gegužės 8 d., išlaikęs paskutinį 
egzaminą, Pr. Gudas gavo gydytojo diplomą ir teisę atlikti 
vienerių metų praktiką Kauno klinikose.

1 Prcf. A. Radzvickas mirdamas paliko medicinos fakultetui 100 tukst. litų 
banke, kad iš procentų būtų skiriamos stipendijos pažangiems studentams.

Suteikta galimybe praktikuotis Kauno klinikose Pr. Gudas 
pasinaudoti negalėjo (tiesa ausų-nosies-gerklės ligų, vai
kų ir akių ligų praktiką jis atliko dar tebelaikydamas valsty
binius egzaminus), nes praktikos metu bepradedančiam gy
dytojui atlyginimas nebuvo mokamas. Jis išvažiuoja į Ma
žeikių apskrities ligoninę, kur tuomet dirbo žymus respubli
kos chirurgas — ginekologas V. Burba. V. Burba tuojau pat 
atkreipė dėmesį į jauną, darbštų, gabų, draugišką gydytoją. 
Jis pamėgo kolegą ir sudarė geras sąlygas jaunam specialis
tui. Per vienerius darbo metus Mažeikių ligoninėje, turėda
mas tvirtus medicinos žinių pagrindus ir nuolat sekdamas 
naują medicininę mintį, jis įgijo didelį praktinį patyrimą, 
gerai pasiruošė savarankiškam gydytojo darbui. Mažeikių 
ligoninėje, V. Burbos vadovaujamas, gerai susipažino su vi
daus ligomis, chirurgine diagnostika ir chirurginiais veiks
mais, reikalingais ambulatorinėje praktikoje. Praktinio pa
tyrimo įgijo ir akušerijoje-ginekologijoje.

Pasibaigus specializacijos laikui Mažeikiuose, Pr. Gudas 
išvyko į Platelius. Čia jis gana greitai tapo plačiai žinomas, 
mėgstamas ir gerbiamas gydytojas: iš tolimų apylinkių 
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plaukte plaukė žmonės. Gydytojas neatsisakydavo nei dieną, 
nei naktį suteikti reikalingą medicinos pagalbą. Kai po poros 
metų jis panoro išsikelti į didesnį Kulių miestelį, žmonės 
maldaute maldavo pasilikti Plateliuose.

Kuliuose ilgai jam dirbti neteko, nes 1940 m. Pranas Gu
das Tarybų Lietuvos vyriausybės buvo pakviestas į Sveika
tos apsaugos liaudies komisariatą, kur trumpą laiką dirbo 
sanitarinio švietimo skyriaus vedėju. Po kiek laiko buvo 
paskirtas Kauno 1-sios valstybinės ligoninės (buv. žydų 
bendruomenės) vyriausiuoju gydytoju. Pažymėtina, kad Pra
nas administracinio darbo nemėgo ir jam vyriausiojo gydy
tojo pareigos buvo labai nemalonios. Jis buvo gimęs kli- 
nicistas ir troško grįžti prie savo mėgstamo darbo. Tų pačių 
metų lapkričio 20 d. P. Gudas išrenkamas medicinos fakul
teto terapinės katedros asistentu pas prof. J. Kupčinską.

Fašistinei Vokietijai okupavus mūsų kraštą, Vytauto Di
džiojo universiteto Medicinos fakultete susidarė keleto atei- 
tininkų-tautininkų grupelė, kuri pareikalavo universiteto 
vadovybę pašalinti iš universiteto apie dvidešimt medicinos 
fakulteto darbuotojų. Buvo reikalaujama atleisti profeso
rius V. Kuzmą, V. Lašą, J. Šopauską, J. Kupčinską, Pr. Ma
žylį, J. Kairiūkštį, asistentus Pr. Gudą ir T. Šiurkų. Pr. Gu
das liko be darbo. Jam buvo pasiūlyta grįžti į Platelius ar 
Kulius. Tačiau prof. V. Kuzmos pastangų dėka Pr. Gudas vėl 
buvo grąžintas į medicinos fakultetą asistentu. Mat, prof. 
V. Kuzma, nors ir buvo patekęs į atleistinų žmonių sąrašą, 
dėl savo didelio autoriteto liko nepajudinamas.

Grįžęs į vidaus ligų kliniką, P. Gudas dirbo gydomąjį ir 
mokomąjį darbą, nors aplinka moksliniam ir mokomajam 
darbui nebuvo palanki: dauguma katedros bendradarbių 
buvo ateitininkai, kurie į kitokios pasaulėžiūros žmones 
žiūrėjo nepalankiai ir laukė progos jais nusikratyti.

Vidaus ligų klinikoje Pr. Gudas pradėjo dirbti ir moksli
nį tiriamąjį darbą. Iš visų terapijos problemų jį labiausiai 
domino širdies susirgimai, todėl šioje srityje ir pradėjo 
eksperimentinį-klinikinį ir mokslinio tyrimo darbą. Jo moks
liniai straipsniai širdies aterosklerozės, blužnies venos trom
bozės ir kitais klausimais neretai buvo spausdinami žurnale 
„Medicina". 1945 m. Pr. Gudas vienas iš pirmųjų Kauno me
dicinos fakulteto dėstytojų apgynė kandidatinę disertaciją, 
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tema ,,Lytinių hormonų veikimas į susirgusį širdies raume
nį". 1947 m. jis pakeliamas docentu ir paskiriamas vidaus 
ligų propedeutikos katedros vedėju, kuriuo dirba iki 1952 m., 
kartu skaitydamas vidaus ligų propedeutikos kursą.

Pr. Gudas buvo ne tik puikus klinicistas, bet ir geras jau
nųjų medikų ugdytojas pedagogas. Buvęs jo paskaitų klau
sytojas, dabar žinomas chirurgas S. Pranckevičius prisime
na, kad Pr. Gudas paskaitas skaitydavo aiškiu balsu, taisyk
linga lietuvių kalba. Jo paskaitos pasižymėjo matematiniu 
žinių tikslumu, giliu moksliškumu, konkretumu ir diapazo
no platumu. Vengdavo visokių nukrypimų ir bereikalingų, 
nepagrįstų išvedžiojimų. Doc. J. Kondrackienė, buvusi jo 
studentė, pažymi, kad Pr. Gudas su žemaitiška kantrybe aiš
kindavęs studentams, jog gydant ligonį nėra smulkmenų. 
Visuomet pabrėždavęs, kad ligonį reikia išsamiai, nuodug
niai išstudijuoti, kruopščiai surinkti ligos anamnezę ir, tiktai 
esant visiškai tikram diagnoze, imtis ligonį gydyti. Labai 
detaliai siekė išmokyti visų ligonio tyrimo metodų. Chirur
gas L. Kilius pažymi, jog Pr. Gudas nuolat akcentuodavo 
studentams, kad reikia gydyti ne ligą, o ligonį. Visuomet 
pabrėždavo socialinių sąlygų reikšmę ligų išsivystymui. Sa
vo paskaitose jis skirdavo didelį dėmesį medicininės profi
laktikos klausimams, išaiškindavo ne tik pagrindinius, bet 
ir visus naujausius diagnostikos bei gydymo metodus ir bū
dus. Pats didžiausias P. Gudo, kaip pedagogo, reikalavimas 
studentams — būti jautriems ligoniui. Jis mokė gydytojo eti
kos, kuri privaloma kiekvienam medikui. Pr. Gudas buvo 
įsitikinęs, kad studentų mokslinis darbas duoda gaires toli
mesnei mokslinei ir praktinei veiklai.

P. Gudas visuomet buvo labai jautrus: jis neatsisakydavo 
pagelbėti studentams, apžiūrėti sergantį studentą, jo tėvą, 
motiną ar giminaitį. Ir šiandieną buvę jo studentai, dabar 
žinomi gydytojai ir dėstytojai, prisimena jį su didele 
pagarba.

Pr. Gudas daug skaitė medicininės literatūros rusų, vo
kiečių kalbomis, kurias jis gerai mokėjo. Skaitė ir prancū
ziškai. Be medicininės literatūros, jis skaitydavo ir grožinę 
literatūrą, domėjosi menu.

Kol buvo palyginti sveikas, mėgdavo pakeliauti po gim
tąjį kraštą. Labai džiaugdavosi atostogomis pajūryje, ypač 
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Palangoje. Didžiavosi savo gimtinės apylinkėmis, jos pa
prastais, kukliais, kaip ir jis pats, žmonėmis.

Buvo labai principingas. Dėl šito savo bruožo dažnai tu
rėdavo nemalonumų, kartais net nukentėdavo. Nežiūrint 
gilių profesionalių žinių ir klinikinio bei praktinio patyrimo, 
P. Gudas buvo labai kuklus medicinos darbuotojas. Savo 
medicininio gyvenimo žydėjimo metu, kaip geras terapeu
tas, jis labai daug padėjo žmonėms sunkių ligų ir kančių 
atvejais.

Savo nenuilstamo darbo pasiekimais neilgai jam teko 
džiaugtis. Dar gimnazijos ir studijų metais palaužta svei
kata pradėjo blogėti pačiame jo gyvenimo žydėjime. Nuo 
1953 m. Pr. Gudas turėjo atsisakyti savo mėgstamo darbo. 
Protarpiais, sveikatai kiek pagerėjus, dirbdavo po truputį 
konsultantu įvairiose Kauno ligoninėse. Tačiau sveikatos 
būklė nuolat blogėjo. 1963 m. viduryje sveikata visai pašli
jo. Atsigulė į ligoninę ir 1963 m. rugsėjo 1 d. mirė.

MATEMATIKAS JONAS KUBILIUS

ZIGMAS JUŠKYS

Jonas Kubilius gimė 1921 m. liepos 27 d. valstiečių šei
moje Fermų kaime, Jurbarko raj. (pagal senąjį administra
cinį paskirstymą — Tauragės apskr. Eržvilko valse.). Jo tė
vų, Petronėlės ir Petro Kubilių, šeimoje buvo dar keturi 
sūnūs.

Jonas, būdamas šeimoje pats vyriausias iš visų savo bro
lių, neliko dirbti tėvų ūkyje, kaip tada buvo įprasta, bet 
atkakliai siekė mokslo. Pradžios mokslą jis įsigijo gretima
me kaime buvusioje Rudkiškių pradinėje mokykloje. Nūn 
1932 m. iki 1935 m. Jonas mokėsi Eržvilko progimnazijoje 
ir baigė tris klases. Uždarius Eržvilko progimnaziją, pasiryžo 
tęsti mokslą Raseinių gimnazijoje ir ją baigė 1940 m.

Mokydamasis progimnazijoje ir Raseinių gimnazijos 
IV klasėje, Jonas daugiausia garsėjo lotynų kalbos mo
kėjimu ir literatūriniais gabumais. Ir štai 1936 m., kai jis 
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tebuvo baigęs tik keturias gimnazijos klases, pirmą kartą 
susidūrė su tikra matematika. Atsitiktinai jam patekusiame 
žurnale perskaitė apie Fermos teoremą. Žurnale buvo rašo
ma, kad septynioliktojo amžiaus vidurio prancūzų juristas ir 
matematikas Pjeras Ferma (Fermat) vienos knygos paraštė
je palikęs įrašą:

— Aš radau nuostabų šios teoremos įrodymą, tačiau įro
dymas buvo per ilgas, kad tilptų paraštėje, c naktis per 
trumpa, kad ieškočiau sąsiuvinių.

Toliau žurnale buvo parašyta, kad Fermos problemą 
spręsti bandė visa eilė įžymiausių mokslininkų. Net tokie 
matematikai, kaip Gausas, Oderis, nepajėgė rasti šios proble
mos sprendimo.

Ir štai Jonas rado Fermos teoremos įrodymą. Bet. . .
Rudenį, kai tėvas nuvežė į Raseinius tęsti mokslo, išaiš

kėjo, kad žurnale buvo klaida, t. y. neteisingai suformuluo
ta teorema. Matematikos mokytojas davė teisingą Fermos 
teoremos formulavimą: „Visai negalima išskaidyti kubo 
į dviejų kubų sumą, ketvirtojo laipsnio į ketvirtųjų laips
nių sumą, apskritai, bet kokio laipsnio — į sumą dviejų 
laipsnių to paties laipsnio rodiklio".

Teorema spręsti nesidavė. Tada J. Kubilius, jausdamas 
matematinių žinių stoką, vėl pradėjo darbuotis literatūroje 
ir už apsakymą gavo vieno žurnalo pirmąją premiją. Bet ne
trukus įvyko žymiai svarbesni įvykiai: tą vasarą, kai Jonas 
gavo brandos atestatą, Lietuvoje buvo atkurta Tarybų 
valdžia.

Tų pačių 1940 m. rudenį J. Kubilius įstojo į Vilniaus uni
versitetą, kuriame studijavo matematiką iki 1943 m., t. y. 
iki tol, kol vokiškieji okupantai uždarė universitetą.

Likusius vokiškosios okupacijos metus jis praleidžia dirb
damas žemę, nes toliau žengti į mokslą visi keliai buvo už
daryti.

Bet ateina 1944 m. ruduo, o kartu su juo Tarybinė Armija 
grąžina lietuvių tautai laisvę. J, Kubilius įsijungia į naują 
tarybinį gyvenimą kaip aktyvus jo statytojas. 1944— 
1945 m. m. jis dirba Eržvilko vidurinėje mokykloje mate
matikos mokytoju, perduodamas turimas žinias jaunajai kar
tai. 1945 m. pavasarį vykdoma žemės reforma. J. Kubilius 
pasireiškia kaip aktyvus Eržvilko valsčiaus žemės komisi
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jos talkininkas: padeda greičiau įgyvendinti partijos ir 
vyriausybės priemones kaime, dalija sklypus naujakuriams. 
Visus darbus jis atlieka labai sąžiningai ir todėl greitai pri
imamas į komjaunimo eiles.

1945 m. rudenį J. Kubilius vėl Vilniaus universiteto stu
dentas — vienas iš dvylikos komjaunuolių, tuo metu buvu
sių universitete. Dar studijuodamas universitete, jis paski
riamas darbininkų paruošiamųjų kursų direktoriumi. 1946 m. 
J. Kubilius baigia universitetą ir ten pat pradeda dirbti 
asistentu. Tais pačiais metais jis įstoja į Komunistų partijos 
eiles.

J. Kubilius savo mokslinę veiklą pradėjo dar studijuoda
mas universitete 1946 m. Savo diplominiame darbe ir vė
liau jis nagrinėjo klasikinę K. Malerio hipotezę, tačiau esmi
nių rezultatų gauti jam nepasisekė. Tokio sunkaus uždavi
nio sprendimui, J. Kubiliaus žodžiais tariant, trūko žinių.

1948 m. J. Kubilius išvyksta į Leningrado A. Ždanovo 
universiteto aspirantūrą pas įžymų tarybinį matematiką 
TSRS MA narį-korespondentą J. Liniką gilinti matematinių 
žinių. Jau pirmasis jo darbas ,,I. Vinogradcvo metodo pri
taikymas vieno metrinės skaičių teorijos uždavinio sprendi
mui", skirtas aukščiau minėtos hipotezės įrodymui, sukėlė 
didelį mūsų ir užsienio matematikų susidomėjimą. Greit pa
sirodė visa eilė anglų, vokiečių matematikų straipsnių. Bu
vo gauti rezultatai, kurie padėjo pagrindą tolimesniam Ma
lerio hipotezės nagrinėjimui ir galutiniam sprendimui. 
J. Kubiliaus rezultatus šia kryptimi pastebėjo ne tik profe
sorius J. Linikas ir kiti žymiausieji tarybiniai matematikai, 
bet ir vokietis — Getingeno universiteto profesorius — 
T. Šnaideris, kuris savo monografijoje „Įvadas į transcen
dentinių skaičių teoriją" 1957 m. rašė: „J. Kubiliaus darbas 
padeda rasti galutinį Malerio hipotezės sprendimą".

J. Kubiliaus darbus šioje srityje tęsė jo aspirantas 
V. Sprindžukas. Jis įrodė kai kuriuos teiginius, silpnesnius 
už Malerio hipotezę, o 1965 m., jau dirbdamas Minske, gavo 
pilną Malerio hipotezės realiesiems skaičiams sprendimą ir 
analogiško F. Kašo tvirtinimo kompleksiniams skaičiams 
įrodymą.

Būdamas aspirantūroje (1948—1951) ir vėliau J. Kubilius 
nagrinėja taip pat pirminių algebrinių skaičių kaip daugia
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mačių objektų pasiskirstymą algebrinių skaičių kūnuose. 
Jam pavyko gauti pirminių algebrinių skaičių pasiskirsty
mo dėsnio liekamojo nario įvertinimą bet kuriame algebri
nių skaičių kūne. Toliau taikydamas I. Vinogradovo trigono
metrinių sumų metodą, J. Kubilius menamojo kvadratinio 
kūno atveju gavo liekamąjį narį tokio tikslumo, koks jis 
žinomas realių pirminių skaičių asimptotiniame dėsnyje. Ir 
šie J. Kubiliaus rezultatai vėliau buvo išplėsti bet kuriam 
algebrinių skaičių kūnui.

Sėkmingai apgynęs kandidatinę disertaciją, būdamas ke
liolikos mokslinių darbų autorius, J. Kubilius 1951 m. grįž
ta į Vilnių, kur dirba Vilniaus valstybiniame universitete 
vyr. dėstytoju, docentu ir Lietuvos TSR MA Fizikos ir mate
matikos institute vyr. moksliniu bendradarbiu, vėliau direk
toriaus pavaduotoju ir matematikos sektoriaus vadovu. Šiuo 
laikotarpiu tarytum iš naujo prasideda įvairiapusiška J. Ku
biliaus mokslinė veikla. Čia jis pradeda naują darbų ciklą, 
taikydamas tikimybių teorijos metodus skaičių teorijai. Jo 
darbais šioje srityje tuojau plačiai susidomėjo mūsų šalies 
ir užsienio matematikai, puikiai juos įvertino. Per trumpą 
laiką pasirodė dešimtys jo spausdintų mokslinių darbų. 
J. Kubiliui 1957 m. suteikiamas fizikos-matematikos mokslų 
daktaro laipsnis, o po to ir profesoriaus vardas. Pastarieji 
darbai 1958 m. įvertinti respublikine valstybine pirmojo 
laipsnio premija.

Apibūdinant šio ciklo darbus, kurie buvo publikuoti 
straipsniuose ir J. Kubiliaus monografijos ,,Tikimybiniai me
todai skaičių,teorijoje" dviejose laidose (1959 m. ir 1962 m.), 
galima drąsiai pasakyti, kad jų dėka susiformavo nauja 
mokslo šaka — tikimybinė skaičių teorija, iki tol susidėjusi 
tik iš paskirų izoliuotų faktų. Tikimybinė skaičių teorija iš
kėlė J. Kubilių į pasaulinio masto mokslininkų gretas. Tai 
rodo visa eilė straipsnių, kuriuose labai palankiai įvertina
mi minėto ciklo darbai. TSRS MA narys-korespondentas 
J. Linikas savo atsiliepime, duotame 1958 m. gegužės mėn. 
25 d., rašo: ,,J. Kubiliaus darbai yra stambus indėlis dviejų 
mokslų — tikimybių teorijos ir skaičių teorijos riboje. Iki 
J. Kubiliaus darbų šioje srityje buvo tik kai kurie sampro
tavimai ir izoliuoti faktai. Dabar jo sukurta gili, darni ir pla
čiai išvystyta teorija. Nustatytas gilus skaičių teorijos ir ti-
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kimybių teorijos lygiagretiškumas, kurio mokslinė reikšmė, 
galima sakyti, turi netgi filosofinį atspalvį". Kitas žymus ta
rybinis matematikas Ukrainos TSR MA akademikas, Mask
vos valstybinio Lomonosovo universiteto profesorius B. Gne
denko 1962.X. 1 atsiliepime rašo: ,,. . .būtina pažymėti ir pa
ties J. Kubiliaus mokslinius nuopelnus: žymiu laipsniu jo 
buvo sukurta nauja matematinė disciplina — tikimybinė 
skaičių teorija. Jo originalūs tyrimai ir monografija „Tiki
mybiniai metodai skaičių teorijoje" specialistų buvo ypač 
aukštai įvertinti ir yra tolesnių tarybinių ir užsienio mate
matikų darbų pagrindas".

J. Kubiliaus idėjos toliau vystomos tarybinių, vengrų, ja
ponų, anglų, amerikiečių ir prancūzų matematikų darbuose. 
Puikių atsiliepimų užsienyje susilaukė jau minėta monogra
fija „Tikimybiniai metodai skaičių teorijoje". Viename ma
tematiniame žurnale (Monatshefte fūr Mathematik) žymus 
skaičių teorijos specialistas K. Pracharas išdėsto šio leidinio 
turinį ir pageidauja, kad jis būtų išverstas į vokiečių kalbą. 
Gale recenzijos jis pažymi: „Išdėstymas yra glaustas, tačiau 
labai suprantamas. Vokiškas šio reikšmingo veikalo verti
mas būtų labai pageidautinas". Panašias mintis išreiškia sa
vo recenzijoje Edinburge leidžiamame matematiniame žur
nale „Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society" 
J. V. S. Cassels, kuris pageidauja, kad monografija būtų iš
versta į anglų kalbą.

Netrukus minėta monografija buvo išversta į anglų kalbą 
ir 1964 m. išleista JAV. Angliškas vertimas taip pat labai 
teigiamai vertinamas. Žymus Amerikos mokslininkas mate
matikas W. J. Le Veque, recenzuodamas monografijos ver
timą, išdėsto jos turinį, kiekvieną skyrių aptardamas atski
rai, o recenzijos gale rašo: „Tas faktas, kad autorius taip 
sumaniai sujungė šias dvi sritis (tikimybių teoriją ir skaičių 
teoriją, Z. J.), kuriose jis dirba, sudarė galimybę parašyti 
monografiją, labai laukiamą matematikų, dirbančių tikimy
bių teorijoje ir skaičių teorijoje.

Prof. J. Kubiliaus moksliniai darbai yra didelis indėlis 
į matematikos mokslo lobyną. Jie turi ir didelę reikšmę 
praktikai, pavyzdžiui, atsitiktinių procesų modeliavimui, 
kontinualinių integralų išskaičiavimui, kai kuriems bran
duolinės fizikos matematiniams apskaičiavimams ir t. t.
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Šalia tiesioginio mokslinio darbo J. Kubilius aktyviai da
lyvauja matematikų mokslinėje veikloje, rašydamas recen
zijas kitų mokslininkų darbams. Anksčiau jis recenzavo 
daug straipsnių Visasąjunginio mokslinės ir techninės infor
macijos instituto leidžiamame „Referatyviniame žurnale", 
dabar nuolat pasirodo recenzijos JAV leidžiamame refera
tyviniame žurnale „Mathematical Reviews".

Apie J. Kubiliaus mokslinės veiklos reikšmingumą kalba 
ir tas faktas, kad jį Amerikos matematikų draugija išrinko 
savo nariu. Tai buvo antrasis tarybinis mokslininkas, tapęs 
šios draugijos nariu (pirmasis buvo Maskvos profesorius 
J. Dinkinas).

J. Kubiliaus darbų veikiama, jo pastangų skatinama res
publikoje susikūrė didelė ir pajėgi tikimybių teorijos ir skai
čių teorijos mokykla, gerai vertinama mūsų šalyje ir užsie
nyje. J. Kubilius yra matematinės grupės Mokslų akademi
joje įsteigėjas, kibernetikos mokslo iniciatorius, aktyvus Lie
tuvos matematikų draugijos steigėjas ir jos valdybos pirmi
ninkas, matematikos darbuotojų suvažiavimų organizato
rius, „Lietuvos matematikos rinkinio" įsteigėjas ir redakci
nės kolegijos narys.

Prof. J. Kubilius daug jėgų ir energijos skiria jaunųjų 
matematikų kadrams ruošti. Šioje srityje jis pasireiškia kaip 
matematinių olimpiadų vidurinių mokyklų moksleiviams or
ganizatorius, puikus pedagogas, skaitydamas paskaitas Uni
versiteto studentams ir vadovaudamas aspirantams, ruošian
tiems kandidatines disertacijas. Be to, J. Kubilius parašė bei 
redagavo nemaža straipsnių bei knygų, padedančių plėtoti 
matematinę mintį jaunimo tarpe. Iš šios srities J. Kubiliaus 
darbų pažymėsime „Paruošiamųjų uždavinių rinkinį" (Lietu
vos TSR Švietimo ministerija, Vilnius, 1955), kurio išėjo ke
letas laidų, ir keletą straipsnių, išspausdintų „Tarybinėje 
mokykloje", kuriuose nagrinėjami respublikinių jaunųjų 
matematikų olimpiadų klausimai.

Prof. J. Kubilius nuo 1958 m. yra Vilniaus V. Kapsuko 
universiteto rektoriumi, dažnai rašo periodinėje spaudoje 
studentijos ir apskritai jaunimo auklėjimo klausimais. Prof. 
J. Kubilius yra jautrus, nuoširdus jaunimo bičiulis, mylimas 
savo mokinių mokytojas, išvedęs daugelį jų į platų mokslo 
kelią.
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Respublikos mokslinė visuomenė, pažymėdama didelius fi
zikos-matematikos mokslų daktaro profesoriaus Jono Kubi
liaus nuopelnus tarybiniam mokslui, 1963 m. jį išrinko Lie
tuvos TSR Mokslų akademijos tikruoju nariu.

1969 m. prof. J. Kubiliui suteiktas Socialistinio Darbo Did
vyrio vardas.

J. Kubilius yra aktyvus visuomenininkas, nuo 1959 m. jis 
nuolat renkamas Lietuvos KP Centro Komiteto nariu ir Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatu. Neretai jį su
tiksi dailininkų, studentų, moksleivių, inteligentijos tarpe, 
skaitantį pranešimus apie mokslo laimėjimus ir pasiekimus.

Prof. J. Kubiliaus mokslinė, pedagoginė, visuomeninė 
veikla nuolat plečiasi, jis pilnas mokslinių ir organizacinių 
idėjų ir planų. Tikėsimės, kad ir ateityje jis praturtins mūsų 
šalies ir pasaulinį mokslą naujais laimėjimais.

LIAUDIES MENININKAS PRANAS ŠIAULYS

ANTANAS STRAVINSKAS

Žinomas ne tik mūsų respublikoje, bet ir už jos ribų 
liaudies menininkas, medžio drožėjas Pranas Šiaulys1—vi
dutinio ūgio, tvirtų pečių, juodais garbiniuotais plaukais, 
kiek primerktomis akimis, visada maloniai šypsodamasis su
tinka kiekvieną pas jį atsilankiusį. Kilęs iš pašaltuoniškių, 
šiuo metu gyvena Tauragėje. Jo tėvas Motiejus Šiaulys bu
vo gimęs Eimantų kaime. Gyvenimo audrų blaškytas po 
tolimas šalis (Vokietiją, Prancūziją ir Ameriką), galiausiai 
įsikūrė Purviškių kaime. Čia esą ir gimęs vyriausias sū
nus, busimasis liaudies menininkas, Pranukas. Tada niekas ir 
nemanė, jog užaugęs jis duoną pelnysis ne žemelę ardamas, 
o savo darbščiomis rankomis liepą, beržą drožinėdamas. 
Tėvas, augindamas ketvertą vaikų, ir tegalvojo, kaip čia 
prasimanius daugiau žemės. Išmokėjęs dalis, jis valdė 14 ha 

1 Oficialiai jo pavardė rašoma Šaulys, žr.— Respublikinė liaudies meno 
paroda, Vilnius, 1959, p. 161; Jubiliejinė liaudies meno paroda, Vilnius, 1960, 
p. 102 ir kt., tačiau visame regione ši pavardė tariama Šiaulys.
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ūkį. Tik gerokai vėliau, sugrįžęs iš Amerikos, pirko dar 
porą ha. Pranas gerai prisimena tėvo žodžius: ,,Vaikai, že
mė neprapuls". Motiejus todėl nelepino savo vaikų. „Nu
pirks, būdavo, silkių statinę, na ir gardžiuodavomės per 
dienų dienas tuo dažniausiai vieninteliu skanėstu",— pasa
koja Pranas.

Bene ryškiausiai iš vaikystės Pranas prisimena Šaltuoną ir 
jos intaką Labaukštą. Jam tuomet atrodė, jog tai pačios di
džiausios upės pasaulyje. Čia kadaise buvo daugybė vėžių, 
vėgėlių ir kitokių žuvų. Vakarais broliai — Pranas ir Mo
tiejus— su gry temis eidavo į Labaukštą vėžiauti, o retkar
čiais Šaltuonoje po pakeriums sugaudavę net ungurių. Ši 
jaunystės aistra žvejoti neapleidžia Prano ir dabar.

Pranukui, kaip ir kitiems to meto vaikams, teko ganyti 
gyvulius. Beganydamas jis atidžiai stebėdavo juodmarges. 
Kartą stvėręs molio gabalą ir nulipdęs juodmargę, godžiai 
glemžiančią pakrantės žolę. Tai buvo tarsi paties savęs at
radimas. Dabar jis lipdė viską, kas tik patraukdavo jo akis. 
Bene labiausiai pasisekęs tų dienų „kūrinys"—tai nulipdy
ta iš molio arklinė kuliamoji mašina rozvelkis, o greta jos — 
arkliai ir dirbančių žmonių figūros. Žodžiu, tikras javų kū
limas.

Devynerių metų Pranukas pradėjo lankyti Pašaltuonio 
pradžios mokyklą. Mėgstamiausios jam buvo piešimo pamo
kos. Piešęs greit ir,— anot mokytojo,— gražiai. Visus jo pie
šimo sąsiuvinius mokytojas pasiimdavo atminimui. Taip jų 
Pranas daugiau ir nematė. Mokytoją stebino ir didelis Pranu
ko pastabumas.

Pranas mėgo piešti ne tik mokykloje. Būdamas paauglys, 
patalkiuose (šokiuose) jis atidžiai stebėdavo kaimynus, pa
žįstamus ir nepažįstamus, ir čia pat, paprasčiausio popieriaus 
skiautelėje, imdavo piešti, šaržuoti, atkurdamas neabejotinai 
panašius veidus, charakteringus bruožus. Visiems kėlė nuo
stabą Prano sugebėjimas. Pasisekimas būdavo kuo di
džiausias.

Deja, kaip sako eržvilkiškiai, „kur trumpa, ten ir trūksta": 
Pranukas, vos užbaigęs tris skyrius, sunkiai susirgo — įsime
tė liga į klubo sąnarį, teko apleisti mokyklą. Namuose jo 
laukė įprastiniai žemės ūkio darbai. Pranas su gailesčiu ir 



245

apmaudu prisimena: „Kaip aš norėjau mokytis, ypač me
no — ajergau!".

Tačiau jaunystės pašaukimas Prano neapleido: ėmė drož
ti iš medžio pagal užsakovų norą: „cigarnyčias" su mergų 
figūrėlėmis, velniukus, dievukus — viską drožė.

Metai bėgo. Liga Prano neapleido. Rodos, išgyti nebuvo 
vilties, nes tuomet už ilgesnį gydymą ar operaciją reikėjo 
mokėti didelius pinigus. Ir štai atsirado neįtikėtina galimy
bė. Atėjo metas Pranui atlikti karinę prievolę. Jis nuslėpė 
ligą ir pateko į kariuomenę, o paskui, suprantama, ir į karo 
ligoninę. Pranui pasisekė: liga nustojo progresavusi ir ga
liausiai visiškai pasidavė. Nugalėjo Pranas, jo ryžtas ir 
valia.

Dar prieš kariuomenę, būdamas 17 metų, pradėjo bendra
darbiauti Kauno „Marginiuose" (dailės darbų kooperatyve). 
Pradžioje Pranas gavo gipsinius modelius: kažkokią vie
nuolę ar šventąją ir „Ožiuką", kiek vėliau—„Suktinį". Pra
nas sugebėjo ne tik juos gerai kopijuoti medyje, bet ir 
įdėti į šiuos drožinius savos kūrybos dalelę. Ypač jam gerai 
sekėsi išdrožti „Ožiukus" ir „Suktinį". Už pastarąjį ir keletą 
kitų darbų Telšių parodoje P. Siaulys buvo apdovanotas si
dabro medaliu. Tačiau šie darbai buvo primesti iš šalies ir 
tik neabejotinų Prano gabumų dėka jie tapo „savais".

Tikrą kūrėjo džiaugsmą Pranas pajuto sukūręs savo kom
pozicijas: „Artoją", „Plovėją", „Grėbėją", pelenines-velnius. 
Tai buvo patys mėgstamiausi Prano kūrybos siužetai iki pat 
tarybinės santvarkos atkūrimo Lietuvoje. Deja, duonos kąs
nis privertė jį imtis ir kitų, mažiau mėgstamų darbų.

Grįžęs iš karo ligoninės, P. Šiaulys kurį laiką dirbinėjo 
namuose, o kiek vėliau jį pasikvietė Gaurės parapijos kle
bonas K. Šleivys, kuris buvo apsukrus vertelga. Įsigijęs ša- 
pirografą, jis masiškai gamindavo įvairius biblinio turinio 
ir „šventųjų" gyvenimo paveikslus. Pranui teko juos kopi
juoti. Jis ne tik per dienų dienas piešdavo, bet ir daugin
davo minimus paveikslus. Toks darbas jam, kaip kūrė
jui, turėjo dvejopą poveikį: tų paveiksliukų kopijavi
mas jį skurdino ir alino, o drauge ugdė jo piešimo įgū
džius, įgalino pajusti ir apvaldyti kai kuriuos kompozicinius 
principus.
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Neatsisakydavo ir kitų bažnytininkų užsakymų: iš gipso 
liejo šv. Teresėlės, Pranciškus, Onas. Žinoma, tai irgi buvo 
pigaus trafaretinio meno kopijos.

Tuo pačiu metu Pr. Šiaulys dirbo ir ,,Marginiams", bet tai 
buvo daugiau atsitiktinis uždarbis, o ne tikra kūryba.

Bandė Pranas ir tapyti, bet ši sritis jo nepatraukė.
Ir kas žino, jeigu nebūtų atkurta tarybinė santvarka, ar 

būtų Pr. Šiaulys pajėgęs nutraukti ryšius su bažnytininkais? 
Gal ir dabar jis „tebekurtų" pigius, miesčioniškus paveiks
lėlius ir skulptūras. Tačiau istoriniai 1940 m. įvykiai, jo 
brolio Motiejaus aktyvus dalyvavimas Tarybų valdžios įtvir
tinime, karo metu sudeginta gimtoji sodyba, pagaliau poka
rio metų buržuazinių nacionalistų piktadarybės privertė jį 
daug ką pergalvoti, perkainoti senas vertybes, iš kaimo 
persikelti į Tauragę, kur prasidėjo jo tikrasis kūrybinis at
gimimas. Nuo pat 1945 m. Pranas aktyviai ir pastoviai ėmė 
dirbti Kauno „Dailės" kombinate, susipažino su žinomu liau
dies meno tyrinėtoju P. Galaune ir kitais meno žinovais, 
kurių paskatintas atsideda tik kūrybiniam darbui. Jis ypač 
dėkingas P. Galaunei, ne kartą davusiam labai naudingų pa
tarimų.

Pokario metais P. Šiaulio kūryboje greta tradicinių vel
niukų, piovėjų, grėbėjų ir kanklininkų, atsiranda naujos, 
daug sudėtingesnės kompozicijos lietuvių liaudies dainų ir 
pasakų motyvais: „Nušovė tėvelis pelėdą", „Kur tas šaltinė
lis", „Vedė bobutė oželį turgun", „Eglė žalčių karalienė" 
ir kt. Pranas iš prigimties lyrikas. Tai jaučiama beveik vi
suose jo kūriniuose. Tačiau daugeliui jo kūrinių būdingas 
jumoras ar net satyra.

Lyriškiausi jo darbai yra „Piovėjėlis", „Grėbėjėlė", 
„Kanklininkė", „Piemenėlis su dūdele", „Bernelis ir merge
lė". Vaizduojamų žmonių figūros apibendrintos, švelniai sti
lizuotos. Herojų veidai kupini svajonių, ilgesio. Skulptūrinė 
figūrėlė „Bernelis ir mergelė" yra sudėtingesnė už kitas. Ją 
liaudies menininkas komponuoja kiek naivokai, bet įdomiai 
ir gyvenimiškai. Bernužėlis (gal tai piemenėlis) sėdi nugara 
atsirėmęs į didžiulį medį ir groja dūdele. Gi mergelė, visu 
ūgiu prisiglaudusi prie plačialiemenio ąžuolo, kiek palenku
si galvą, svajingai klausosi vingrios dūdelės grojimo. Ap
linkui ošia beržai ir eglės. Pagrindinis šio kūrinio leitmoty- 
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vas — abipusė harmonija — žmonių ir gamtos. Šis P. Šiaulio 
kūrinys kažkuo labai artimas J. Tumo-Vaižganto jautriai 
pavaizduotiems Mykoliuko ir Severiutės paveikslams.

Prie šio pobūdžio darbų reikia priskirti ir „Eglę žalčių ka
ralienę". Ant grakščiai ištiestos Eglės rankos žaltys — kara- 
liūnas Žilvinas — švelniai padėjo savo karūnuotą galvą. 
Abi būtybės tarsi amžiams surišo savo likimą prie ne
rimstančių, vilnijančių marių kranto. Žalčio-Žilvino ir Eglės 
likimas P. Šiaulio darbe perteiktas subtiliomis, lyriškomis 
priemonėmis, vengiant dramatiškų judesių.

Visai kitokio pobūdžio darbai, kuriuose autorius šmaikš
čiomis, dinamiškomis formomis bei judesiais atskleidžia tra
dicinę liaudies pažiūrą į velnių bei demonų pasaulį arba 
vaizduoja įvairius žmonių nuotykius, įpročius ir pan. Pirma
jam atvejui patys būdingiausi yra velniai-peleninės. Vieni 
šie linksmi, pypkiuojantieji kipšai tupi ant žemaitiškos 
klumpės, kiti — ant kelmo. Iš tiesų, surinkus P. Šiaulio vel
nių kolekciją, pamatytume visą pragarą „nevidonų" savo 
atributika, kanopomis, ilgais sparnais ir uodega, didelėmis 
ausimis, karpytais gaurais kažkuo primenančius linksmas 
beždžiones ar net šikšnosparnius, tarsi apkvaitusius nuo 
pypkės dūmų. P. Šiaulio velniai — labai mėgstami buities 
papuošalai-suvenyrai. Autorius, kartodamas tą patį siuže
tą šimtus kartų, randa vis naujų išraiškos priemonių ir 
nuotaikų. Vienur jo velniukai linksmi, kitur nustebę ar 
nuliūdę.

Kompozicija „Vedė bobutė oželį turgun" savo užmanymu, 
dinamika ir jumoru pralenkia kitus P. Šiaulio darbus. Čia 
autorius kūrybiškai komponuoja ne tik drabužių detales, 
bet ir veido išraišką. Net „veikėjų" amžius traktuojamas 
visai laisvai. Vienose skulptūrėlėse „bobutės" jaunos, todėl 
jų žingsnis lengvesnis, matyt, ir ožiukų užsispyrimas mažes
nis, kitose gi senutės senutėlės turi daug vargo, kol nutempia 
ožį turgun: jos gerokai įsiręžusios, žemaitiškai atkaklios, bet 
linksmos, pergalingai besišypsodamos tempia užsispyrėlius.

Daug išradingumo, betarpiškumo ir kituose P. Šiaulio bui
tiniuose siužetuose: „Žvejų", „Medžiotojų" serijose ir kt. 
Šiuose siužetuose ypač išsiskiria „Žvejas ir katinas". Pasta
rasis meilikaujamai pasitinka šeimininką, todėl žvejui savo 
laimikį tenka slėpti už nugaros. Kitoje skulptūrėlėje žvejas, 
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apkabinęs glėbyje, vos paneša didžiulę lydeką, o plati šyp
sena išduoda tą išsvajotą kiekvieno žvejo džiaugsmą1.

1 Auksinės rankos, Liaudies dailės meistrai Tarybų Lietuvos 25-mečiui, Vil
nius, 1965, žr. 6 pa v. „Žvejas su lydeka".

2 Wystawa Litewskiej sztuki ludowej, Warszawa, 1957, p. 24 (klaidingai 
nurodytas vardas); Wystawa sztuki ludowej i sztuki stasowanej Litewskiej 
SRR, Warszawa, 1959, p. 9, žr. ii. „Piemenukas ant tvorelės"; Respublikinė 
liaudies meno paroda, Vilnius, 1959, p. 16, žr. ii. „Piemenukas ant tvore
lės" (medis); Jubiliejinė liaudies meno paroda, Vilnius, 1960, p. 102; Že
maitijos ir Klaipėdos krašto liaudies dailės paroda, Vilnius, 1961, p. 4, 5, 
žr. ii. „Kolūkiečių džiaugsmas" (medis) ir kt.

P. Šiaulys sukūrė išraiškingą galeriją vykusių ir nevyku
sių medžiotojų. Bene labiausiai mėgstami ir naujausi P. Šiau- 
lio darbai —„Nušovė tėvelis pelėdą“, „Medžiotojas ir šer
nas“, „Medžiotojas ir vilkas“, „Medžiotojas ir kiškis". Vi
siems šio pobūdžio darbams būdingas nuoširdus jumoro 
jausmas.

P. Šiaulys nevengia legendinių, istorinių, netolimos praei
ties ir dabarties siužetų. Įdomiausiu šios tematikos P. Siau
bo darbu reikia laikyti „Gedimino sapną“. Pirmasis šio darbo 
variantas buvo sukurtas dar pokario metais. Čia dar 
daug bereikalingų atributų, todėl autorius, pastaruoju metu 
jį kartodamas, daugelio detalių atsisakė, palikdamas tai, kas 
svarbiausia.

Didelio pasisekimo susilaukė P. Šiaulio kūrinys „Užteks 
ponams žemę arti". Čia tarsi atkartotas žinomas P. Rimšos 
„Artojo" motyvas, tik visiškai savitai, originaliai kompo
nuotas. Netekęs jėgų ir kantrybės, valstietis iškelia žagrę — 
jo maitintoją — ir sviedžia tolyn nuo savęs.

Pr. Šiaulys dalyvavo daugelyje vietinės, respublikinės ir 
visasąjunginės reikšmės, o taip pat užsienyje rengtų parodų1 2. 
Reikšmingiausia paroda P. Šiaulio gyvenime buvo dekadi- 
nė lietuvių dailės paroda Maskvoje. Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos įsaku 1954 m. gegužės 2 d. P. Šiaulys 
buvo apdovanotas Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Garbės raštu už dalyvavimą lietuvių literatūros ir meno de
kados Maskvoje metu surengtoje lietuvių liaudies meno 
parodoje.

1965 m. už skulptūrą „Derliaus nuėmimas", kuri buvo 
eksponuota Tarybų Lietuvos 25-čio jubiliejinėje liaudies me
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no parodoje, P. Šiaulys buvo apdovanotas III laipsnio diplo
mu. Be to, šioje parodoje puikavosi ir kitas originalus 
P. Šiaulio darbas „Kosmonautas Mėnulyje". Skulptūroje sim
boliškai pavaizduotas kosmoso užkariautojas, iš Mėnulio 
siunčiantis savo gimtajai žemei nuoširdžius sveikinimus.1

1 „Auksinės rankos", Vilnius, 1965, žr. ii. 14 „Kosmonautas Mėnulyje".

1967 m. P. Šiaulys dalyvauja net dviejose tarptautinėse 
parodose — Čekoslovakijoje ir Kanadoje.

Dabar P. Šiaulys dirba prie naujų kompozicijų taikos ir 
kitomis temomis.

P. Šiaulys yra plačiai pripažintas, įvairiapusiškos, turtin
gos meninės prigimties liaudies meistras, puoselėjantis ge
riausias Žemaitijos medžio drožėjų tradicijas.
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apie Eržvilką
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džiaga apie atskirus asmenis (J. Banaitį, J. Gudavičių ir kt.).

1. BENDRO POBŪDŽIO DARBAI
Balašaitis A. Kraštotyrininkų ekspedicija Eržvilke.— Kn.: Kraštotyra, 

1967, V., p. 259—260.
Eržvilkas.— Kn.: Lietuviškoji enciklopedija, t. 7. K., 1939, stulp. 1056. 
Miestelis, kaimas ir upelis.
Eržvilkas.— Kn.: Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t. 1. V., 

1966, p. 482—483.
Eržvilko vai.— Kn.: Lietuviškoji enciklopedija, t. 7, K., 1939, stulp. 1057.
Eržvilko girininkija.— Kn.: Lietuviškoji enciklopedija, t. 7. K., 1939, 

stulp. 1056—1057.
Stravinskas A. Ekspedicija Eržvilke.—„Tiesa", 1966, rugpiūčio 11.
Apie kompleksinės kraštotyrinės ekspedicijos darbą.
Striauklenė Elena ir Martinkus Pranas. Eržvilkas.—„Leniniečio balsas" 

(Skaudvilė), 1957, gegužės 15.
Istorinė ii ekonominė miestelio ir apylinkės apžvalga.
Subatauskas P. Iš Eržvilko valsčiaus veikimo.—„Savivaldybė", 1932, 

Nr. 1, p. 33.
Географический словарь древней Жомойтской земли XVI столе

тия, составленный по 40 актовым книгам Россиенского земского су
да Иваном Яковлевичем Спрогисом, Вильна, 1888, с. 214, 339.

Šiame žodyne yra minimas Eržvilko ir Eržvilko bažnyčios vardas.
Эрджвилкъ.— В КН.: Географическо-статистический словарь Рос

сийской империи. T. V. СПб. 1885, c. 857.
Buszyński I. Opisanie historyczno-statystyczne powiatu Rossienskiego 

gub. Kowieńskiej. Wilno, 1874, p. 22—24, 161, 113—114.
Czerski S. Opis żmudzkiey dyecezyi. Wilno, 1830, p. 23—24, 67.
Erżwilk.— Kn.: Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego i innych sło

wiańskich. t. 2. Warszawa, 1881, p. 357.

ISTORIJA, ARCHEOLOGIJA, ETNOGRAFIJA

Apie Eržvilką, Raseinių paviete... Sodiečių reikalavimai iš dvarponių 
miško statybai.—„Naujoji gadynė", 1906, Nr. 7, p. 106.

Apie senovės žemaičių šermenis.—„Lietuvių tauta", 1907, kn. 1, p. 145— 
147.— Parašas: Žemdirbis Stn.



251

Bičkauskas-Gentvila L. 1883 metų sukilimas Lietuvoje. V., 1958, 
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Pocaičių kaimuose, Eržvilko par. Kauno rėd.).—„Ateitis", („Mūsų tautinės 
tvėrybos žiedai"), 1912, Nr 6—7 (18), p. 46—47.

„Raseinių paviete netoli Eržvilko".—„Naujoji gadynė", 1906, Nr. 7, 
p. 106.

Dvarininkas Chruščiovas nedavė valstiečiams medžiagos taisyti kelius.
Sakalas J. Eržvilko dabartis ir senovė.—„Sekmadienis", 1939, gruo

džio 31, Nr. 53.
Tarasenka P. Lietuvos archėologijos medžiaga. Kaunas, 1929, p. 128.
Minimi Eržvilko apylinkių archeologiniai radiniai — akmeniniai kirvu

kai, saugomi Kauno istoriniame muziejuje.
Vaitekūnas V. Arimas jaučiais.—„Gimtasai kraštas", 1938, Nr. 1—2, 

p. 210.
Eržvilko apyl. Balandžių k.
Valančius M. Zokaninkai S. Benedikto Pašaltuony, arba Labaukštuose.— 

Kn.: Žemaičių vyskupystė, t. 2. Vilnius, 1848, p. 130—133.
Apie XVIII a. Pašaltuony įsikūrusiems vienuoliams benediktinams už

rašytus Gabšiškių Poasupio, Sarakiškių ir Sarapiniškių kaimus.
Virkėtis A. Eržvilko piliakalnio padavimai.—„Žiburėlis", 1931, Nr. 21, 

p. 413—416.
Visuotinis Lietuvos žemės ūkio surašymas, t. 1, Kaunas, 1930, p. 75, 91.
Žemaitis. Eržvilkas. (Tauragės apskr.).—„Lietuvis", 1927, liepos 19 

(Nr. 158), p. 3.
Pranešama, kad labai energingai taisomi keliai.
Гуковский К. Описание Россенскогэ уезда. Ковно, 1893, c. 23, 

83—84, 87—89, 91.
Кофод А. Крестьянские хутора на набельной земле. T. I. С.-Петер

бург, 1905, с. 245—257.
Купчюнайте А. Пчеловодство в окрестностях Эржвилкаса, Юр- 

баркского района (в конце XIX и в начале XX веков).— В сб.: V-я 
всесоюзная студенческая этнографическая конференция 23—28 марта 
1967. В., 1967, с. 24—25.
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Покровский Ф. В. Археологическая карта Ковенской губернии. 
Вильно, 1899, № 146.

Archeologiniame žemėlapy yra žinių apie akmeninius kirvukus, datuo
jamus III—II p. m. e., rastus Eržvilko apylinkėse.

Dowojna-Sylwestrowicz M. Podania źmujdzkie, t. 1, Warszawa, 1894, 
p. 89, 90—91, 279.

REVOLIUCINĖ PRAEITIS
Banytė A. 1905—1907 metų revoliucijos atgarsiai Eržvilke.—„Leninie

čio balsas" (Skaudvilė), 1959, gegužės 27.
„Čionai vedama arši agitacija..." (Eržvilkas. Kauno gub.).—„Nedėldie

nio skaitymas", 1907, Nr 22, p. 176 - Parašas: K. D. (Ką veikia mūsų ,,ci- 
cilikai").

Rašoma apie „cicilikų" veiklą ir jų platinamus leidinius.
„Balandžių sodžius..." (Eržvilkas. Raseinių pav.).—„Skardas", 1907, 

Nr. 20, p. 307.
Gegužės 1-osios šventimas Balandžių k.
Eržvilkas. Raseinių apskr. (Įvairios žinios).—„Viltis", 1911, kovo 2(15) 

Nr. 25.
Pranešama, kad čia apsigyveno iš kalėjimo sugrįžęs Il-sios dūmos at

stovas daktaras Pranas Gudavičius.
Fradkina C. Lenininė „Iskra" Lietuvoje 1900—1903 m. V., Valst. polit. 

ir moksl. lit. 1-kla, 1964, p. 63 su iliustr. ir žemei.
Poskyryje „Iskros" gabenimas per Lietuvą (p. 30) minimas Eržvilkas. 

Jis nurodytas ir pridėtame žemėlapyje—„Iskros" platinimo schemoje.
Freldhelmas P. Marksizmo-leninizmo pradininkų veikalai Lietuvoje, V., 

„Mintis", 1964, p. 47—48.
Minima, kad 1904 m. sausio 23 d. pas Eržvilko m. valstietį F. Mažeiką 

žandarai tarp kitų knygų rado Lenino veikalą „Ką daryti?".
„Gegužės 11 d. pas aptiekorių Žičkų ir siuvėją Magdžiuką buvo kra

tos".—„Lietuvos ūkininkas", 1907, Nr. 24, p. 370.— Parašas: Z.T.-is.
Pas Žičkų rado šaudyklę, „Skardo" Nr. 15, po vieną numerį „Liet, ūki

ninko" ir „Šaltinio". Policija kratė dėl to, kad dažnai miestelyje rasdavo 
atsišaukimų.

„Gegužės mėn. 20 d. susirinkus žmonėms dėl pamaldos į bažnyčią..." 
(Eržvilkas. Raseinių pav.).—„Nedėldienio skaitymas", 190(7, Nr. 23, p. 183. 
(Ką veikia mūsų „cicilikai").

Rašoma, kad gegužės 20 d. pamaldų metu K. Meškauskas iš Kavolių 
garsiai skaitė šventoriuje „Skardą" savo draugams.

Gudavičius S. Suėmimas. (Valdžios tarnų ir juodšimčių darbai. Eržvil
kas. Raseinių pav.).—„Skardas", 1907, Nr. 15, p. 233.— Parašas: U-kis.

Rašoma, kad suimti S. Gudavičius, K. Gudavičiūtė ir A. Babilius.
Mykolaitis A. Lenininė „Iskra" Jurbarke ir jo apylinkėse. (1900— 

1903 m. Iš archyvo dokumentų).—„Šviesa" (Jurbarkas), 1964, balandžio 21.
„Mūsų „cicilikai" į tokius begėdžius ir ištvirkėlius pavirto..." (Kores

pondencijos. Eržvilkas. Kauno g.) —„Šaltinis", 1907, Nr. 25, p. 394—395.— 
Parašas: E.

Rašoma apie žmones, kurie per pamaldas bažnyčioje skaito „Skardą", 
apie Meškauskio pasipriešinimą kamendoriui. Pranešama, kad pas vaisti
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ninką Žičkų kratos metu rastas „Skardas", „Lietuvos ūkininkas" bei vokas 
su P. Gudavičiaus adresu ir Lietuvos socialdemokratų atstovų kuopos atsi
šaukimas.

Nepriėmė dovanos. (Žinios iš Lietuvos. Eržvilkas, Raseinių pav.) — 
„Naujoji gadynė", 1906, Nr. 18, p. 284.— Parašas: Miestiškis V.

1906 m. VIII. 27 susirinkime gyventojai atsisakė duoti išlaikymą atsiųs
tam žandarui.

Nezabitauskas A. Eržvilkas 1905 metais.—„Šviesa" (Jurbarkas), 1965, 
birželio 26.

Nezabitauskas A. Eržvilke prieš 60 metų. (To meto spaudą pavarčius).— 
„Šviesa" (Jurbarkas), 1966, gruodžio 1.

Paulikaitė E. Čia keliavo „Iskra".—„Leniniečio balsas" (Skaudvilė), 
1956, balandžio 22.

Apie laikraščio platinimą Eržvilko apyl.
„5 d. šio mėnesio vėl apsilankė..." (Eržvilkas. Kauno g.) —„Nedėldie- 

nio skaitymas", 1907, Nr. 29, p. 231—232.
Aprašoma žandarų krata Užakmenių k. pas Gudavičių, kur rado atsišau

kimų. Buvo sekami Meškauskas, Juškys, Starkus (siuvėjas) ir Aksamitaus- 
kas, kurie vos nepabėgo dėl to Amerikon.

„9 d. spalių mėn. vakare..." (Žinios iš Lietuvos). (Eržvilkas. Kauno g. 
Raseinių pav.),—„Nedėldienio skaitymas", 1907, Nr. 45, p. 359,— Parašas: 
Eržvilkietis.

Minima vietos „cicilikų" veikla, eržvilkiškių girtuoklystės, pranešama, 
kad prie bažnyčios organizuojamas dūdų orkestras.

„Per Velykas viešėjo čia atstovas p. dr. Guda vyčius..." (Eržvilkas. 
Kauno g.).—„Nedėldienio skaitymas", 1907, Nr. 20, p. 160.— Parašas: Erž
vilkietis. (Ką veikia mūsų „cicilikai").

Rašoma apie atsišaukimų, kuriuose raginama švęsti Gegužės Pirmąją ir 
reikalauti 8 darbo valandų, platinimą pirmąją velykų dieną. Taip pat pažy
mima, kad dūmos atstovas P. Gudavičius aplankė tik dvarininką Chruščio
vą ir nesikalbėjo su savo rinkėjais.

Telksnys S. Kas naujo Eržvilke?—„Pavasaris", 1933, Nr. 15/16, p. 474.
Buržuazinė-klerikalinė spauda pabrėžia komunistinių idėjų populiarumą 

apylinkėje.

DIDYSIS TĖVYNĖS KARAS.
BURŽUAZINIŲ NACIONALISTŲ PIKTADARYBĖS POKARIO METAIS

Grigaitis J. Juozas Pranskaitis.—„Šviesa" (Jurbarkas), 1965, rugpiū- 
čio 21.

1946 metais buržuazinių nacionalistų nužudytas Eržvilko vis. komsorgas. 
Grudzinskas L. Gyvoji versmė.—„Valstiečių laikraštis", 1964, spalio 28. 
Džiugų k. eigulis J. Zaronas, hitlerinės okupacijos metu slėpęs Eržvil

ko m. žydų šeimas.
Jurgaitis J. Gyvos svajonės.—„Šviesa" (Jurbarkas), 1965, rugpiūčio 21.
Pokario metais buržuazinių nacionalistų nužudyti Pavidaujo apyl. gy

ventojai Vincas ir Antanas Skužinskai.
Lukoševičius Vyt. Kovų metai.—„Leniniečio balsas" (Skaudvilė), 1955, 

lapkričio 7.
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Iš atsiminimų apie partizanines kovas Didžiojo Tėvynės karo metais 
Eržvilko, Pašaltuonio ir Batakių apyl.

Patackas St. Senojo Kačiušio pasakojimai.—„Komjaunimo tiesa", 1967, 
kovo 5, su portr.
Pasakoja apie buv. Eržvilko apyl. tarybos pirmininką Povilą Kačiušį.
Paulauskas K. Mokytojai kovoje prieš banditizmą.—„Tarybinis žodis" 

(Tauragė), 1945, liepos 18.

KULTŪRINIS GYVENIMAS

Člapas V. Dėl teisės dalyvauti Maskvoje.—„Leniniečio balsas" (Skaud
vilė), 1954, rugsėjo 12.

„Stulgių" ir Stalino kolūkių ansamblio peržiūra Vilniuje.
Dainų šventė Eržvilke.—„Leniniečio balsas" (Skaudvilė), 1954, gegu

žės 6.
Gegužės 2 d. įvyko III-j i dainų šventė, kurioje dalyvavo 120 mokinių 

choras ir 106 šokėjai (6 šokių rateliai).
Damulis A. Literatūros ir meno dekadai artėjant.—„Leniniečio balsas" 

(Skaudvilė), 1952, spalio 11.
Eržvilko kultūros namų darbas, kur veikia choro, dramos ir liaudies 

šokių rateliai.
Didžiulis Z. Gražiai gyvena meistras Antanas.—„Šviesa" (Jurbarkas), 

1965, birželio 17.
Apie kalvį ir muzikantą Antaną Gaižauską iš Pašaltuonio.
Dundulienė P. Eržvilko apylinkės liaudies meistrų kūryba.—„Šviesa", 

(Jurbarkas) 1966, rugpiūčio 11.
„Eržvilkas miestelis mažas".—„Lietuvos žinios", 1911, sausio 11(24).— 

Parašas: Raugalas ir Kompanija.
Miestelio kultūrinis gyvenimas, draugijos, mokykla ir medicininės pa

galbos stovis.
Eržvilkas, Tauragės apskr.—„Trimitas", 1924, Nr. 216, p. 215.— Para

šas: Lakšfingalėlis.
Aukų rinkimas neturtingų mokinių naudai.
„Eržvilko bažnytinis choras visai nepeiktinas..." (Korespondencijos. 

Eržvilkas, Raseinių pav.) —„Vargonininkas", 1909, Nr. 2, p. 6.
Apie vargonininko S. Batoro vadovaujamą chorą.
„Eržvilko valsčiaus savivaldybės kuriama progimnazija..."—„Sietynas", 

19201, Nr. 15/16, p. 24.
Gricius A. Eržvilko entuziastai.—„Kultūros barai", 1966, Nr. 1, 

p. 49—50.
Apie eržvilkiškių meno saviveiklos tradicijas.
„Gruodžio 28 ir sausio 4 d. Garišių dvare..." (Kas girdėti Lietuvoje. 

Nemakščiai, Raseinių pav.).—„Vilniaus žinios", 1909, sausio 15 (28), Nr. 11.— 
Parašas: Ten buvęs.

Apie lietuvišką vakarą Garišių dvare, kuriame dalyvavo ir eržvilkiš
kių choras, padainavęs keletą dainelių.

Gudavičius J. „Kipras Briožis, gimęs Rimšų kaime..." (Iš mūsų muzi
kos istorijos).—„Muzika", 1925, Nr. 11/12, p. 223—224.

Apie garsų Eržvilko vargonininką Kiprą Briožį.
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Gudavičius J. „Jonas Drugelis, kilęs iš Garšvilų kaimo..." (Iš mūsų mu
zikos istorijos).—„Muzika", 1925, Nr. 11—12, p. 224.

Apie smuikininką, o vėliau garsų dievdirbį Joną Drugelį.
„Ir Eržvilke yra penktas ir šeštas skyrius..—„Ateities spinduliai", 

1937, Nr. 4, p. 88.— Parašas: Šaltuonos banga.
Kližentis J., Brazas V. Už tolesnį meninės saviveiklos vystymą.—„Leni- 

niečiYTbalsas", 1951, spalio 9.
Pranešama, kad Stalino (dabar Eržvilko) kolūkyje nuo rugpiūčio 1 d. 

veikia kultūros namai, kuriuose repetuoja choras, vadovaujamas P. Abarono, 
kuriasi liaudies šokių ratelis.

Liaudies kūrybos paroda.—„Leniniečio balsas", (Skaudvilė), 1952, ba
landžio 3.— Parašas: „LB" inf.

Skaudvilės vid. mokykloje vykusioje parodoje dalyvavo ir Stalino 
(Eržvilko) kolūkio atstovai. II premiją už audinius, mezginius ir siuvinėji
mus gavo Ona Juškytė iš Stalino (Eržvilko) kolūkio.

„Mūsų mokyklos mokiniai, berniukai jau šiais mokslo metais yra su
rengę keletą pasilinksminimų..."—„Ateities spinduliai", 1933, Nr. 3, p. 92— 
93.— Parašas: Koresp. Sakalo.

Eržvilko mokyklos vakaro aprašymas su programa; išleistas antrasis 
„Mūsų minčių" numeris.

Pikelis V. Ruoškimės srities meno saviveiklos dekadai. (Įvyks Klai
pėdoje X.21—30).—„Leniniečio balsas", 1951, spalio 5 d.

Eržvilko kultūros namai suorganizavo 40 asmenų chorą. Dramos rate
lis repetuoja N. Ostrovskio 4 v. komediją „Savi žmonės susitarsim". Kri
tikuojama bibliotekos vedėja Borodicienė, kuri nepadeda suburti šokių 
ratelio.

Skrodenis S. Eržvilko liaudies muzika.—„Kultūros barai", 1967, Nr. 3, 
p. 64.

Apie šiandieninius Eržvilko apylinkių muzikantus.
Stravinskas A. Eržvilkiečiai savo gimtinėje.—„Agitatorius", 1966, lie

pos 15.
Eržvilko vid. m-los auklėtinių susitikimas.
,,Šiemet miestely pradėjo veikti skaitykla, kurią mokiniai gausiai lan

ko. .."—„Ateities spinduliai", 1935, Nr. 4, p. 124.— Parašas: Koresp. Spin
dulio.

Šis tas iš mokinių gyvenimo.—„Ateities spinduliai", 1933, Nr. 1, 
p. 27.— Parašas: Koresp. Sakalo.

1932 m. Eržvilko mokiniai išleido laikraštėlį „Mūsų mintys".
Uždraudė platinti.—„Moksleivių varpai", 1928, Nr. 7, p. 16.
Eržvilko vid. m-loje draudžiama platinti „Moksleivių varpus".
Vaišnoras A. Eržvilke atidaryta pilna gimnazija.—„Taryb. žodis" (Tau

ragė), 1946, lapkričio 26.
Vyžintas A. Už masišką saviveiklą kolūkiniame kaime.—„Leniniečio 

balsas" (Skaudvilė), 1954, rugpiūčio 19.
Apie Stulgių ir Stalino (Eržvilko) kolūkių ruošimąsi apžiūrai Vilniuje.
Гайдук Ю. M. Уроженец Литвы.— Одесский и Гейдельбергский 

математик Герман Шапира.— В сб.: Материалы VI-ой конференции 
по истории науки в Прибалтике. В., 1965, стр. 10—И.

Gimęs (1840—1898) Eržvilko m.
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ŽEMĖS OKIS

Bendžius V. Kolūkiečių gerovei.—„Leniniečio balsas" (Skaudvilė), 1953, 
liepos 22.

Šaltuonos hidroelektrinės statyba.
Erčenko P. Čia sužibės pirmieji komunizmo žiburiai.—„Leniniečio bal

sas" (Skaudvilė), 1953, liepos 22.
Šaltuonos tarpkolūkinės hidroelektrinės statyba.
Jarmalavičius J. Rūpestingumas.—„Tiesa", 1964, gruodžio 16.
Eržvilko kolūkio part, valst. kontrolės rėmimo grupės darbas.
Kaminskas J. Netikras balsas.—„Tarybinė moteris", 1963, Nr. 3, p. 12, 

su portr.
Apie Eržvilko kolūkio karvių melžėją B. Kaminskienę.
Labūnaitis V. Žmonės gina tiesą. Eržvilko kolūkio part, valst. kontro

lės rėmimo grupė.—„Tarybinis mokytojas", 1963, rugsėjo 29.
Liubinienė B. Čia dirba Pavilonienė.—„Leniniečio balsas" (Skaudvilė), 

1960, vasario 20.
Eržvilko apyl. b-kos vedėja.
Majakas P. „Stalino vardo kolūkio visuotinas narių susirinkimas nu

tarė šiais metais įsteigti kolūkyje gimdymo namus ir sezoninį vaikų lop
šelį".—„Leniniečio balsas" (Skaudvilė), 1951, gegužės 9.
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Эржвилкас

Эржвилкас — это небольшое местечко в западной части Литвы, 
между Юрбаркасом, Таураге и Расейняй — бывший центр волости, 
а ныне — центр апилинки.

Здесь в 1908 году родился крупный деятель культуры и Комму
нистической партии Литвы Юозас Банайтис, памяти которого и посвя
щается эта книга.

Ю. Банайтис был и одним из организаторов комплексной краевед
ческой экспедиции 1966 года, призванной всесторонне исследовать 
прошлое и настоящее Эржвилкаса и его окрестностей. Большинство 
статей, помещенных в настоящей монографии, подготовлены на основе 
материала, собранного во время этой экспедиции.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ПРОШЛОЕ ЭРЖВИЛКАСА

Статьи первого раздела освещают историю Эржвилкаса в различ
ных аспектах. Доцент Вильнюсского университета Ч. Кудаба, харак
теризуя геоморфологические свойства и особенности ландшафта дан
ной местности, отмечает непосредственное влияние на климат близо
сти Балтийского моря. Здесь небольшое количество солнечных дней 
(в год около 40), а средняя годовая температура — 6,5° С. Местность 
изобилует болотами. Река Шалтуона и ее притоки Виржуона, Акмена, 
Эржвилкас и другие отличаются быстротой течения и полноводностью. 
В окрестностях Эржвилкаса Пашалтуонисе найдены залежи промыш
ленной глины высокого качества, в недрах земли — большие ресурсы 
питьевой воды.

В статье «Древнейшие жители окрестностей Эржвилкаса» доцент 
П. Куликаускас, анализируя археологические данные, делает вывод, 
что первые люди появились здесь в неолите (4000—1800 гг. до н. э.). 
Археологические находки бронзового и железного веков отсутствуют. 
Эпохе феодализма принадлежат прекрасно сохранившиеся в Эржвил- 
касе городище, а также могильник XVII—XVIII вв., исследованные 
в 1958 г.

Автор статьи «Эржвилкас в XVI—XIX вв.» Ч. Баужа показывает 
картину социально-экономической и общественной жизни того вре
мени. Приводя факты о восстании крестьян 1863 г. в имениях местных 
помещиков (в Лапгиряй), он подчеркивает, что в конце XIX века на
мечается ускоренное развитие капиталистических отношений в дерев
не, выражавшееся в росте торговли и дифференциации крестьянства, 
в росте жителей самого Эржвилкаса.

В. Анушкявичюс в статье «События 1905—1907 гг. в Эржвилкасе» 
рассказывает об открытом сопротивлении эржвилкасцев царскому 
правительству 8 декабря 1905 г. В революционном движении 1905 г. 
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активное участие принимали прогрессивные местные деятели П. Гуда- 
вичюс, К. Мешкаускас, Ю. и П. Швейстисы, К. Гудавичюте и др., 
впоследствии во время реакции подвергавшиеся репрессиям.

В период царского запрета литовских школ и печати на латинском 
алфавите (1865—1905 гг.) многие жители Эржвилкаса занимались до
ставкой литературы на литовском языке из Пруссии. В статье И. Жеб- 
рите «Пути распространения печати в Эржвилкасе» упоминаются книго
ноши П. Урбутис, И. Поцюс, М. Сурвила, Ю. Игнатавичюс, А. Степо- 
найтис и др., которые наряду с просветительной литовской литературой 
распространяли социал-демократическую, а позднее и революцион
ную литературу. В статье приводится и архивный материал по обви
нению крестьян и горожан местности в хранении нелегальных рево
люционных изданий.

Учителя1 и краеведы местной средней школы А. Петрайтис 
и А. Стряукас в статье «История столетней школы» дают подробный 
обзор истории школы со дня ее основания (1865 г.) до настоящего 
времени. В 1922 г., кроме начальной школы, здесь была открыта не
полная средняя школа, которая просуществовала только до 1935 г. 
Лишь после восстановления советской власти в Литве в 1940 г. в но
вом здании начала работать полная средняя школа. Сегодня в числе 
выпускников школы доктор физико-математических наук, 10 канди
датов наук и много других специалистов, успешно работающих в раз
личных отраслях народного хозяйства. В обзоре использовано много 
статистического материала и интересных фактов, основанных на архив
ных данных и на воспоминаниях совпеменников.

Кандидат филологических наук С. Скродянис в статье «Общение 
с искусством жителей Эржвилкаса» пишет о традиционных хоровых 
концертах, различных драматических представлениях, характеризует 
некоторые народные музыкальные инструменты. Автор указывает 
основных организаторов культурной жизни и исполнителей, особенно 
выделяя органиста С. Батора, композиторов Ю. Гудавичюса и И. Но- 
вакаускаса, музыкантов А. Гайжаускаса, С. Сабонайтиса, П. Эйчаса 
и др.

ПО НОВОМУ ПУТИ

После второй мировой войны в Эржвилкасе была проделана гро
мадная работа по созданию и укреплению нового уклада жизни. Быв
ший комсомольский активист послевоенных лет 3. Грамайла в воспо
минаниях «Первые послевоенные шаги» рассказывает о том, как после 
войны волостной актив вел борьбу за советскую жизнь в Эржвилкасе. 
Многие активисты: А. Бичкус, П. Пранскайтис, Ю. Пранскайтис, 
А. и Л. Тамашаускасы погибли от пуль буржуазных националистов.

В 1949 г. в апилинках Эржвилкаса образовались первые колхозы, 
которые позже объединились в один колхоз имени Сталина, в 1961 г. 
колхоз был переименован в «Эржвилкас». Экономист С. Матусявичюс, 
анализируя экономическую базу колхоза «Эржвилкас», приводит еле- 
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дующие данные: за последние годы осушено 396 га земель, известко
вано 394 га, ежегодно почва хорошо удобряется; колхоз увеличивает 
урожайность (1966 г.— 12,5 ц с га) и продуктивность надоя молока 
(1966 г.— 2979 кг, а в 1968 г.— 3183 кг от одной коровы); на 1 января 
1967 г. стоимость основных средств колхоза составляла 748 тыс. руб. 
В настоящее время хозяйство является рентабельным, обеспечивает 
колхозникам гарантированную оплату труда.

Много интересных фактов о достижениях культурной жизни кол
хозников приводят В. Аткочайтис и В. Дауиотене в статье «Культура 
и быт колхозников», основанной на материале, собранном в 1966 г. 
в колхозе «Эржвилкас» специальной социологической экспедицией. 
Широко пользуясь статистикой, авторы рассматривают и те факторы, 
которые непосредственно влияют на зарождение новых традиций 
и взглядов, на применение новой атрибутики в быту, т. е. возраст 
людей, образовательный уровень, специальность, занятость в труде, 
количество молодых людей, особенно учеников в семье и т. д.

Председатель апилинкового совета Г. Сабонайтене дополняет пре
дыдущую статью материалом о новых обрядах в праздновании именин, 
в чествовании умерших и др., которые становятся уже традиционными 
в Эржвилкасе.

ЗАНЯТИЯ И ОБРЯДЫ В СТАРИНУ

В объемистом труде доктор исторических наук П. Дундулене рас
сказывает о земледелии и скотоводстве с самых древних времен, опи
сывает основные пахотные орудия. Традиционное земледелие с сере
дины XIX в. постепенно вытеснялось усовершенствованным земле
делием с применением железных орудий и земледельческих машин. 
Место традиционного трехпольного севооборота занимал многопольный 
севооборот с посевами кормовых трав. После ряда земельных реформ 
и в результате расселения крестьян по хуторам исчезали аграрные 
обряды, обычаи и суеверия. С древних времен в окрестностях Эрж- 
вилкаса разводили крупный и мелкий рогатый скот, свиней и других 
животных. До XIX в. здесь, как и во всей Жемайтии, использовали 
лошадей мелкой породы, т. н. «жемайтукай». Позже распространились 
лошади крупной породы, а также крупный и мелкий рогатый скот 
улучшенных пород.

Кандидат исторических наук В. Моркунас в статье «Из быта бат
раков в 1919—1940 годах» освещает некоторые моменты быта без
земельных крестьян. Заработная плата этих сельскохозяйственных 
рабочих зависела от их категорий. Рабочий день длился с восхода до 
захода солнца. В статье характеризуется быт батраков (семейные бат
раки жили в специальных помещениях «kumetynai»), указывается, что 
мебель домашнего обихода изготовлялась самими батраками.

В статье «Охота и рыболовство» краеведа КХ Петрулиса отмечается, 
что в XIX в. в окрестностях Эржвилкаса были почти сплошные леса, 
в которых водились волки, кабаны, косули, зайцы, лисы, куницы, выд
ры; реже встречались бобры, рыси и олени. Пернатые были представ
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лены тетеревами, глухарями, куропатками, вальдшнепами, дикими 
утками. Охота крестьян по способам, целям и обычаям отличалась от 
охоты помещиков.

В реке Шалтуоне и ее притоках водилась разная рыба: окуни, 
щуки, красноперки, усачи, сырты, налимы, голавли. Рыболовство было 
лишь любительским занятием. Щуку и сырт зимой били колотушкой, 
а летом острогой; раков ловили специальными корзинами на приманку.

Врач Л. Арбачяускене в статье «Об обычаях питания» отмечает, 
что употребление мучных продуктов, яиц, масла в данной местности 
соответствует рекомендациям Института питания Академии медицин
ских наук СССР. Потребление картофеля, молока, творога, животных 
жиров значительно превышает норму, в то время как овощей идет 
в пищу недостаточно, а рыба и растительные жиры почти совсем не 
употребляются. Для питания используется исключительно просеянная 
пшеничная мука. Жители Эржвилкаса любят и часто подают на стол 
картофельную бабку, т. н. «кугелис». В дни убоя свиней готовят кро
вяную с крупой или картофельную колбасу «ведарай», из мелких об
резков мяса и сала — т. н. «скиландис» и сальник — «таукине» и др.

Автор приходит к выводу, что питание колхозников окрестностей 
Эржвилкаса достаточно разнообразно и калорийно.

Этнограф В. Куликаускене в статье «Ткани и одежда» прослежи
вает причины и условия, повлиявшие на распространение тканей, вы
деляет четыре основных этапа развития женской и мужской одежды 
с середины XIX в. до наших дней. Автор отмечает, что в современном 
декоре жилища и помещений весьма прочно удерживаются традицион
ные покрывала, скатерти, полотенца и другие домашние ткани.

Ветеран-краевед М. Чилвинайте долго и тщательно собирала ма
териал о женитьбе и сопровождающих ее обычаях. В статье отражена 
только небольшая часть собранного материала «Об обычаях сватов
ства». «По местным традициям,— говорится в статье,— сват должен 
был заранее договориться с родителями девушки о возможности и вре
мени сватовства, но ездили (или приходили пешком) и не договорив
шись. После долгих традиционных разговоров, в которые не вмеши
вались жених и невеста, сват и родители оставляли их одних для зна
комства, а сами уходили окончательно договориться, вернее сторго
ваться, о приданом: даст ли отец девушки лошадь запряженную или 
незапряженную и т. п. Перед отъездом сват и жених просили роди
телей и невесту приехать к жениху «на уквэйзяй», т. е. посмотреть, 
как живет жених. Во время «уквэйзяй» после угощения и дружеских 
разговоров, если помолвка не расторгалась, невеста перед самым 
отъездом вручала жениху полотно («стуомени») на рубашку без рука
вов, завернув в него веточку цветка руты. Это был знак окончатель
ной договоренности».

Краевед А. Андрюшкявичюс в статье «Сундуки для приданого 
(ларцы)» делает некоторые выводы по стилю работы и художествен
ным росписям. Эржвилкасские сундуки обычно изготовлялись с пря
мыми стенками высотой 48—73 см, длиной 110—124 см, шириной 62— 
72 см. Оковы не применялись, в росписи преобладали растительные 
мотивы, зелено-синие и кирпично-коричневые тона.
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В статье «Палисадники» Л. Кудиркене рассказывает о старинных 
традициях жителей окрестностей Эржвилкаса украшать усадьбы пали
садниками различной формы с разными сортами цветов. Автор опи
сывает характерные для деревень формы палисадников, а также на
родные обычаи, связанные с цветами.

В очерке этнографа А. Стравинскаса «Народные мастера» расска
зывается о жизни и творчестве талантливых мастеров, уроженцев 
Эржвилкаса и его окрестностей: народном скульпторе, т. н. «девдир- 
бисе» («богодельнике») Й. Балсайтисе-Другялисе, кузнеце, музыканте 
и мастере музыкальных инструментов А. Гайжаускасе, народном ху
дожнике и механике С. Толюшисе, способном столяре, музыканте 
и кузнеце С. Сабонайтисе и др.

КАК ГОВОРИЛИ ОТЦЫ

Кандидат филологических наук А. Балашайтис описывает свое 
родное наречие и дает этимологию названия местечка Эржвилкас, 
которое оно получило от протекающей вблизи речки Эржвилкас. Гид
роним древнего балтийского происхождения, состоит из двух слов. 
Первый корень eižjaiž (aižyti, aižius, aižus) в литовских гидронимах 
встречается очень редко, только озеро Ėizvėtas и река Eizvėta. Второй 
компонент vilk/valk (valka — болото, лат.— лесная речка) сопостав
ляется с названиями протекающих неподалеку рек Piatvalkas, 
Tiamvalka.

Автор приводит также ряд интересных форм, сохранившихся 
в этом крайнем южно-восточном жемайтийском наречии.

Богатство и своеобразие народной речи данного диалекта иллю
стрирует Я. Липскене образными выражениями — фразеологизмами. 
В статье Р. Умбрасайте характеризуются все виды фольклора, собран
ного во время экспедиции у 82 лиц окрестностей Эржвилкаса (1114 
единиц, в том числе 816 песен). Отмечаются певцы Ю. Толюшене 
(68 лет), А. Палёкене (80 лет), 3. Палёкене (45 лет), П. Грубляускене 
(45 лет). Материал экспедиции свидетельствует, что хотя старые тради
ции постепенно исчезают, но сказка и песня не потеряли влияния на 
духовные интересы местного населения.

В конце раздела в приложении даются образцы фольклора и крат
кие сведения о первых собирателях народного фольклора в окрестно
стях Эржвилкаса.

ЛЮДИ НАШЕГО КРАЯ

Этот раздел открывает поэт Э. Межелайтис, бывший ученик 
Ю. Банайтиса, лирическими раздумьями «У могилы учителя», где 
с глубокой скорбью, уважением и любовью говорит о Ю. Банайтисе 
как о человеке, который и в радости, и в горести прежде всего оста
вался человеком, коммунистом, что любовь Ю. Банайтиса к прекрас
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ному пробуждала в юных сердцах его учеников стремление к искус
ству, музыке и поэзии.

Далее А. Балашайтис и В. Гирджюс приводят основные сведения 
о жизни и деятельности Ю. Банайтиса (1908—1967), Ю. Банайтис ро
дился в м. Эржвилкас. В 1920 г. он поступил в Юрбаркскую гимназию, 
которую окончил в 1928 г. Учился в Каунасском университете и кон
серватории. В университете он был секретарем университетской ячей
ки организации «Красная помощь» (МОПР), сотрудничал в подпольных 
журналах «Аурора», «Антифашистас». В 1933 г. Ю. Банайтис вступил 
в Коммунистическую партию. С 1936 г. работал учителем в Каунас
ской гимназии, где помогал подпольщикам, учащимся-комсомольцам. 
После восстановления советской власти в Литве в 1940 г. Ю. Банайтис 
избирается в Народный сейм, затем членом Президиума Верховного 
Совета Литовской ССР. Позже он был депутатом Верховного Совета 
Литовской ССР всех созывов. С 1949 г. Ю. Банайтис избирается чле
ном ЦК КП Литвы. В 1940—1941 гг. Ю. Банайтис был председателем 
Радиокомитета Литовской ССР. Во время Великой Отечественной вой
ны работал в Москве в Радиокомитете ответственным редактором 
литовских передач. В 1943—1944 гг. руководил художественным ан
самблем Литовской ССР. После освобождения Советской Литвы по 
1953 г. он был начальником Управления по ^елам искусств. С 1953 г. 
работал заместителем министра культуры, а с 1958 г.— министром 
культуры. '

Ю. Банайтис в соавторстве с И. Швядасом в 1938 г. написал учеб
ник «Музыка для средней школы», в 1950 г. издал очерк «Советская 
литовская музыка в 1940—1950 гг.». Он написал много статей по воп
росам искусства и музыки, а также ряд рассказов.

В статье «Композитор Юозас Гудавичюс» автор, родственник ком
позитора, кратко излагает его жизненный и творческий путь. При этом 
он рассказывает не только о музыкальной деятельности Ю. Гудавичю- 
са, но и о его организаторской работе по созданию самодеятельных 
хоров и капелл из местных жителей, роли в воспитании эстетических 
взглядов, а также о педагогической деятельности.

В очерке Т. Шуркуса и С. Вайтекунене «Терапевт П. Гудас-Гуда- 
вичюс» указывается, что Пранас ГудасТудавичюс (1909 1963) родился 
в деревне Науининкай Эржвилкской волости в многодетной семье 
крестьянина. Окончив начальную школу в Эржвилкасе, он поступил 
в Юрбаркскую гимназию. Там активно участвовал в деятельности про
грессивного атеистического кружка, за что был исключен из гимназии. 
С большими трудностями поступил в Расейняйскую гимназию. Труд
ные условия жизни подорвали здоровье, он заболел туберкулезом. 
Немного поправившись, П. Гудас-Гудавичюс поступил на медицинский 
факультет Каунасского университета. После окончания университета 
в 1936 году работал врачом в Мажейкяй, Плателяй, Куляй. В 1940 го
ду П. Гудас-Гудавичюс был приглашен на работу в народный комис
сариат здравоохранения, затем стал работать ассистентом у проф. 
Ю. Купчинскаса. В клинике занимался лечебной и научной работой 
и в 1945 году защитил кандидатскую диссертацию. П. Гудас-Гудави
чюс был прекрасным педагогом и талантливым врачом-практиком.



264

«Математик Ионас Кубилюс» (авт. 3. Юшкис). Ионас Кубилюс 
родился в 1921 г. в деревне Ферму, бывшей Эржвилкской волости. 
Он учился в Эржвилкской прогимназии и Расейняйской гимназии. 
В 1940 году И. Кубилюс поступил в Вильнюсский университет, где 
занимался до 1943 года и окончил с небольшим перерывом в 1946 го
ду, получив специальность математика. По окончании университета 
И. Кубилюс работал ассистентом, а в 1948 г. поступил в аспирантуру 
при Ленинградском университете. Защитив кандидатскую диссертацию, 
с 1951 г. И. Кубилюс преподавал в Вильнюсском университете, зани
мался научной работой в области теории чисел, применяя методы 
теории вероятностей. В 1957 г. И. Кубилюс защитил докторскую дис
сертацию и вскоре ему присвоили звание профессора. С 1958 г. И. Ку
билюс ректор ВГУ. В 1963 г. он был избран действительным членом 
Академии Наук Литовской ССР. В 1969 г. проф. И. Кубилюс был удо
стоен звания Героя Социалистического Труда.

И. Кубилюс интенсивно работает в области вероятностной теории 
чисел. Его работы известны не только в Советском Союзе, но и далеко 
за рубежом. И. Кубилюс активно участвует в общественной деятель
ности. С 1959 года он постоянно избирается членом ЦК КП Литвы 
и депутатом Верховного Совета Литовской ССР.

Краевед А. Стравинскас в очерке «Народный художник Пранас 
Шяулис» пишет о народном скульпторе, резчике по дереву. Шяулис 
родился в дер. Пурвишкяй, бывшей Эржвилкской волости. 
В детстве любил рисовать, но учиться ему удалось только три года. 
Потом он заболел, но рисовать и резать фигурки из дерева не пере
стал. С 17 лет начал сотрудничать в кооперативе художественных 
изделий «Кауно маргиняй» и до сих пор он неустанно работает там 
же (сейчас комбинат «Дайле»). Теперь он живет в г. Таураге. В твор
честве П. Шяулиса большое место занимают сюжеты, связанные 
с сельской жизнью и фольклором: «Пахарь», «Сенокос», а также «Черт- 
пепельница», «Эгле — королева ужей» и др. П. Шяулис — участник 
многочисленных местных, республиканских и всесоюзных выставок, 
а в 1967 г. его работы экспонировались на выставке в Чехословакии 
и на «ЭКСПО-67» в Канаде.

* * *

В конце книги приводится краткая библиография об Эржвилкасе 
с середины XIX в. до настоящего времени.
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Eržvilkas

Between Jurbarkas, Tauragė and Raseiniai in the west of Lithuania 
lies Eržvilkas, a small village and centre of a rural district.

Here in 1908 was born Juozas Banaitis, a prominent figure on the 
Lithuanian cultural scene and a notable worker of the Communist Party 
of Lithuania. The present book is dedicated to his memory.

J. Banaitis was also one of the organizers of the complex ethnographic 
expedition of 1966 which had to carry out the regional studies of the 
locality, investigate the local lore, the past and present of the place itself 
and of its surroundings. Most of the contributions to the present monograph 
have been written on the basis of material collected during that expedition.

THE PAST OF ERŽVILKAS

The articles in the first section of the book deal with the past of Eržvil
kas in various aspects. C. Kudaba, of Vilnius University, analyses the 
geomorphological features and characteristics of the landscape of the 
locality and notes the direct impact of the Baltic on the local climate. 
The average of sunny days is low (some 40 a year), and the mean annual 
temperature is 6.5° C The landscape abounds in marshes. The river Šal- 
tuona and its tributaries Viržuona, Akmena, Eržvilkas etc. are notable for 
their swift and full-flown streem. At Pašaltuonis deposits of industrial clay 
of high quality and large quantities of potable water have been found.

In his article "The Earliest Inhabitants of the Vicinities of Eržvilkas" 
P. Kulikauskas, of Vilnius University, analyses archaeological data and 
comes to the conclusion that people began to settle there in the neolithic 
age (4,000 to 1,800 В. C.). No archaeological finds bearing on the bronze 
or iron age have been made. The extant site of an old settlement near 
Eržvilkas and the 17th- to 18th-century cemetery investigated in 1958 
belong to the period of feudalism.

Č. Bauža in his article "Eržvilkas in the 16th to 19th Centuries" depicts 
its social, economic and public life of the time. The writer of the article 
cites instances of the 1863 peasant uprising in the estates of local landlords 
(e. g. Lapgiriai) and stresses the circumstance that the late 19th century 
witnessed an intensive development of capitalist relations in the countryside 
which found its expression in the increase of trade and differentiation of 
the peasantry as well as in the growth of the population of Eržvilkas itself.

In his article "The Events of 1905-7 at Eržvilkas" V. Anuškevičius 
tells us about the open resistance of the people of Eržvilkas to the tsarist 
government on the 8th of December 1905. Active participants in the 1905 
revolutionary events were the local progressives P. Gudavičius, K. Meš
kauskas, J. and P. Sveistyses, K. Gudavičiūtė and others who during the 
ensueing reaction were subjected to repressions.
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During the period of the tsarist ban on Lithuanian schools and on 
printing in Latin type which lasted from 1865 to 19Q5 many of the 
inhabitants of Eržvilkas joined in smuggling Lithuanian books and other 
publications over the border from Prussia. In her contribution "The 
Distribution Routes of Printed Publications at Eržvilkas" J. Žebrytė names 
the book-hawkers P. Urbutis, L Pocius, M. Survila, J. Ignatavičius, A. Ste
ponaitis and others who together with educational Lithuanian publications 
hawked social-democratic and later on revolutionary publications. The 
contribution features also archival material bearing on the trials of local 
peasants and town folk for keeping prohibited revolutionary publications.

A. Petraitis and A. Striaukas, masters of the local secondary school 
and regional ethnographers, give in. their article "A History of the 
Centennial School" a complete survey of the history of the school from 
its foundation in 1865 up to the present day. In 1922 the local primary 
school was extended to the level of an incomplete secondary school but 
this extension existed only up to 1935. Only after the re-establishment of 
Soviet power in Lithuania in 1940 a complete secondary school was opened 
in a new building. Among the graduates of the school we find today one 
Doctor of Physics & Mathematics, 10 Candidates of various sciences and 
numerous other specialists working in all the branches of the national 
economy. The survey makes copious use of statistics and interesting facts 
based on archival data and on reminiscences of contemporaries.

In his article "The Art of Eržvilkas People" S. Skrodenis, Candidate of 
Philology, writes about the traditional choral concerts, various dramatic 
performances, and describes some folk instruments. The writer names the 
principal organizers of the cultural life and the main performers paying 
especial tribute to organ player S. Batoras, composers J. Gudavičius, and 
J. Novakauskas, musicians A. Gaižauskas, S. Sabonaitis, P. Eičas etc.

ALONG THE NEW PATH

After the second world war very much has been done at Eržvilkas 
in order to create and strengthen the new way of life. In his reminiscences 
"The First Post-War Steps" Z. Gramaila, YCL activist in the years 
immediate after the war, tells us how the local party, YCL and administra
tion activists of the locality struggled for Soviet power in Eržvilkas just 
after the war. Many of them died from the bullet of bourgeois nationalists, 
and the writer names them — A. Bičkus, P. Pranskaitis, J. Pranskaitis, 
A. and L. Tamašauskases and others.

1949 witnessed the setting up of the first collective farms in the 
environs of Eržvilkas. Later on these farms united into a bigger one which 
was named at first after Stalin and then in 1961 was renamed Eržvilkas 
Collective Farm. In his analysis of the economic basis of the collective farm 
the economist S. Matusevičius adduces the following data: of late 
396 hectares (980 acres) of land have been drained, 394 hectares (975 acres) 
have been chalked; the soil gets every year an adequate amount of 
fertilizers required; the crop yield (12.5 quintals per hectare in 1966) and 
the milk yield (2, 979 kilograms per cow in 1966, and 3,183 kilograms per 
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cow in 1968) go up steadily; the basic funds of the collective farm totalled 
748,000 roubles as of January 1, 1967. At present the collective farm is 
paying its way and provides the collective farmers guaranteed income.

Much interesting material on the cultural achievements of the 
collective farmers is contained in the article "Cultural and Everyday Life 
of the Collective Farmers", by V. Atkočaitis and V. Daujotienė, who used 
for their article the data collected by a special sociological expedition at 
the Eržvilkas Collective Farm in 1966. Ample statistics made use of by the 
writers permitted them to investigate also such factors which directly 
affect the rise of new traditions and views, the application of new attributes 
in everyday life, e. g. the age of people, the level of education, speciality, 
degree of employment, number of young people in particular schoolchildren 
in the family etc.

G. Sabonaitienė, Chairman of the Rural Soviet, follows up the above 
article with material on new rites in celebrating name-days, in honouring 
the memory of the dead etc. which are becoming established tradition at 
Eržvilkas.

PURSUITS AND RITES IN OLDEN TIMES

In her exhaustive contribution P. Dundulienė, Doctor of History, deals 
with agriculture and cattle-breeding from the most distant past on, describes 
the main implements used for ploughing. From the mid-19th century on 
traditional agriculture was gradually superseded by improved agriculture 
using iron implements and agricultural machines. The traditional three-field 
system gave way to the many-field system with fodder-grass crops. After 
a number of agricultural reforms and with the resettlement of peasants on 
detached farmsteads many agricultural rites, customs and superstitions 
began to wane. Since olden times the peasants round Eržvilkas used to raise 
cattle, sheep, goats, pigs etc. Up to the 19th century small-size horses of 
the so-called Samogitian breed were in general use here, like in the 
whole of Samogitia. Later on horses of greater breed as well as cattle 
and goats of improved breed gained preponderance.

The article "From the Life of Farm Labourers in 1919 to 1940", by 
V. Morkūnas, deals with some aspects of the life of landless peasants. The 
earnings of farm labourers depended on their cathegory. The working day 
lasted from sunrise to sunset. The article depicts also the everyday life of 
farm labourers (married labourers lived in special quarters called in 
Lithuanian 'kumetynas'), and shows that the labourers themselves used to 
make their household furniture.

The local ethnographer J. Petrulis writes in his article ,,Hun ting and 
Fishing" that the environs of Eržvilkas covered with dense woods in the 
19th century were populated by wolves, wild boars, roes, hares, foxes, 
martens and otters, while beavers, lynxes and deers were rare. The bird, 
were represented by heath-cocks, wood-grouses, partridges, woodcocks, and 
wild ducks. The hunting methods, aims and customs of peasants differed 
much from those of the landlords.
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The river Saltuona and its tributaries abounded in various kinds of 
fish, e. g. perch, pike, rudd, barbel, zarte, burbot, and chub. Fishing was 
but an amateur sport. In winter pike and zarte were usually killed with 
beetles and in summer they were speared. Crayfish were caught with 
special crab-pots with a bait within.

Physician L. Arbačiauskienė in her article "Customary Diet" writes 
that the use of floury foods, eggs and butter by the population of the 
locality corresponds to the standards recommended by the Institute of 
Nutrition of the USSR Academy of Medicine while the use of potatoes, 
milk, curd and animal fat lies well above the standards mentioned and 
that of vegetables considerably below these standards. Fish and vegetable 
oil is absent from the diet of the people of Eržvilkas. For nutrition purposes 
only sifted wheaten flour is used. Eržvilkas people like grated potato 
cakes called 'kugelis'. On the day when pigs are slaughtered they make 
black pudding with fine-ground barley or potato sausage called 'vėdarai', 
and from various ends of meat and fat they make 'skilandis' (somewhat 
reminding of haggis) and a lard product called 'taukinė'.

The writer of the article draws the conclusion that the population 
of Eržvilkas uses a sufficiently varied diet with appropriate high calorie 
value.

In her article "Textiles and Clothes" ethnographer V. Kulikauskienė 
analyses the causes and conditions which affected the spread of definite 
textiles and distinguishes four main stages in the development of male 
and female clothes from the mid-19th century and up to our days. The 
writer stresses that the traditional bedspreads, table-clothes, towels and 
other home-made textiles firmly keep their grounds in the contemporary 
interior decoration of the Eržvilkas home.

M. Čilvinaitė, veteran local ethnographer, has over a long period of 
time carefully collected material concerning popular marriage rites and 
customes. Only a small part of the material collected finds reflection in her 
article "On Match-making Customs". "The local tradition," runs the article, 
„wants the match-maker to prearrange the date of match-making and to 
come to an understanding with the parents of the girl about the possibility 
of marriage still in advance but this custom was not stricktly adhered to 
and the match-maker used to come with the young man and his parents 
without any advance notice. Ąfter a long traditional talk, in which the 
girl and the young man had no right to take part, the match-maker and 
the parents of both the girl and the young man used to leave them alone 
to enable them to get acquainted with one another. In the meantime the 
match-maker and the parents of both parties negotiated about the dowry 
and made the final settlements. Before leaving, the match-maker and the 
young man asked the girl and her parents to come on a visit to the young 
man's place to see his farmstead. At the close of this visit called 'ūkvei- 
ziai' the girl presented her fiance with a piece of linen for a shirt without 
sleeves as a token that the marriage had been finally agreed upon."

The article "Trousseau Chests", by local ethnographer A. Andriuškevi
čius, deals with the workmanship and decoration techniques of chests in 
which Eržvilkas girls use to keep their trousseau. They are made with 
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perpendicular sides 48 to 73 centimetres high, 110 to 124 centimetres long 
and 62 to 72 centimetres wide. Metal fittings are absent. Floral designs in 
green & blue as well as in brick-brown colours prevail.

In her article "Flower Gardens" L. Kudirkienė tells us about the 
centuries-old traditions of Eržvilkas people to decorate their homesteads 
with flower gardens of various size and planted with various flowers. The 
writer describes various forms of flower gardens characteristic of the 
countryside as well as popular customs concerning flowers.

Ethnographer A. Stravinskas writes in his article "Folk Artists" about 
the life and work of gifted Eržvilkas folk artists — about the folk sculptor 
J. Balsaitis-Drugelis who is known as a 'God maker', about the smith, 
musician and maker of musical instruments A. Gaižauskas, about the folk 
painter and mechanical engineer S. Toliušis, about the joiner, musician 
and smith S. Sabonaitis and many others.

HOW OUR ANCESTORS SPAKE

A. Balašaitis, Candidate of Philology, describes his native dialect and 
gives the etymology of the name of the village of Eržvilkas named after 
the rivulet Eržvilkas flowing in the vicinity of the village. The hydronym 
in question is of ancient Baltic origin and consists of two components. Its 
first component eržlarž (aržyti, aržius, aržus) is very rarely found in 
Lithuanian hydronyms, e. g. only in the lake Ėrzvėtas and the river Erz- 
vėta. Its second component vilk/valk (valka = marsh, Latvian forest rivulet) 
compares with the names of the near-by rivers Pratvalkas/Tramvalka. The 
writer gives also a number of highly interesting forms still extant in this 
south-easternmost Samogitian dialect.

The wealth and peculiarity of the popular tongue of the dialect in 
question is illustrated by J. Lipskienė with phraseological figures of speech. 
R. Umbrasaitė classifies in her article all the items of folk-lore collected 
by the expedition from 82 inhabitants of the environs of Eržvilkas, all in all 
1,114 items including 816 songs. The singers J. Toliušienė, aged 68, A. Pa- 
liokienė, aged 80, Z. Paliokienė, aged 45, and P. Grubliauskienė, aged 45, 
are noted. The material collected by the expedition shows that with the 
gradual waning of old traditions fary-tales and songs do not lose their 
impact on the spiritual life of the local population.

The section ends with samples of folk-lore and brief information about 
the first popular folk-lore collectors in the environs of Eržvilkas.

THE PEOPLE OF OUR REGION

The section opens with the lyric meditations "By the Grave of the 
Teacher", by E. Mieželaitis, one-time pupil of Juozas Banaitis. In his 
meditations the poet speaks of Banaitis with deep sorrow, great respect 
and profound love as of a man who in joy and in sorrow remained above 
all Man and Communist, that Banaitis' love for the beautiful inflamed in 
the hearts of his former pupils the longing for art, music and poetry.
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The meditations are followed up by an article by A. Balašaitis and 
V. Girdžius containing the main information on the life and work of 
J. Banaitis. Banaitis was born in the village of Eržvilkas in 1908. In 1920 
he entered the secondary school at Jurbarkas and finished it in 1928. Then 
he studied at Kaunas University and the Conservatoire of Kaunas. While 
at the university he was secretary of the university group of the Red Aid 
(International Organization for Helping the Fighters for the Revolution), 
and contributed to the illegal magazines Aurora and Antifašistas. In 1933 
Banaitis joined the Communist Party. In 1936 he started his career as 
master at the Kaunas Secondary School where he helped the underground 
YCLers from among the schoolboys. After the re-establishment of Soviet 
power in Lithuania in 1940 Banaitis was elected first to the People's Seym 
and then member of the Presidium of the Supreme Soviet of the Lithuanian 
SSR. Later on he was deputy of the Supreme Soviet of the Lithuanian SSR 
of all the convocations. From 1949 on Banaitis was elected member of 
the Central Committee of the Communist Party of Lithuania. In 1940—41 
Banaitis was Chairman of the Broadcasting Committee of the Lithuanian 
SSR. During the Great Patriotic War he worked as editor-in-chief of the 
Lithuanian broadcasts in the Broadcasting Committee in Moscow. In 
1943—44 he directed the Art Company of the Lithuanian SSR. From the 
very liberation of Lithuania from the fascist invaders and up to 1953 Ba
naitis headed the Board of Arts. From 1953 to 1958 he was Deputy Minister 
of Culture and from 1958 on Minister of Culture.

Together with J. Švedas, Banaitis wrote the text-book Music for the 
Secondary School (in 1938), published the outlines of Soviet Lithuanian 
Music in 1940—1950 (in 1950). He was the author of a great many of 
articles on art and music as well as the author of a number of short 
stories.

The article "Composer Juozas Gudavičius" acquaints us not only 
with the life and work of the composer named but also with his orga
nizational activities in creating amateur choirs and village bands from 
among the local population. The article deals also with his activities in 
training aesthetic views and with his pedagogical activity.

In their article "Therapeutist P. Gudas-Gudavičius" T. Šurkus and 
S. Vaitiekūnienė write that the physician Pranas Gudas-Gudavičius was 
born in 1909 in the village of Naujininkai, near Eržvilkas, in a large 
peasant family. After finishing the elementary school of Eržvilkas he 
entered the Jurbarkas Secondary School. There he took part in the 
activities of a progressive atheist group and was expelled from the school. 
Only with great difficulties he managed to enter the Raseiniai Secondary 
School. Difficult living conditions undermined his health and he contracted 
tuberculosis. When his state of health improved he entered the Medical 
Faculty of Kaunas University. After graduation in 1936 he worked as 
physician at Mažeikiai, Plateliai and Kuliai. In 1940 P. Gudas-Gudavičius 
took up an appointment at the People's Commissariat for Public Health 
and later on became assistant-physician under Prof. J. Kupčinskas. In the 
clinic he combined practical work with research and maintained his Can
didate thesis in 1945. P. Gudas-Gudavičius was an excellent teacher and 
a gifted general practitioner.
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"Mathematician Jonas Kubilius", by Z. Juškys. Jonas Kubilius was 
born on 1921 in the village of Fermos, near Eržvilkas. He went first to 
the Eržvilkas Incomplete Secondary School then to the Raseiniai Secondary 
School. In 1940 Kubilius entered Vilnius University where he studied up 
to 1943 and which he graduated from after a short break in 1946 with 
the qualification of a mathematician. After graduation Kubilius was 
appointed assistant lecturer. In 1948 he entered the post-graduate course 
at Leningrad University. On maintaining his Candidate thesis Kubilius 
lectured at Vilnius University from 1951 on. At the same time he carried 
out research in the theory of numbers where he applied the methods used 
in calculus of probabilities. In 1957 Kubilius maintained his Doctor’s thesis 
and a little later was appointed professor. Since 1963 he is Member of the 
Academy of Sciences of the Lithuanian SSR. In 1969 Prof. Jonas Kubilius 
was awarded the title of Hero of Socialist Labour.

J. Kubilius works in the probabilistic theory of numbers. His research 
work is widely known not only in the Soviet Union but abroad too. Jo
nas Kubilius takes an active part in public artivities. Since 1959 he is on 
the Central Committee of the Communist Party of Lithuania and deputy of 
the Supreme Soviet of the Lithuanian SSR.

In his article "Folk Artist Pranas Siaulys" local ethnographer A. Stra
vinskas writes about the folk sculptor and wood engraver Siaulys who 
was born in the willage of Purviškiai, near Eržvilkas. He liked 
drawing from a child but had the luck to learn only three years. Then he 
fell ill but did not give up drawing and wood carving. From his seventeenth 
year on he began to work for the Kauno marginiai Co-operative of 
Objects of Art whose member he continues to be to the present day (the 
co-operative has been renamed Dailė Art Workshops). Siaulys resides now 
in Tauragė. In his work prevail motifs of rural life and folk-lore: 
'Ploughman', 'Haymaking', as well as 'Devil ash-tray', 'Eglė Queen of 
Grass-snakes' etc. Pranas Siaulys is a participant of local, national and 
All-Union art exhibitions, and in 1967 his work was exhibited in Czecho
slovakia and at Expo 67 in Montreal.

* * *

At the end of the publication one finds a brief bibliography on Erž
vilkas from the mid-19th century to the present day.



T urinys
Pratarmė ................................................................................................... 7

KĄ MENA ERŽVILKO PRAEITIS

C. Kudaba. Eržvilko apylinkių gamtos savitumai ................................ 9
P. Kulikauskas. Seniausios praeities liudininkai .................................... 13
C. Bauža. Eržvilkas XVI—XIX amž.......................................................... 19
V. Anuškevičius. 1905—1907 metų įvykiai Eržvilke ........................ 27
A. Petraitis, A. Striaukas. Šimtametė mokyklos istorija ..................... 33
J. Žebrytė. Spaudos plitimas Eržvilke ................................................... 48
S. Skrodenis. Meninis eržvilkiškių gyvenimas ................................ 61
NAUJA VAGA PASUKUS

Z. Gramaila. Pirmieji žingsniai pokario metais .................................... 70
S. Matusevičius. Eržvilko kolūkis .......................................................... 75
V. Atkočaitis, V. Daujotienė. Kolūkiečių kultūra ir buitis ............. 81
G. Sabonaitienė. Naujos tradicijos ...................................................... 85
SENOVĖS DARBAI IR PAPROČIAI

P. Dundulienė. Žemdirbystė ir gyvulininkystė .................................... 89
V. Morkūnas. Iš kumečių buities (1919—1940) ................................ 120
J. Petrulis. Medžioklė ir žūklė .............................................................. 126
L. Arbačiauskienė. Mitybos papročiai ................................................. 133
V. Kulikauskienė. Audiniai ir drabužiai ............................................... 138
M. Cilvinaitė. Piršlybų papročiai ........................................................ 148
A. Andriuškevičius. Kraičių skrynios ................................................... 159
L. Kudirkienė. Darželiai — sodybų puošmena ....................................... 165
A. Stravinskas. Liaudies meistrai .......................................................... 170

KAIP TĖVAI KALBĖJO

A. Balašaitis. Eržvilkiškių tarmė .......................................................... 180
J. Lipskienė. Sauja vaizdingų pasakymų ........................................... 188
A. Balašaitis. Dėl Eržvilko vardo kilmės .............................................. 196
R. Umbrasaitė. Eržvilkiškių tautosaka ............................................... 197
Tautosakos tekstai ........................................................   202
Paaiškinimai ............................................................................................ 213

MŪSŲ KRAŠTO ŽMONĖS

E. Mieželaitis. Prie mokytojo kapo ....................................................... 216
A. Balašaitis, V. Girdžius. Kultūros veikėjas Juozas Banaitis ............. 222
A. Gudavičius. Kompozitorius Juozas Gudavičius ............................ 227
T. Šiurkus, S. Vaitiekūnienė. Terapeutas Pranas Gudas-Gudavičius 232
Z. Juškys. Matematikas Jonas Kubilius ............................................... 237
A. Stravinskas. Liaudies menininkas Pranas Šiaulys ......................... 243

LITERATURA APIE ERŽVILKĄ .............................................................. 250

Reziumė rusų kalba .......................................................................  258
Reziumė anglų kalba ............................................................................. 265



Pa
st

eb
ėt

ų k
la

id
ų a

tit
ai

sy
m

as


