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PRATARME

Mūsų šalies tautų santykiai geriausiai išryškėja tose 
vietose, kur kaimynystėje gyvena įvairių tautų žmonės. 
Mokslui tokios vietos teikia daug vertingų duomenų apie 
skirtingų tautinių kultūrų sąveiką. Tokia yra ir Gervėčių 
apylinkė (BTSR, Astravo raj.), kurioje šalia baltarusių 
gyvena daug lietuvių, nuo seno išlaikiusių savo kalbą, 
papročius, gyvenimo būdą. Gervėtiškių lietuvių kultūra 
jau nuo XIX a. traukia daugelio mokslininkų dėmesį. Jų 
dainas rinko latvių etnografas Eduardas Volteris, kalbos 
duomenis— latvių kalbininkas Janis Endzelynas, estų kal
bininkas ir tautosakininkas Peteris Aruma, vokiečių kalbi
ninkas Ernstas Frenkelis, tarmę tyrė daugelis rusų, lietuvių 
ir kitų tautų mokslininkų (Vladimiras Toporovas, Tamara 
Sudnik, Svetlana Šur-Tolstaja, Juozas Senkus, Zigmas 
Zinkevičius, Jadvyga Kardelytė ir kt.). Ypač Gervėčiais 
susidomėta 1970 m. vasarą. Tada čia buvo suorganizuota 
Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos 
Vilniaus miesto skyriaus kompleksinė ekspedicija ir Balta
rusijos TSR Mokslų Akademijos Menotyros, etnografijos 
ir tautosakos instituto bei Lietuvos TSR Mokslų Akademi
jos Lietuvių kalbos ir literatūros instituto jungtinė ekspe
dicija. Šiose ekspedicijose dalyvavo mokslininkų iš Mask
vos, Leningrado ir Talino. Lietuvos TSR kraštotyrininkai 
rinko tautosaką, kalbos duomenis, tyrė šio krašto gamtą, 
istoriją, žmonių materialinę ir dvasinę kultūrą, jos paki
timus Tarybų valdžios metais. Ypač daug dėmesio buvo 
skirta lietuvių ir baltarusių kultūrų bendrumams. Komp
leksinėje Vilniaus kraštotyrininkų ekspedicijoje visuo
meniniais pagrindais dalyvavo daugiau kaip 150 žmonių. 
Visai ekspedicijai vadovavo Norbertas Vėlius, etnografus 
subūrė ir jiems vadovavo Vacys Milius, istorikus — Vy
tautas Merkys, kalbininkus — Aloyzas Vidugiris, tautosa- 
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kininkus — Norbertas Vėlius, medikus — Bernardas Pade
gimas.

Šiame leidinyje pateikiami apibendrinti ekspedicijų 
rezultatai. Leidinį 1970—1972 m. visuomeniniais pagrin
dais parengė Vilniaus miesto kraštotyrininkai, bendradar
biaudami su Minsko ir Maskvos mokslininkais. Rengiant 
jį spaudai, straipsniai papildyti, atsižvelgta į tuos ekono
minius, socialinius ir kultūrinius pakitimus, kurie nuo to 
laiko įvyko šiame krašte.

Ekspedicijų dalyviai ir šio leidinio rengėjai dėkoja 
visiems Gervėčių gyventojams, svetingai atvėrusiems sa
vo sodybų vartus. Tikimės, kad šis leidinys prisidės prie 
tolesnio dviejų kaimyninių tautų bendradarbiavimo.



GAMTA

KAI KURIE GERVĖČIŲ APYLINKIŲ 
GAMTOS SAVITUMAI

ČESLOVAS KUDABA, RIMVYDAS KUNSKAS

Apsilankius Gervėčiuose, nesunku pastebėti, kad šis 
kraštas gerokai skiriasi nuo mums įprastų Lietuvos apy
linkių— čia plačios lėkštos nuožulnumos, pelkėtos pie
vos, yra pušimis ir kadagiais apaugusių smėlynų, miškų. 
Nesimato staigių kuplių kalvučių, beveik nėra ežerų, upė
se maža sraunumų, miškuose — eglių. Kraštas žadina mo
notonijos, lėtumo, kažkokio pastovumo nuotaiką. Tuos 
bendrus, nesunkiai suvokiamus kraštovaizdžio savitumus 
nulėmė kiek kitokia šių vietų paviršiaus formavimosi isto
rija, kitoks, ilgesnis reljefą sudarančių elementų amžius.

Ant kristalinio pagrindo, kuris čia yra apie 200 m1 
žemiau jūros lygio, guli nuosėdinių uolienų sluoksnis, su
sidaręs geologinio žemės vystymosi laikotarpiu. Tai peleo- 
zojaus pradžioje, prieš 500 mln. metų, čia tyvuliavusių 
jurų dugno nuosėdos. Dažniausiai tai silūro ir ordoviko 
periodų dolomitai, klintys, mergeliai, smiltainiai. Jų ply
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šiuose ir porose esantys vandenys prisodrinti chloro ir 
natrio: viename litre vandens būna iki 50 g jų druskų. 
Į šiaurę nuo Gervėčių, prie Naručio, tokie giliųjų gręžinių 
vandenys naudojami gydymui.

Nuosėdinių uolienų paviršius šiose apylinkėse yra ge
rokai nelygus, su iškilumomis ir kloniais. Ties Gervėčiais 
gręžiant yra apčiuoptas pažemėjimas, nusitęsiantis maž
daug ta pačia šiaurvakarių ir pietryčių kryptimi kaip ir 
šiandieninis Neries klonis. To pažemėjimo pagrindas yra 
apie 100 m gylyje nuo dabartinio paviršiaus.

Remiantis moreninių nuogulų ir ledyninio reljefo ty
rimais, galima tvirtinti, kad šių apylinkių moreninis rel
jefas susidarė ne mažiau kaip trijų ledyno antslinkių metu. 
Paviršiuje buvo nuguldyta apie 100—150 m moreninio 
priemolio, vandens sunešto smėlio ir molio. Ypač reikš
mingas buvo priešpaskutinis ir paskutinis apledėjimas. 
Per priešpaskutinį apledėjimą buvo nuguldyta pagrindinė 
moreninių darinių storymė. Ledyno pakraštyje per mini
mą apledėjimą susikaupė milžiniški moreninių darinių 
pylimai — dabartinės Ašmenos aukštumos. Didelė moreni
nių priemolių storymė nugulė ir pažemėjime, kur dabar 
per Gervėčių apylinkes teka Neris.

Paskutinio tolimiausio, vadinamojo brandenburgiškojo, 
apledėjimo metu ledynas dengė visą Lietuvą, o į Vakarų 
Baltarusijos žemumas įšliaužė atskirais liežuviais. Vienas 
toks stambus kyšulys paskutinio ledynų antslinkio pra
džioje buvo pasiekęs ir šią Neries aukštupio lygumą. Jis 
lietė piečiau dunksančias Ašmenos morenines aukštumas, 
į jas atsirėmė, bet neapdengė, tik jų papėdėje sukrovė 
kalvyną. O traukdamasis atgal į šiaurę nuo Gervėčių, ki
tapus Neries, šio antslinkio ledynas sudarė Švenčionių— 
Naručio morenines aukštumas (1 pa v.).

Paskutinis ledyno antslinkis Gervėčių apylinkėse pali
ko gana nestorą sluoksnį: nuo kelių metrų lygumose iki 
keliolikos kalvotuose ruožuose. Tas priemolingas sluoks
nis nuguldytas ant ankstesniojo tarpledyninio laikotarpio 
smėlių, kurie palaidoti pasidarė labai vandeningi. Dėl to 
žemesnėse aukštumų pašlaitėse gausu šaltinių, daubos 
drėgnos ir pelkėtos, o iš jų ištekančios upės — vandenin
gos. Šuliniuose, kurie siekia minėtą vandeningąjį tarpu- 
sluoksnį, visuomet geras vanduo.

Neries aukštupio ledyninės plaštakos dydį ir formą 
nūnai galima įsivaizduoti iš buvusiame pakraštyje nugul
dyto moreninio gūbrio, kuris dideliu lanku juosia lygumą.
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Iš mažesnių pakraštinių gūbrių, matomų plaštakinės lygu
mos vidinėje dalyje, galima spręsti, kaip ta ledyno plaš
taka tirpdama mažėjo. Vienas toks ledyno sankrovų lan
kas nuo Badvilų eina pro Gervėčius, Mockas, Galčiūnus,

1 pav. Kraštovaizdžio sandaros schema:
1 — priemolingos plynaukštės kalvų telkiniai, 2 — molingos ly
gumos, suklotos ledynmečio tvankų, 3 — tvankų paliktos smėlin
gos lygumos, 4 — ledynmečio kalvyno pralaužos ir smėliadugniai 
senslėniai, vietomis su nedidelėmis kopomis, 5 — nuosrūvos nuo 
ledyno vietos, 6 — vyraujantys lygumų aukščiai, 7 — dabartiniai 
ežerai ir upės, 8 — Gervėčių apylinkės schemos priešlapiuose 
užimamas plotas

Jokintonis, Sniegionis, Valeikūnus, Sen. Rudnią ir Bagdo- 
niškes (1 pav.).

Ilgainiui ledyno plaštaka nyko vis labiau skaidydama
si į pirštus ar liežuvius. Tokių jos stabtelėjimų buvo ke
letas.

Ledyno morenines sankrovas pakaitomis veikė trejopi 
procesai: 1) nuo netoliese esančio ledyno plūstančios ga
lingos upės; 2) užsitvenkę vandenys tarp ledyno pakraščio 
ir jo sukrauto moreninio kalvyno bei užsitvenkę ledyno 
upių vandenys, kai ledynas atsitraukė toliau; 3) nuolatinio 
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pašalo sukaustytos žemės vasaros nuošliaužos, kai arktinio 
klimato periodais ledynas liaudavosi tirpęs ir slinko prie 
savo palikto kalvyno. Iš šių apylinkių ledynas pasitraukė 
maždaug prieš 40 tūkst. metų.

Ledyno upės paliko gargždo, žvirgždo, smėlio. Toliau
siai nunešė ir suklojo smėlio klodus. Storiausias, 10—30 m 
smėlio klodas susidarė Neries vidurupio klony, kuris bu
vo pagrindinė ledyno vandens arterija. Smėliu daug kur 
apdengtos ir neaukštos moreninės kalvos Valeikūnų—Bag- 
doniškių ruože. Taip atsitiko ir Lietuvos pietryčių smėlė
toje lygumoje, kur paskutinio tolimiausio ledyno antslin- 
kio (brandenburgiškojo) kalvos slypi po smėlynais. Arti
mojo ledyno upės nuogulos—gargždas ir žvirgždas — 
Neries slėny yra jau po storu smėlio sluoksniu. Tuo tar
pu kita, mažesnė ledyninė upė, tekėjusi į pietus (kaip ir 
Neries vidurupis) Ašmenos kloniu, padėjo tik artimesnio j o 
ledyno drenažui. Ašmenos slėny ledyno upės sąnašos yra 
tik 3—5 m, ir iš jų kaitos lengviau matyti paskutiniojo 
ledynmečio stadijų pobūdis (žiūr. nuotr.). Ašmenos upės 
atodangose yra du 0,5—1 m storio žvirgždo horizontai. 
Vidurupy ties Degėsiais vienas horizontas yra maždaug 
140 m absoliučiame aukštyje (0,5 m virš upės vandens), 
ties Račiūnais— 142 m (2 m), ties Sniegionimis— 142,5 m 
(3 m), tuo tarpu žemupio ruože matyti jau žemesnis, anks
tyvesnis žvirgždo horizontas — apie 135 m ties Rimdžiūr 
nais ir žemiau. Turbūt tie sluoksniai siejasi su staigesniais 
atšilimais, galingesniais srautais. Žvirgždai sluoksniuojąs i 
su smėliais, kuriuos paliko seklios tėkmės.

Jau minėtas didžiulis žvirgždynas glūdi Sakalaičių— 
Gervėčių—Mockų—Jokintonių—Degėsių klonio pakrašty
je. Tas klonis — tai trečioji Gervėčių apylinkių ledyno 
vandenų nuosrūvos arterija, turinti aukščiausią klonio 
dugną ir daugiausia tarpgūbrinių paplatėjimų — buvusių 
ledo luistų guolių ir ledyninių ežerviečių.

Gervėčių apylinkėje ledyno vandens tėkmės daugiau 
ardė, skalavo ir nešė tolyn pasitaikančių kely kalvų šlai
tus bei dubumų dugno morenas, nelygumus, paliktus vi
siškai sutirpusių ledo luistų, nepajėgdamos išnešti tik 
stambesnių riedulių. Štai kodėl tokie akmeningi aukščiau 
esantys vakariniai apylinkės kloniai ties Varnionimis ir 
Cerniškėmis, Sakalaičiais, Gervėčiais, Mockomis, Galčiū- 
nais, Jokintonimis, Ažuraisčiu ir Degėsiais, Milcėjomis, 
Bieliūnais ir Kalveliais. Akmeningi, net smėlėti Ašmenos 
klonio nuožulnūs, su neryškiomis pakopomis šlaitai. Tai 
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nemažas vargas artojams, nors didieji rieduliai jau sama
noj a į palaukes suvilkti (žiūr. nuotr.).

Antrasis poledyninis paviršiaus kūrėjas — ledyno van
dens tvankos. Jos siekė palyginti aukštai, iki 180 m. 
Tvankos nuskalavo kalvotų gūbrių šlaitus, išlygino pape-

2 pav. Svarbiausių prieledyninių tvankų krantavietės ir ryškesnės ragu
vos Gervėčių apylinkėje
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des. Susidarė vadinamosios abrazinės terasos (2 pav.; žiūr. 
nuotr.). Viršutinė, pasvirusi tų terasų dalis yra abrazinė 
(bangų nuskalauta). Joje atidengta daug riedulių, gargždo. 
Žemesnioji dalis jau apklota 0,5—1,5 m smėlio sluoksniu, 
kai kur plyti molio šleifai ar net ištisi smėliu apdengto 
molio sluoksniai. Tai tas pats tvankos praplautas moreni
nis priemolis. Paprastai molio sluoksnis storėja artėjant 
prie kadaise plaunamo priemolio luisto, o smėlio priemai
šų molyje mažėja tolstant nuo tokio luisto arba nuo buvu
sio kranto. Dvinarės ar daugianarės tvankų nuosėdos yra 
palankios dirvodarai ir žemdirbystei. Jos gana derlingos, 
tik pasitaikantys rieduliai trukdo agrotechnikai. Tokių 
terasų matyti einant iš Gervėčių į Galčiūnus, Mockas ar 
Pelegrindą. Didžioji dalis kaimų įsikūrę vandens išlygin
tose plokštumose. Tokių tvankų būta 150—155 ir 160 m 
žemiau jūros lygio. Jų dubumos buvo nuklotos molio, 
priesmėlio, smėlio.

Šiek tiek kitokios yra aukštesniojo lygio tvankos, ty
vuliavusios, matyt, šalia tirpstančio ledyno. Viena 160 m 
lygio tvanka buvo itin plati; ji labai paaukštino kalvų 
šlaitus ir išrideno riedulius vakarinėje apylinkės dalyje. 
Einant į rytus, iš to baseino kyšojo tik Gervėčių—Galčiū- 
nų—Jokintonių moreninio lanko kalvos. Jų pakraščiai ir 
šlaitai nuolat buvo apklojami pakrantės smėlio. Žemesnės 
kalvos, kaip pušynkalvės tarp Gervėčių ir Galčiūnų, virtu
sios seklumos kyšuliu, buvo storai apkrautos smėliu, su
plokštintos.

Aukštesniųjų kalvų šlaituose matyti ir 180 m tvankos 
padarinių. Matyt, tai nebūta didžiulių marių, o tik neto
limo ledyno pakraščio ir kalvyno ribojamos tvankos, tvy
rojusios minėto kelminio reljefo klostymosi pabaigoje. 
Gervėčių karjere gerai matyti viršum smėlių gulintis 1 m 
storio to baseino molio sluoksnis. Čia pat kyla abrazinis 
šlaitas, atsiremiantis į priemolio kalvą, nestorai apdengtą 
smėliu.

Masyviosios smėliu apdengtos aukštumos dažnai yra 
sausringos, nederlingos. Jose daug kur auga pušynai.

Labai reikšmingi šių apylinkių raidai buvo tolesni nu- 
ledėjimai. Beje, ledynas, nors pakartotinai ir nebuvo už- 
slinkęs ant šių apylinkių, bet dar du kartus netoliese 
sustojęs, sudarė sąlygas smarkiai keistis jų paviršiui.

Ilgesnį laiką ledynas ir jo plaštakos tūnojo Aukštai
tijoje ir Dysnos lygumoje (vadinamoji frankfurtiškoji sta
dija). Pakraštyje tada nugulė didelis Švenčionių aukštumų 
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kalvynas, taip pat priemolingų kalvų grandinės prie Šven
čionėlių ir Pabradės palei Žeimenos paupį (1 pav.). Susto
jęs ledynas labai smarkiai tirpo. Nuo jo plūdo daug van
dens, kuris su savimi nešė smėlį. Plačiomis tėkmėmis jo 
srautai liejosi į pietryčius ir pro dabartines Gervėčių 
apylinkes. Bet tada vandens buvo daug mažiau nei anks
tesnės stadijos pabaigoje, jis Ašmenos klonyje tebuvo 
pakilęs apie 140 m viršum jūros lygio. Tada Neries, Ašme
nos klonių dugnas buvo papildytas įvairaus rupumo smė
liu, išlygintas. Tokius smėlio paviršius, vėjo supustytus 
arba pustomus į kopas, vienur kitur apaugusius pušynais, 
matome ties Gėliūnais, Rimdžiūnais, Giriomis abipus Aš
menos, prie Neries. Atodangose nesunku pastebėti, kad 
smėliai gilesniuose sluoksniuose yra rupesni, o paviršiuje 
gana smulkūs, dulkiški. Mat iš pradžių tėkmių būta srau
nesnių, jos vilko stambiagrūdžius nešmenis, o ledynui 
tolstant, vandenys tvenkėsi, tekėjo lėtai. Ne tokiose prata- 
kiose žemumose prie Aluošios, Ašmenos vėl kaupėsi mo
liai— jie tinka statybai, netgi keramikos pramonei.

Šioje nuledėjimo stadijoje kai kas pakito ir Gervėčių 
apylinkių kalvose, nors jos nebuvo tiesiogiai ledynų vei
kiamos ar vandenų semiamos. Smarkiai tirpstant ledy
nams, atitirpo ir šių kalvų paviršius. Nuolatinis įšalas lai
kėsi tik podirvyje. 1—1,5 m storio atšilęs sluoksnis buvo 
praskydęs. Augalijos dar nebuvo, todėl skystasis pavir
šiaus sluoksnis statesniais šlaitais slinko žemyn. Toks pro
cesas geomorfologijoje vadinamas solifliukcija. Jos vei
kiamos reljefo formos švelnėjo, kalvos žemėjo, šlaitai 
lėkštėjo. Išnyko mažesnės kalvos, užslinko daubos; nebuvo 
kur tvenktis ežerams. Solifliukcijai talkino liūtys. Tada 
ir susidarė erozinės raguvos bei klonių atšakos. Toks ero
zinis tinklas išvagojo aukštesnių kalvelių šlaitus ir Ger
vėčių apylinkėse. Ryškios raguvos matyti pakilumos šlai
tuose į rytus nuo Gervėčių, Varnionių apylinkėse, Ašme
nos aukštumų šlaituose. Įdomu pažymėti, kad šios raguvos 
leidžiasi nuo aukščiausių pakilimų iki pačių papėdžių, 
krisdamos žemiausios patvankos terasas. Tai rodo, kad 
pagrindiniai solifliukciniai procesai vyko kaip tik tada, 
kai ledyno tirpsmo vandenys jau neatplūsdavo.

Paskutinį kartą ledynas pasistūmėjo į priekį vadina
mosios Aukštaitijos, arba Pomeranijos, stadijos metu ir 
sustojo dar toliau nuo šių apylinkių. Tada artimiausia 
ledyno plaštaka tūnojo Vidurio Lietuvos lygumoje, o jo 
pakraštyje kūrėsi Baltijos aukštumų daubotas ežeringas 
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kalvynas, kuris dabar nusidriekęs visu rytiniu ir pietryti
niu mūsų respublikos pakraščiu. Iš naujausių amžiaus nu
statymo būdų aišku, kad šis kalvynas pradėjo formuotis 
apytikriai prieš 20—22 tūkst. metų, o galutinai susiformavo 
prieš 13—15 tūkst. metų. Taigi dar beveik dešimt tūks
tančių metų Gervėčių apylinkės buvo ledyno kaimynys
tėje. Per tą laiką reljefas gerokai senstelėjo: sulėkštėjo 
pakilumos, paseklėjo įdaubos. Apskritai Gervėčių apylin
kių reljefas senesnis už ežeringųjų Baltijos aukštumų 
paviršių apytikriai 45—50 tūkst. metų.

Aukštaitijos apledėjimo stadijoje atitekančių ligi čia 
ledyno tirpsmo vandenų nebuvo. Neries ir Merkio klo
niais jie tekėjo Baltijos aukštumų papėde į pietvakarius, 
o čia tuo metu atsirado dabartinės Neries aukštupys, Aluo- 
šia ir kiti Neries intakai. Upės skverbėsi įprasta linkme, 
grauždamosi į smėlynų klodą, gilindamos savo vagas, 
formuodamos viršsalpines terasas. Ankstesnės fazės metu 
suplauti smėlynai liko sausi, neapžėlę augalija; juos įniko 
pustyti vėjas. Taip susiformavo seniausios žemyninės ko
pos. Šių apylinkių upių vagos ypač pagilėjo ledynams 
visai pasitraukus iš Lietuvos. Atsipalaidavęs nuo ledynų 
naštos paviršius ėmė sparčiai kilti (jis čia kyla ir šian
dien— apie milimetrą per metus). Šis kilimas tada buvo 
svarbiausia upių įsigraužimo priežastis. Gervėčių apylin
kių upių vagos dabar įsirėžusios vidutiniškai penkis met
rus.

Tiek Ašmenos, tiek Aluošios — pagrindinių Gervėčių 
apylinkių nuotakio arterijų — slėniai turi ketveriopo po
būdžio ruožų. Jų aukštupiai prasideda moreniniame kal
vyne. Ten nėra smėlingų nei apačioje gargždingų fliuvio
glacialinių terasų, bet yra po 2—3 poledynmečio terasas 
ir kai kur salpos ruoželių. Tokia yra Ašmena aukščiau 
Žiupronių ir Aluošia aukščiau Gudagojaus. Didžioji dalis 
Ašmenos slėnio ir Aluošia tarp Gervėčių ir Mockų yra 
senieji ledynų kloniai su 1,5—5 m žvirgždo ir smulkaus 
arba įvairiagrudžio žvirgždingo smėlio sluoksniais. Daž
niausiai upė į tą smėlyną būna įsigraužusi ir turi 1—2 
viršsalpines terasas. Tokia Aluošia žemiau Mockų ir Aš
mena tarp Petrikų ir Gėliūnų. Dėl didoko tektoninio kili
mo Neries vidurupis nebespėja įsirėžti, ypač atsilieka 
Ašmenos žemupys, atsirėmęs į morenines nuogulas. Tad 
Ašmena vidurupy ir Aluošia žemupy užpildo anksčiau 
buvusį kiek gilesnį slėnį, ir salpos paviršius artėja prie 
viršsalpines terasos paviršiaus (1,5—2 m). Geomorfologinis 

14



ne vienalytiškumas ypač ryškus tokiose slėnio vietose, kur 
upė, vingiavusi ledyno tvankų vietomis, dabar šalpą klos
tanti truputį žemiau viršsalpinės terasos, ima rėžtis į mo
reninį slenkstį arba kalvų ruožą. Tokių pirmųjų atkarpų 
yra Ašmenos slėnyje tarp Sniegionių ir Salų bei Aluošios 
slėnyje ties Galčiūnais, Jokintonimis, antrųjų atkarpų, 
turinčių visas tris poledynmečio terasas (1,5—2—3 ir 4— 
5 m virš upės vandens), aptinkama Aluošioj aukščiau Moc
kų ties Slabodka ir Svibalais, ties Alginionimis. Padarius su 
moliu ir smėliu susisluoksniavusių durpių analizę, nuogu
lose aptiktos viršsalpinės terasos. Tokiose tvankos dugno 
atkarpose sausojo borealio ir drėgnojo atlančio laikotar
piais pagilintą slėnį sausuoju subborealio laikotarpiu už
pildė dumblingo smėlio nuogulos, ir ėmęs užsistovėti van
duo sudarė raistus pačioje terasoje ir molyną plačiose 
senvagėse. Tik prieš 2000 metų, drėgnuoju subadančio 
laikotarpiu, terasą vėl užklojo smėlis, pagaliau net ji 
truputėlį pakilo virš klostomosios salpos.

Pirmuoju šiltu poledynmečio laikotarpiu, vadinamu 
alerodu, prieš 11 tūkst. metų, kai kurių retų palaidotų ledo 
luistų vietose atsivėrė ežerai. Prieš tai molingoje dubu
moje, ledyno tvankų vietoje, čia jau buvo susidariusios 
pelkės. Taip atsirado Rudasis ežeras tarp Sniegionių ir 
Račiūnų ir jį pratęsiantys pelkynai (žr. nuotr.), toks yra 
ir Negyvasis ežeras prie Valeikūnų, kuris baigia užakti. 
Panašiu būdu susidaręs ežerėlis į pietus nuo Mockų uždur- 
pėjo jau prieš tūkstantmetį. Apie ežerų pradubas pelkėse 
byloja paežerio pelkių klode, molio sluoksnyne, 6—4 m 
gylyje, aptinkamas durpių sluoksnelis. Molis ir karbona
tiniai sapropeliai sparčiai sekino ežerus.

Nors drėgnojo atlančio laikotarpiu prasidėjo pelkėdara, 
Gervėčių apylinkių buvusių ledyno tvankų nuolaidūs pa
viršiai buvo pusėtinai drenuojami upių. Pelkės tarpo tik 
didžiojoje takoskyrinėje slėsnumoje ties Jokintonimis ir 
Ažuraisčiu bei Valeikūnų apylinkėje. Dėl tektoninio pasi
keitimo pakilo Ašmenos ir Aluošios dugnas, supelkėjo 
slėniai; dėl subborealio sausmečio gerokai nuseko upės; 
ėmė įmirkti ir molingi slėsnumų plotai pasienyje. Vėliau, 
padrėgnėjus subadančio klimatui, suglėjėjo, užpelkėjo 
arba supelkėjo visi menkiau drenuojami ledyninių tvankų 
dugnai (apie 30% žemesniųjų tvankų ploto). Vietoj skais- 
tašilių ir lazdynšilių čia ėmė augti juodalksnynai. Raistai 
tuose plotuose buvo praretinti tik praeito amžiaus antro
joje pusėje, o šio šimtmečio pradžioje dvaro darbininkų 
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iškasta šiek tiek kanalų bei žuvininkystės tvenkinių (apie 
Jokintonis, Salas, Valeikūnus, Vamionis). Tačiau ūkio 
naudmenomis tuos raistus paversti pajėgia tik šių dienų 
melioracija.

Ligi subborealio sausmečio ir jo pradžioje palei Ašme
ną ir Nerį ledynmečio terasose dar būdavo apstu pustomų 
smėlio ruožų. Tokių kopų, palaidojusių vidurinio holoceno 
dirvožemį, galima matyti dešiniajame Ašmenos krante 
tarp Petrikų ir Jačiūnų bei visu paneriu. Beje, prie Neries 
ties Žodiškėmis ligi šiol yra likę pustomų ruožų.

Kaip matyti iš ežerų ir pelkių klodų, apylinkių miškų 
kaita gerokai primena rytinių Lietuvos rajonų miškų rai
dą. Tik čia vyravo beržai. Viduriniame poledynmetyje 
labiau buvo paplitę plačialapiai medžiai; pušynai ir ber
žynai dominavo senajame ir ankstyvajame poledynmetyje. 
Viduriniame poledynmetyje tvankų apskalautose plokštu
mose bei smėlėtose pakilumose vešėjo pušynai su lazdy
nais, guobomis ir liepomis, lygumose — lazdynšiliai ir 
juodalksnynai, o jų pakraščiuose bei kalvyne — plačiala
piai miškai. Į laikotarpio pabaigą atsirado daugiau ąžuolų. 
Kitaip negu gretimuose Baltarusijos rajonuose, o ką jau 
kalbėti apie Ašmenos ir Švenčionių aukštumas, ligi vidu
rinio poledynmečio pabaigos čia nebuvo eglynų, eglių 
priemaiša taip pat buvo menka. Tik prieš 3000—2000 metų 
eglynų padaugėjo, ypač vakarinėje apylinkės dalyje. Ma
tyt, tai lėmė padrėgnėję dirvožemiai ir ligi tol kiek išplauti 
karbonatai. Mūsų tūkstantmetyje miškuose labai sumažėjo 
ąžuolų ir liepų, o pastaraisiais šimtmečiais — ir eglių, pa
daugėjo pušų. Be kerpšilių, smėlinėse terasose ir smėlinėse 
pakilumose, dvinarėse dirvose (smėlis ant molio arba prie
molio) apstu brukninių pušynų, pasitaiko mėlyninių pušy
nų, o šlaituose, ypač vakarinio kalvyno,— ir ąžuolų tarp 
pušynų. Be to, į rytus nuo Sniegionių, į vakarus nuo Gal- 
čiūnų, į pietus nuo Varnionių—Gervėčių kelio auga bruk- 
niniai, mėlyniniai ir net kiškiakopūstiniai eglynai. Produk
tyviausia čionykšte medžių rūšimi miškininkai laiko pušį. 
Pušynų plotai vis plečiami. Pastaruoju metu, kur drėgnes
nė žemė, sodinamos eglės. Apskritai miško veisiama ne
mažai. Antai Gervėčių girininkijoje 1972 m. pasodinta 
83 ha miško, o 50 ha — pertvarkyta.

Žmonės, pradėję kurtis šiose apylinkėse, taikėsi prie 
gamtos sąlygų. Iš pradžių juos maitino miškai ir vandenys. 
Tad gyvenvietės kūrėsi smėlinguose panerio, paašmenio 
miškuose. Priemolinguose aukštumų šlaituose visam laikui
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apsigyveno tik žemdirbiai, ieškantys derlingesnių dirvų. 
Todėl galima spėti, kad, lydiminės žemdirbystės metu 
naikindami miškus, žmonės pradėjo gana sparčiai keisti 
vietovaizdį. Iki XV a. aukštesnės pašlaičių lygumos, suda
rytos iš dvinarių nuosėdų ir dengiamos velėninių vidutinio 
nujaurėjimo dirvožemių, atrodo, buvo irgi apgyventos. 
Miškų čia liko mažiausia. XV a. vidurio valakinė žemė
tvarka suformavo gatvinius kaimus kaip tik šiose derlin
gesnėse papėdžių lygumose. Aukštumų viršūnėse žmonių 
negyventa, nes jos erozijos apardytos, smėlingos, neder
lingos, be to, jose dažnai sunku pasiekti vandenį.

Šių apylinkių kaimai, mažai keisdami savo planą, išsi
laikė iki šiol. Šio amžiaus pradžioje kaimus ir dvarus jun
giantys keliai buvo praplėsti, išgrįsti akmenimis, apsodinti 
beržais. Po Stolypino reformos apie kai kuriuos kaimus 
pabiro vienkiemiai (Miciūnai, Gėliūnai, Galčiūnai). Buvo 
labai praretinti miškai, ypač dvarų, juose atsirado daug 
laukymių. Netgi geležinkelio atšaka nuo Salų stoties pro 
Valeikūnus buvo nuvesta į Neries kairiojo kranto pušy
nus. Apie tas permainas galima spręsti lyginant 1875 m. 
ir 1930 m. miškų schemas. Dabar miškų yra jau daug 
daugiau.

Šiandien Gervėčių apylinkių kraštovaizdžio struktūrą 
žmogaus rankos yra smarkiai pakeitusios. Didžiulius žemės 
plotus užima dirbami laukai — apie 35 proc. (Beje, Balta
rusijos ir Lietuvos teritorijoje yra nemažai sričių, kur 
dirvų plotai didesni.) Apie 25 proc. žemės sudaro pievos. 
Ateities žemėtvarka, aišku, tų pievų plotų neaplenks. Ap
skritai Baltarusijoje pievų plotai didesni negu Lietuvoje 
(Polesėje pievoms priskiriama vietomis 90 proc. visos že
mės),. Apie 15 proc. žemės Gervėčių apylinkėse sudaro 
ganyklos. Tai apsausę, nuskurdę, nenašūs ir nedirbami 
laukai. Netolimoje ateityje jie turėtų būti apželdinti mišku. 
Miškai dabar užima 25 proc. Pačioje Gervėčių apylinkėje 
miškų tėra apie 15 proc., o atitinkamai didesni kiti plotai. 
Taigi čia miškingumas yra mažas, jis artimesnis Lietuvos 
miškingumui. Baltarusija daug turtingesnė miškų.

Gervėčių apylinkės yra tipiškas agrarinis kraštas. Dir
vos vidutinio derlingumo. Kritulių kiekis čia yra didžiau
sias Baltarusijoje (650—700 mm per metus), todėl gerai 
dera žiemkenčiai, miežiai, pašariniai šakniavaisiai. Augi
nami linai ir bulvės. Nemaža sodų.

2. Gervėčiai 17



ISTORIJA

PILKAPIŲ RADINIAI

ADOLFAS TAUTAVIČIUS

Seniausiuose raštuose ir dokumentuose nėra žinių, kada 
prie Aluošios apsigyveno žmonės, kada įsikūrė čia kai
meliai, kada pradėjo arti pakrančių kalveles, šienauti pie
vas. Rašytinių žinių apie šias apylinkes turime tik iš 
XIV—XV a. Apie senesnius laikus tenka spręsti iš žemėje 
išlikusių žmonių gyvenimo pėdsakų.

Archeologai dar mažai yra lankęsi šiose apylinkėse. Iš 
čia į muziejus patekusių archeologinių radinių nedaug. 
Archeologams žinomi ir iš dalies tirti tik keli Aluošios 
pakrančių ir Vilnios aukštupio pilkapynai. Šių apylinkių 
pilkapiai — tai nuo 6—7 m iki 18—20 m skersmens ir nuo 
40—50 cm iki poros metrų aukščio iš smėlio supilti pusru
tulio formos kauburiai-sampilai, kuriuos vietos gyventojai 
dažniausiai vadina tiesiog kapčiais, rečiau kurganais. Kai 
kurie senesni žmonės sako, kad juose palaidoti per karus 
žuvę švedai ar prancūzai. Mažiau sunykusį sampilą dažnai 
supa griovys ar 3—4 pailgos duobės. Išliko jie beveik tik 
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miškuose po kelis, keliolika, o kartais ir po keliasdešimt 
gana dideliame plote — kartais tolokai, o kartais visai 
vienas greta kito. Ten, kur miškas buvo iškirstas ir laukas 
ariamas, pilkapius greit išdraskė žagrė ir plūgas, išpustė 
vėjas. Dalį jų sunaikino žmonės, kasdami bulviarūsius, 
nemaža apardė ir smalsuoliai, ieškodami „švedų" ar „pran
cūzų" paslėptų lobių.

Archeologams žinoma keletą pilkapių buvus abiejuose 
Aluošios krantuose tarp Gervėčių ir Mockų L Tačiau iš 
šių pilkapių joks radinys į muziejų nepateko. Kiti pilka
pynai yra jau toliau nuo Gervėčių. Tokių pilkapių būta 
Aluošios dešiniajame krante tarp Vitkų ir Poškonių1 2. Iš 
šios grupės apie 20 įvairių radinių dar prieš Pirmąjį pasau
linį karą pateko į Vilniaus muziejus ir dabar saugomi 
Lietuvos TSR istorijos ir etnografijos muziejuje.

1 Штыков В. Археологическая карта Белоруссии // Памятники 
железного века и эпохи феодализма / Вып. 2.—Минск, 1972.— 
№ 198.—С. 148.

2 Ten pat.— Р. 150.— Nr. 223.
3 Покровский Ф. Случайная археологическая экскурсия в вер

ховья р. Вилейки // Труды Виленского отделения Московского пред
варительного комитета по устройству в Вильне IX археологического 
съезда.— Вильна, 1893.— Ч. I.— С. 122—128; Покровский Ф. Архео
логическая карта Виленской губернии.— Вильна, 1893.— С. 45; Гу
ревич Ф. Д. Древности Белорусского Понеманья.— М.—Л., 1962.— 
№ 89.— С. 168; Штыков Г. В. Археологическая карта Белоруссии.— 
№ 204.—С. 148.

4 Покровский Ф. Вторая археологическая экскурсия в бассейн 
реки Лоши // Труды Виленского отделения... — Ч. I.— С. 138— 
139; Штыков Г. В. Археологическая карта Белоруссии.— № 205.— 
С. 148.

5 Покровский Ф. Вторая археологическая экскурсия в бассейн 
реки Лоши... С. 136—138; Гуревич Ф. Д. Древности Белорусского 
Понеманья.— № 115.— С. 175.

6 Гуревич Ф. Д. Древности Белорусского Понеманья.— № 67.— 
С. 160; Штыков Г. В. Археологическая карта Белоруссии.— № 199.— 
С. 148.

Net trys grupės po keliolika ir keliasdešimt pilkapių 
buvo Aluošios kaimo apylinkėse 3, taip pat jų būta abie
juose Aluošios upelio krantuose ties Paaluošės kaimeliu4, 
ties Seržantais—Slabodka5 ir Gudokais6. Iš pastarosios 
grupės suardytų pilkapių keliolika radinių taip pat sau
gomi Lietuvos TSR istorijos ir etnografijos muziejuje.

Pirmasis iš archeologų Aluošios pakrančių pilkapynais 
susidomėjo F. Pokrovskis, Vilniaus senienų muziejaus di
rektorius, kuris 1892 m. vasarą rytinėje Aluošios pilkapių 
grupėje tyrė 4 pilkapius, vėliau Seržantų grupėje — dar 
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3 pilkapius ir Paaluošės grupėje — 2 pilkapius. Antrą kar
tą archeologai čia lankėsi tik po 40 metų —1933 m. Vil
niaus universiteto Archeologijos muziejus visose trijose 
Aluošios grupėse ištyrė dar 17 pilkapių7. Tad Aluošios 
pakrantėse archeologai yra kasinėją tik 26 pilkapius. Kai 
kuriuose jokių radinių neaptikta (Paaluošės, keli Aluošios 
pilkapiai), kituose rasta degintinių mirusiųjų kapų, o juo
se— įvairių radinių ar jų nuolaužų. Kasinėjimų radinius 
papildė atsitiktiniai ūkio darbų metu aptikti ir muziejams 
atiduoti radiniai iš Gudokų, Aluošios ir Vitkų pilkapynų. 
Tad Istorijos ir etnografijos muziejuje iš Aluošios pakran
čių pilkapynų susikaupė apie 120 archeologinių radinių. 
Didžiausią jų dalį sudaro Aluošios kaimo laukuose buvu
sių pilkapių radiniai (apie 70). Ši archeologinių radinių 
kolekcija ir yra svarbiausias šaltinis seniausiajai Aluošios 
pakrančių istorijai.

7 Holubowicz W. Pięc lat pracy terenowej Muzeum Archeologicz- 
nego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1933—1937) // Rocznik 
Archeologiczny.— Wilno, 1937.— Cz. I.— S. 84; Holubowicz W. Szuka- 
my skarbow // Kurjer Wilenski.— 1933, 11 i 18 sierpnia.

8 Покровский Ф. Вторая археологическая экскурсия в бассейн 
реки Лоши.— С. 137—138.

9 Kulikauskas P., Kulikauskienė R., Tautavičius A. Lietuvos archeo
logijos bruožai.— V., 1961,—P. 291—300, 389—394; Таутавичюс А. Вос
точно-литовские курганы Ц Вопросы этнической истории народов 
Прибалтики по данным археологии, этнографии и антропологии под 
редакцией С. А. Таракановой и Л. Н. Терентьевой.— М., 1959.— 
С. 128—153.

Iš kasinėjimų duomenų matyti, kad pilkapiai supilti iš 
smėlio. Tik vieną sampilą Seržantų—Slabodkos grupėje 
supęs akmenų vainikas8. Visi kiti tirti pilkapiai akmenų 
vainikų jau neturėjo.

Rytinėje Lietuvos TSR dalyje ir vakariniame Baltaru
sijos TSR pakraštyje paprotys mirusius laidoti pilkapiuose 
paplito IV—V a. ir išliko iki pat XII a.9 Iš pradžių pilka
pių sampilai buvo apsupami akmenų vainiku, bet VII— 
VIII a. šis paprotys ėmė nykti, ir vėliau pilkapis juo retai 
kada buvo apdedamas. Taigi Aluošios pakrančių pilkapiai, 
dabar turimais duomenimis, priklauso tam laikui, kai pa
protys pilkapius apdėti akmenimis jau nyko ir buvo išny
kęs, tai yra daugiausia nuo VII—VIII iki XII a.

Visų tirtų pilkapių pagrinde aptiktas kelių centimetrų 
storio smulkių degėsių sluoksnelis ir ant jo arba sampile 
sudegintų mirusiųjų kapai. Mirusieji buvo deginami, ma
tyt, šalia pilkapyno sukrautame lauže, o iš laužavietės 

20



buvo surenkami ir pilkapyje užkasami — palaidojami — 
tik sudegusių kaulų gabalėliai ir išlikę metaliniai ar mo
liniai įkapių daiktai ar jų nuolaužos. Jie sudedami ant su
degusių kaulų krūvelės ar šalia jos, o kartais smulkesni 
sumaišomi su kaulų gabaliukais. Rasta kapų, kuriuose jo
kių daiktų nebuvo, tik saujelė sudegusių kaulų trupinių.

Tik vieno iš stambiausių 1933 m. ištirtų Aluošios pil
kapių pagrinde, beveik 3 m skersmens plote, buvo suras
tas apie 35 cm storio anglių ir degėsių sluoksnis. Atrodo, 
šis pilkapis buvo supiltas ant laužavietės, kurioje degintas 
mirusysis. Ant laužavietės supilti pilkapiai retai aptinka
mi; arčiausiai nuo Aluošios pilkapio yra žinomi Didžiulių 
pilkapyne ir Dieveniškių apylinkėse 10.

10 Tautavičius A. Šalčininkų rajono pilkapynų tyrinėjimai // Iš lie
tuvių kultūros istorijos.— V., 1958.— T. 1.— P. 79—80.

11 Kulikauskas P., Kulikauskienė R., Tautavičius A. Lietuvos archeo
logijos bruožai.— P. 303—305; Moora H. Die Eisenzeit in Lettland bis 
etwa 500 n. Chr.— Tartu, 1938.— Teil II. S. 485—498; Moora H. Pirmat- 
neja kopienas iekärta un agra feodai ä sabiedriba Latvijas FSR terito
rija.— Riga, 1952.— P. 107; Lietuvos TSR archeologijos atlasas.— V., 
1978.— T. 4.—P. 109—112.

Kapų skaičius tirtuose pilkapiuose įvairus. Daugiausia 
rasta po vieną kapą, o kai kuriuose ir po 2—3.

Kapuose rasti apdegę geležiniai dirbiniai dažniausiai 
buvo gerai išlikę, tuo tarpu žalvariniai papuošalai — susi
lydę, kartais sulaužyti. Iš šių kapuose surastų daiktų ir 
sužinome, kokiais įrankiais ir ginklais naudojosi, kaip 
puošėsi VI—XIII a. Aluošios pakrantėse gyvenę žmonės.

Iš suardytų kapų Gudokų pilkapiuose į muziejų pateko 
3 geležiniai siauraašmeniai kirviai su pentimis (3 pav., 7, 
8, 9}, dar vieną panašų kirvį 1892 m. F. Pokrovskis rado 
kasinėdamas Aluošios I grupės 4 pilkapį. Muziejuose yra 
susikaupę daugiau kaip 200 tokių kirvių iš Lietuvos TSR 
rytinės dalies ir Baltarusijos TSR vakarinio pakraščio V— 
VIII a. pilkapynų. Panašūs kirviai buvo naudojami ir cent
rinėje Lietuvos TSR dalyje bei toliau į šiaurę — Latgalo
je11. Tai buvo vienas iš svarbiausių to meto darbo įran
kių. Kirviais ne tik tašė sienojus ir statėsi pastatus, gami
nosi daugelį namų apyvokos ir ūkio darbų įrankių bei 
daiktų, bet taip pat kirto miškus ir krūmus, ruošdami lau
kus javams sėti. Retkarčiais kirvis galėjo būti naudojamas 
ir kaip ginklas. Sį taip reikalingą įrankį dėdavo į kapą 
mirusiems vyrams, matyt, todėl, kad galėtų juo naudotis 
ir pomirtiniame pasaulyje.
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Technologiniai tyrimai parodė, kad jau tada kalviai 
kaldavo geležinius kirvius su plieniniais ašmenimis.

Kitas svarbus to meto darbo įrankis buvo geležinis 
pjautuvas. Aluošios pilkapiuose rastas vienas I tūkstant
mečio viduriui ir antrajai pusei būdingas nedidelis p jau-

1 I 111 I 3
1 pav. Vitkų pilkapių radiniai: 1 — 

žalvariniai įvijiniai karoliai, 
2 — žalvarinės varpelių tau
relės, 3—4 — žalvarinės apy
rankės, 5—7 — moliniai ver
pstukai ir в — geležinis peilis

2 pav. Gudokų pilkapiai. Įmo- 
viniai ietigaliai

tuvas — lanku išlenktas, masyvus, trumpa įtvėrimo įkote 
ir aukštyn užriestu smaigaliu (4 pav., 2). Tokie pjautuvai 
gana dažnai randami V—VIII a. moterų kapuose Lietu
vos TSR rytinės dalies ir Baltarusijos TSR vakarinio pa
kraščio pilkapynuose bei Lietuvos TSR centrinės dalies 
kapinynuose 12.

12 Kulikauskas P., Kulikauskienė R., Tautavičius A. Lietuvos archeo
logijos bruožai.— P. 305—306; Lietuvos TSR archeologijos atlasas.— 
T. 4.—P. 120.

Aluošios pilkapiuose rastas ir antras didesnis pjautu
vas jau su dantukais; jo forma nedaug skiriasi nuo pjau-
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tuvų, naudotų šiose apylinkėse iki pastarojo meto (4 pav., 
1). Tokių pjautuvų rasta bent trisdešimtyje X—XII a. Lie
tuvos TSR rytinės dalies pilkapynų ir keliuose Baltarusi
jos TSR vakarinio pakraščio pilkapynuose, taip pat Aukš
tadvario (Trakų r.), Mažulonių (Ignalinos r.) bei Nemen

3 pav. Gudokų pilkapių radiniai: 
1 — molinis verpstukas, 2 — 
geležinė sagtelė, 3 — geleži
nis skambalas, 4—6 — gele
žiniai peiliai, 7—9 — geleži
niai kirviai

4 pav. Aluošios pilkapių radiniai 
(visi geležiniai): 1—2 — 
pjautuvai, 3—4 — peiliai

činės piliakalniuose 13. Pilkapiuose jie dažniausiai randami 
šalia X—XII a. žirgų griaučių arba degintiniuose žirgų 
kapuose. Galimas dalykas, kad ir apdegęs Aluošios pjau
tuvas yra iš degintinio žirgo kapo, buvusio pilkapyje.

13 Kulikauskas P., Kulikauskienė R., Tautavičius A. Lietuvos ar
cheologijos bruožai.—P. 403; Daugudis V. Mažulonių piliakalnis//Iš 
lietuvių kultūros istorijos.— V., 1961.— T. III.— P. 23.— Pav. 5: 1; Ku
likauskas P. Nemenčinės piliakalnis // Iš lietuvių kultūros istorijos.— 
V., 1958.— T. I.— Pav. 15:5; Tautavičius A. Kapitoniškių pilkapiai // 
Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai / Serija A.—V., 1957.— 
T. I.— P. 105—106; Lietuvos TSR archeologijos atlasas.— T. 4.— P. 120— 
121.
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Vyrų įkapiniai kirviai ir moterų pjautuvai rodo, kad VI— 
ХЙ a. Aluošios pakrantėse gyvenusių žmonių svarbiau- 
sias\verslas buvo žemdirbystė. Jau tuo metu buvo nusisto
vėjusi tradicija: vyrai ruošia dirvą ir sėja javus, o mote
rys pjautuvais nupjauna. Tokia tradicija išsilaikė daugiau 
kaip tūkstantį metų — iki pat kolūkinės santvarkos, kai 
mašinos pakeitė pjautuvą.

Iš kapuose randamų namų apyvokos daiktų pirmiausia 
minėtini peiliai. Jų aptikta Gudokų (3 pav., 3—6), Vitkų 
(3 pav., 8), Aluošios (4 pav., 3, 4), Seržantų pilkapiuose. 
Tai paprasti kalvių nukalti tiesūs peiliai, kurių įkotė buvo 
įkalama į medinę ar kaulinę rankeną. Jie gana įvairaus 
dydžio, kartais turi smarkiai išdilusius ašmenis, matyt, tai 
buvo įvairiems namų apyvokos reikalams naudojamas 
įrankis. Didesni peiliai galėjo būti naudojami ir kaip gink
las. Tokių peilių daug randama kapuose ir piliakalniuose, 
gyvenvietėse nuo m. e. pradžios iki pat XIV a., kai juos 
pamažu ėmė išstumti peiliai su kriaunomis 14.

14 Urbanavičius V. Rumšiškėnai XIV—XVI amžiais.— V., 1970.— 
P. 6—7.

15 Митрофанов А. Г. Железный век средней Белоруссии —Минск, 
1978.—С. 107—108.—Рис. 35 : 12, 52 : 17.

Iš Aluošios baseine ir iš visų Rytų Lietuvos tipo pilka
piuose rastų peilių išsiskiria tik vienas kiek didesnis gele
žinis peilis, turįs plokščią geležinę rankeną, kurios galas 
tarsi perskeltas, atšakos atlenktos į lauko pusę ir susuktos 
į nedideles sraigeles (3 pav., 5). Tokie peiliai labai retas 
radinys baltų genčių gyventuose plotuose, vienintelis ra
dinys iš lietuvių pilkapių. Keletas tokių peilių rasta toliau 
į rytus — Baltarusijos teritorijoje. Rasta jų ir Ukrainoje, 
Moldavijoje, Lenkijoje, Vengrijoje, Čekoslovakijoje, 
Austrijoje. Aptinkami jie dažniausiai VI—IX a. pamink
luose ir siejami su religinėmis apeigomis 15. Taigi Gudokų 
radinys liudytų ryšius su tolimesnėmis sritimis.

Panašiai vyrų ir moterų kapuose randamos geležinės 
įvairaus dydžio ylos. Jų aptikta Gudokų, Aluošios ir Vitkų 
pilkapiuose. 1933 m. tiriant Aluošios pilkapius, viename 
moters kape buvo gana daili geležinė adata.

Dažnokai kapuose kartu su ylomis, peiliais ir įvairiais 
žalvariniais papuošalais randami moliniai verpstelių smag
račiai. Matyt, jie buvo dedami į kapus tik moterims. Jau 
F. Pokrovskis, 1892 m. kasinėdamas Seržantų pilkapius, 
viename kape ant sudegusių kaulų krūvelės aptiko peilį 
ir 3 molinius verpstelius. Po vieną ar du verpstelius kartu 
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su žalvarinių papuošalų nuolaužomis rasta 1933 m. keliuo
se Aluošios pilkapiuose. Kaip atsitiktiniai radiniai moliniai 
verpsteliai pateko į muziejus iš suardytų Gudokų ir Vitkų 
pilkapių.

Moliniai verpsteliai būna iki 4 cm skersmens, žemo 
cilindro arba dvigubo nupjauto kūgio formos. Cilindriniai

5 pav. Aluošios pilkapių radiniai: 
1 — įvijiniai karoliai, 2 — 
varpelis, 3 — antkaklės kūgi
niais galais (visi žalvariniai)

6 pav. Aluošios pilkapių radiniai: 
1 — sagties ar segės lie
žuvėlis, 2 — įvija, 3 — 
vytinės antkaklės kūgi
niais galais

verpsteliai turi tik horizontaliais grioveliais papuoštus šo
nus (1 pav., 7, 3 pav., 1), o dvigubo nupjauto kūgio for
mos verpsteliai kartais būna papuošti sudėtingesniu orna
mentu. Tokių dailiai ornamentuotų verpstelių rasta Vitkų 
pilkapiuose (1 pav., 5, 6).

Molinių verpstelių nemažai randama Rytų Lietuvos tipo 
pilkapiuose. Jų daug aptikta tirtuose piliakalniuose ir gy
venvietėse. Pavyzdžiui, kasinėjant I tūkstantmečio vidurio 
ir antrosios pusės gyvenvietę šalia Aukštadvario piliakal
nio (Trakų r.), buvo rasta daugiau kaip 200 molinių verps
telių. Kapuose ir gyvenvietėse gausiai randami verpsteliai 
rodo, kad I tūkstantmečio viduryje ir antrojoje pusėje 
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labai daug dėmesio buvo skiriama verpimui, turbūt ir 
audimui. Įdomu, kad jau daugiau kaip prieš 1000 metų 
verpstelių smagračiai buvo puošiami — ornamentuojami. 
Taigi verpsteliai (gal ir verpstės) buvo ornamentuojami 
jau tolimoje praeityje.

Iš kitų buities daiktų aptikta tik kelios lipdytų molinių 
puodų neornamentuotos šukės.

Aluošios pakrančių pilkapiuose rasta ir šiek tiek gink
lų: Gudokų pilkapiuose — 4 geležiniai įmoviniai ietigaliai 
(2 pav.) ir pora tokių pat ietigalių 1892 m. aptikta Aluošios 
pilkapiuose. Visi jie dailios formos, rūpestingai baigti, 
turi siauresnę ar platesnę plunksną. Nemažai panašių 
ietigalių aptikta Smurgainių 16, Pamūšiu (Varėnos r.) 17 ir 
kituose pilkapynuose.

16 Рыков П. C. Могильник близ станции Сморгонь // Записки 
Северо-Западного отдела Императорского русского географического 
общества / Кн. 4.— Вильна, 1914.— С. 7—13.

17 Szukiewicz W. Kurgany ciatopalne w Pomusiu // Swiatowit.— 
Warszawa, 1900.—T. II.—S. 33.—Tabi. 1: 3, 5, 7, 8.

18 Kaczynski M. Materialy z badan 1934 r. na smentarzysku kurna- 
nowym w miejscowosci Sudata, pow. Swięciany na Wiienszczyznie 
(LSSR) // Wiadomosci Archeologiczne.— Warszawa, 1963.— T. XXIX.— 
Z. 2.— S. 143, 154.— Rys. 9 1-p.

19 Radinys yra Švenčionių kraštotyros muziejuje.
20 Cehak-Holubowiczowa H. Cmentarzysko kurhanowe z VI i VII w. 

w miejsc. Karmazyny koto miasta Troki w Litewskiej SSR Ц Wiado
mosci Archeologiczne.— Warszawa, 1955.— T. XXII.— Z. 3—4.— 
S. 319.—Rys. 8: 2, 3.

Daugiau išliko papuošalų. Tai žalvarinės antkaklės, ka
roliai, apyrankės, žiedai. Be žalvarinių papuošalų, rasta ir 
stiklo karolių, geležinių sagčių.

Iš radinių matyti, kad I tūkstantmečio antrojoje pusėje 
ir pabaigoje buvo nešiojamos gana įvairios antkaklės. An
tai Aluošios pilkapiuose aptikta net trejopų antkaklių. 
Viena iš jų priklauso ankstyvosioms balnelinėms antkak- 
lėms. Jos lankelis yra iš 3—4 mm storio lygios vielos, 
o galai užbaigti ramento formos kilpele ir nedidelį balnelį 
primenančiu kabliuku. Šios antkaklės būdingos VI—VII a. 
Net trys tokios antkaklės rastos Sudotos pilkapyne (Šven
čionių r.), 1934 m. ištirto I grupės 5 pilkapio 1 kape 18r 
o 1958 m. dar viena panaši antkaklė rasta Veikūnų—Pa- 
šaminės pilkapiuose (Švenčionių r.) 19. Panašios, dar apvy
niotos plona viela, VI—VII a. balnelinės antkaklės aptik
tos Karmazinų (Vilniaus r.) pilkapiuose 20. Vėliau jos labai 
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paplinta ir dažnai randamos Lietuvos ir Latvijos kapiny
nuose iki XI—XII a.21

21 V oi kaitė-Kulikauskienė R. Lietuviai IX—XII amžiais.— V., 1970.— 
P. 147—148; Karnups A. Die Haupttypen der lettischen Halsringe in der 
jüngeren Eisenzeit // Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesell
schaft.— Tartu, 1928.— S. 117—121; Lietuvos TSR archeologijos atla
sas.—V., 1978.—T. 4.—P. 25—26.

22 Tautavičius A. Kapitoniškių pilkapiai.— P. 104—105; V oi kai t ė- 
Kulikauskienė R. Lietuviai...— ?. 146—147; Lietuvos TSR archeologi
jos atlasas.— V., 1978.— T. 4.— P. 25.

23 Karnups A. Die Haupttypen der lettischen Halsringe...— S. 121— 
126.

24 Volkaitė-Kulikauskienė R. Lietuviai...— P. 153—154; Karnups A. 
Die Haupttypen der lettischen Halsringe...— S. 134—135; Lietuvos TSR 
archeologijos atlasas.— V., 1978.— T. 4.— P. 30—31.

25 Volkaitė-Kulikauskienė R. Vieno kaklo papuošalo klausimu Ц 
Muziejai ir paminklai.— 1970, gruodis.— P. 109—111.

Aluošios pilkapiuose rasta ir viena antkaklė su ga
lais, išplotais į ilgas siauras plokšteles, kurios sukeistos 
priekyje bei papuoštos tinklelio raštu. Tokios formos ant
kaklės gana dažnos VIII—XII a. Rytų Lietuvos tipo pilka
pynuose 22 ir rytinėje Latvijos TSR dalyje 23.

Be to, Aluošios pilkapiuose aptiktos dar trys vytinės 
antkaklės kūginiais galais. Jos visos vytos iš trijų storų 
apvalių vielų. Seniausios antkaklės visų trijų vielų galai 
užbaigti žemais kūgeliais, o kitų dviejų — vieno galo visos 
vielos užbaigtos kūgeliais, kito galo vidurinė viela — 
tokiu pat kūgeliu, o šoninės — pailgomis plokštelėmis. 
Aluošios pilkapiuose rastų vytinių antkaklių galų kūgeliai 
dar gana žemi, ir jie turėtų priklausyti laikotarpiui iki 
IX—X a. (5 pav., 3; 6 pav., 3). Šios antkaklės taip pat bū
dingos daugiau Lietuvos ir Latvijos rytinei daliai, kur jos 
buvo nešiojamos iki pat XII a.24

Mėgta kaklą puošti ir lengvais iš žalvarinės vielos 
susuktais karoliais. Jų rasta Vitkų (1 pav., 1) ir Aluošios 
(5 pav., 1) pilkapiuose. Tokie karoliai nešioti dideliuose 
baltų genčių gyventuose plotuose nuo VII—VIII iki pat 
XII a.25 Tuo tarpu susilydžiusių mėlynų ir gelsvų stiklinių 
karolių rasta tik 1933 m. tirtame Aluošios III grupės 1 pil
kapyje.

Iš kitų papuošalų dar yra nedidelės žalvarinės juosti
nės ir neryškiai storėjančiais galais apyrankės (1 pav., 3, 
4), dažnai beveik visai neornamentuotos. Tokios apyrankės 
I tūkstantmečio antrojoje pusėje buvo labai paplitusios 
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visame rytiniame Pabaltijyje26. Aptikta taip pat įvijinių, 
iš siauros žalvarinės juostelės susuktų žiedų ir ilgesnių 
įvijų, kuriomis, matyt, buvo puošiamas drabužis.

26 Moora H. Die Eisenzeit in Lettland...— Teil II.— S. 430—436; 
Kulikauskas P., Kulikauskienė R., Tautavičius A. Lietuvos archeologijos 
bruožai.— P. 344—345.

27 Urtäns V. Bronzas zvaniiju rotas VII—XI gs. // Latvi)as PSR Zi- 
natnu Akademijas Vestis.— 1970.— Nr. 8(277).— P. 64—75.

Be to, Vitkų (1 pav., 2) ir Aluošios pilkapiuose rasta 
keletas nedidelių žalvarinių varpelių — taurelių. Tai retas 
daiktas Rytų Lietuvos pilkapiuose, bet labai dažnas — ryti
nėje Latvijos dalyje VII—XI a. kapinynuose 27. Jais buvo 
puošiamas moterų galvos apdangalas, juos prikabindavo 
prie antkaklių, smeigtukų, apyrankių ir netgi žiedų. Ką 
šie varpeliai puošė Aluošios pakrantėse, sunku pasakyti, 
nes visi rasti degintiniuose mirusiųjų kapuose.

Iš gretimose srityse aptiktų kapų žinoma, kad VII— 
XII a. dalį minėtųjų žalvarinių papuošalų, pavyzdžiui, ant- 
kakles, apyrankes ir žiedus, nešiojo ne tik moterys, bet 
kartais ir vyrai ar net vaikai. Tuo tarpu karoliai — tiek 
stikliniai, tiek ir metaliniai — buvo tik moterų papuošalai.

Kasinėjimų metu išaiškėjusi pilkapių struktūra ir lai- 
dosena bei kapuose rastieji įrankiai, ginklai ir papuošalai 
rodo, kad mirusieji Aluošios pakrančių pilkapynuose buvo 
laidojami bent nuo VI—VII iki XI—XII a. Ankstyviausi 
yra tie kapai, kuriuose rasta siauraašmenių kirvių su pen
timis, storagalių apyrankių ir ankstyva balnelinė antkak- 
lė. Aluošios pilkapiuose aptiktas vėlyvas pjautuvas su 
dantukais liudija, kad čia mirusieji laidoti dar ir XI—XII a. 
Galimas dalykas, kad, ištyrus daugiau pilkapių, atsiras 
dar senesnių kapų — V—VI a. Kaip matyti iš tirtų pilka
pių radinių, VII—XII a. pilkapiuose buvo laidojami sude
ginti vyrai (į kapus jiems dėtos ietys, kirviai) ir moterys 
(kapuose rasta verpstelių, adatų). Galbūt dalis kapų, ku
riuose rasta tik žiupsnelis smulkių sudegusių kaulų trupi
nių, yra vaikų kapai. Kapuose rasti pjautuvai, kirviai, 
ylos, adatos, verpsteliai leidžia manyti, kad pilkapiuose 
palaidoti ne kariai, o paprasti žemdirbiai. Taigi pilkapynai 
yra ne žuvusių karių kapai, jie žymi ne buvusių mūšių 
vietas. Tai seniausios kaimų kapinaitės, kuriose to meto 
papročiu laidojo mirusiuosius nedidelių kaimelių gyvento
jai. Kadangi aplink buvo gausu miškų, kuriuose netrūko 
stambių žvėrių (vilkų, meškų, taurų, lūšių), be to, miškais 
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lengvai galėjo prasiskverbti užpuolikų būriai, tai kiekvie
nas vyras turėjo būti pasirengęs apginti savo sodybą, savo 
gentį. Jis buvo ir karys. Todėl į kapą vyrui dažnai dedami 
ne tik žemdirbio įrankiai, bet ir ginklai — ietys.

Pilkapynų radiniai ne tik atskleidžia mums VII—XII a. 
šių apylinkių gyventojų laidojimo papročius, bet duoda 
žiupsnelį žinių ir apie jų buitį — supažindina su to meto 
kalvių gaminiais, su seniausiais papuošalais, su kai kuriais 
ornamentikos pavyzdžiais. Iš radinių matome, kad tada 
žemdirbiai naudojosi geležiniais kirviais, pjautuvais, pei
liais, ylomis ir kitais įrankiais, kuriuos kalviai nukaldavo 
iš vietinės geležies, išlydytos iš balų rūdos. Dalį savo pa
gamintų produktų ir, matyt, sumedžiotų žvėrių kailių jie 
mainydavo į žalvarį, iš kurio buvo gaminami papuoša
lai — antkaklės, apyrankės, žiedai, karoliai ir kt. Mainais 
jie įsigydavo ir spalvoto stiklo karolių.

Kas buvo tie senieji žemdirbiai, kurie gyveno VII— 
XII a. Aluošios pakrantėse, degindavo savo mirusiuosius 
ir pylė jiems pilkapius? Tokie pat pilkapiai kaip Aluošios 
pakrančių aptinkami Lietuvos TSR rytinėje dalyje — į ry
tus nuo Nemuno vidupio ir Šventosios upės, šiaurėje jie 
siekia Zarasų rajono pietinį kraštą, rytuose apima patį 
.vakarinį Baltarusijos TSR pakraštį — Pastovių, Svyrių, Aš
menos rajonus, o pietuose — Merkio baseiną. Visame šia
me plote — panašūs V—XII a. pilkapiai, panašūs laidoji
mo papročiai, gana vienodų formų įrankiai, ginklai ir pa
puošalai. Todėl spėjama, kad visus šiuos paminklus paliko 
viena genčių grupė. Visi archeologai mano, kad tokius 
pilkapius kaip Aluošios pakrančių pilkapiai paliko lietu
vių gentys — lietuvių tautos protėviai. Taigi jau VII— 
XII a. Gervėčių apylinkėse — Aluošios pakrantėse — gy
veno lietuviai, čia buvo keli nedideli kaimeliai, kraštas 
buvo dar retai gyvenamas.

KĄ PASAKOJA SENIEJI ISTORIJOS ŠALTINIAI

DOMAS BUTĖNAS

Gervėčių apylinkės XIII—XIV a. priklausė Nalšios že
mei. Tačiau tuo metu istorijos šaltiniuose iš artimiausių 
vietovių minimi tik Vamionys'. 1258 m. pro šias vietas 
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iš pietų pusės, žiauriai jas siaubdami, praėjo mongolai. 
Persikėlę per Nerį ir aplenkę Vilnių iš vakarų, jie pasuko 
atgal.

Gervėčių padėtis kitokia, negu tų vietų, kur kryžiavosi 
svarbūs keliai, kur stovėjo gynybiniai įrenginiai ir kurios 
dėl to anksti pateko į aktyvios istorijos puslapius. Gervė
čių ir jų apylinkių istorija, kaip įprasta feodalizmo epo
choje, yra susijusi su miestelio, bažnyčios ir dvaro pra
eitimi.

Kronikininkas M. Strijkovskis ir, matyt, juo sekdamas 
istorikas J. Nemcevičius teigia, jog Gervėčių miestelį 
1271 m. įkūręs Lietuvos kunigaikštis Germantas. Pirmasis 
miestelio pavadinimas buvęs Germantas, ir tik dėl klaidin
go rašymo jis esąs pakeistas į Gervėčius. Jau tikrai žino
ma, kad Vilniaus vyskupas Jonas, Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio Žygimanto Senojo sūnus, valdydamas Gervėčius, 
1511 m. užrašė bažnyčiai turtą ir Gervėčių dvarą dova
nojo Vilniaus vyskupams2.

2 Jankowski C. Powiat Oszmianski.— Petersburg, 1898.— Cz. III.— 
S. 217.

3 CVIA.— F. 694.—Ap. 1.—B. 3289.—L. 44—45 (1805 05 08 išrašas 
iš Vilniaus vyskupijos aktų archyvo. Gervėčių bažnyčios fundacijos 
aktas).

4 CVIA SA.— B. 2456.— L. 111 (1800 03 14 Lietuvos vyriausiojo 
teismo patvirtintas aktas dėl mainų tarp Gervėčių klebono S. Breikšto 
ir caro slaptojo patarėjo M. G. A. Šuazel Gufjė).

Vilniaus vyskupystės dokumentuose yra išlikęs nuora
šas vyskupo Jono 1536 m. vasario 7 d. fundacijos akto, 
pagal kurį tais metais Gervėčiuose buvo pastatyta bažny
čia 3. 1800 m. Lietuvos vyriausiojo teismo sprendimų kny
goje esąs įrašas rodo, jog 1536 m. buvęs įkurtas ir Gervė
čių miestelis4.

Toliau fundacijos akte įrašyta, kad bažnyčiai išlaikyti 
paskirtas palivarkas su 5 žmonėmis, kiek anksčiau vysku
po nupirktas iš bajoro S. Butrimavičiaus. Prie bažnyčios 
turėjo būti pastatytos 2 smuklės, kurių pajamos taip pat 
tekdavo bažnyčiai. Be to, klebonas galėjo laisvai naudo
tis Gervėčių dvaro malūnu, žvejoti, kirsti mišką trobesiams 
statyti ir kurui. Jam atiduota dar Paupio lanka tarp mies
telio ir vyskupo klojimo, kurioje buvo pripjaunama apie 
20 vežimų šieno. Be minėtų 5 žmonių, išvardyti 5 vyrai, 
kurie šeimų, matyt, neturėjo, bažnyčiai atiduota dar viena 
šeima — Vaitkelis Šutalis su žmona ir vaikais (Tomeliu, 
Pečiulių, Staseliu) bei posūniu su sūnumi. Iš miestelio 
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pajamų 3 kapos grašių, mokamų kasmet kalendorinių 
metų pabaigoje vikarui ir bažnyčios tarnams išlaikyti5. 
Vėliau tos įvairios pajamos dar papildytos pinigais, de
šimtine 6.

5 CVIA.—F. 694.—Ар. 1.—B. 3289.—L. 44—45 (1805 05 08 išrašas 
iš Vilniaus vyskupijos aktų archyvo. Gervėčių bažnyčios fundacijos 
aktas).

6 Ten pat.— B. 3714.— L. 10 (1822 m. Gervėčių bažnyčios inven
torius).

7 Ten pat.— B. 3289.— L. 2—15 (1700 15 17 išrašas iš Vilniaus pilies 
teismo knygų).

8 Ten pat.— L. 28 (1740 05 28 Gervėčių parapijos bažnyčios vizita
cijos aktas).

Feodalinėje Lietuvos valstybėje, be ekonominės prie
vartos, valstiečiai dar kentėjo ir nuo feodalų tarpusavio 
vaidų — neretai vienas žemvaldys užpuldavo kitą, naikin
davo turtą, žalodavo, žudydavo ir grobdavo žmones. Tokių 
įvykių būta ir Gervėčių apylinkėje. 1685 ir 1690 m. Vil
niaus pilies teismas sprendė bajorų bylas dėl Adamovščiz- 
nos palivarko niokojimo7.

Gervėčių bažnyčiai priklausančių valstiečių padėtis ir 
pareigos matyti iš 1740 m. Gervėčių parapijos bažnyčios 
vizitacijos akto. Čia, be grynai bažnytinio inventoriaus, 
altorių, liturginių drabužių ir indų aprašymo, yra svarbių 
žinių ir apie bažnyčios valstiečius. Antai Papiškių kaime
lyje buvo 7 valstiečių kiemai. Kiekvienam kiemui buvo 
skirta po pusę valako žemės, t. y. iš viso 3,5 valako. Be 
to, bažnyčiai priklausė 2,5 valako palivarkas, kurio žemę 
turėjo dirbti Papiškių valstiečiai, eidami lažą. Lažas buvo 
toks: ištisus metus po 2 dienas per savaitę visi vyrai, su 
kokiu įrankiu įsakyta, ėjo dirbti į palivarką. Jų žmonos 

• nuo šv. Jurgio (t. y. balandžio 23 d.) iki šv. Mykolo (rug
sėjo 29 d.) ėjo į darbą po 1 dieną per savaitę. Taigi iš 
viso per metus palivarke vyras dirbo 104, o moteris — 
23 dienas. Be to, reikėjo mokėti mokesčius natūra. Kiek
vienas valstietis kasmet duodavo po statinę avižų, vištą 
ir pusę žąsies8.

Kaip matyti iš 1780 m. inventoriaus, Gervėčių mieste
lyje bažnyčia turėjo ir naujų trobesių (kleboniją, tvartą), 
ir seniau statytų (klėtį, kepyklą, daržovių sandėlį, arklidę, 
bravorą, pirtį).

Papiškių palivarke taip pat buvo pastatyta naujas gy
venamasis namas, klėtis, daržinė, keturi tvartai, iškastas 
naujas šulinys. Tatai buvo padaryta išnaudojant lažinius 
valstiečius ir parapijos gyventojus.
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Papiškių palivarke buvo pasėjama 7 statinės rugių, 
5 — avižų, 2 — miežių, 1,5 statinės grikių, po aštuntadalį 
kviečių bei žirnių ir ketvirtadalis pupų. Palivarke turėta 
dvi melžiamos karvės, telyčia ir veršis. Dar buvo laikomos 
dvi kiaulės, meitėlis, keturi paršai, dvi ožkos, ožiukas, 
6 vištos ir gaidys.

Palivarkui tuo metu priklausė 6 valstiečių kiemai, kurie 
turėjo po pusę valako žemės. Išliko užrašytos ir valstiečių 
pavardės, antai Motiejus Kulakovskis, Mykolas Siačins- 
kis, Martynas Maldys, Jurgis Pozlevičius, Andrejus Sia- 
činskis ir Motiejus Petrikas. Tų valstiečių lažas buvo toks 
pat kaip ir anksčiau, išliko ir mokesčiai natūra, tik vietoj 
avižų jie turėjo mokėti pinigais — po muštinį.

Per tą laiką bažnyčia įsigijo ir daugiau nekilnojamojo 
turto. Jai dabar priklausė 3 žemės sklypai miestelyje. Su
minėti ir jų gyventojai: pirmajame gyveno Antanas Bra- 
sys, antrajame — vargonininkas Simonas Augulis ir du 
kampininkai, trečiajame, kuris priklausė smuklei,— Stuk- 
lys. Už smuklės laikymą bažnyčiai mokėta 150 auksinų. 
Dar vieną sklypą, priklausiusį bažnyčiai, kuriame gyveno 
Petrusaitis (jo senelis buvo giedotojas — cantor), pasisa
vino dvaras9.

9 Ten pat —L. 40—41 (1780 03 01 Gervėčių parapijos bažnyčios ir 
klebonijos inventorius).

10 CVIA SA.— B. 2456 —L. 110a—111 (1800 03 14 Lietuvos vyriau
siojo teismo patvirtintas aktas dėl mainų tarp Gervėčių klebono 
S. Breikšto ir caro slaptojo patarėjo M. G. A. Šuazel Gufjė).

XVIII a. kilo konfliktas tarp klebono ir dvaro dėl svai
ginamųjų gėrimų pardavinėjimo. Mat bažnyčios ir dvaro 
smuklės tarp savęs konkuravo, kildavo nesusipratimų aiš
kinant kiekvienos pusės teises. Ginčą sprendė Lietuvos 
vyriausiasis teismas. 1800 m. kovo 14 d. nuosprendžiu nu
statyta, jog bažnyčia atsisako turimų smuklių, o dvaro 
savininkas už tai kasmet balandžio 23 d. bažnyčiai moka 
500 lenkiškų sidabro auksinų ir atskaito pajamų iš jų 150 
auksinų. Tarp Varnionių ir Kareiviškių esanti Puodiškių 
žemė atitenka Gervėčių klebonijai, tačiau „čia nei klebo
nas, nei jo įpėdiniai nesteigs jokios karčemėlės nei smuk
lės" 10.

XIX a. pradžioje daugelis Gervėčių klebonijos ir Pa
piškių palivarko trobesių buvo suremontuoti arba iš naujo 
pastatyti. Klebonijos kieme stovėjo saulės laikrodis. Prie 
pačios klebonijos buvo didelis daržas, kuriame „viskas 
gerai auga": kopūstai, burokai, morkos, ridikai, aguonos,
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salotos, bulvės, svogūnai, agurkai, salierai, kalafiorai, pet
ražolės, žirniai n.

1822 m. Gervėčių bažnyčia tebevaldė Papiškių palivar
ką ir kaimą — daugiau kaip 8 valakus, šalia esantį 29 mar
gų pušyną, 1 valako Puodiškių, arba Bebrynės, užusienį — 
koplyčią su kapinėmis, Paupio lanką su priedais, daugiau 
kaip 3 margų, ir Mockų lanką, daugiau kaip 10 mąrgų. 
Pačiame Papiškių palivarke buvo laikomas 1 darbinis jau
tis, 4 karvės, telyčia ir jautukas, 5 avys ir 4 ėriukai', 2 
kiaulės, 3 žąsys, žąsinas ir 5 vištos 11 12. Visas bažnyčios turtas 
tuo metu buvo vertinamas apie 25 000 sidabro rublių 13.

11 CVIA.—F. 694.—Ap. 1.—B. 3714 —L. 9—9a (1822 m. Gervėčių 
bažnyčios inventorius).

12 Ten pat.— L. 9, 11.
13 Ten pat.— L. 18.
14 Ten pat.— L. 22a.
15 Ten pat.— L. 23.
16 Ten pat.— L. 23—23a.

3. Gervėčiai

Pačiam Papiškių palivarkui priklausė 3 valstiečių kie
mai — iš viso 23 žmonės kartu su vaikais 14. Valstiečių 
pareigos buvo tokios: visus metus iš kiekvieno kiemo 
2 dienas per savaitę vyras su pakinkytu arkliu turėjo eiti 
į palivarką dirbti ten, kur bus įsakyta. Moteris iš kiekvie
no kiemo nuo šv. Jurgio iki šv. Mykolo turėjo eiti lažą 
2 dienas per savaitę. Be to, iš kiekvieno kiemo kasmet 
reikėjo eiti po 3 dienas taisyti tvorų ir stogų 15.

Iš valstiečių, matyt, reikalauta dar daugiau, nes baž
nyčios valdomo Papiškių palivarko žemė padidėjo, o vals
tiečių— sumažėjo, nors ūkininkavimo būdas ir agrotech
nika liko ta pati. Valstiečiai skurdo. 1822 m. Vilniaus vys
kupas nusiuntė Bistryčios kleboną K. Ivanovskį surašyti 
klebonijos turto, perduodamo naujam klebonui. K. Iva- 
novskis pažymėjo, kad iš 7 užrašytų valstiečių tėra tik 
trys. Nors valstiečių pareigos iš seno nustatytos invento
riais, tačiau dėl „piktnaudžiavimų jų padėtis pasidarė var
ginga". Toliau rašoma, jog per pastaruosius 10 metų, kada 
pasikeitė 3 klebonai, nė vienas iš jų nesirūpino valstiečių 
padėties gerinimu, mokami mokesčiai nebuvo užrašomi 
į knygas. K. Ivanovskis tikisi, jog dabar, „užtikrinus 
asmens apsaugą ir visokias pajamas, valstiečiai bus laisvi 
nuo uzurpacijos bei prievartos ir ilgainiui savo vargingą 
buitį galės pataisyti" 16. Deja, ir vėliau valstiečių padėtis 
nepagerėjo.

Gervėčiuose dvaras jau buvo anksčiau, negu baž
nyčia, nes dokumentuose minimi kai kurie ūkiniai pa-
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statai. Pajamos iš dvaro ėjo Vilniaus vyskupui, tai buvo 
vadinamasis vyskupo stalo dvaras.

Ne visuomet vyskupas pats valdė Gervėčių dvarą. 
Dažnai, kaip anuo metu buvo įprasta, jį išnuomodavo. 
1793 m. Gervėčių dvaras trylikai metų buvo išnuomotas 
Ašmenos pavieto rotmistrui Jonui Bukatai. Išliko ir tų 
metų dvaro inventorius.

Dvaras buvo prie Gervėčių miestelio, prie Aluošios 
upės. Jo sodybą sudarė nemažai trobesių. Tai gyvenama
sis namas, administracijos pastatas, dviejų aukštų klėtis, 
bravoras, 3 tvartai (atskirai arklių ir jaučių), klojimas, 
kalvė, pieno sandėlis, kur spaudžiami sūriai, akmeninis 
rūsys. Ant Aluošios kranto stovėjo dviejų aukštų malūnas 
ir milo vėlykla. Į bravorą vamzdžiais ir latakais tekėjo 
vanduo. Tik tuo metu visi trobesiai jau buvo paąenę ir 
apirę. Net gyvenamasis ir valdininkų namai, kaip rašoma 
inventoriuje, buvo supuvę, griuvo, ir juos reikėjo remon
tuoti. Pačiame Gervėčių miestelyje, prie turgaus, stovėjo 
smuklė 17.

17 CVIA SA.— B. 4083.— L. 1—2 (1793 m. Gervėčių dvaro ir mies
telio inventorius).
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pagal 1793 m. inventorių
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3

3354 691 127 129 1290

Gervėčių dvarui priklausė Gervėčių miestelis, Miciū- 
nų, Gaigalių, Mockų kaimai ir keletas užusienių. Šiuose 
kaimuose ir miestelyje buvo 132 smulkių bajorų, 1 bend
ras, 5 daržininkų ir 6 grytelninkų dūmai (kiemai). Jų prie
volės ir turtas parodytas lentelėje.

Gervėtiškių prievolės matyti taip pat ir iš 1793 m. in
ventoriaus. Pagal atliekamas prievoles Gervėčių dvaro 
valdinius galima suskirstyti į 4 grupes: į miestelyje gyve
nančius valstiečius činšininkus, vadinamus bajorais, ama
tininkus, daržininkus bei grytelninkus ir smulkius kaimo 
bajorus.

Gervėčių miestelio činšininkai bajorai už kiekvieną 
sodybos sklypo margą mokėjo po 3 auksinus, už kiekvie
ną priskirtą prie sodybos margą — po 1 auksiną ir 18 gra
šių, už ariamos žemės arba pievų margą — po 1 auksiną 
ir 10 grašių, už priimtinį margą — po 1 auksiną. Tie patys 
bajorai kasmet turėjo atlikti 5 keliones į Vilnių (apie 
70 km) arba 1 kelionę į Rygą. Jeigu kuriais nors metais 
keliauti nereikėjo, turėjo mokėti 20 auksinų vadinamojo 
kelionės mokesčio. Skubos darbų, į kuriuos paprastai buvo 
šaukiama per patį darbymetį, kasmet reikalauta po 16 dar
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bo dienų. Dėklos nuo kiekvieno dūmo (kiemo) reikalauta 
po 1 žąsį, 1 vištą ir 10 kiaušinių. Už kiekvieną margą že
mės, išskyrus priimtinę, turėjo būti duodama po 1,5 gor- 
čiaus avižų ir pusę ryšulio šieno, visa tai rudenį, savo lažo 
dienomis, reikėjo nuvežti į Vilnių arba Verkius.

Amatininkai, gyvenantys miestelyje, taip pat žydai nuo 
kiekvieno sodybos sklypo mokėjo po 8 auksinus, o už 
ariamos žemės arba pievų margą — po 2 auksinus. Už ko
kius nors patarnavimus dvarui buvo mokama pagal susi
tarimą.

Daržininkai ir grytelninkai, gyvenantys miestelyje ir 
valdantys nedaug žemės, mokėjo taip pat kaip ir amati
ninkai. Už ariamą žemę, pievas bei priimtinę žemę mokėjo 
tiek, kiek ir bajorai. Be to, jie turėjo padėti apsodinti 
dvaro daržus ir juos prižiūrėti. Dvaro reikalais galėjo būti 
siuntinėjami už 4 arba 5 mylių.

Gervėčių bajorai, gyvenantys kaimuose, činšo už va
laką žemės mokėjo po 48 auksinus per metus, už priimtinį 
valaką — po 24 auksinus. Dėklos nuo kiekvieno dūmo 
reikalauta po žąsį, vištą ir 10 kiaušinių, nuo kiekvieno 
valako — po 45 gorčius avižų ir 8 ryšulius šieno. Avižas 
ir šieną, kaip ir miestelio „bajorai", jie turėjo nuvežti į 
Vilnių arba Verkius. Jeigu buvo siunčiami į Rygą arba 
Vilnių, tai už kelionę į Rygą — 20 auksinų, į Vilnių — 
4 auksinai turėjo būti atskaičiuojami nuo činšo. Tačiau 
į Rygą neturėjo būti siunčiami daugiau kaip vieną, o į 
Vilnių — daugiau kaip 5 kartus. Iš kiekvieno dūmo reika
lauta eiti 1 dieną per metus į skubos darbus. Į sargybą 
dvare reikėjo eiti du kartus per savaitę iš eilės po 2 asme
nis dieną ir po 1 asmenį nuo saulės nusileidimo iki pate
kėjimo. Sargaudami turėjo padėti atlikti namų ruošos dar
bus 18. Visos Gervėčių dvaro pajamos sudarė 11 146 auksi
nus ir 13,5 grašio 19.

18 Ten pat.— L. 7.
19 Ten pat.— L. 6a.

Činšas ir dėklą turėjo būti atiduoti per 4 savaites nuo 
šv. Mykolo (t. y. rugsėjo 29 d.). Dar reikėjo mokėti pa
dūmės mokestį, tačiau nenurodomas jo dydis. Mokestį 
skyrė dvaras — „kaip iki šiol buvo". Iš valsčiaus surinkta 
padūmė būdavo atiduodama į valstybės iždą.

Be pastovių kasmetinių darbo, natūros ir piniginių prie
volių, iš Gervėčių dvaro valstiečių reikalauta dar ir dau
giau. Jie turėjo nustatytomis dienomis statyti ir remon
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tuoti malūną, užtvanką, prižiūrėti tiltus ir kelius, vežti 
mišką dvaro trobesių remontui, sudegus kaimyno pasta
tams, padėti jam statytis ir apsėti laukus20.

20 Ten pat.— L. 7—7a.
21 CVIA SA.— B. 4093.— L. 11a (1796 m. Gervėčių dvaro inven

torius).
22 CVIA.— F. 694,—Ap. 1.—B. 3289,—L. 47a (1805 05 08 išrašas 

iš Vilniaus pavieto žemės teismo knygų).
23 CVIA SA —B. 2456,—L. 110a; F. 694,—Ap. 1.—B. 3289,—L. 47a 

(1800 03 14 Lietuvos vyriausiojo teismo patvirtintas aktas dėl mainų 
tarp Gervėčių klebono S. Breikšto ir caro slaptojo patarėjo M. G. A. Sua- 
zel Gufjė; 1805 05 08 išrašas iš Vilniaus pavieto žemės teismo knygų).

24 CVIA —F. 694 —Ap. 1.—B. 3289,—L. 47a (1805 05 08 išrašas iš 
Vilniaus pavieto žemės teismo knygų).

25 Гошкевич И. И. Виленская губерния // Полный список на
селенных мест со статистическими данными о каждом населении.—
Вильна, 1905.— С. 23.

28 Ten pat — Р. 31—34.

Gervėčių dvaro J. Bukata neišlaikė 13 metų, nes jau po 
trejų metų, 1796 m. inventoriuje, dvaro administratoriumi 
nurodytas žinomas lietuvių architektas Laurynas Stuoka- 
Gucevičius 21.

Tais pačiais metais Gervėčių dvarą iš Vilniaus vysku
po paėmė caro valdžia22. 1797 m. rugpjūčio 23 d. (toliau 
datos nurodomos s. st.) caras Pavlas I jj dovanojo Rusijos 
ambasadoriui Stambule slaptajam patarėjui Marijanui Sua- 
zel Gufjė23, o pastarasis 1798 m. spalio 11 d. pardavė Vil
niaus apskrities pakamariui Motiejui Domeikai24.

M. Domeika dvarą valdė ilgai, iki pat 1940 m. tarybi
nės žemės reformos.

Apie pačių Gervėčių ir jų apylinkių gyventojų buitį 
XIX a. antrojoje pusėje yra sukaupta nemažai žinių Rusi
jos geografų draugijos Siaurės vakarų skyriaus surinktose 
anketose. Gervėčiai tada priklausė Varnionių valsčiui25. 
Pačiame Gervėčių dvare apie 1905 m. buvo 22 gyventojai: 
15 vyrų ir 7 moterys. Didžiausi aplinkiniai kaimai buvo 
Galčiūnai (452 gyventojai), Sakalaičiai (436), Girios (393), 
Mockos (370), Miciūnai (326), Gėliūnai (220), Gaigaliai 
(200) ir t. t.26 * 28

Žmonės gyveno tik. iš žemės. Žemdirbystėje vyravo 
trilaukė sistema: trečdalis žemės buvo užsėjama žiemken
čiais, trečdalis — vasarojumi ir trečdalis paliekama pūdy
mui. Buvo sėjami rugiai, miežiai, avižos, žirniai, grikiai, 
linai, kanapės, pupos. Tačiau derliai buvo labai maži, tik 
trečias—ketvirtas grūdas. Valstiečiams javų maistui vos 
užtekdavo. Jeigu kiek grūdų ir parduodavo, tai tik rimto 
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reikalo prispirti arba valstybinių mokesčių prispausti. Gy
vuliams stokojo gero pašaro. Net arkliams neužtekdavo 
šieno, ir jie buvo šeriami vasarinių šiaudų kapojais.

Grūdai buvo malami malūnuose — Vamionių valsčius 
turėjo 6—7 vandens ir 1 vėjo malūną. Visi jie priklausė 
dvarininkams — Domeikai, Kurkovskiui, Chomskiui, Voi- 
cechovičiui — ir baronui Renė. Lentpjūvių tada valsčiuje 
nebuvo. Dvarininkai turėjo spirito varyklų, tačiau jų skai
čius nenurodytas. Kitokios pramonės valsčiuje nebuvo.

Medžiokle, žvejyba niekas nesivertė. Savo reikalams 
miškuose buvo pasiuogaujama ir pasigrybaujama.

Valstiečiai prie namų turėjo sodelius, kuriuose augo 
obelys, kriaušės, slyvos, vyšnios, nors jų priežiūrai ne
skyrė ypatingo dėmesio.

Pažangių ūkininkavimo metodų nei dvarininkai, nei 
valstiečiai netaikė: nebuvo laikoma nei geresnės veislės 
gyvulių, nei sėjama derlesnių javų, nei vartojama tobu
lesnių žemės ūkio padargų27.

27 VUB RS.— F. 34—7,—B. 11 249.—L. 1—4 (Rusijos geografų 
draugijos Siaurės vakarų skyriaus žinios apie Vilniaus apskrities Varnio- 
nių valsčiaus žemės ūkį ir pramonę).

28 CVIA SA.— B. 4083.— L. 7a (1793 m. Gervėčių dvaro ir miestelio 
inventorius).

Vienodai sunkią baudžiavos naštą nešė įvairių tautybių 
Gervėčių apylinkių valstiečiai. Įdomių detalių apie vals
tiečių santykius su dvarininkais yra išlikusių XVIII a. pa
baigos ir XIX a. pradžios dokumentuose. Ne bendrą ūkio 
atsilikimą, nežmonišką feodalinį išnaudojimą dvarininkai 
laikė valstiečių skurdo priežastimi, o tariamą didelį jų 
girtuokliavimą. Tačiau valstiečiams drausta ne girtauti, o 
tiktai pirkti gėrimus ne savo dvaro smuklėse bei patiems 
darytis alų ar degtinę28.

Gervėčių apylinkių valstiečiai baudžiauninkai ne vi
suomet buvo paklusnūs likimui. Jie aktyviai įsijungė į 
kovą už baudžiavos panaikinimą, kovojo 1863 m. sukilėlių 
gretose. Tokius valstiečių neramumus caro valdžia slopino 
pasitelkusi kariuomenę.

1861 m. vasario mėn. carui išleidus manifestą dėl bau
džiavos panaikinimo, valstiečiai dar dvejus metus turėjo 
eiti lažą. 1861 m. kovo 24 d. Vilniaus gubernatorius 
M. Pochvisnevas pranešė Vilniaus generalgubernatoriui 
V. Nazimovui apie valstiečių neramumus Vilniaus apskri
tyje, į kurią tada įėjo ir Gervėčių apylinkės.

Gervėčių apylinkėse konfliktas prasidėjo tada, kai 27 28 
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dvarininkas Kotvičius norėjo Turlos, Mikailiškių ir kitų 
savo dvarų valstiečiams perduoti caro vyriausybės išleis
tus nuostatus dėl valstiečių reformos. Tačiau šie atsisakė 
tuos nuostatus priimti pareiškę, jog lažo jie daugiau neis. 
Nors vėliau vieną nuostatų egzempliorių ir priėmė, bet, 
nepaisydami policininko ir kunigo įtikinėjimų, eiti lažą 
atsisakė.

Atvykęs į minėtuosius dvarus, policininkas mėgino pri
versti valstiečius paklusti dvaro valdžiai, bet tatai nieko 
nepadėjo. Priešingai, Turlos ir Mikailiškių pavyzdžiu pa
sekė gretimų dvarų valstiečiai.

Gubernatorius siūlė į tuos dvarus dar kartą pasiųsti po
liciją ir žandarus, rimtai ištirti padėtį ir kaltuosius nubaus
ti. Kartu siūlė „prireikus suteikti pagalbą"—pasiųsti iš 
Vilniaus kuopą kareivių. Iš tikrųjų taip ir buvo pasielgta. 
Tačiau neramumai dar labiau plito ir apėmė Varnionis, 
Dubnikus, Gervėčius ir kitas vietas, kur, pasak ispravniko 
P. Grigorjevo, valstiečiai „griežtai atsisakė nuo lažo ir 
atvirai sukilo prieš dvarininkus, pareikšdami visus santy
kius su jais nutraukią". Valstiečių neramumai 1861 m. ko
vo—balandžio mėn. apėmė dar Rimdžiūnus, Girdeniškį ir 
kitus kaimus29.

29 Revoliucinis pakilimas Lietuvoje ir Baltarusijoje 1861—1862 m.— 
Maskva, 1964 — P. 232—233.

30 Ten pat.— P. 237.

Į Mikailiškes ir aplinkinius dvarus slopinti valstiečių 
buvo pasiųsta Liepojos Prūsijos princo Karlo pulko 12-oji 
kuopa. Kartu su kariuomene į dvarininkui M. Domeikai 
priklausančius Gervėčius atvyko policijos ir žandarų at
stovai. M. Pochvisnevas 1861 m. balandžio 5 d. pranešime 
generalgubernatoriui V. Nazimovui rašė, jog kovo 28 d. 
atvykęs poručikas Tiškevičius, padedamas vietos pristavo 
Mancevičiaus, 2 žandarų ir 7 savo tarnų, „nenaudodamas 
žiaurių priemonių, o daugiau išradingumu ir savo ener
ginga veikla padarė klusnius daugiau kaip 1000 minėtųjų 
dvaro valstiečių". Vis dėlto poručikas Tiškevičius ir pri- 
stavas Mancevičius du kartus buvo patekę į pavojų.

1861 m. kovo 29 d. papulkininkis Adamovičius su kuo
pa kareivių atvyko į Varnionis, kur valstiečiai buvo atsi
sakę klausyti dvaro administracijos. Kai kurie valstiečiai 
buvo nubausti, o svarbiausias „kurstytojas" dešimtininkas 
Tadas Palevičius suimtas30.

Gervėčių apylinkių valstiečiai dalyvavo ir 1863 m. su
kilime. Ypač aktyviai sukilimą rėmė didelio Miciūnų kai
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mo valstiečiai. Ties Miciūnais mūšyje žuvo 66 sukilėliai. 
Jiems pagerbti vėliau buvo pastatytas paminklas.

1905 m. revoliucija Vamionių valsčių pasiekė jau vėlai 
rudenį. Gruodžio 6 d. buvo sušauktas viso valsčiaus vals
tiečių susirinkimas. Tačiau pristavas iškvietė kariuomenę 
ir neleido valstiečiams susirinkti valsčiaus valdyboje. Ta
da jie susirinko lauke, kur buvo perskaitytas atsišaukimas 
ir priimti kai kurie nutarimai: nemokėti valstybinių mo
kesčių ir neleisti policijai aprašyti turto, atleisti caro val
dininkus ir policiją. Turėjo dar įvykti valsčiaus valdybps 
rinkimai, bet dėl vėlaus laiko jie buvo atidėti. Susirinki
mo nutarimai bandyti vykdyti ir praktiškai. Kai kuriose 
seniūnijose nustota mokėti mokesčiai, uždarytos valdinės 
mokyklos ir degtinės parduotuvės, o miško pirkliai susi
rinkimo vadovus turėjo prašyti leidimo išvežti mišką.

Caro administracija ėmė ieškoti svarbiausių revoliuci
nio judėjimo dalyvių ir juos bausti. Tardyta apie 30 asme
nų, o 4 pagrindiniai organizatoriai — J. Svilas, P. Senke
vičius, A. Sadovskis ir V. Dubickis — buvo nuteisti kalėti 
nuo 6 iki 9 mėnesių31.

31 CVIA.— F. 446.—Ap. 1.—B. 571 (190512 22—1912 06 09 Juozą- 
po Svilo, Prano Senkevičiaus ir Antano Sadovskio, kaltinamų agitavus 
Varnionių valsčiaus valstiečius nevykdyti caro valdžios įstatymų Ir 
dalyvauti politinėje demonstracijoje, byla).

PRIE REVOLIUCIJOS SLENKSČIO

RIMVYDAS RACENAS

GERVETIŠKIAI PIRMOJO PASAULINIO KARO FRONTUOSE

Jau išaugo nauja karta, gimusi po Antrojo pasaulinio 
karo, o Pirmasis, taip smarkiai pakeitęs valstybių sienas 
ir santvarkas, mums šiandien atrodo jau labai tolima pra
eitis. Vienas po kito į žemę gula aktyvūs to karo dalyviai 
bei amžininkai. Tačiau ne taip mažai jų dar yra ir gyvų. 
Ekspedicijos metu norėjosi užfiksuoti šių gervėtiškių pri
siminimus, pasekti jų likimus.

Gervėčių apylinkėje į karą turėjo eiti visi šaukiamojo 
amžiaus vyrai — nemažas būrys. 1970 m. čia dar gyveno 
apie 20 to karo dalyvių. Iš 17 apklaustųjų jauniausiam — 
74, seniausiam — 87 metai. Ir amžius garbingas, ir gyve
nimas nelengvai nugyventas, tačiau daugumos jų ne tik 
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kad karšinčiais nepavadinsi, bet dažnai ir namuose negalė
davai rasti — senieji kareiviai pagal išgales vis dar dar
buodavosi kolūkyje arba triūsdavo savo pagalbiniame 
ūkyje. Stebino senukų darbštumas, optimizmas, aktyvus 
domėjimasis gyvenimu.

Jie visi — daug matę ir pergyvenę, tad ne tik įdomiai 
pasakojo apie savo kareivišką likimą, bet buvo ir neiš
senkami įvairių liaudies kūrybos žanrų pateikėjai.

Kai kurie puikiai prisiminė caro kariuomenėje dainuo
tas dainas. Tai Zigmantas Glaudelis (87 m., Mockų k.), 
Karolis Моска (75 m., Gervėčių mstl.), Antanas Mažeika 
(77 m., Girių k.).

Keletas gervėtiškių, tarnaudami kariuomenėje, iškilo 
į puskarininkius, vienas kitas užsitarnavo Jurgio kryžių, 
tačiau visi apdovanojimai žuvo per karus ir suirutes, o 
savininkai visiškai abejingai apie tai užsimena. Gervėtiš- 
kiai yra tarnavę įvairiose kariuomenės rūšyse: pėstininkų, 
artilerijos, pionierių, ryšininkų daliniuose, o Juozas Puiša 
tarnavo caro leibgvardijos husarų pulke Carskoje Selo, 
mat skaistaus veido buvęs.

Paimti į kariuomenę gervėtiškiai patekdavo į įvairiau
sių miestų įgulas: Vladivostoko, Taškento, Rygos; kai kas 
ir čia pat, prie namų, palikdavo — Vilniuje, Kalvarijoje.

Caro kariuomenėje plakimas špicrutenais (špicrutėmis) 
varant per rikiuotę buvo seniai panaikintas, tačiau muši
mas, kaip auklėjimo priemonė, viešai klestėjo iki pat 
1917 m. Vasario revoliucijos. Kaip prisiminė minėtasis 
J. Puiša, leibgvardijos husarų pulko naujokus per pirmuo
sius tris mokymo mėnesius ypač mušdavo, net daugiau 
negu kitose kariuomenės dalyse. Mat mušimu norėta ,,ge
riau išmokyti joti arkliu". Iš pradžių sodindavo ant medi
nio arklio ir mokė kapoti vytelėmis molio lipdinį. Jei jo 
nenukirsdavai, o nulauždavai, prišokęs vyresnysis puska
rininkis trenkdavo specialia lazda per koją viršum kelio. 
Nevykusius kapotojus taip primušdavę, kad tie vos galė
davę paeiti. Manieže mokydavo nušokti ir užšokti ant bė
gančio arklio. Nėužšokai — pribėgęs puskarininkis tvoja 
botagu per užpakalį. „Man mažai kliūdavo,— prisimena 
J. Puiša,— mat vikrus buvau. Po trijų mėnesių apmokymo 
nebemušdavo. Išmokytas joti ir arklius prižiūrėti, buvau 
paskirtas karininko arkliavedžiu — prižiūrėdavau jo arklį".

Adomas Ravaitis (82 m., Knystuškių k.) pasakojo tar
navęs viename miestelyje dabartinėje Turkmėnijoje. 
,,1912 m., švenčiant Romanovų dinastijos 300 metų jubi- 
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lieju, buvome nuvežti į paradą. Buvo daug kariuomenės, 
tad ir daug netvarkos, ir mes palikom be pietų. Piktai1 
juokavom: ,,Švenčiam jubiliejų — 300 metų ir viena die
na“. Tie pašaipūs juokai jau atspindi kritišką kareivių 
pažiūrą į carą.

1 Тутунджан T. A. 50 лет восстания туркестанских саперов.— 
Ташкент, 1962.

A. Ravaitis dar prisiminė, kaip 1912 m., netoli Tašken
to sukilus pionierių kuopai, jų 11-ojo pulko 19-ojo bata
liono 2-oji ir 3-ioji kuopos buvo nusiųstos malšinti suki
limo. Sukilimo aktyvūs dalyviai buvo Berkas Kotleris, 
kilęs iš Širvintų, ir Ivanas Popokas, kilęs iš netolimo nuo 
Gervėčių Kabilninkų valsčiaus. Tie abu kareiviai, kaip 
vieni iš sukilimo organizatorių, buvo pakarti \

Kariuomenėje pasitaikydavo ir humaniškų bei apsišvie
tusių karininkų, kurie gerai elgėsi su kareiviais. A. Mažei
ka (Girių k.) pasakojo tarnavęs iki karo pradžios Vladi
vostoke, sunkiosios artilerijos 3-iajame pulke. Kapitonas 
Liubimovas nupirkęs už savo pinigus visiems baterijos ka
reiviams sąsiuvinių, pieštukų ir mokęs rašto, aritmetikos 
bei suprasti šaudymo lenteles. Dauguma baterijos artile
ristų galėjo prie pabūklų atlikti įvairias pareigas. Liubi
movas nenustojo mokęs net karo metu. „Prasidėjus ka
rui,— pasakoja toliau Mažeika,— mus atvežė į Gatčiną, 
paskui stovėjom prie Smurgainių... Nuo Smurgainių nu
kėlė mus prie Krėvos, paskui prie Baranovičių, čia tvarka 
kariuomenėje visai pairo. Trylika dienų mes broliavomės 
su vokiečiais. Nors namai buvo pašonėje, bet nepasie
kiami.“

Per karą gervėtiškių kareivių buvo visur — nuo Daug
pilio iki Karpatų. Daugelis, ypač pirmaisiais karo metais, 
traukiantis caro kariuomenei, pateko į vokiečių nelaisvę. 
Kai kurie, karo pradžioje sužeisti, iš ligoninės buvo pa
leisti namo pailsėti. Tuo metu Gervėčių apylinkes užėmė 
vokiečiai ir besiilsinčius sužeistuosius suėmė kaip karo 
belaisvius. Taip atsitiko Zigmui Glaudeliui, Stasiui Kuliui 
(77 m., Galčiūnų k.), Karoliui Mockai. Tą nelaisvę visi mini 
pačiu blogiausiu žodžiu: bado, šalčio ir mirties šmėkla 
kasdien lydėjo nelaiminguosius. Z. Glaudelis iki šios die
nos negali užmiršti nelaisvės vargų. Jis dažnai kartoja: 
,,Jau kur nori, brolau, papulk, verčiau mirk, tik saugokis 
vokiečio nelaisvėn patekti“. Išlikę gyvi, paleisti iš nelais
vės, skubėjo namo. Antai Jurgis Meškys parėjo pėsčias 
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iš Varšuvos, avėdamas klumpėmis; Florijonas Atminis iš 
Miciūnų su savo draugu Babičiumi, kilusiu nuo Mikailiš- 
kių, per trisdešimt parų pėsti parėjo iš Čekijos.

Sunku buvo nelaisvėje, bet nelengva ir apkasuose. 
Caro Rusija nebuvo pasirengusi karui, stigo ginklų, amu
nicijos, mundiruotės. Mykolas Trepšys (80 m., Rimdžiūnų 
k.) pasakojo, kaip vietoj aulinių batų kareiviams pradėjo 
duoti vyžas. Tie jų nešioti nenorėjo, burnojo, tada valdžia 
davė pusbačius. M. Trepšys papasakojo vieną įdomią 
frontinio gyvenimo detalę. „Sykį tuoj po caro nuvertimo, 
mums stovint prie Naručio, telegrafistas sužinojo, kad pa
naikintas kreipinys „jūsų prakilnybe" kreipiantis į kari
ninką. Užuot pranešęs vyresnybei, jis papasakojo apie tai 
tik kareivių komitetui. Iš ryto išsirikiavus pulko vadas 
pasveikino: „Sveiki, vyrai!" Mes susitarę atsakom: „Svei
kas, pone pulkininke!" Pulko vadas, išgirdęs tokį pasvei
kinimą, vos neišvirto... ir leidosi į raštinę aiškintis."

Ipolitas Karmaza (78 m., Girių k.), buvęs kareivių ko
miteto narys, papasakojo, kad tada plačiai buvo paplitęs 
posakis: „Viršininkų nėra, viską daro komitetas".

Daugelis apklaustųjų gervėtiškių, sulaukę Spalio revo
liucijos kariuomenėje, liko tarnauti tik ką susikūrusioje 
Raudonojoje Armijoje ir kovojo už darbininkų ir valstie
čių valdžią. Tai J. Meškys, Šimas Rinkevičius (77 m., Gal- 
čiūnų k.), A. Mažeika, M. Trepšys, Stasys Vaičiulis (82 m., 
Rimdžiūnų k.). S. Rinkevičius papasakojo:

„Karo metais aš, varganas kareivėlis, atsidūriau Kron- 
štate. Ten betarnaujant, su tvirtovės įgulos kareiviais, 
ypač jūrininkais, bendraujant, man ėmė atsiverti akys. 
Ėmiau suprasti karo tikslus ir tą „naudą", kurią mes tu
rėsim liedami kraują už „carą tėvelį". Patekau ten pat 
kulkosvaidininkų kursuosna, kur pasitaikė vyrai apsitry- 
nę, raštingi, revoliucingai nusiteikę, ir kalbos buvo revo
liucingos. Išėjęs kursus, patekau į 85-osios divizijos 335-ąjį 
pulką, atsiradau galop ties Smurgainiais, kur išstovėjom 
apie dvejus metus. Buvo pikta ir skaudu — už keliasde
šimt kilometrų gimtosios vietos, net keliai pažįstami (va
žiuodavom į Smurgainius jomarkan, garsiųjų Smurgainių 
riestainių pirkti), bet karo atkirsti.

Vasario revoliucija užklupo Rumunijoj, kur rumunai 
mus nuginklavo, mat bijojo išvargintų ir revoliucinėmis 
nuotaikomis užsikrėtusių kareivių. Ten mus „surūšiavo", 
ir katalikus, atseit lietuvius, lenkus, vežė Baranovičiuosna, 
kur baltalenkiai formavo savo kariuomenę. Aš buvau so
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tus ponų karininkų valdžios, todėl išsisukau ir pėsčias iš 
Karpatų vargais negalais pasiekiau Smolenską. Einu pas 
karo komisarą prašytis Raudonoj on Armijon — nepriima, 
nes neturėjau jokių dokumentų. Vis dėlto įsiprašiau. Po 
kurio laiko paskyrė į Vilniaus pulką. Jo eilėse kovojau 
su baltalenkiais, kai vadavome Vilnių. Atžygiavau iki 
Aukštadvario, tačiau reikėjo trauktis. Paskui per Vitebską 
patekau Samaron. Paskyrė kavalerijon, vėl kulkosvaidi
ninkų komandon, į 2-osios raitelių armijos 16-ąją diviziją. 
Ėmėm Krymą ir mušėm baroną Vrangelį. Po to per Ros
tovą patekom į Železnovodską, Kislovodską, Jesentukį, 
kur, žinoma, ne gydomąsias vonias priiminėjom, o su 
gausiomis kontrrevoliucinėmis gaujomis kovojom. Kislo- 
vodske 1921 m. demobilizavausi. Traukė mane namai po 
tiek karo metų klajonių. Bet, matyt, gimtine iškart nebuvo 
lemta pasidžiaugti: tokius kaip aš baltalenkiai tris mėne
sius kalindavo Šalkovicų stovykloj ties Poznane, kad „iš
rūkytų bolševikišką kvapą".

S. Vaičiulis irgi kariavo Raudonosios Armijos 57-ojoje 
divizijoje. Jis buvo vienas iš tų, kurie gynė revoliucinį 
Petrogradą nuo Judeničiaus kariaunos, kovėsi su buržua
zinės Estijos, Latvijos kariuomene. Paskutinis jo žygis — 
susirėmimai su buržuazinės Lenkijos kariuomene. „Žygiuo
dami į vakarus, traukėm senuoju Polocko vieškeliu, pro 
Mikailiškes,— prisiminė S. Vaičiulis.— Namai čia pat, bet 
rikiuotės palikti negalima. Taip norisi namus aplankyti — 
seniai nebuvęs. Apskritai per visą karą apie namus suki
nėjausi— beveik metus, kol vokiečiai įėjo į Vilnių, sau
gojau geležinkelio tiltą per Vokę, netoli Lentvario. Su 
Raudonąja Armija vydamas baltalenkius, pasiekiau net 
Ostrolenką Lenkijoje, tačiau teko trauktis, nes baltalen
kius stipriai rėmė Vakarų imperialistai."

1915—1918 m. VOKIEČIŲ OKUPACIJA 
GERVĖČIŲ APYLINKĖSE

Okupacinė „tvarka" čia buvo tokia pat kaip ir visur: 
sunkios prievolės, rekvizicijos, žandarų savavaliavimas, 
plėšimai, nesibaigiantis varymas prie darbų, vežimas į Vo
kietiją darbams. Be to, apylinkė buvo už keliolikos kilo
metrų nuo fronto linijos, kuri išsilaikė čia arti trejų metų. 
Tad kraštas virto beveik dykviete. Nors okupantai savo 
rekvizicijomis niokojo ir Lietuvą, tačiau gervėtiškiai bū
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riais traukė į jos gilumą, ir tik ten gautas maistas žmones 
gynė nuo bado.

S. Kulis prisiminė, kad, grįžęs iš vokiečių nelaisvės, 
rado baisų badą namuose. Jis pats du kartus ėjęs į Žiež
marius druskos. Žmona, gelbėdamasi nuo bado, buvo iš
vykusi į Žeimelį pas motiną ir ten dirbo dvare. Apie to
kias ,,keliones į Lietuvą" (Kaišiadoris) pasakojo ir Tamo
šius Моска iš Gervėčių. Atėję vokiečiai tuoj sužymėjo ir 
atėmė arklius. Kartais vietoje gerų arklių palikdavo kokį 
luošį, kuriuo visas kaimas paeiliui dirbdavo. Daug ariamų 
laukų dirvonavo. Jurgis Petrikas (73 m., Milcėjų k.), per
gyvenęs okupaciją namuose, papasakojo:

„Vokiečiai iš mūsų ūkio atėmė visas 5 karves, visas) 
avis, vištas, visus 3 arklius. Jei kas nuslėpdavo ką — 
griežtai su tuo pasielgdavo. Vieną gaspadorių iš Salų už 
arklio nuslėpimą tuoj prie visų pakorė. Bandžiau slėpti ir 
aš paskutinį arkliuką, bet, tokio įvykio įbaugintas, nuve
džiau ir atidaviau.

Prie darbų vokiečiai varė, kada norėjo, į nieką neatsi
žvelgdami. Netoliese buvo frontas, tad mane pristatė žu
vusių kareivių laidoti. Davė tokį kuinpalaikį. Tuo arkliu 
vėliau uždarbiaudavau pas kaimynus maistui. Pusdienį ką 
padirbęs, gaudavai litrą pieno. Knystuškių ir Milcėjų kai
muose buvo likę tik 5 karvės. Mes be karvės išbuvome 
visus trejus karo metus".

Vokiečiai prie darbų varydavo ir moteris. Paulina Ku
lienė (Galčiūnų k.) papasakojo, kad iš jų kaimo 15 jaunų 
vyrukų išvežė darbams į Vokietiją, o moteris varydavo 
prie darbų nuolat. Prie Smurgainių sykį visą mėnesį išlai
kė 18 jų kaimo moterų; jos kasė apkasus, tiesė telefono 
laidus. Darbas buvo sunkus, maistas labai blogas.

Nuo tokio šeimininkavimo badas tik didėjo, o vokie
čiams traukiantis, priviso plėšikų ir vagių.

REVOLIUCINIŲ ĮVYKIŲ ATGARSIAI 
GERVĖČIŲ APYLINKĖSE

1918 m. vieną vasaros sekmadienį, po pamokslo, Ger
vėčių klebonas paskelbė, kad Vilniuje steigiama lietuvių 
valdžia ir reikia išrinkti vietos parapinį komitetą, o jo 
atstovus siųsti į Vilnių.

Susirinkę žmonės čia pat šventoriuje išrinko komitetą 
ir delegatus. Tuo metu apylinkėje buvo nemaža grįžusių 
iš rusų kariuomenės ir vokiečių nelaisvės kareivių. Tai 
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buvo vyrai vėtyti ir mėtyti, persiėmę revoliucinėmis nuo
taikomis, todėl į komitetą siūlė bežemius, mažažemius, 
buvusius kareivius. Prieš klebono norą į komitetą pateko 
buvę kareiviai, vargingesnieji valstiečiai. Tai vėliau atsi
liepė ir komiteto veiklai.

Pirmasis Gervėčių parapinio komiteto pirmininkas bu
vo Julijonas Bazevičius iš Miciūnų k. (76 m., gyv. Vilniu
je); jo pavaduotojas buvo Stasys Meleška iš Sakalaičių 
kaimo, sekretorius — Juozas Моска iš Gervėčių.

Rudeniop, laukų darbus nudirbus, išrinktieji delega
tai— J. Bazevičius ir J. Моска — nuvyko į Vilnių.

J. Bazevičius papasakojo: „Nors Vilniun vykome su 
didelėmis viltimis, tačiau čia radom susiskaldymą: vieni 
gieda vienaip, kiti — kitaip. Nebežinome, prie katrų dėtis, 
kurių klausyti. Mums svarstant, prieina vyriškis, matyt, 
bolševikas, pradeda klausinėti, iš kur mes, kas namuose 
begirdėti, ką kalba žmonės, kaip elgiasi vokiečiai. Mes 
jam pasipasakojom, pasakėm, kad esame parapinio komi
teto siųsti Lietuvos tarybon delegatais. Tada mums sutik
tasis ir sako: „Neklausykit anų gražbyliautojų iš tarybos, 
neklausykit Smetonos. Jie — ponai, ponų valdžią nori su
kurti. Kam jums tie ponai? Valdžia turi būti darbininkų. 
O ponas, kad ir koks būtų — savas ar svetimas — vis tiek 
artojui ne draugas. Grįžkit namo ir kurkit darbininkų val
džią!" Mes paklausėm, pagalvojom,— nors ir naujai, bet 
teisingai sako. Ir pats toks paprastas, ne į poną panašus, 
lyg mums draugas. Panašiai kalbėjo ir kareiviai, grįžę iš 
Rusijos. „Teisingai sako žmogus,— pritarė Моска,— lai
kysim jo pusę." Taip ir nutarėm".

Delegatai, grįžę į Gervėčius, pradėjo burti aktyvistus. 
Į komitetą, be minėtųjų, įėjo Kazys Jankavičius, Adomas 
Butvilą, Adomas Navickas.

Buvo suorganizuota liaudies milicija, kuri gynė komi
tetą ir gyventojus, nes atsirado vagių bei plėšikų, be to, 
ir pakrikę vokiečių kareiviai daug skriaudų žmonėms da
rė. Milicijos viršininkai buvo Karolis Моска, Antanas 
Glaudelis iš Miciūnų, Jonas Zaleckas, Ignotas Bazys iš 
Gervėčių ir kt.,— iš viso miliciją sudarė apie 15 žmonių.

Komitetas kiekviename kaime suorganizavo įgaliotinio 
rinkimus, atleido Gervėčių dvaro administraciją, ėmė da
lyti jo žemes ir inventorių nepasiturintiems valstiečiams, 
iškeldino senąją ponią Domeikienę iš dvaro į Miciūnų 
kaimą.

Komiteto pirmininkas J. Bazevičius už paprastų žmonių 
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reikalų gynimą buvo pramintas „raudonuoju kapitonu". 
Šį vardą dar daugelis senesnių žmonių mena ir šiandien.

Į komitetą įėjo darbo žmonės, tad suprantama, kad jie 
veikiai užmezgė ryšius su tarybinėmis įstaigomis Ašme
noje, vėliau Minske, gaudavo iš ten instrukcijų. Nors me
tai buvo sunkūs, visus spaudė nepritekliai, draugai iš 
Minsko atsiuntė Gervėčių liaudies milicijai aprengti kai
linių ir veltinių.

Paprastų žmonių pasitikėjimą Gervėčių komitetu dar 
labiau sustiprino grūdų atėmimas iš vokiečių. J. Bazevi- 
čius papasakojo: „Žmonės buvo labai pasipiktinę vokie
čių rekvizicijomis, nes jos visai nuniokojo apylinkę, įstū
mė gyventojus į badą. Gervėčių dvare vokiečiai sukaupė 
nemažas grūdų atsargas, surinko geriausius arklius; visa 
tai jie rengėsi išgabenti Vokietijon. Komiteto nariai suko 
galvas, kaip priplėštąjį turtą iš jų atimti. Kadangi liaudies 
milicija negalėjo stoti atviron kovon su vokiečių kariuo
mene, komitetas išsiuntinėjo po visą apylinkę laiškus — 
esą tokią ir tokią dieną Gervėčių dvare dalysią žmonėms 
grūdus. Nustatytą dieną Gervėčių dvaras buvo apgultas 
minios — atvyko net vilniečių, mat buvo badas. Tada ko
mitetas ėmė derėtis su vokiečių administracija, reikalau
damas atiduoti priplėštus grūdus ir arklius. Vokiečiai, iš
sigandę minios, pasidarė sukalbamesni, ir buvo sutarta už 
nedidelę kainą grūdus pardavinėti. Paskui komitetas pa
reikalavo patiems neturtingiausiems, neturintiems pinigų, 
duoti grūdų veltui. Vokiečiai užprotestavo. Tąsyk savo 
žodį tarė liaudies milicininkai. Vokiečiai, matydami minią 
bei ginkluotą jėgą, šoko ant arklių ir išdūmė į Varnionis. 
Bet dalį arklių žmonės pasiviję iš jų atėmė".

Baigėsi vokiečių okupacija Gervėčiuose, formavosi ta
rybinės santvarkos pagrindai. Tačiau netrukus lenkų le
gionieriai komitetą išvaikė, o jo pirmininką J. Bazevičių 
pasodino į kalėjimą. Bet represijomis kontrrevoliucionie
rių valdžia nesugebėjo išstumti iš liaudies sąmonės Tary
bų valdžios idėjų. 1920 m. išvijus lenkų legionierius, ko
mitetas vėl atgijo, nors ir neilgam. Tąsyk jo pagrindiniai 
vadovai buvo J. Meškys, A. Butvilą, K. Jankevičius.

Sugrįžus lenkų kontrrevoliucionieriams, prasidėjo rep
resijos., K. Jankavičius buvo priverstas emigruoti į Ar
gentiną, kiti komiteto nariai — persekiojami.

Žinios apie darbininkų gyvenimą Tarybų Sąjungoje, 
apie darbo žmonių valstybės politiką sklido po apylinkę.
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Tai buvo Vakarų Baltarusijos Komunistų partijos darbas 
iš gilaus pogrindžio.

Julius Valeika (54 m., Girių k.) papasakojo: „Gėliūnų 
kaime buvo įsteigta Vilniaus krašto lietuvių „Kultūros" 
organizacijos kuopelė, nors aplinkiniuose kaimuose buvo 
lietuviškos šv. Kazimiero draugijos kuopelės. Ją įsteigė 
Vaclovas Laurinavičius. Kunigai „Kultūros" kuopelės ne
mėgo, nemėgo ir Laurinavičiaus. O žmonės jį tyčia rink
davo į bažnyčios komitetą, nes Laurinavičius mokėjo 
karštai pasiginčyti su klebonu, gindavo parapijiečių rei
kalus. 1941 m., atėjus hitlerininkams, Laurinavičius buvo 
nužudytas".

IS ŠVIETIMO ISTORIJOS

MEILE LUKŠIENĖ

Koks švietimas Gervėčiuose ir jų apylinkėse buvo to
limoje praeityje, šiuo metu turime nedaug žinių. Feoda
lizme mokyklos priklausė bažnyčioms, ir tik epochos pa
baigoje jos ėmė pasaulėti. Bažnyčia (medinė) pastatyta 
Gervėčiuose dar 1536 m. Patys Gervėčiai priklausė Vil
niaus vyskupams, tačiau ar buvo pasirūpinta parapine 
mokykla, nežinome. Tiesa, netoli, Žodiškėse, XVI a. pa
baigoje ar XVII a. pradžioje buvo pastatyta kalvinų baž
nyčia ir mokykla. Mat Žodiškes tuo metu valdė žymus 
kalvinizmo rėmėjai Kiškos. Tačiau jau XVII a. pradžioje 
jos vėl atiteko katalikams dvarininkams, ir kalvinų tikė
jimas tarp žmonių pamažu išnyko '. Ši mokykla, aišku, 
buvo konfesinė, ir gervėtiškiai, priklausę katalikų vysku
pams, nieku gyvu jos lankyti negalėjo.

XVIII a. pabaigoje, kai Lietuvos ir Lenkijos švietimą 
perėmė Tautos švietimo komisija, paprastai vadinama 
Edukacine komisija, jis ėmė pastebimai demokratėti. Va
karuose feodalizmas jau iro, formavosi nauji santykiai. 
Šie reiškiniai ryškėjo ir pas mus. Žemdirbį valstietį švie
sesnieji to meto žmonės laikė pagrindiniu turtų kūrėju, 
todėl reikėjo jam suteikti nors būtiniausių žinių, ypač 
praktinių. Taigi XVIII a. antrojoje pusėje, be bajorų bei 
miestiečių, susirūpinta ir liaudies švietimu.

1 Zalęski S. Jezuici w Polsce.— Krakow, 1905.— T, IV.— Cz. IV.— 
S. 1665—1666.
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Iš šio laikotarpio turime pirmąsias žinias apie Gervėčių 
parapinę mokyklą: 1777 m. joje mokėsi 4 bajorų ir 9 vals
tiečių vaikai2. 1781 m. ataskaitoje tos mokyklos neberan
dame. Tai dar nerodo, kad ji nebeveikė,— galėjo tiesiog 
nepakliūti ataskaiton. 1804 m. vėl minima mokykla su 10 
mokinių, o 1805 m.— su 6 mokiniais3. 1808 m. Vilniaus 
universitetas, kuriam 1803 m. Vilniaus švietimo apygardos 
nuostatais buvo pavesta rūpintis mokyklomis, tais metais 
buvo pasiryžęs susirinkti kuo tiksliausią informaciją apie 
visas veikiančias, bet jam nepavaldžias mokyklas (para
pinių mokyklų universitetas dar nepajėgė tvarkyti). Jis 
paprašė per vyskupus visų parapijų klebonų suteikti žinių 
apie mokyklas. Šios ataskaitos XIX a. pirmajame ketvir
tyje yra bene išsamiausios. Gervėčių klebonas 1808.IV.15 
rašė: „Parapinės mokyklos nėra, atskiro namo jai nėra, 
nei nuomojamo tam tikslui nėra, mokytojo nėra. Patys 
žmonės, kas turi noro, vienas iš kito mokosi skaityti". Jo
kios fundacijos mokyklai taip pat nėra. Parapijos plotis 
buvo 1,25 mylios, toks pats ir ilgis. Tais metais parapijai 
priklausė katalikų: bajorų — 22 vyrai ir 25 moterys, mies
tiečių nebuvo, valstiečių — 3091 vyras ir 3334 moterys. Be 
to, dar buvo 18 vyrų ir 23 moterys žydų tikėjimo 4.

2 Wierzbowski T. Szkoly parafialne w Polsce i na Litwie czasöw 
Komišji Edukacji Narodowej (1773—1794).— Krakow, 1921.— S. 206.

3 Kurczewski J. Biskupstwo Wilenskie.— Wilno, 1921.— S. 290.
4 VUB RS —F. 2-KC —В. 561.—L. 20.
5 Ten pat.— L. 123.

4. Gervėčiai

Daugelyje Vilniaus krašto parapinių mokyklų mokėsi 
nedaug mokinių, jos dažnai būdavo nepastovios — čia įsi
kurdavo, čia vėl išnykdavo. Tai priklausė daugiausia nuo 
ekonominės valstiečių padėties: rytinėse Lietuvos srityse 
gyveno nemažai lažinių žmonių, jie buvo dvarininkų visai 
nuskurdinti. Apie tai pasakoja tas pats 1808 m. dokumen
tas. Gretimose parapijose mokyklėlės retai kur veikė; 
Varnionių, Žodiškių ir Nestoniškių parapijose jų nebuvo. 
Dėl pastarosios klebonas taip aiškino: bažnyčia stovi kiek 
atokiau nuo kaimų, ir mokiniams reikėtų gyventi atskirai 
nuo tėvų prie mokyklos, jei tokia būtų, o „valstiečiai yra 
visiškai suvargę ir nuskurdę", jie vaikų „neišgalėtų iš
maitinti, nes bemaž visi ima duoną iš dvarų tokiais kie
kiais, kad vos begali pratęsti ir taip skurdų savo gyveni
mą" 5. Mikailiškių parapijos klebonijoje veikė" mokyklėlė, 
kurioje mokėsi 2 bajorų ir 5 valstiečių vaikai, juos mokė 
Ignotas Rauza, dirbęs kartu ir vargonininku. Astravo pa-

49



lapijoje dominikonų vienuolyne mokėsi keli valstiečių 
vaikai6.

6 Ten pat.—L. 28, 33.
7 Zalęski S. Jezuici w Polsce.— Krakow, 1905.— T. IV.— Cz. IV.— 

S. 1666.
8 Jobert A. La Commission d' Education Nationale en Pologne 

(1773—1794) son oeuvre d’ instruction civique.— Paris, 1941.— P. 480.

Ligi pat XIX a. vidurio žinių apie Gervėčių mokyklą 
neturime. Reikia manyti, kad tradicija mokytis vienam iš 
kito, nurodyta 1808 m. Gervėčių klebono, nebus išblėsu
si,— ji buvo plačiai paplitusi tarp Lietuvos valstiečių. 
Valstiečiai dažniausiai mokė savo vaikus skaityti gimtąja 
kalba. Konkrečiai apie Gervėčius tuo tarpu žinių nėra.

Vidurinės mokyklos Gervėčiuose nėra buvę. Netoli
moje Žodiškių parapijoje įsikūrus jėzuitams, 1709 m. buvo 
atidaryta kolegija. Ji iš pradžių buvo žemesnio tipo — 
mokyta retorikos bei poetikos, o 1756 m. čia pradėta dės
tyti ir filosofija, nors neilgai7. 1773 m. panaikinus jėzuitų 
ordiną, Žodiškių vidurinė mokykla dar kurį laiką veikė 
Edukacinės komisijos remiama; joje mokė buvę jėzuitai. 
1778 m. ji buvo likviduota8, nes norėta, kad kiekvienoje 
apskrityje būtų po vieną vidurinę mokyklą (Vilniaus ap
skrities mokykla buvo Vilniuje, Ašmenos — Vyšniavoje). 
Ar gervėtiškiai pasiekdavo Žodiškių kolegiją, o paskui 
apskrities mokyklą, galime tik spėlioti. Luominio juridinio 
draudimo valstiečiams lankyti kolegiją nebuvo, tačiau iš
trūkti į mokslą galėjo tik vienas kitas gervėtiškis, nes 
Gervėčių apylinkėse ekonomiškai stiprių valstiečių buvo 
nedaug. Per visą tolesnį laiką gervėtiškiams artimiausia 
vidurinė mokykla jau buvo Vilniuje. 1915 m. ėmus veikti 
Vilniuje lietuviškai gimnazijai, ta gimnazija pasidarė ir 
vienintele jų vidurine mokykla.

KOVA DEL MOKYKLOS 1919—1939 m.

VINCAS MARTINKĖNAS

1920—1939 m. Vilniaus kraštą valdė buržuazinė Len
kija. Gindamasi nuo priverstinio asimiliavimo ir trokšdama 
šviestis gimtąja kalba, Vilniaus krašto lietuvių visuo
menė kūrė lietuviškuose kaimuose privačias pradžios mo
kyklas. Lenkijos konstitucija formaliai pripažino tautinių 
mažumų teisę šviestis gimtąja kalba, bet administracija 
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darė visokių kliūčių. Antai mokytojai buvo tvirtinami tik 
vieneriems metams, nuolat kilnojami iš vietos į vietą. 
O valdžios netvirtintas mokytojas neturėjo teisės dirbti. 
Už nelegalų mokymą teismas baudė pinigine bauda, kalė
jimu arba abiem bausmėmis iš karto.

Oficialiai lietuvių privačias mokyklas paprastai steigė 
klerikalinė „Ryto" švietimo draugija Iš tikrųjų mokymo 
kryptį nulemdavo mokytojo pažiūros. Šias mokyklas val
džia puolė ne visur vienodai. Lydos, Ašmenos, Breslaujos 
apskrityse, kur lietuvių kaimai sudarė tik salas baltarusių 
gyvenamoje teritorijoje, tos mokyklos buvo persekioja
mos kur kas griežčiau, nes šios sritys jau buvo laikomos 
kaip ir lenkiškomis. 1930—1933 m. valdžia uždarė beveik 
visas „Ryto“ mokyklas. „Rytas“, praradęs mokyklas, ėmė 
kurti skaityklas. Jis pasinaudojo įstatymu, pagal kurį buvo 
galima atidaryti skaityklą be valdžios leidimo, tik jai 
reikėjo pranešti apie atidarymą ir skaityklos vedėjo pa
skyrimą. Skaityklų vedėjais dirbo daugiausia uždarytų 
mokyklų mokytojai, įpareigoti slapta mokyti lietuvių kal
bos vaikus, dabar priverstus lankyti lenkiškas mokyklas. 
Uždarytosios mokyklos kai kur dar veikė slaptai. Pavyz
džiui, jei mokytojas, klebono rekomenduojamas, gaudavo 
vyskupo leidimą mokyti vaikus katekizmo, jis mokė ir 
pasaulietinių dalykų. Susidarė tikra patyrusių slaptų mo
kytojų grupė. Iš jų minėtinas K. Stecevičius, S. Kazėnas 
ir kt. Mokytojas, gyvenantis savo tėviškėje, kur anksčiau 
buvo mokykla, taip pat organizuodavo slaptą mokyklą. 
Iš šaltinių sunku susekti visas slaptąsias mokyklas, nes 
jų dokumentacija buvo slepiama. Tačiau iš kai kurių 
mokytojų ataskaitų matyti, kad tokių slaptų „Ryto“ mo
kyklų būta per visus buržuazinės Lenkijos valdymo metus.

1927 m. įvedus Lenkijoje visuotinį privalomą pradinį 
mokymą, valstybinių pradžios mokyklų tinklas turėjo ap
imti visą valstybės teritoriją. Mokykla nuo vaikų gyve
namosios vietos turėjo būti ne toliau kaip už 3 kilometrų. 
Lietuvių gyvenamose srityse valdinių mokyklų tinklas 
buvo retesnis. Vaikams į mokyklą kai kur reikėdavo eiti 
5—6 kilometrus. Tokiu atveju tėvai turėjo teisę samdyti 
vadinamąjį namų mokytoją, kuris mokydavo vaikus, eida
mas iš pirkios į pirkią. „Rytas“ pasinaudojo šia teise, ir 
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daugelis draugijos mokytojų kurį laiką mokė vaikus na
muose. Valdžia siuntinėjo į kaimus policiją, kuri sekė, 
kad mokytojas dirbtų iš eilės tik su vieno namo vaikais 
ir nesudarinėtų grupių iš kelių namų vaikų. Nepaisydami 
valdžios draudimo, mokytojai sudarydavo grupes. Dirbant 
su viena grupe, kita sekė, ar neateina policininkas. Moks
lo metams pasibaigus, namie mokęsi vaikai turėjo išlai
kyti egzaminus valdinėje mokykloje2.

2 Tokius egzaminus turėjo laikyti ir viešųjų „Ryto" mokyklų mo
kiniai.

Čia bent trumpai reikia apžvelgti privačių mokyklų 
programas ir vadovėlius. Aišku, programa buvo sunki. 
Jau nuo antrojo skyriaus vaikai turėjo mokytis lenkų 
kalbos, o aukštesniuosiuose skyriuose — ir Lenkijos isto
rijos bei geografijos pradmenų. „Rytas", prašydamas val
džios leidimo savo mokyklai, visuomet pabrėždavo, kad 
lenkų kalba ir kiti dalykai bus einami pagal valdinių mo
kyklų programą, ir savo pažadą stengėsi tesėti.

Keturis skyrius baigę lietuviškų mokyklų mokiniai mo
kėdavo spręsti keturių paprastųjų veiksmų uždavinius, 
gana sklandžiai skaityti ir pasakoti nesudėtingą tekstą, 
pakenčiamai rašyti. Jie galėjo stoti į pirmąją gimnazijos 
klasę arba į mokytojų seminariją.

Privačiose mokyklose buvo mokoma iš tokių vadovė
lių: I skyriui — A. Jakučionio „Kelias į šviesą", II sky
riui— J. Damijonaičio „Gramatika ir skaitymai", A. Jaku
čionio „Kelias į šviesą" II d. arba „Žiburėlis"; II skyriui 
lenkų kalba dėstoma iš B. Smolenskos vadovėlio „Elemen- 
tarz polskiego dziecka"; pirmiesiems skyriams aritmeti
ka— iš P. Bendoriaus ir P. Daugirdos „Uždavinių ir pa
vyzdžių rinkinio"; istorija — A. Aleknos „Lietuvos istori
jos"; geografija — A. Kruberio, S. Grigorjevo, A. Barko- 
vo, S. Cefranovo ir K. Ivanovo „Geografijos pradžios"; 
piešimas — iš „Braižinėlių ir piešinėlių pradžios mokyk
loms, kurią sutaisė dail. A. Aleksandravičius"; dainavi
mas — iš jaunimo mėgstamo dainų rinkinio „Lakštutės 
giesmelės". Be to, dar buvo ir kitų vadovėlių: lietuvių 
kalbos mokoma iš J. Murkos knygos „Vaikų darbyme
čiui" pradžios mokyklos II skyriui, istorijos — iš Šatrijos 
Raganos „Istorijos pasakos" (1920), lenkų kalbos — iš 
E. Makarovskos „Moję czytanki", C. Neviadomskos „Gra- 
matyka elementarna", S. Jablonskos „Nowe czytanki" I ir 
II d. Apie 1927 m. lietuviški vadovėliai jau buvo uždrausti.
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1930 m. „Rytas" mėgino leisti kai kuriuos savo vadovėlius, 
bet valdžia netvirtino, be to, ir pats „Rytas", ir viešosios 
mokyklos netrukus buvo uždarytos.

Gervėčių apylinkėse 1919—1939 m. privačių mokyklų 
turėjo keletas kaimų.

G a i g a 1 i a i. Privati mokykla čia veikė 1921/1922 m. m. 
Jos mokytojas — Vaclovas Mileišis. Matyt, ji buvo greit 
uždaryta, nes 1922 m. lapkričio mėn. gyventojai prašė 
mokyklą vėl atidaryti. Prašymas buvo patenkintas, ir 
1923/1924, 1924/1925, 1925/1926 m. m. Gaigaliai turėjo le
galią mokyklą. Yra žinių, kad 1923/1924 ir 1924/1925 m. m. 
joje mokytojavo Jadvyga Bortkevičiūtė, 1925/1926 — Vin
cas Burokas ir dalį tų pačių mokslo metų — A. Juodelytė. 
1926 m. mokykla buvo visai uždaryta. 1933 m. gyventojų 
prašyme, adresuotame „Rytui", pažymėta, kad jau keleri 
metai kaimas neturi savo lietuviškos mokyklos, o jos vie
toje yra įsikūrusi lenkiška valdinė mokykla, Nuo 1933.X.25 
Gaigaliuose veikė skaitykla. Jos vedėjas buvo Juozas 
Žiegždrinis. 1936.V.8 „Rytas" jau rašo į vaivadiją dėl 
Gaigalių skaityklos uždarymo: jei skaitykla nusikalto lai
kydama nelegalias knygas, tai sakykite, kada gi buvote 
paskelbę nelegalų knygų sąrašą? Kol tokio sąrašo nėra, 
kas žino, kokia knyga nelegali. Tačiau apeliacija liko be 
atgarsio, skaitykla nebuvo atidaryta.

G a 1 č i ū n a i (Varnionių, vėliau Gervėčių vis.). Do
kumentai rodo, kad Galčiūnuose 1922 m. buvo privati 
mokykla, kurioje dirbo mokytojas Jonas Jankauskas. Mo
kykla buvo pas Savickį, turėjo 13 suolų, gaublį, stalą, bu
vo gana šviesi (su keturiais langais). Mokykloje kasdien 
po 3 valandas veikė vakariniai kursai, kuriuos lankė 15 
žmonių. 1924.1.23 mokyklą uždarė policija. 1924.IV.24 Gal- 
čiūnų gyventojai rašo raštą Vilniaus apygardos mokyklų 
kuratoriui ir prašo atidaryti mokyklą, kurioje mokėsi 59 
mokiniai. Rašte sakoma, jog policija uždarė mokyklą, ne
paisydama Varnionių valsčiaus tarybos 1922.X.22 nuta
rimo, kad Galčiūnuose reikalinga mokykla su lietuvių 
dėstomąja kalba. Kuratorius davė mokyklai koncesiją. 
1924.XII.4 Aleksandras Giedraitis rašo „Rytui", kad, „ne
paisant kuratorijos duotų koncesijų mokyklai", policija 
ligi šiol neleido jos atidaryti. 1924.X.9 A. Giedraitis jau 
pradėjo mokytojauti. 1924/1925 m. m. mokykloje tebedir
bo A. Giedraitis, kurį patvirtino valdžios inspektorius. 
1925.VIII.31 kitiems mokslo metams Galčiūnų mokytoju 
buvo patvirtintas Stanislovas Ardžiukas, o 1926.VII. 15 —
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Stanislovas Sabalis. Legalios Galčiūnų privačios mokyklos 
istorija nutrūksta 1927 m.— tada mokykla valdžios įsaky
mu buvo uždaryta. Vėliau čia įsikūrė skaitykla. Joje dir
bo Valentinas Krečius, broliai Žiegždriniai— Julius ir 
Juozas.

G ė 1 i ū n a i (Varnionių, vėliau Gervėčių vis.). Nuo 
1921 m. tėvai daug kartų siuntinėjo įvairioms įstaigoms 
prašymus, kad jų kaime būtų įkurta lietuviška mokykla. 
Pagaliau 1924 m. jiems pavyko atidaryti privačią mokyk
lą ir gauti mokytoją Bronę Rakauskaitę. Ji buvo valdžios 
patvirtinta. 1925 m. patvirtinta Apolonija Kuzmickaitė. 
Mokykla buvo didelė. 1926/1927 m. m. čia mokėsi 61 vai
kas, o 1927/1928 m. m.— 69 vaikai. (Mokinių sąrašai su
daryti mokytojos A. Kuzmickaitės.) 1928.VIII.13 Gėliūnų 
mokytoju buvo patvirtintas Kazimieras Lėlka, baigęs Vil
niaus lietuvių mokytojų seminariją, о 1928.XII.14 antrąja 
mokytoja — Julija Stasionienė. K. Lėlka dirbo mokykloje 
iki 1930 m. 1930.XI.7 Gėliūnų mokytoja patvirtinta Ona 
Lužytė. 1931.XII.28 Vilniaus apygardos mokyklų kurato
rius K. Seliongovskis mokyklą uždarė neva dėl neleistinų 
vadovėlių naudojimo. 1932.1.8 O. Lužytė teisinosi dėl va
dovėlių, o 1932.1.9 „Ryto" pirmininkas kreipėsi į švietimo 
ministeriją dėl mokyklos atidarymo, bet nieko nelaimėjo. 
Nuo 1932.IX.12 Gėliūnuose veikė skaitykla, kurios vedėja 
buvo Veronika Vilčinskaitė, o 1935 m.— Kostas Stecevi- 
čius. 1936.IV.27 skaityklą valdžia uždarė kaip paprastai — 
dėl „valstybės saugumo".

Gervėčiai. Lietuviška mokykla čia buvo nuo 1921 m. 
sausio mėn. 1921/1922 m. m. joje mokytojavo Aleksand
ras Giedraitis, 1922/1923 m. m.— P. Raslavičiūtė. 1924 m. 
mokykla buvo likviduota — jos patalpas užėmė policija.

Girios (Varnionių, vėliau Gervėčių vis.). Privati mo
kykla čia atidaryta 1919/1920 m. m. Iki 1923 m. joje dirbo 
Ona Sekštelytė, o po jos — Aleksandras Giedraitis. 
1923.XII.10 jis pranešė „Rytui", kad mokyklą lanko 73 
vaikai ir joje yra 3 skyriai. Mokykla veikė iki 1931 m. 
(tais metais valdžia atėmė mokyklai koncesiją). Per tą 
laiką, be A. Giedraičio, čia mokytojavo dar Stefanija Jan
kevičiūtė, O. Sekštelytė, Zigmas Mateika, Antanas Bubu- 
lis, Delfiną Raubaitė, Leonas Gaidelis, Mykolas Luneckas, 
Julė Plėnytė, V. Leleikaitė, Talkačiauskas3. Mokykla bu
vo didelė, dirbo joje po 2 mokytojus. Uždarius mokyklą, 

3 Kai kurių asmenų vardai nežinomi.
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Giriose 1931 m. pabaigoje įsikūrė skaitykla, kuriai vado
vavo buvęs mokytojas, veiklus ir energingas žmogus — 
Valentinas Krečius. Jis nepatiko valdžiai. Gervėčių poli
cijos komendantas V. Kobylinskis ir Girių lenkiškos val
dinės mokyklos mokytojas V. Romanovskis apskundė 
V. Krečių teismui, kad jis įžeidęs valstybės orumą. Var- 
nionių teismas nubaudė V. Krečių 3 mėn. arešto. V. Kre
čius apeliavo į Vilniaus apygardos teismą. Čia jo byla 
buvo nagrinėta net 4 kartus ir Varnionių teismo spren
dimas patvirtintas. V. Krečius apeliavo į aukščiausiąjį 
Varšuvos teismą, kuris Vilniaus apygardos teismo spren
dimą panaikino. V. Kobylinskis ir V. Romanovskis nieko 
nepešė, bet V. Krečiui tas bylinėjimasis atsiėjo keletą 
šimtų zlotų. Girių skaitykla, kaip ir kitos, buvo uždaryta 
1936 m., o buvęs jos vedėjas netrukus mirė.

Gudininkai. 1930/1931 m. m. čia veikė slapta mo
kykla, kurioje dirbo Bronė Ivaškevičienė. Vaikų buvo 16.

K n y s t u š k ė s. Knystuškių lietuviška mokykla įkurta 
1922.1.23. Anksčiau čia mokė „daraktorka". Mokykla vei
kė iki 1926 m., paskui ją perkėlė į Girias. Knystuškiečiai 
norėjo turėti savo mokyklą, kad vaikams nereiktų toli 
per purvą bristi, ir 1926.X.7 jie prašė „Rytą" atsiųsti jiems 
mokytoją. Leidimo iš valdžios mokyklai, o vėliau ir skai
tyklai nebuvo gauta.

M i c i ū n a i. Čia mokykla gyvavo nuo antrojo de
šimtmečio. Iš pradžių dirbo daraktoriai. Per karą vai
kus mokė Vaclovas Mileišis. Mokinių būdavo apie 50. 
1919/1920 m. m. mokė, vaikščiodamas po namus, mums 
nežinomas mokytojas, 1921/1922 m. m.— minėtasis V. Mi
leišis, 1922/1923 m. m.— Raclevičienė ir A. Giedraitis, 
1923/1924 — Skabaitė, 1924/1925 ir 1925/1926—-Konstan
cija Rimonytė, 1926/1927 ir 1928/1929 — Julija Mamins- 
kaitė, 1929/1930 —Jadvyga Kardelytė, 1930/1931 — J. Kar- 
delytė ir J. Matuizaitė, 1931/1932 ir 1932/1933 m. m. 
M. Paukštytė ir A. Bubulis. 1932.XII.31 valdžia uždarė 
mokyklą — mat ji naudojusi uždraustus vadovėlius. Mo
kykla kurį laiką veikė slaptai. Mokinių buvo 50—80. 
Nuo 1932.V.l iki 1936.III.10 Miciūnuose buvo skaitykla, 
jos vedėjas — A. Bubulis.

M o c k o s. Mockų gyventojai, rašydami prašymą Len
kijos valdžiai, pažymi, kad čia lietuviška mokykla buvusi 
nuo 1914 m Tie patys mockiečiai savo 1922.1.11 rašte 
mini, kad Mockuose nuolatinė privati mokykla veikė 
nuo 1921.1.11, ir nurodo, kad 1921/1922 m. m. joje mokė 
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Ona Navakauskaitė. 1922/1923 m. m. mokytojavo Jonas 
Raslavičius, 1923/1924 — Marija Cemeškaitė. M. Cemeš- 
kaitė dirbo kasmet valdžios tvirtinama iki 1927.X.6 — tada 
mokykla buvo uždaryta. Iki pat 1930/1931 m. m. ji moky
tojavo nelegaliai. Vaikų buvo 35—40. Nuo 1933.XII.20 iki 
1936 m. Mockose veikė skaitykla, kurios vedėjas buvo 
Vilhelmas Gailiušas, vėliau Ona Ridziauskaitė.

Rimdžiūnai. Rimdžiūnuose lietuviška pradinė mo
kykla įsikūrė per Pirmąjį pasaulinį karą. 1920/1921 m. m. 
čia buvo tėvų išlaikoma mokykla. Mokytojavo Antanina 
Trepšytė. 1921/1922 m. m. tėvai rūpinosi leidimo mokyk
lai, bet negavo. 1922/1923 m. m. jau veikė privati mokyk
la. Joje dirbo Konstancija Rimonytė, 1923/1924 m. m.— 
K. Rimonytė ir Marija Šimanskaitė, 1924/1925 m. m. mo
kykla turėjo valdžios koncesiją, o M. Šimanskaitė buvo 
valdžios patvirtinta. Ta pati mokytoja buvo tvirtinama 
iki 1929/1930 m. m. pradžios. 1929/1930 ir 1930/1931 m. m. 
čia dirbo valdžios patvirtintos Svetlikauskaitė ir O. Ri
dziauskaitė, 1931/1932 m. m.— O. Ridziauskaitė. Tačiau 
ateinantiems mokslo metams Vilniaus inspektoratas nebe- 
tvirtino nė vieno mokytojo, ir mokykla buvo uždaryta. 
Nuo 1933.X.3 Rimdžiūnuose veikė skaitykla, kurios vedė
jas buvo Stasys Sielyla. Skaitykla uždaryta 1936.IV.27 ir 
tik trumpam laikui buvo atidaryta 1939.IX.30.

Pelegrinda. Lietuviška mokykla čia veikė 1922/ 
/1923 m. m., vėliau buvo uždaryta, o iš naujo atidaryta 
tik nuo 1926 m.,— turėjo koncesiją. Joje dirbo valdžios 
patvirtintas mokytojas Antanas Bubulis. 1927—1930 m. 
Pelegrindos mokykloje dirbo valdžios patvirtinta Zuzana 
Luneckaitė, 1930/1931 m. m.— J. Kušelevičienė, 1931/1932 
ir 1932/1933 m. m.— Jadvyga Matuizaitė. 1933.VI.7 J. Ma- 
tuizaitė suorganizavo vaikų išvyką į Trakus. 1933 m. Pe
legrindos mokyklą valdžia uždarė, „Rytas" apeliavo į 
švietimo ministeriją, bet ši mokyklos neatidarė. 1933.XII.15 
Pelegrindoje buvo įkurta skaitykla, valdžios uždaryta apie 
1936 m.

Petrikai. 1921/1922m. m. Petrikuose buvo lietuviška 
mokykla, 1922/1923 m. m. ji neveikė, 1923/1924 m. m.— 
vėl veikė. Dirbo čia Veronika Kildišytė, valdžios nepa
tvirtinta. 1924.1.22 mokyklą valdžia uždarė, bet netrukus 
vėl leido atidaryti, ir ta pati mokytoja dirbo joje patvir
tinta iki 1927.X.4 — tada mokykla buvo visai uždaryta. 
Nuo 1933.XII.14 Petrikuose veikė skaitykla, kurioje dirbo 
Valerijonas Bučelis. Skaityklą valdžia uždarė 1936.11.19.
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miciūnų kaimo Šviesuolis

JONĖ ŽEBRYTĖ

Niūrios caro priespaudos laikais sąmoningo gyvenimo 
kelio ieškojo raštingas ir šviesus Gervėčių apylinkės žmo
gus, visokių gerų sumanymų iniciatorius Vaclovas Milei- 
šis. Prieštaringa ir sudėtinga istorinė aplinka, įvairių įta
kų sąveika formavo V. Mileišio pasaulėžiūrą, nulėmė jo 
gyvenimą. Polinkiu į mokslą, siekimais ir galvosena jis 
toli pralenkė savo bendraamžius kaimynus. Nepavykus 
prasimušti į mokslus, visą gyvenimą praleido gimtuosiuose 
Miciūnuose, negailėdamas nei laiko, nei jėgų visuomeninei 
veiklai gimtajame kaime bei visoje apylinkėje.

Šaltiniai apie V. Mileišio gyvenimą ir veiklą yra jo 
paties parašyti trumpi atsiminimai bei artimųjų ir pažįsta
mų prisiminimai

V. Mileišis gimė 1879 m. Miciūnų kaime, kuriame tuo
met buvo per 100 valstiečių kiemų. Tėvai turėjo valaką 
žemės. Šeimoje augo du sūnūs ir keturios ar penkios 
dukros.

Mileišiai nuo seno buvo raštingi. Pasakojama, kad 
V. Mileišio senelis, vaikydamas varnas nuo pono pasėlių, 
išmokęs skaityti. Vaclovo tėvas Ignotas Mileišis rašęs ir 
skaitęs rusiškai ir lenkiškai, o motina po šešetą septynetą 
kaimo vaikų savo pirkioje mokiusi skaityti. Tėvas ir mo
tinos brolis dalyvavo 1863 m. sukilime. Ypač didelę įta
ką berniukui turėjo dėdė (už dalyvavimą sukilime 26 me
tams jis buvo ištremtas į Sibirą). Tėvo ir dėdės prisimini
mai apie sukilimą, vyrų suėjimai ir įvairios kalbos tėvų 
namuose, matyt, ir nulėmė tolesnį V. Mileišio gyvenimą.

Vaclovas jau penkerių metų, jo paties žodžiais tariant, 
buvo raštingas. 1889 m. jis baigia Gervėčių triklasę ru
sišką liaudies mokyklą ir dėdės padedamas lanko Trakų 
apskrities mokyklą. Netrukus su dėde išvažiuoja į Onuškį 
ir čia pirmą kartą išgirsta bažnyčioje lietuviškas giesmes. 
Berniukui įspūdis buvo neapsakomas. Slapta nuo dėdės jis 
nusiperka lietuvišką maldaknygę ir pats išmoksta lietu
viškai skaityti. Jį neramina mintis, kad Miciūnuose, kur

1 Mileišis V. Šiek tiek atsiminimų mano veikimo dėl lietuvių visuo
menės— MACBRS F. 246—1501; Kai kurių gyvenimo datų rankraštis. 
(Be pavad. ir datos.) 3 lap. Saugomi A. Mileišytės-Subačiuvienės, gyv. 
Vilniuje, Kreivoji 76.
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laukai skamba nuo lietuviškų dainų, mokykloje ir bažny
čioje negirdėti lietuviškos šnekos. Šešiolikmetis vaikinas 
Onuškyje nusiperka dar dvi lietuviškas maldaknyges ir jas 
padovanoja Gėliūnų kaimo merginoms. Tai buvo bene pir
mosios lietuviškos knygos Gervėčiuose ir pirmieji V. Mi- 
leišio nelegalių knygų platinimo žingsniai.

1897 m. į Gervėčius atvyksta vargoninkauti Mikas Pet
rauskas. V. Mileišiui pažintis su M. Petrausku turėjo di
delę reikšmę. Turėdamas gražų balsą ir neblogą klausą, 
V. Mileišis dainuoja jo chore ir groja orkestrėlyje. Čia 
M. Petrauskas paskatina jį platinti draudžiamas lietuviš
kas knygas. V. Mileišis pirmą kartą į Prūsus nuvažiavo 
1898 m. kartu su vilniečiu siuvėju Kaziu Drumstu parsi
vežti draudžiamos spaudos. Vėliau jis susipažįsta su 
Pilviškių knygnešiais. Tais pačiais tikslais V. Mileišis nu
vykdavo ir pas Vilniaus spaudos platintojus. Pirmąsias 
V. Mileišio parvežtas knygas įsigiję Andrius Mažeika ir 
Liudas Моска iš Gaigalių kaimo. V. Mileišiui knygas 
platinti padėjęs Mikas Jankavičius iš Miciūnų. Ne kartą, 
jį pinigais rėmęs A. Mažeika.

Noras prasimušti į žmones vis labiau stiprėjo V. Mi
leišio sąmonėje. 1900 m. jį pašaukia į caro kariuomenę. 
Tačiau neilgai ten išbuvęs, jis išvažiuoja mokytis į Vilnių. 
Kokioje mokykloje ir ko mokėsi V. Mileišis, tikrų žinių 
nėra. Žmonės sako jį kunigu mokiusis, kiti — psichologiją 
studijavus, o jis pats „Atsiminimuose" šitai nutyli. 1904 m. 
V. Mileišis jau Peterburge, dalyvauja pirmosiose darbi
ninkų demonstracijose. 1905 m., iš kažin kur gavęs doku
mentus, jis studijuoja Maskvos universitete. Tačiau kaž
kas Vaclovą įskundžia, ir jis turi mesti universitetą. Grį
žęs į Vilnių, dirba tai mokytoju, tai vaikų auklėtoju. 
Tėviškę ištinka nelaimė: sudega gimtieji namai, 1908 m. 
miršta tėvas, ir jis visam laikui sugrįžta į Miciūnus.

Matyt, tais pačiais metais jis palaidoja visas savo 
viltis mokytis. Turėdamas ne tik gerą galvą, bet ir geras 
rankas, V. Mileišis ima duoną pelnytis staliaus amatu 
gimtinės apylinkėse, palivarkuose ir pas tolesnių kaimų 
valstiečius. 1913 m. atsiima savo dalį — pusvalakį — ir 
veda Nataliją Ignatavičiūtę iš Galčiūnų. Atrodė, kad 
V. Mileišis aprims ir ims kaip visi „krutėc ant žemės". 
Tačiau nei ūkis, nei šeima ilgam nesulaiko V. Mileišio 
namuose. Jis mato, kad kaimuose daug beraščių vaikų. 
Todėl savo nedideliam ūkiui samdo berną, o pats leidžiasi 
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per sodžius vaikų mokyti. Taip V. Mileišis tampa ilga
mečiu kaimo daraktoriumi, dažnai moko veltui.

1916 m. Miciūnuose pas Stažoką, vėliau pas K. Meškį 
jis įsteigia lietuvišką mokyklą. Kitais metais pradeda 
vaikus mokyti Gervėčiuose; turi 45 mokinius. Buvę jo 
mokiniai prisimena, kad ne kartą, uždavęs pamoką Miciū
nuose, skriste skrisdavęs pas gervėtiškius. O rašyti kar
tais tekdavę net ant sienos anglimi ir nutrinti sausu sku
duru. 1918 m. dirba Čekuose, Joniškyje jau kaip oficialus 
mokytojas. 1919 m. mokytojauja Galčiūnuose, turėdamas 
teisę mokyti lietuviškai ir lenkiškai. Čia turėjęs net 78 
mokinius.

Lenkijos valdžiai pradėjus varžyti lietuviškas mokyk
las, jis aktyvus „Ryto" draugijos mokytojų talkininkas: 
išvežioja juos po kaimus, rūpinasi patalpomis, padeda 
organizuoti mokyklas Rimdžiūnuose, Giriose, o pats 
1921 m. moko 44 Gaigalių kaimo vaikus. 1924 m. Varoio- 
nyse valdžia už lietuviškas mokyklas teisė aštuonis „Ry
to" draugijos mokytojus. Tarp jų ir V. Mileišį bei Ger
vėčių draugijos pirmininką J. Jušką. Po šito įvykio 
V. Mileišis mokytojauti nebegrįžo greičiausiai dėl to, kad 
atsirado geriau pasirengusių mokytojų, nors, kaip prisi
mena V. Mileišio mokiniai, jis šiam darbui tikęs, mokėjęs 
su vaikais bendrauti.

Nors nebemokytojavo, bet jo būdavę pilna visur, tik
tai ne namie. Jis būdavo ten, kur trūko žmonių, kur rei
kėjo nuo pat pradžios viską pradėti: Gervėčiuose padeda 
organizuoti kooperatyvą ir pieninę, rengia vakarėlius, 
ilgus metus pirmininkauja ūkio draugijai. Čia jis rašti
ninkas Varnionyse, čia tarnauja pašte ar pieninėje, dirba 
ūkvedžiu. V. Mileišis gerai mokėjo rašyti ir skaityti lietu
viškai, rusiškai ir lenkiškai, šiek tiek vokiškai ir lotyniš
kai, tad buvo nepamainomas žmogus tvarkant reikalus 
su valdžia.

Ilgus metus, kol mažai buvo raštingo jaunimo, jis rašė 
žmonėms laiškus, prašymus, pareiškimus. Po Antrojo pa
saulinio karo jis, jau nebejaunas žmogus, nenurimsta: 
dirba ūkvedžiu Bukiškėse, Dotnuvoje. Senatvėje eidavęs 
langų stiklinti.

V. Mileišis — savita asmenybė, plačių interesų žmo
gus, tad kartais pasielgdavo taip, kad kaimynai nesupras
dami tiktai pečiais traukydavo. Tai, kas, žemdirbio su
pratimu, buvo itin svarbu, jam tebuvo nereikšminga 
smulkmena. Štai 1919 m. V. Mileišis iš Vilniaus parsiga-
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bena lietuvišką trupę, kurioje buvo vilniečiai aktoriai 
Kauza ir Uždavinys. „Kad padengti išlaidas šio vakarėlio, 
turėjau parduoti paskutinę ožką ir likti su vaikais be 
pieno, ką gali paliudyti Edvardas Ivanickas",— rašo jis.

Kai „Ryto" draugija steigė Miciūnuose mokyklą, 
V. Mileišis nedvejodamas pardavė karvę, atpirko iš bro
lio namus, sodą ir perdavė mokyklai. (Vėliau galbūt jam 
buvo atlyginta.)

1927 m. mirus J. Basanavičiui, V. Mileišis su J. Juška 
iš Gervėčių važiuoja į laidotuves ir veža vainiką nuo apy
linkės žmonių. Išlaidas apmoka pats V. Mileišis.

Pinigai jam tebuvo priemonė savo visuomeniniams 
siekiams įgyvendinti, todėl jis lengvai skolindavosi ir 
kartais pamiršdavo grąžinti.

Kaip žmonės sako, nors prastą darbą nelabai mėgęs, 
tačiau nedidelį savo ūkelį (6, vėliau 8 ha) tvarkė pavyz
dingai, tardavosi su agronomais. 1929 m. pirmasis išsikėlė 
į vienkiemį ir kitus ragino keltis, už tai ne kartą buvo 
peikiamas, ypač moterų. Turėjęs nemažą gyvulių ūkį: 
laikydavęs keturias karves ir vieną arklį. Dirbę pas jį 
žmonės prisimena V. Mileišį buvus gerą žmogų, tiktai 
savotišką, nesuprantamą: kur ėjęs, kur buvęs, vis su 
knyga.

Jo žmonai gyventi ūkyje su penketu vaikų nebuvo 
lengva. Ji visus šeimos rūpesčius nešė ant savo pečių. 
Tėvas turėjęs autoritetą tarp vaikų. Jis sakydavęs, kad 
geras žmogus be drausmės neužauga, tačiau vaikų ne
bandęs, užtekdavę į kurį nors tik žvilgtelėti, o tas' jau 
žinojęs, ką reikia daryti. Tėvo žodis buvęs tvirtas ir ne
atšaukiamas. Darbą versdavęs gerai atlikti ir mėgdavęs 
pažymiais vertinti. Jei vaikas ką blogai padarydavo, va
rydavo iš naujo dirbti. Nors dėl įvairių visuomenės rei
kalų ir ūkio naujovių V. Mileišis turėjo skolų bankuose, 
visus vaikus ragino mokytis. Ko pats negalėjo pasiekti, 
stengėsi duoti vaikams. Tai bene pirmoji tokia šeima 
Gervėčių apylinkėje, kur bemaž visi vaikai yra mokyti: 
sūnūs baigę aukštąsias mokyklas, o duktė Anastazija 
Mileišytė-Subačiuvienė yra pirmoji Gervėčių moteris, bai
gusi aukštąją mokyklą — Dotnuvos žemės ūkio akade
miją. Duktė Zosė Gulbinąvičienė baigė Antavilių žemės 
ūkio mokyklą ir tėvo noru liko gyventi ūkyje. Ją tėvas 
raginęs išmokti austi ir verpti, nes motina šių darbų ne
mokėjusi. V. Mileišis neskyręs dukterims didelių kraičių, 
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geriau stengęsis jas išmokslinti. Šeimoje kalbėję lietuviš
kai ir baltarusiškai.

V. Mileišis namuose turėjo daug knygų, prenumeruo
davo laikraščių, pats daug skaitė, domėjosi, kas pasauly 
vyksta. Jo namuose dažną vakarą susirinkdavę vyrų, ku
rie čia garsiai skaitydavę, aptardavę įvykius. V. Mileišis 
mėgęs eilėraščius ir nepraleisdavęs progos ką nors pade
klamuoti. Pats yra bandęs scenos vaizdelius ir eiles rašyti. 
Jis mėgęs jaunimą, noriai pasakodavęs įvairius apylinkės 
atsitikimus, pats padainuodavęs liaudies dainų ir kitų 
pasiklausydavęs. Gražiai grojęs smuiku.

V. Mileišis buvo neaukšto ūgio, žydrų akių, tvirtai 
sudėtas žmogus. Visą gyvenimą beveik nebuvo sirgęs. 
Ir žiemą, ir vasarą prausdavosi šaltu vandeniu, kartais 
ledą prasikirtęs. Iki pat mirties nebijojo sniegu kūną 
įsitrinti. Ne vieną šalto vandens kaušą yra užpylęs ir 
anūkams, kad sveikesni augtų. Mažiesiems nupindavęs 
karklų lopšelį, kad vėjas laisvai praeitų. Vaikų neduo
davęs prausti muilu, tik šaltinio vandeniu. Svaigalų ne
gėręs, jaunystėje rūkęs, o vėliau ir rūkyti metęs. Buvęs 
labai eiklus. Pėsčias, žingsniu nėjo, vis lėkte lėkė,— 
pasakoja žmonės.

Jo apdaras skyrėsi nuo kitų. Vilkėjo tiktai paties pa
sisiūtus drabužius: baltos drobės kelnes ir marškinius, 
perrištus juosta. Rudenį ar žiemą nešiojo milo sermėgą 
su juodo aksomo apvadais apie apykaklę ir kišenes. To
kia sermėga vilkėjęs iki pat mirties.

Labai mylėjęs mišką, gyvulius, gėles. Gyvulių nieka
da nemušęs, ant jų nešaukdavęs. Arklį ir karves vadinęs 
gražiais vardais. Mileišiai daug augindavę gėlių. Vaclovas 
grožio ieškojo visur. Mėgdavęs, kad valgant būtų užtiesta 
švari staltiesė, gėlė pastatyta.

Mirė V. Mileišis 1961 m. kovo 15 d. Miciūnuose; ten 
ir palaidotas senuose kapuose.

Po žmogaus mirties gyvena jo darbai, tik visuome
nininko darbai greičiau užmirštami. Panašiai atsitiko ir su 
kaimo šviesuoliu, beveik savamoksliu Vaclovu Mileišiu, 
kurio gyvenimą ir veiklą teprisimena senieji kaimo žmo
nės. O jų atsiminimai neretai nudažyti subjektyviomis 
spalvomis.
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GERVĖČIAI TARYBŲ VALDŽIOS METAIS

BIRUTĖ POVILIONIENĖ, VALĖ KAVALIAUSKIENĖ

Tarybų valdžios metais Gervėčių apylinkių žmonės — 
lietuviai, baltarusiai ir lenkai — yra vieno iš stambiausių 
Baltarusijos TSR ūkių — Astravo rajono „Tėvynės" kol
ūkio nariai. Gervėčiai — šio ūkio centrinė gyvenvietė ir 
vienas iš pagrindinių gamybinių centrų. Į ūkio teritoriją 
dar įeina Galčiūnų, Gudininkų, Gaigalių, Mockų, Miciūnų, 
Jaciūnų, Čekų, Šveilionių gyvenvietės bei gamybiniai 
centrai.

Žemės ūkio darbininkų materialinė bei kultūrinė gero
vė glaudžiai susijusi su valstybės bei ūkių ekonomikos 
išsivystymu, savo ruožtu priklausančiu nuo objektyvių 
gamybos sąlygų ir gamybos organizavimo lygio.

„Tėvynės" kolūkis įsikūrė 1948 m. Nuo įsikūrimo iki 
šių dienų labai pasikeitė ūkininkavimo sąlygos — jis ne 
kartą buvo jungiamas su kitais ir stambinamas, keitėsi 
valstybės ir ūkio ekonominiai ryšiai, ūkio gamybos orga
nizavimas. Per tą laiką labai pakito ūkio ekonomika, 
žmonių darbo bei gyvenimo sąlygos. Dabar — tai vienas 
iš ekonomiškai tvirčiausių ne tik rajono, bet ir Gardino 
srities ūkių. Pastaruoju metu ūkis turi 8440 ha žemės; 
daugiau kaip 6600 ha užima žemės ūkio naudmenos, iš 
kurių 4565 ha ariamos, 449 ha pievų, 1594 ha ganyklų. 
Ūkis turi ir 378 ha miško. „Tėvynės" kolūkio žemės yra 
vidutinio derlingumo. Tai velėniniai jauriniai, vietomis 
užmirkę priesmėlio lygumų dirvožemiai, kurių ūkinė ver
tė būdinga daugeliui Baltarusijos TSR dirvožemių. Ūkyje 
yra arti 800 kiemų, kuriuose gyvena apie 1500 gyventojų; 
iš jų 620 darbingo amžiaus (t. y. 16—55 m. moterys bei 
16—60 m. vyrai) kolūkiečių. Vienam darbingam kolūkie- 
čiui tenka 7,5 ha žemės ūkio naudmenų. Tai kiek didesnis 
negu vidutinis darbo jėgos lygis respublikoje. Taigi „Tė
vynės" kolūkio gamybos sąlygos apytikriai atitinka vi
dutines respublikos sąlygas.

Tačiau gamybos ir ekonominio išsivystymo rodikliai 
šiame ūkyje yra aukštesni už respublikos vidurkį. Vadi
nasi, geresnis gamybos bei darbo organizavimas padeda 
geriau panaudoti turimus resursus ūkio ekonomikai vys
tyti. Tiesa, ženklesnių laimėjimų šiame ūkyje pasiekta 
tik pastaraisiais metais.

Valstybės pagalba — geresnis planavimas, tobulesnė 
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žemės ūkio produktų supirkimo kainų sistema, geresnis 
gamybinis techninis aptarnavimas, kreditai bei kitos prie
monės— nulėmė, kad „Tėvynės" kolūkyje pamažu buvo 
stiprinama materialinė techninė bazė, sausinamos bei drė
kinamos žemės, tvarkomi laukai, įsigyjama vis daugiau 
sudėtingos technikos, gerinama žemdirbystės kultūra, 
statomi gamybiniai ir gyvenamieji pastatai.

Ženkliausią paramą ūkiams valstybė teikia vykdyda
ma žemių melioravimo darbus — įrengdama sausinimo ir 
drėkinimo sistemas, o pastaruoju metu ir tiesdama kelius, 
įrengdama želdinių laukus, -tvarkydama gamybinių centrų 
bei gyvenviečių aplinką. Ūkyje jau nusausinta didžioji 
dalis pernelyg drėgnų žemių. Nusausinti plotai užima 
1480 ha plotą. Be to, 829 ha plote įrengtos drėkinimo sis
temos. Sukultūrinta daug pievų ir ganyklų. Ūkis palyginti 
nemažai turi technikos. 1986 m. energetiniai galingumai 
čia viršijo 21 tūkst. AJ. Vien etaloninių traktorių buvo 
108, javų kombainų — 33. Ūkyje daug ir kitos sudėtingos 
technikos. Žemės ūkio naudmenų ploto vienetui 
„Tėvynėje" technikos tenka daugiau negu vidutiniškai 
respublikoje (žr. lentelę). Tai padeda anksčiau baigti dar
bus, sumažinti derliaus nuostolius. Daug dėmesio skiriama 
trąšų kaupimui bei tręšimo sistemos tobulinimui, derlin
gesnių augalų veislių diegimui.

kultūrų derliai. Antai 1987 m. vidutinis javų derlius buvo 
48,3 cnt iš ha, miežių prikulta 60 cnt iš ha, o atskiruose 
plotuose — 80 cnt iš ha. 20 ha plote išauginta vidutiniškai 
po 57 cnt rugių iš ha. Didelį javų derlių sudoroti labai) 
padėjo galingi javų kombainai „Donas". Nors ūkis turi

Techninio lygio rodikliai

„Tėvynės" kolūkis
Vidutiniškai 
Baltarusijos 
TSR kolūkiai 
1985 m.1965 m. 1985 m.

Tenka 100 ha žemės ūkio naud
menų:

1. Žemės ūkio paskirties pagrindinių 
priemonių vertės, tūkst. rb 26,6 172,3 149,5

2. Energetinių galingumų, AJ 104,3 320,4 320,6
3. Etaloninių traktorių, vnt. 0,4 1,6 1,2
4. 100 ha javų pasėlių tenka kom

bainų, vnt. 0,4 1,4 1,3

Todėl ūkyje vis geresni ir stabilesni visų auginamų
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nemažai ir kitų javų kombainų, tačiau be šių galiūnų jam 
jau sunku išsiversti. „Donai“ ūkyje dirbo 2—3 kartus na
šiau už kitus ir prikūlė per pjūtį kiekvienas net po 9141 
grūdų.

Geri ir kitų kultūrų derliai: bulvių derlingumas siekė 
220 cnt iš ha, linų — 7,5, pašarinių šakniavaisių — 500— 
600 cnt. Gerai želia kolūkio pievos ir ganyklos, iš kurių 
žolės paruošiama pakankamai žaliųjų pašarų, šienainio, 
siloso, šieno. Todėl ūkio gyvuliams beveik užtenka savo 
pašarų. 1986 m. iš 1 ha žemės ūkio naudmenų buvo pa
ruošta vidutiniškai 27,3 cnt pašarų, o tuo tarpu viduti
niškai respublikoje — 22,4 cnt.

Turėdamas didelius kultūrinių pievų ir ganyklų plotus, 
ūkis pasuko siauresniu gyvulininkystės specializavimo 
keliu, t. y. mėsos gamybos kryptimi. Tam ūkis pritaikė 
ir savo materialinę techninę bazę. Visuose gamybiniuose 
centruose pastatytos didelės (400—500 vietų per metus) 
galvijų penėjimo fermos, o Gervėčių gamybiniame centre 
pastatytas 5000 vietų galvijų penėjimo kompleksas, kuris 
artimiausiais metais dar bus plečiamas. Tai — didelė gy
vulininkystės įmonė, kurioje penimas galvijų prieauglis 
ir iš kitų rajono ūkių. Šioje įmonėje visi darbai yra me
chanizuoti, o kai kurie ir automatizuoti. Ir kitose gyvu
lininkystės fermose daugelis darbų yra mechanizuota. 
Ūkyje diegiamos pažangios darbo organizavimo formos, 
brigadinė bei šeimyninė ranga. Ypač populiari šeimyninė 
ranga. Šeimyninės rangos būdu darbas organizuojamas 
galvijų penėjimo komplekse. Čia dirba 10 šeimų, kurios 
pasiekia gerų gamybinių bei ekonominių rodiklių: gero 
galvijų priesvorio, mažesnių darbo sąnaudų produkcijos 
vienetui pagaminti. Sumaniai tvarkant galvijininkystę, 
1986 m. 100 ha žemės ūkio naudmenų čia buvo pagamin
ta 186 cnt mėsos (gyv. svoris), t. y. 2,2 karto viršytas 
respublikos vidurkis.

Ūkis yra pasiekęs gerų ne tik gamybinių, bet ir eko
nominių laimėjimų. Gerai sutvarkyta ūkių ekonomika — 
tai pats geriausias būdas toliau plėtoti gamybą, kelti kol
ūkiečių materialinę bei kultūrinę gerovę. Todėl ūkyje 
ieškoma gamybos rentabilumo didinimo būdų. Pirmiausia 
čia imtasi plėsti pelningesnes ūkio šakas. Tai — galvi- 
jininkystė, bulvių bei linų auginimas. Turint savo pašarų, 
esant geresniam darbo organizavimui bei didesniam dar
bo našumui, čia pigiau negu vidutiniškai respublikoje 
gaminama galvijų mėsa, pienas. Antai 1986 m. 1 cnt
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galvijienos gauti „Tėvynės“ kolūkyje buvo išleista 189 rb, 
pieno — 31 rb, o vidutiniškai respublikoje atitinkamai 
258 ir 32 rb. „Tėvynėje" pigesni grūdai ir pašarai. Be 
to, ūkyje plečiami ir pagalbiniai verslai, kurie ypač 
pelningi. Esant ekonomiškesnei gamybai, čia pasiek
tas didesnis gamybos rentabilumas. Vidutiniškai respub
likoje 1986 m. iš 1 ha žemės ūkio naudmenų buvo gauta 
177 rb, o „Tėvynės" kolūkyje — 376 rb, gamybos renta
bilumas sudarė atitinkamai 25,5 ir 35%. Taigi „Tėvynės" 
kolūkyje yra palyginti didesnės gamybos plėtojimo gali
mybės ir geresnės kolūkiečių gyvenimo sąlygos. Supro
jektuota ir jau statoma nemažai gamybinių ir socialinės 
paskirties pastatų. Kadangi ūkyje dar labai trūksta san
dėlių, tai statomos grūdų ir bulvių saugyklos, mineralinių 
trąšų sandėliai, technikos kiemas, tiesiami keliai. Sie ob
jektai padės išsaugoti derlių, tausoti trąšas, techniką bei 
kitus resursus. Apie šių objektų reikšmę ūkio ekonomi
kai byloja kelių sutvarkymo pavyzdys. Ilgą laiką buvo 
blogi keliai. Pablogėjus orams ir pažliugus dirvoms bei 
keliams, didelėje ūkio teritorijoje buvo sunku transpor
tuoti krovinius, organizuoti darbą. Kroviniams transpor
tuoti reikėdavo apie 3 kartus didesnių kuro sąnaudų negu 
normaliomis sąlygomis, greičiau susidėvėdavo technika. 
Todėl ūkis pasistengė sutvarkyti kelius. Buvo išasfaltuota 
apie 5 km kelių, be to, daug kur nutiesti žvyrkeliai. Taip 
buvo išspręsta susisiekimo problema ir pašalinta svarbiau
sia nuostolingos gamybos priežastis.

Tačiau ūkis dar nepasiekė svaresnių laimėjimų gerin
damas kolūkiečių gyvenimo sąlygas. Tokias išvadas ga
lima padaryti atidžiau pasižvalgius po centrinę Gervėčių 
gyvenvietę, panagrinėjus kolūkiečių materialinio bei kul
tūrinio gyvenimo sąlygas.

Gervėčiai, kaip didelio „Tėvynės" kolūkio centrinė 
gyvenvietė, turėtų reprezentuoti visą ūkį ne tik ekono
miniu, bet ir kultūriniu bei socialiniu atžvilgiu gražiai 
sutvarkyta aplinka, kultūrinės veiklos iniciatyva, kolūkie
čių gerovės išraiška, gražiomis sodybomis ir t. t. Ūkyje 
dar daug kas darytina. Spręsdama pirmiausia ekonomi
nius klausimus, ūkio vadovybė į antrą vietą nukėlė so
cialinių klausimų sprendimą, ypač kultūrinės veiklos ir 
tvarkingos aplinkos problemas.

Pagrindinį dėmesį iki pastarųjų metų ūkis skyrė dar
buotojų materialiniam ir moraliniam skatinimui. Pasiekęs 
gerą ekonominę padėtį, „Tėvynės" kolūkis garantuoja
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gana didelį užmokestį už atliktą darbą. 1986 m. vidutinis 
kolūkiečių darbo dienos užmokestis „Tėvynės" kolūkyje 
siekė 9,4 rb, o tuo tarpu Baltarusijos kolūkiuose 1986 m. 
buvo tik 8,1 rb. Darbo užmokestis ūkyje diferencijuoja
mas pagal darbo pobūdį ir darbininko kvalifikaciją. Ūky
je geriausiai vertinamas vadovaujančių darbuotojų, spe
cialistų darbas. Žemiau vidurkio mokama dirbantiems 
nekvalifikuotą, pagalbinį darbą.

Greta materialinio kolūkiečių darbinio aktyvumo ska
tinimo, ūkyje taikomas ir moralinis jų skatinimas už aukš
tus gamybinius rodiklius. Ūkyje yra „Liaudies šlovės kny
ga", į kurią įrašyta nemažai kolūkiečių — darbo pirmūnų, 
apdovanotų ordinais, medaliais, garbės ženklais, Baltaru
sijos TSR Aukščiausiosios Tarybos garbės raštais ir pan. 
Nusipelniusių kolūkiečių sąrašas gana ilgas. Tarp jų gy
vulininkystės darbuotojas A. Kosačas, apdovanotas Le
nino ir Darbo raudonosios žvaigždės ordinais, kombaini
ninkai S. Macko ir A. Sidorenka bei daug vairuotojų, 
apdovanotų Garbės ženklo ordinais. Įrašytos į šlovės kny
gą ir lietuvės — I. Varnienė ir J. Maslauskaitė. Nusipel
nęs kolūkietis, daug metų vadovavęs ūkiui, dabar pensi
ninkas, turintis nemažai apdovanojimų, A. Goločiajevas. 
Nusipelniusių ir apdovanotų kolūkiečių sąrašas kasmet 
ilgėja. „Tėvynės" kolūkis už gerus gamybos rezultatus 
ir produktų pardavimą valstybei 1978 m. buvo apdova
notas TSKP CK, VPSCT ir VLKJS CK pereinamąja Rau
donąja vėliava ir įrašytas į Visasąjunginės liaudies ūkio 
pasiekimų parodos Garbės lentą.

Moralinis žmonių skatinimas ir didelis darbo užmo
kestis lemia ūkio darbo jėgos stabilumą, tačiau dabar to 
jau neužtenka — reikia spręsti socialines problemas. Daž
nai daugumas jaunuolių, išvykę iš ūkio mokytis, į jį ne
begrįžta. Lyginant 1986 m. su 1985 m., pasirodė, kad per 
vienerius metus darbininkų skaičius ūkyje sumažėjo net 
3,4%.

Ūkis, supratęs šios problemos padarinius, pastaraisiais 
metais ryžtingiau ir sparčiau pradėjo spręsti socialines 
problemas. Pastatyta keletas namų ūkio lėšomis specia
listams, statomas 90 vietų vaikų darželis, kultūros namai, 
projektuojamas prekybos centras, numatyta pastatyti dar
buotojų šlovės muziejų ir daug kitų buitinių pastatų.

Socialinių klausimų sprendimo pagrindą sudaro pa
grindiniai negamybiniai fondai. Iki šiol jie ūkyje buvo 
maži, nesudarė nė 10% visų pagrindinių fondų, o 1 ha 
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žemės ūkio naudmenų jų tenka tik 200 rb. Tačiau, kaip 
jau buvo pažymėta, pastaraisiais metais ūkis pradėjo dau
giau rūpintis socialinio pobūdžio pastatų statyba, kultū
rinių bei buitinių sąlygų gerinimu, ir artimiausiu laiku 
padėtis turėtų pagerėti.

Nemaža papildomų pajamų kolūkiečiai gauna iš visuo
meninių vartojimo fondų. Kolūkiečiams skiriami nemo
kami sanatoriniai, turistiniai kelialapiai, mokamos pen
sijos. Su kolūkio stipendija mokosi 8 kolūkiečių vaikai.

Didėjant grynosioms pajamoms, didėja atskaitymai 
kultūros ir buities reikalams, kolūkiečių namų statybai ir 
materialinei pagalbai bei materialiniam skatinimui. 
1986 m. socialinėms bei kultūrinėms reikmėms skirta 
5,4%, o materialiniam skatinimui—10% pelno. Ūkis sta
to gyvenamuosius namus savo lėšomis ir parduoda juos 
kolūkiečiams už atitinkamą sumą išsimokėtinai. Patiems 
kolūkiečiams statantis gyvenamuosius namus, 50% reika
lingų lėšų padengia ūkis.

Nemaži socialiniai poslinkiai būdingi ir pačiam dar
bui, jo organizavimui, darbuotojų struktūrai. Geriau spe
cializuojant ir koncentruojant pagrindinę gamybą, dau
gėja mechanizuotų darbų, kinta pats darbo pobūdis ir jo 
organizavimas. Mechanizuotam darbui atlikti reikia di
desnio patyrimo, kvalifikacijos, operatyvaus vadovavimo 
ir mažiau fizinių jėgų. Tam ypač padeda ūkio dispečeri
nė tarnyba. Darbas ir gamybos organizavimas ūkyje įgau
na pramoninį pobūdį, patrauklesnį jaunimui, todėl ir rei
kia, kad jį dirbtų jauni žmonės, turintys specialybę. Ne
kvalifikuoto darbo mažėja. Vadinasi, keičiasi darbo jėgos 
struktūra.

Gamybos mechanizavimas, platus statybų mastas ati
tinkamai padidino specialistų, mechanizatorių, kvalifikuo
tos darbo jėgos lyginamąjį svorį ūkio darbuotojų struk
tūroje. Techniškų specialybių darbuotojai (mechanizato
riai, inžinieriai, vairuotojai, elektrikai ir kt.) pastaruoju 
metu sudaro apie ketvirtadalį visų ūkyje dirbančių žmo
nių. Išaugo ir kitų sričių, gamybos šakų specialistų, lau
kininkystės, gyvulininkystės brigadų, fermų vadovų skai
čius (iki 4—5% visų darbuotojų). Ši aukštos kvalifikaci
jos specialistų grandis turi dideles galimybes ne tik di
dinti gamybą, bet ir aktyvinti kultūrinį bei politinį ūkio 
gyvenimą.

Daugėjant augalininkystės mechanizuotų darbų, ma
žėja šios šakos darbininkų skaičius. Dalis laukininkystės 
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darbininkų tampa pagalbiniais darbininkais, aptarnauja 
mechanizmus arba dirba kitose žemės ūkio šakose. Ta
čiau laukininkystės darbininkų skaičius dar gana dide
lis— sudaro beveik 36% visų ūkyje dirbančių žmonių.

Gyvulininkystėje dirba 16—17% darbininkų. Siaura 
specializacija stambiuose galvijų kompleksuose leidžia pa
siekti aukštus gamybinius rodiklius su minimaliais darbo 
resursais.

Nemažą grynųjų pajamų dalį ūkiui duodančioje pa
galbinėje gamyboje dirba 6—7% kolūkiečių.

Gana geras užmokestis už darbą bei pajamos iš asme
ninio pagalbinio ūkio sudaro sąlygas kolūkiečiams pasi
turimai gyventi. Todėl jų butuose vis daugiau naujų bal
dų, radijo aparatų, televizorių, šaldytuvų, skalbimo ma
šinų. Kolūkiečiai vis daugiau nusiperka dviračių, moto
ciklų, lengvųjų mašinų.

Be materialinės gerovės, ne mažiau svarbu turtinti 
kaimo žmonių kultūrinį-dvasinį gyvenimą. Gervėčių gy
venvietėje dabar dar mažai kultūrinių įstaigų. Kultūros 
namų ir bibliotekos patalpos senos, blogai įrengtos. Visą 
kultūrinį darbą šiuo metu organizuoja Gervėčių vidurinė 
mokykla, jos mokytojai bei visuomeninės organizacijos.

Gervėčių vidurinė mokykla dar 1961 m. persikėlė į 
naujas patalpas '. Mokykla turi neblogą mokomąją ba
zę — vaizdinių priemonių, garso įrašymo ir kitų techni
nių aparatų. Mokykloje įdiegta kabinetinė mokymo sis
tema. Šios mokyklos mokinių profesinės orientacijos 
kryptis — žemės ūkio profesijos. Vaikams sudarytos ge
ros materialinės sąlygos. Jie valgo mokyklos valgykloje. 
Iš namų į mokyklą ir atgal mokiniai vežiojami reisiniais 
autobusais ar paties ūkio transportu. Prie mokyklos yra 
30 vietų internatas mokiniams, gyvenantiems tolimesniuo
se kaimuose. Mokiniams reikalinga materialinė parama 
reguliariai teikiama iš visuomeninio mokymo fondo. Jie 
nemokamai maitinami, aprūpinami vadovėliais ir rašymo 
priemonėmis, mokykline uniforma, avalyne. Atsižvel
giant į vietinių gyventojų pageidavimus, vaikai čia mo
komi rusų, lietuvių ir baltarusių kalbomis. Daugelis Ger
vėčių vidurinės mokyklos mokinių stoja mokytis į Lietu
vos, Baltarusijos ir kitų sąjunginių respublikų aukštąsias 
mokyklas ir technikumus. Dalis jaunimo, baigusio moks-

’ Duomenis apie mokyklą pateikė Gervėčių vid. mokyklos direkto
rius Eduardas Petkevičius 1972 m.
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lūs, grįžta į ūkį. Mokyklos mokytojai, visuomeninės or
ganizacijos dažnai rengia meno saviveiklos koncertus 
kolūkiečiams. Koncertų programose — lietuvių, rusų ir 
baltarusių liaudies dainos ir šokiai. Čia ne kartą yra 
koncertavę Baltarusijos bei Lietuvos menininkai, savi
veiklininkai. Koncertai virsta tikra čia gyvenančių žmo
nių švente. Užbaigus kultūros namų statybą, susidarys 
geresnės sąlygos suburti ūkio darbuotojus, ypač jaunimą, 
praturtinti jų laisvalaikį įdomesniais renginiais, ugdyti 
jų dvasinį pasaulį, ekonominę bei ekologinę kultūrą, 
plėsti akiratį bei stiprinti meilę gimtajam kraštui.



BUITIS

DERLIAUS NUĖMIMAS IR KŪLIMAS

VACYS MILIUS

Šio straipsnelio tikslas — apibendrinti per kraštotyri
ninkų ekspediciją autoriaus surinktus duomenis apie 
XIX a. pabaigos ir XX a. pirmosios pusės gervėtiškių 
derliaus nuėmimo ir kūlimo įrankius, nustatyti tikslesnį 
laiką, kada išnyko atskiri įrankių tipai arba pasirodė 
nauji.

Derliaus nuėmimas. Iki kolektyvizacijos ir pirmaisiais 
kolūkinio gyvenimo metais gervėtiškiai rugius kirsdavo 
fabrikiniais ar vietos kalvių kaltais pjautuvais. Jie turėjo 
dančiukus. Kai pjautuvai atšipdavo, nešdavo paaštrinti 
kalviams, už tai atsiteisdavo pinigais. Kai kurie valstie
čiai šio amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje rugius jau 
buvo pradėję pjauti dalgiais (dalgė). Vasarojus trečiaja
me dešimtmetyje dar buvo pjaunamas pjautuvais, vė
liau — dalgiais.

Dalgiakotis buvo daromas iš eglaitės, beržiuko ar epu- 
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šaitės. Jis turi vieną rankeną, išlenktą iš karklo ar laz
dyno. Dalgis prie dalgiakočio pritvirtinamas geležine 
grandele ir užkalamas klyneliu. Kai dalgiu pjaunami ru
giai ir vasarojus, prie dalgiakočio pritvirtinamas lankelis 
ar dviražė šakutė (jiems pritvirtinti dalgiakotyje išgręžta 
skylutė). Tarpas tarp lankelio ir dalgiakočio buvo užri
šamas drobės gabalu, kad javai gražiau sugultų į pra
dalges. Rugių pradalgė guldoma ant dar nesupjautų javų, 
o vasarojaus — ant ražienos. Grikiai šio amžiaus pradžio
je buvo raunami rankomis, vėliau — pjaunami pjautuvais 
ir dalgiais. Dabar rugiai kertami mašinomis.

Pustykles gervėtiškiai pasidarydavo iš upėje ar žemė
je rasto ąžuolo. Ilgai gulėjęs, toks ąžuolo gabalas jau bū
davo pajuodęs. Pustyklėje buvo padaroma akučių ar lan
guotų griovelių, kad smėlis geriau priliptų. Paprastai į 
lauką žmonės nešdavosi puodelį su vandeniu ir smėliu. 
Kartais paaugliai papustydavo ir laukuose rastu akmeniu. 
Tačiau senieji gervėtiškiai, jaunose dienose pradėję pjau
ti, dalgius pustydavo lietinėmis pirktinėmis pustyklėmis. 
Jų atnešdavo po kaimus keliaują pirkliai. Pjovėjai pus
tyklę nešiodavosi kelnių kišenėje arba už diržo užsikišę, 
kai kurie ją laikydavo dešinėje rankoje kartu su dalgio 
rankena.

Šio amžiaus pradžioje bobelės dalgiui plakti (tinti) bu
vo kvadratinės, o vėliau paplito siaurosios. Tačiau kai 
kurie valstiečiai ir septintajame dešimtmetyje tebeplakė 
ant plačiųjų. Plačiosios bobelės uodegaitė buvo įkalama 
į kaladę, kur išgręžta skylutė. Plakdamas dalgį, pjovėjas 
dalgiakotį prisirišdavo prie klėties grebėsto virvute su 
gale pasietu akmenuku ar geležies gabalu. Plakdavo atsi
sėdęs ant prieklėčio krašto. Šio amžiaus pradžioje dalgį 
pjovėjai išplakdavo namuose, vėliau bobelę įtvirtindavo 
į basliuką, nusinešdavo į lauką ir plakdavo ten stati. Am
žiaus pradžioje tiek bobeles, tiek kūjelius nukaldavo vie
tos kalviai.

Vieni gervėtiškiai grėblius patys pasidarydavo, kiti 
nusipirkdavo gretimų miestelių turguose. Grėbliakotis 
(grėblakotis) buvo daromas iš lazdyno ar eglaitės, galva 
(šiekštas) — iš beržo, dantys (jų 12—14) — iš ąžuolo. 
Grėbliakotis skeltas, pastaraisiais šio amžiaus dešimtme
čiais vieta ties išsišakojimu buvo perkalama vinute ar 
aplenkiama skardos žiedeliu, kad toliau neskiltų.

Rugiu gubos (kupkelės) buvo sustatomos iš 10 pėdų. 
Pirma suremiami trys pėdai, šeši apstatomi aplink, o de
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šimtasis uždedamas ant viršaus kambliais aukštyn — tai 
kepurė (5 nuotr.).

Vasarojus buvo surenkamas į pėdus, jie surišami iš 
namų atsineštais ruginių šiaudų ryšiais. Pėdai buvo sta
tomi dviem būdais: gubelėmis (kupkelėmis) ir eilėmis 
(stirtomis). Gubelė statoma iš keturių pėdų, o penktasis 
paguldomas ant viršaus. Antruoju būdu po du pėdus su
statydavo į eilę, o ant viršaus suguldydavo dar vieną 
eilę. Grikius suspausdavo į mažus pėdelius (čiubelius) ir 
sustatydavo į eilę, jų rišti nereikėjo.

Šieno kupetos (kūgeliai) būdavo kraunamos apvalios. 
Balotose pievose kraunami dideli, irgi apvalūs kūgiai, 
žiemą parvežami į namus. Tiek į kupetas, tiek į kūgius 
šienas buvo kraunamas grėbliu ir ranka sudarytais plekais 
(plostais), o trečiajame dešimtmetyje'—ir šakėmis. Kū
giai buvo aukšti, tad vienas žmogus stovėdavo ant kūgio, 
o kitas šieną paduodavo. I vežimą šieną irgi kraudavo 
plostais.

Kūlimas. Greitosiomis kuldami rugius sėklai, du pėdų 
šonus apdaužydavo spragilu ant kluono grendymo (klo
jimo ’), paskui pėdus sukraudavo į tarpupėdžius, o galu
tinai juos iškuldavo kartu su visais javais. Didesnė šeima 
ir sėklai išsyk švariai iškuldavo. Šio amžiaus pradžioje 
ir rugius, ir vasarojų gervėtiškiai kuldavo spragilais, vė
liau rugius spragilais kuldavo tik prireikus šiaudų sto
gams dengti.

Spragilo ilgoji dalis (keltuvė, spragilykščias) buvo da
roma iš lazdyno, apvali trumpoji dalis, vadinama buože, 
buožele,— iš beržo. Šias dalis jungdavo odinis jungas. 
Jungui sukama oda tris kartus būdavo ištepama degutu. 
Keltuvės gale išpjaunamas griovelis, o buožės plonasis ga
las iš dviejų šonų suplojamas, jame dar padaroma skylu
tė. Keltuvės griovelis aprišamas odos atraižaite, per ją 
perlenkiamas jungas, priplojamas prie buožės plokštumė- 
lių ir pririšamas irgi odos atraižaite. Jungas prie keltuvės 
pririšamas taip, kad galėtų sukiotis.

Kuldavo tiek vyrai, tiek moterys; vaikai padėdavo 
nuo 13—14 metų. Pradėdavo kulti ankstų rytmetį. Rugių 
į vieną klojimą suklodavo po 30 pėdų dviem eilėm var
pomis į vidų. Kuldami iš pradžių ryšių (raikščių) nepa
leisdavo. Kai kuldavo vienas ar dviese, pirmiausia, dau-

1 Klojimas būdavo moliu išplūkiamas, arkliai jį sumindavo, paskui 
kultuve išlygindavo.
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žydami įvairias pėdų vietas, apkuldavo vieną eilę, paskui 
apsisukdavo ir apkuldavo kitą, po to dar sykį pereidavo 
daužydami per varpas. Tada ryšius paleisdavo, perkul- 
davo, apversdavo ir dar sykį perkuldavo kiekvieną eilę. 
Kuldami dviese, eidavo greta, vienas į kitą atsisukę; 
trise — du eidavo priekiu, trečias atbulas; keturiese — du 
eidavo priekiu, du atbuli; grįždami atgal, neapsisukdavo, 
o eidavo ta pačia tvarka. Gervėtiškiai spragilais kuldavo 
dvejaip: 1) iš pečio (daužoma tiesiai), 2) atlaidžiam, atlai
dai, atlaisdydamas (vieną sykį daužiama stipriai, kitą, kiek 
pakėlus spragilą, tik tik stukteliama).

Iškūlę nunešdavo šiaudus, šluota sušluodavo grūdus 
į vidurį, grėbliu sugrėbdavo varpas ir jo apversta galva 
sustumdavo grūdus į krūvą. Jei darydavo kūlius stogams, 
tai pirma pasidėdavo ryšį, ant jo pluoštais dėdavo šiau
dus. Prieš rišdami pirma ražus pakratydavo į grendymą, 
nurinkdavo mažuosius šiaudagalius. Iki pusryčių iškul- 
davo dvi kapas pėdų, be to, dar kapoju iš šiaudų ir do
bilų supjaudavo.

Po pusryčių šeimininkas eidavo grūdų vėtyti. Vėtyda
vo vėtykle, atsisėdęs ant suoliuko. Šio amžiaus pradžioje 
dar buvo vėtoma atsisėdus ant pievoje nupjauto kupsto — 
taip minkščiau. Grūdus seikėdavo ašmainiu (asminka), 
pildavo į maišus ir nešdavo į aruodus.

Arklinės, vilktu sukamos kuliamosios mašinos Gervė
čių apylinkėse pasirodė trečiajame dešimtmetyje, tačiau 
jomis naudodavosi vienkiemių šeimininkai. Vienas Pele- 
grindos vienkiemio valstietis apie 1925 m. buvo pasidaręs 
kuliamąją (skrynią), varomą volu su dideliu horizontaliu 
ratu, kurį sukdavo vienas ar pora arklių.

Iš šios apžvalgos galima padaryti keletą išvadų.
Tradicinių žemdirbystės įrankių atskiri elementai ėmė 

kisti šio amžiaus trečiajame dešimtmetyje. Gatviniai kai
mai su vyraujančia trilauke žemdirbystės sistema bei 
maži ūkeliai lėmė tradicinių įrankių gyvavimą iki pat 
kolektyvizacij os.

Tipologiniu atžvilgiu daugelis tradicinių derliaus nu
ėmimo ir kūlimo įrankių (dalgiakotis su viena rankena, 
skeltakočiai grėbliai, spragilo buožė su skylute) yra tie 
patys kaip ir Rytų Lietuvoje.
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TALKOS IR JŲ PAPROČIAI

JONAS MARDOSA

Gervėčių apylinkėje autoriaus surinkti duomenys lei
džia aptarti būdingesnius talkų ir jų papročių bruožus, 
apžvelgti jų raidą nuo XIX a. pabaigos iki XX a. septin
tojo dešimtmečio. Tai gana įdomus talkų raidos laikotar
pis. Ekspedicijos metu Gervėčių apylinkėse talkos dar 
gyvavo, nors ir mažiau berengiamos. Tuo tarpu talkų 
papročiai, su jomis susijusios apeigos, burtai labai greitai 
kito ir iki septintojo dešimtmečio beveik išnyko.

Gervėčiuose buvo rengiamos beveik visų rūšių tal
kos— žemdirbystės, gyvulininkystės, namų statybos ir 
įvairios kitos.

Gausiausia grupė — žemdirbystės talkos, jai priklauso 
beveik pusė visų talkų: mėšlavežio, šienapjūtės, rugiapjū
tės, bulvių sodinimo ir kasimo, linamynio ir kūlimo.

Pirmoji metų talka pavasarį, prieš bulvių sodinimą, 
būdavo mėšlavežis. Tokia talka rengiama ir vasarą, 
kai reikėdavo tręšti žiemkenčių dirvą. Mėšlas laukuose 
greitai džiūsta, todėl vidutiniai ir stambesni ūkiai kvies
davo kaimynus su vežimais į talką. Tie ūkininkai, kurių 
mėžiamas laukas buvo nedidelis, be to, netoli namų, pa
jėgdavo apsidirbti patys, o jei ne — ir jiems reikėjo tal
kininkų. Į vienos dienos mėšlavežio talką (kaip ir į visas 
talkas) kviečiami daugiausia kaimynai arba netoli gyve
nantys giminaičiai. Kartais kaimynas kaimynui ateidavo 
padirbėti ir nekviestas.

Darbą pradėdavo anksti rytą. Talkininkai veždavo į 
laukus mėšlą, kratydavo jį patys namiškiai. Kratymas — 
moterų darbas. Tik blogiausiu atveju (jei moteris nega
lėdavo atsitraukti nuo mažų vaikų, sirgo ar pan.) mėšlą 
kratydavo pats šeimininkas arba pakviesta kaimynė. Už 
darbą atitalkindavo. Paprastai talkoje būdavo 2—4 veži
mai. Tiek vežimų būdavo ir pavasarį, ir vasarą. Į mėšla
vežio talką kviesdavo vyrus ir be vežimų, kada mėšlą 
reikėdavo išmesti iš tvartų. Valgydindavo talkininkus tris 
kartus per dieną, kuo geriau.

Kitas valstiečio svarbus metų darbas — šienapjūtė. 
Ji priklauso nuo gamtos sąlygų. Tad kiekvienas stengia
si, esant palankiam orui, kuo greičiau užbaigti šį darbą. 
Per šienapjūtę laisvų darbo rankų pasiūla sumažėdavo. 
Turintiems daugiau pievų valstiečiams tekdavo samdytis 
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pjovėjus. Be jų, stambesniuose ūkiuose visuomet atsiras
davo skolininkų arba turinčių atitalkinti už paramą. Šie
napjūtės talkoje dalyvaudavo 5—6 pjovėjai, ji trukdavo 
vieną dieną. Turėdamas mažiau pievų ir greičiau baigęs 
darbą, pusdienį patalkinti ateidavo ir vienas kitas kai
mynas. Taip talkindavo paprastai šienapjūtės pabaigoje.

Per šienapjūtę talkininkus šeimininkai valgydindavo 
dažniausiai keturis kartus per dieną. Anksti rytą pradė
dami darbą, pusryčius valgydavo lauke. Milcėjų kaime 
XX a. trečiajame ir ketvirtajame dešimtmetyje pusryčiams 
duodavo miltinių blynų su spirgais, pakepdavo kiaušinių. 
Pietaudavo šeimininko namuose. Pietums išvirdavo sriu
bos, mėsos, duodavo skilandžio. Atsigerdavo arbatos arba 
kavos, užkąsdami duona su sviestu, sūriu. Pavakariai — 
vėl laukuose. Atnešdavo kumpio, skilandžio, rauginto 
pieno. Vakarienė — namuose. Valgomi lengvesni patie
kalai: bulvės su raugintu pienu, agurkai. Nors tai kartu 
ir talkos pabaigtuvės, bet degtinės būdavo labai retai.

Užbaigus šienapjūtę, prasidėdavo pats rimčiausias va
saros darbas — rugiapjūtė. Rugiapjūtės talkos būdin
gos visiems Gervėčių apylinkės kaimams. Dažnai talkin
davo vieni kitiems kaimynai. Jie eidavo į talką ne per 
visą rugiapjūtę, o tik užbaigę pjauti savo rugius. Kartais 
talkininkai ateidavo ir dėl pabaigtuvių vaišių.

Turtingų ūkių talkos būdavo mokamos, valstiečiai, pa
kviesti į talką, užsidirbdavo ir pinigų. Stambių ūkių tal
kose būdavo išlaikomos darbo tradicijos — pradėtuvės, 
pabaigtuvės. Per pabaigtuves talkininkai, be kita ko, lauk
davo gerų vaišių. Kartais tokiuose ūkiuose įteikėjai, įtei
kusiai šeimininkui pabaigtuvių vainiką, atlygindavo pini
gais. Kartais pinigų gaudavo visos talkininkės, tik po 
mažiau.

Gervėčių apylinkės rugiapjūtės talkose dalyvaudavo 
beveik vien tik moterys, nes iki pat kolektyvizacijos čia 
rugius daugiausia pjaudavo pjautuvais.

Rugiapjūtės talkose galima išskirti tris momentus: pra- 
dėtuves, darbo eigą ir pabaigtuves. Rugiapjūtė Gervėčių 
apylinkėje pasižymi gausybe iš senovės išlikusių papro
čių, apeigų bei burtų. Jie gyvavo daugiausia iki šio am
žiaus antrojo dešimtmečio. Paskui, netekę savo turinio, 
buvo atliekami iš įpročio.

Pirmieji burtai, susiję su pačios rugiapjūtės pradžia,— 
tinkamos dienos parinkimas. Visuose kaimuose labiausiai 
netinkama diena laikomas pirmadienis. Pirmadienį gali-
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ma pradėti darbą, šeštadienį padarius prapjovas. Tai pa
prastai atlikdavo šeimininkė, be pirmojo pėdo, supjovusi 
dar keletą. Rimdžiūnuose rugiapjūtės pradžiai netinkama 
diena dar laikoma ir penktadienis. Kad penktadienį ga
lėtum pradėti darbą, ketvirtadienį reikėjo padaryti pra
pjovas.

Eidami į prapjovas, kartu nešdavosi duonos bei drus
kos. Pirmasis pėdo supjovimas simboliškai atšvenčiamas. 
Suvalgius duoną su druska, sutinkamas naujas derlius. 
Duoną su druska valstiečiai valgydavo ne tiktai laukuo
se, bet ir parsinešę namo po pirmosios darbo dienos 
(Rimdžiūnai).

Pirmąjį apeiginį rugių pėdą vadindavo gaspadoriumi. 
Jį supjaudavo iš trijų saujų. Kartais tas tris saujas suriš
davo į vieną pėdelį, ryšeliu apsukę kiekvieną saują at
skirai (Milcėjos, Knystuškės). Po gaspadoriumi padėdavo 
truputį duonos su druska, o kas liko, suvalgydavo (Gėliū- 
nai). Pirmąją pjūties dieną gaspadorių parnešdavo į na
mus ir pastatydavo pirkios kampe prie paveikslų. Staty
dami į kampą, sakydavo: „Baltą duonelę valgyk — gaspa- 
dorius namuose" (Girios).

Gaspadorius stovėdavo kampe, kol imdavo vežti javus 
į klojimą. Tada jis būdavo pastatomas šalinės kampe ir 
apkraunamas pėdais. Girių kaime žmonės sakydavo, jog 
jį reikia čia pastatyti, „kad neišsivestų duonos". Šios ap
eigos atliekamos ne tik per talkas.

Supjovus pirmą pėdą, prasideda pjūtis. Pjaunant ru
gius, ant lauko būdavo paliekama po keletą surištų šiau
dų— tai užkeikta vieta. Nors per rugiapjūtę visi steng
davosi kuo greičiau dirbti, tačiau ir daug dainuodavo — 
daina spartindavo darbą, padėdavo pamiršti nuovargį. 
Dainuodavo ir rugiapjūtės, ir įvairias kitokias liaudies 
dainas.

Rugiapjūtės pabaigtuvėse išskirtini trys momentai: 
paskutinio pėdo pjovimas; vainiko pynimas, nešimas į 
šeimininko namus ir įteikimas; pabaigtuvių vaišės.

Paskutinio pėdo pjovimas maždaug visur vienodas. 
Jis rečiau pjaunamas stambiuose ūkiuose. Likus nedide
liam rugių ploteliui, į rugius šeimininkė padėdavo duo
nos su druska ir aplink iš lėto pjaudavo. Palikusi tris ru
gius, susukdavo juos apie pirštus, įdėdavo į vidų duonos 
ir druskos ir viską užkasdavo į žemę. Kitur duoną ir drus
ką užkasdavo apvynioję trim rugiais, prieš baigdami 
pjauti paliktą plotelį. Užkasę sakydavo: „Davei, žemele, 
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duonelės, te ir tau". Tada likusius rugių stiebus suimdavo 
ir nupjaudavo (Girios). Kartais su duona ir druska užkas
davo ir kelias varpas, o kartais ant žemės palikdavo ne
užkasę (Rimdžiūnai).

Atlikę šias apeigas, švęsdavo nuobaigas: visi talkinin
kai toje vietoje raičiodavosi šaukdami: „Iš visų kluonų, 
iš visų dvarų mūsų kluonan!" Šitaip linkėdavo šeimininkui 
geresnio derliaus. Moterys garsiai šūkaudavo, dainuodavo 
išreikšdamos pabaigtuvių džiaugsmą. Raičio j imąsis, be to, 
atpalaiduodavo pusiaujo raumenis (Knystuškės).

Vainiką daugiausia pindavo vien iš rugių varpų. Pin
dami talkininkai dainuodavo. Į šeimininko namus jį neš
davo iškilmingai, taip pat dainuodami. Nešdavo viena 
pjovėja ant galvos, dažniausiai ta, kuri moka gerai kal
bėti. Pjovėjas šeimininkas arba jo šeimos nariai pasitik
davo prie vartų arba prie pirkios slenksčio. Vainiko ne
šėja pasakydavo oraciją, pagirdavo šeimininką, linkėdavo 
gero kitų metų derliaus. Seimininkas padėkodavo, pa
kviesdavo pabaigtuvių vaišėms. Vainiką kurį laiką lai
kydavo pakabinę ant sienos.

Pabaigtuvių valgiai būdavo gausesni ir įvairesni, tal
kininkams duodavo degtinės. Per vaišes daug dainuoda
vo, šokdavo. Vaišės, papildomas mokestis padėdavo su
traukti daugiau talkininkų.

Per rugiapjūtės talkas maistas būdavo gausesnis ir 
geresnis. Duodavo daugiau mėsos. Pusryčius talkininkai 
paprastai valgydavo savo, o pietus ir vakarienę — šeimi
ninko namuose. Priešpiečius ir pavakarius atnešdavo 
į laukus.

Bulvių sodinimo ir bulviakasio talkos 
nebūdavo dažnos. Sodindamos bulves, jei būdavo ilges
nės vagos arba trūkdavo darbininkių, kaimynės viena 
kitai talkindavo. Tai nebūdavo visos dienos darbas, nes 
bulvių daug nesodindavo. Turtingesniems valstiečiams 
dirbdavo samdiniai arba neturtingieji už skolas, todėl 
bulvių sodinimo talkos būdingos ne stambesniems, o 
smulkesniems ūkiams. Čia ypač reikėdavo kaimynų pa
galbos, kol vaikai būdavo maži.

O bulviakasio talkas rengdavo didesni ūkiai. Smul
kesni per ilgesnį laiką sugebėdavo nusikasti patys arba 
kaimynų padedami. Tuo tarpu stambesni kviesdavo pa
galbininkus už atitalkinimą arba samdydavo. Bulves so
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dinant, talkininkams jokių vaišių nerengdavo, o kasant 
pietus ir vakarienę jau duodavo šeimininkas.

Gervėtiškiuose vienos iš labiausiai paplitusių talkų 
buvo linamynio talkos. Rauti ir brukti linams talkų 
jie neteikdavo, tuo tarpu mindavo linus beveik kiekvie
nas valstietis su talka. Linamynio talkos beveik tik mo
teriškos— vyrai nepadėdavo. Kartais jie laužydavo linus, 
bet labai retai (Milcėjos). Kiekviena moteris, eidama į 
talką, nešdavosi savo mintuvus, o po talkos parsinešda
vo. Palikdavo tik tada, jei čia mindavo ir antrą dieną.

Linus džiovindavo ir mindavo pirtyse. Už darbą mo
terys viena kitai atitalkindavo. Pirtį kūrendavo pats tal
kos šeimininkas, du kartus — rytą ir vakare.

Paprastai mindavo 5—6, o kai kur ir 10 moterų visą 
dieną. Stambesniuose ūkiuose pasitaikydavo minti ir 2— 
3 dienas. Tai dažniau būdavo buržuazinės Lenkijos val
dymo metais, kai linų augindavo ir parduoti.

Minti pradėdavo anksti rytą, prieš pusryčius. Pabaigę 
darbą, po vakarienės, kartais talkininkai surengdavo šo
kius. Šiaip daugiausia dainuodavo. Kartais į darbo pa
baigą sueidavo daugiau jaunimo. Prasidėdavo įvairios 
išdaigos: bernai pagaudavo merginą ir už apykaklės pri
kišdavo spalių, merginos atsilygindavo tuo pačiu ir pan.

Per linamynį talkininkus pavaišindavo. Šeimininkai 
pjaudavo avį arba kiaulę. Kiekvieną kartą valgant duoda
vo ir degtinės, nors šis paprotys gyvavo daugiau Lenkijos 
valdymo metais. Per linamynio talkas valgyti duodavo du 
kartus: padirbėjus — pusryčius ir baigus darbą — vakarie
nę. Tai kartu būdavo ir pabaigtuvės. Pusryčius paprastai 
atnešdavo į pirtį, o vakarienė būdavo šeimininko namuose. 
Pusryčiams duodavo kopūstų ar kitokios sriubos, bulvinių 
blynų, mėsos, grikių košės. Vakarienei duodavo mėsos, 
blynų su grietine, grikių plokštainio (babkos) su spirgais, 
iškepdavo arba nupirkdavo pyrago. Girių kaime pusryčių 
kartais neduodavo, tik pietus ir vakarienę.

Linamynio talkos gyvavo iki kolūkių susikūrimo.
Paskutinė žemdirbystės talka — kūlimas. Ji labiau 

paplito po Pirmojo pasaulinio karo, pasirodžius kuliamo
sioms mašinoms. Kuliamosios smulkiems ūkiams buvo per 
brangios, todėl daugiau naudojamos tik vidutiniuose ir 
stambiuose ūkiuose. Kuliamosios buvo nedidelės, arklių 
sukamos. Prie jų dirbti reikėdavo apie 10 darbininkų, 
tad buvo rengiamos talkos. Vidutiniuose ūkiuose papras
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tai kuldavo visą dieną. Talkininkus valgydindavo tris 
kartus per dieną.

Iš gyvulininkystės talkų paminėtinos skerdimo tal
kos. Kiaules dar trečiajame dešimtmetyje skersdavo pir
kioje, užkėlę ant suolo. Didesnę kiaulę užkelti ir išlai
kyti reikėdavo net 5 vyrų. Vėliau jau pradėta skersti 
priemenėje ar lauke. Ypač sunkią kiaulę reikėdavo pa
guldyti ant piestos. Lauke pasiguldę skerdžiamą kiaulę 
ant žemės, dažniausiai apsieidavo su savo šeimyna, nebe
reikėjo talkų. Jeigu ir tekdavo prašyti ką į pagalbą, tai 
ne daugiau kaip vieną vyrą.

Pažymėtina, kad, pačiai talkai išnykus, skerdimo ir 
jo dienos papročiai bei burtai išliko. Pagavę kiaulę, pir
miausia virve užsukdavo jai snukį, kad neįkąstų. Užkeltą 
ant suolo ar piestos kiaulę durdavo labiausiai patyręs 
žmogus. Dūrimo vietą užkišdavo pakulomis apsuktu kuo
liuku. Svilindavo šiaudais, daugiausia tik namiškiai, bet 
kartais dalis talkininkų padėdavo ir svilinti bei darinėti.

Jeigu kiaulę durdavo kaimynas, prašydavo jį ateiti 
kitą dieną skerstuvių: išvirdavo mėsos, iškepdavo blynų 
su krauju (Mockos). Talkininkams, padėjusiems svilinti 
ir darinėti, visuomet nunešdavo skerstuvių (paskerdzy- 
nų): lašinių, stuburkaulio ir kt. Septintajame dešimtme
tyje dar paplitęs paprotys nešti artimiems kaimynams, 
giminėms skerstuvių. Vėliau šie atsilygindavo tuo pačiu. 
Kraują nešdavo tik jį mėgstantiems. Kraujas maistui sep
tintajame dešimtmetyje vartojamas labai retai. Su juo 
kepė vėdarus, grikinių arba miežinių miltų blynus, virė 
sriubą — juką.

Gervėčių apylinkėse gyvavo burtų, susijusių su sker
dimo diena. Savaitės diena skerdimui buvo parenkama 
pagal jos pavadinimą, suteikiant magišką galią raidei, be 
to, ir pagal mėnulio fazes. Šie abu būdai paplitę visuose 
kaimuose. Skerdimo dienos pavadinime turėjo nebūti rai
dės r, nes šia raide prasideda lenkiškas žodis robak, t. y. 
kirmėlė, ir mėsa galinti sukirmyti.

Yra du skirtingi burtai, susiję su tikėjimu magiška 
mėnulio galia. Vieni skerdžia pilnatyje. Manoma, kad 
tada mėsa verdant „pūsis, didės" (Girios, Milcėjos). Kar
tais nelaukiama pilnaties, skerdžiama priešpilnyje (Moc
kos). Kiti skerdžia delčioje, kai prasideda „galadeltis — 
ketvirta kvadra" (Girios), „kai mėnulis teka paryčiu, visai 
siauras" (Rimdžiūnai). Tada paskerdus, mėsa nekirmy
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sianti, būsianti sveika, graži. Tiesa, pirmasis burtas vie
tomis plačiau paplito penktajame dešimtmetyje.

Namų statybos talkos telkiamos vežant mišką, statant 
namus, krečiant molines krosnis ir dengiant stogą. Jos 
gana retos: kasmet jų Gervėčių apylinkėse pasitaikyda
vo keletas ar tik viena kita.

Tiek žiemą, tiek vasarą nusipirktam miškui suvežti 
valstiečiai telkdavosi talką. Jeigu miškas toli, reikėdavo 
iki 10 vežimų, nes suvežti visą mišką stengdavosi per 
vieną dieną. Talkininkams duodavo du kartus valgyti. 
Jeigu miškas būdavo netoli, pietauti visi parvažiuodavo 
į šeimininko namus, jei toli — šeimininkas į mišką imda
vo lašinių, sviesto, sūrio, vasarą — agurkų, šaltibarščių. 
Vakarienė panaši, tik su degtine.

Statant namus, talkininkai dažniausiai būdavo kvie
čiami užkelti gegnių. Tai trumpas darbas, bet jam reikia 
daugiau žmonių. Į pagalbą dar paprašydavo du tris kai
mynus. Užkėlus gegnes, iškeliamas vainikas ir švenčia
mos pabaigtuvės. Talkininkai ir meistras pavaišinami. 
Kartais paprašydavo kaimynų vieną dvi dienas padėti 
meistrui, statančiam gyvenamąjį namą (Knystuškės), ar
ba tada, kai ūkinį pastatą statydavo pats šeimininkas be 
meistro (Girios). Kai kada kaimynai padėdavo senesniems 
neturtingiems valstiečiams pasistatyti namus.

Dengdami stogus, valstiečiai taip pat retkarčiais kvies
davo du tris kaimynus patalkinti. Tas pat ir su molinių 
plūktinių krosnių statyba. Kolūkiečiai ir dabar užkelti 
gegnes, suvežti rąstus vienas kitam padeda.

Iš įvairių talkų yra plunksnų plėšymo ir pade
gėlių talkos. Pirmoji talka gyvavo iki pat kolektyviza
cijos, antroji — telkiama ir vėlesniais dešimtmečiais. Jos 
metu kaimo gyventojai savo noru, be jokio atlyginimo 
suėję veža rąstus, stato namus. Dažnai patys gyventojai 
padegėliams sudeda ir pinigų. Šiuo atveju už darbą tik 
padėkojama.

Žiemos vakarais moterys plėšydavo plunksnas. Tai 
gana monotoniškas darbas. Todėl kviečiamos į talką daž
niausiai merginos. Samdinėms patalkinti ateidavo drau
gės. Paskui merginas subėgdavo kaimo vaikinai, po tal
kos surengdavo šokius. Tokios talkos tapdavo tiesiog jau
nimo sambūriais, padėdavo linksmai praleisti ilgus žie
mos vakarus. Darbas užtrukdavo kelis vakarus. Kai darbą 
baigdavo, šeimininkai talkininkus pavaišindavo.

Tokios talkos būdavo labai linksmos. Plėšydamos
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plunksnas, merginos negalėdavo dainuoti, tad dainuoda
vo vaikinai. Jie pasakodavo įvairius atsitikimus, gąsdin
davo merginas, juokaudavo, pūsdami pūkus, sukeldavo 
jų debesis. Talkos trukdavo visą žiemą, todėl jaunimas 
jas mėgo.

Tokie pagrindiniai gervėtiškių talkų bruožai iki ko
lektyvizacijos. Susikūrus kolūkiams, suvisuomeninus že
mę, išnyko materialinis talkų pagrindas. Tiesa, kai kurie 
jų bruožai išliko ir vėliau. Dar ilgą laiką kolūkiuose gy
vavo (kol dar nebuvo taip paplitę kombainai) pirmojo 
apeiginio pėdo pjovimo tradicija, tapusi pramoga.

Septintajame dešimtmetyje dar rengtos miško vežimo, 
namų statybos talkos. Pastarajame dešimtmetyje ėmė 
plisti mėšlavežio talkos (naudojami mėšlo kratytuvai). 
Sodybiniame sklype išaugintiems javams kulti iš kupetų 
kombainais taip pat organizuojamos talkos.

ŽEMES ŪKIO APEIGOS IR PAPROČIAI

PRANĖ DUNDULIENĖ

Siame straipsnyje bandoma nušviesti gervėtiškių pa
pročius ir tikėjimus, susijusius su žemės ūkio darbais, 
dirbamais pavasarį, vasarą ir rudenį.

Nuo seno žemę gervėtiškiai laikė šventa, motina, mai
tintoja. Buvo draudžiama žemę mušti, nes tikėta, kad ji 
jaučia skausmą. Žmonės žinojo, kad visa, kas gyva, yra 
iä žemės. Pats žmogus esąs iš žemės kilęs ir vėl žeme 
tapsiąs l.

1 Dar šio amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje Gervėčiuose sakydavo: 
„Žemė nemožna runciu mušt, ana mus peni. Mes iš žemės ėsam ir 
žeme būsim. Visa tai gyvas kaip auga,— nevalia lapų botagu mušt". 
Arba: „Žemė mus peni. Kaip tau užtinki runciu, tai sopa,— tai žemei 
sopa, nevalia mušt" /LTR 2447(91), 2247(41)/.

6. Gervėčiai

Artinantis pavasariui, jau nuo vasario pradžios, žmo
nės rūpindavosi busimuoju derliumi. Per Grabnyčias (va
sario 2 d.) senovės papročiu buvo garbinama ugnis. Ta 
diena pagonybės laikais galėjo būti skirta dievo Perkūno 
garbei. Vėliau per Grabnyčias žmonės šventindavo baž
nyčioje žvakes tikėdami, kad tai padės nukreipti audros 
debesis, apsaugoti pasėlius nuo krušos, pagerinti derlių 
ir 1.1. Be to, stebėdavo gamtą. Jei per Grabnyčias gaidys 
geria iš klanelio, tai per Jurgines (balandžio 23 d.) prisi-
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ganys jautis. Vasario 3 dieną (per šv. Blažiejų) šventinda
vo linus ir kaip auką juos dėdavo ant altoriaus, vildamie
si sulaukti gero jų derliaus.

Ypatinga buvo laikoma vasario 24 (šv. Motiejaus) die
na. Senais laikais ji buvo vadinama vieversio diena. Tą 
dieną žmonės laikydavosi įvairiausių draudimų, burdavo: 
nesišukuodavo galvos, nes tikėjo, kad dėl to vištos paso
dintus daržus iškapstysiančios.

Kovo 19 (šv. Juozapo) dieną parskrendąs gandras. Ko
vo 25 (Apreiškimo) dieną meška iš žiemos guolio paky
lanti. Tą dieną iš įvairių javų (rugių, kviečių, miežių, avi
žų, grikių ir kt.) miltų kepdavo bandeles (kukeles), ku
rios senovėje buvo auka dievybėms, turinčioms duoti 
gerą visų javų derlių. Vėliau jas pradėta vadinti gandro 
(badono) pyragais.

Gervėčių apylinkių moterys per Apreiškimą neliesda
vo kiaušinių, kad vėliau iš perimų gerai skiltų viščiukai, 
ančiukai bei žąsiukai ir jie neišeitų šleivi, kreivi ir pan. 
Tą dieną neskolindavo skieto, kad vilkai gyvulių neiš
pjautų, o skolinamą skietą nešdavo per lauką surištą ir 
prirakintą raktu: tuo būsią užrakinti vilko nasrai.

Pavasarį jaunimas eidavo į galą kaimo, kūrendavo 
ugnį, virdavo košę. Merginos šokdavo, giedodavo, kad 
raganos nekenktų javams.

Norėdami apsaugoti derlių nuo krušos, gervėtiškiai 
šventė Kalėdų, Velykų ir Sekminių ketvirtą dieną. Tada 
nieko nedirbdavo, vien tik apeidavo ruošą. Velykų ir 
Kalėdų pirmą dieną niekas nešluodavo aslos, kad aruodai 
nebūtų tušti. Kad sodai duotų daug vaisių, per Kūčias 
sąšlavas papildavo po obelim.

Bijodami, kad neiššaltų žiemkenčiai, susėdę kūčių val
gyti, per langą kviesdavo į vaišes šaltį, sakydami: „Salei, 
šalci, eikit kūčios valgyc" (Gervėčiai).

Per Užgavėnes gervėtiškiai važinėdavosi, kad būtų 
geri rugiai, kad linai gerai derėtų ir pan. Pusiaugavėnyje 
po pietų susirinkdavo kaimo žmonės ir supdavosi ant len
tos, norėdami pabudinti apmirusią gamtą, ją atgaivinti, 
pražydinti.

Apeigos, burtai, magiški veiksmai buvo atliekami ir 
per vasario šventes tikint, kad nuo to pagerėsiąs derlius.

Gervėčių apylinkėje išliko nemažai apeigų bei jų nuo
trupų, susijusių su lauko darbų pradžia bei su pirmuoju 
bandos išginimu. Įvedus krikščionybę, tos apeigos buvo 
derintos prie Jurginių. Tačiau žmonės po senovei tebe
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garbino pavasarį ir augmenijos bei gyvulių dievybes, o 
ne šv. Jurgį. Išliko giesmių, kuriose prašoma dievybę, 
dabar Jurgį, išleisti žolę, paleisti rasų. Gervėčių apylin
kėse dar neseniai buvo išlikęs paprotys per Jurgines kep
ti duoną ir ją dalyti elgetoms, nešioti po laukus, aukoti 
bažnyčioje. Tai ne kas kita, kaip apeiginė duona, kurią 
mūsų protėviai aukodavo augmenijos, derliaus bei gy
vulių dievams.

Per Jurgines šeimininkė pakepdavo du nedidelius 
kepaliukus (kukeles), į kuriuos įkepdavo po penkis kiau
šinius. Tuos kepaliukus apnešdavo aplink lauką dvylika 
kartų. Paskui vieną kepaliuką užkasdavo į žemę, o kitą — 
suvalgydavo. Tada vilkai avių nepjausią, karvės visus 
metus būsiančios sveikos2. Vėliau kepdavo vieną kepa
liuką, į kurį įkepdavo kiaušinį. Jurginių rytą kiekvienas 
šeimininkas, įsidėjęs tą kepaliuką į maišelį, apeidavo sa
vo rugių rėžius. Grįžęs į pirkią, sakydavo vaikams: „Aik- 
šit, vaikeliai, padabokit, ką davė rugeliai". Paskui išim
davo iš maišelio duoną, sulaužydavo ją gabalais, išimda
vo kiaušinį, jį nulupdavo, sutrupindavo gabaliukais ir iš
dalydavo visiems šeimos nariams tikėdamas, kad dabar 
duonos turėsią visus metus. K. Lobanauskas rašo, kad 
Gėliūnų kaime į kepaliuką duonos įkepdavo porą kiau
šinių ir su juo bei su buteliu degtinės šeimininkas apei
davo laukus. Paskui atsisėsdavo ant žemės, kąsdavo duo
nos, užgerdavo degtinės, giedodavo giesmę ir sakydavo: 
„Ačiū Dievui, apėjau rugius, testa gerai auga"3. Kartais 
dalį duonos užkasdavo rugių dirvoje. Šiose apeigose išli
ko ne tik senosios aukos prisiminimas, bet ir nepaprastos 
galios teikimas ištartam žodžiui: „Testa auga".

2 LMD I 474(1043).
3 LTR 1456(196).
4 LTR 4153(79, 255).

Per Jurgines žmonės stebėdavo gamtą. Jei tą dieną 
rugiai jau buvo tiek išaugę, jog juose galėjo pasislėpti 
varna, tikėdavo gero javų derliaus. Per kiek savaičių po 
Jurginių pražysta obelys, tiek savaičių po Joninių išei
nama rugių pjauti4. Per Jurgines, taip pat Morkaus dieną 
(balandžio 25) niekas neidavo nei arti, nei sėti. Tomis 
dienomis neliesdavo žemės, kad ledai javų neišmuštų.

Gervėčių apylinkių žemdirbiai arti išeidavo pagal gam
tos ženklus — kai atšildavo, parskrisdavo paukščiai. Jei
gu per šv. Juozapą parskrisdavo gandras, žinodavo, kad 
jau laikas pradėti arti. Iš senų senovės buvo išlikęs pa
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protys pirmąją vagą išvaryti Jurginių išvakarėse. Eidamas 
pirmą kartą arti, artojas nešdavosi duonos ir druskos, 
kurią paskui parsinešdavo namo ir dalydavo šeimos na
riams, sakydamas: „Va, vaikučiai, zuikio pyrago ragau
kite". Po to visi pagarbiai ją valgydavo.

Pirmasis žemės palietimas žagre seniau buvo laikomas 
šventu, nepaprastu darbu, todėl pradedamas ypač rūpes
tingai, palydimas savotišku ritualu.

Paprastai artoją išlydėdavo, o paskui grįžusį pasitik
davo su vandeniu, stengdamiesi jį aplieti, kad vasarą 
užtektų lietaus.

Gervėčių apylinkėse, kaip ir daug kur Aukštaitijoje, 
plačiai buvo žinomas paprotys sugrįžusį artoją vaišinti 
kiaušiniene. Kiaušinis artojui turėjo suteikti sveikatos, 
jėgų bei ištvermės. Plačiai buvo žinomas paprotys artoją 
vaišinti kiaulės knysle ir kojomis, išlaikytomis per žiemą. 
Tačiau paskutiniu metu šis paprotys buvo jau perkeltas 
į Šeštinių dieną.

Pirmą kartą grįžusiam iš lauko artojui drausdavo nu
siauti pirkioje kojas,— jei pribarstysiąs smėlio, namie 
būsią blusų5.

5 LTR 2447(63).

Sėja buvo laikoma nepaprastu žemdirbio gyvenimo 
įvykiu. Gervėtiškiai, kaip ir kiti lietuviai, ilgus amžius 
versdamiesi žemdirbyste, turėjo nemažą patirtį, žinojo, 
kada ir kokioje dirvoje javus sėti. Tačiau didesnio der
liaus siekė ne tik realiais būdais, bet ir burtais bei prie
tarais.

Sėjos pradžią siedavo su įvairiais gamtos reiškiniais. 
Antai avižas sėdavo alksniams sprogstant bei ievoms pra
dedant žydėti, linus — pradėjus šermukšniams žydėti, pu
pas — klevams žydint ir pan.

Sėdami javus, žiūrėdavo mėnulio fazių. Paprastai 
stengdavosi sėti javus ir sodinti daržoves priešpilnyje — 
kaip didėja mėnulis, taip augsią ir pasėliai. Priešingai, 
jei mėnulis mažėja, tai ir pasėliai mažėsią. Sėdavo ir pil
natyje tikėdami, kad tada bus didelis ir brandus derlius. 
Vengdavo sėti, kada šviesdavo saulė, mėnuliui esant dan
guje. Taip pat nešėjo jaunatyje — kaip mėnulis jaunas, 
taip ir pasėliai visą laiką būsią jauni ir neprinoksią. Ypač 
vengdavo jaunatyje sėti žirnius ir pupas, tikėdami, kad 
jie visą laiką žydės ir neduos ankščių. Nesėdavo javų ir 
galadeltyje (delčioje), kad jų varpos nebūtų tuščios.
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Žemdirbiai stebėdavo ir dangų. Dar ne taip seniai prieš 
sėją senukai apžiūrėdavo dangų ir nuspręsdavo, ar gali
ma sėti. Žirnius sėti ir bulves sodinti patardavo tada, kai 
danguje daug baltų debesėlių — būsiąs geras derlius.

Sėdami paisydavo ir savaitės dienų. Paprastai linus, 
taip pat rugius ir kitus javus sėdavo antradienį, ketvir
tadienį ar šeštadienį. Vengdavo sėti pirmadienį, manyda
mi, kad ta diena yra nesėkminga.

Eidami sėti, ypač pirmą kartą, apsirengdavo švariais 
drabužiais, kad javai būtų švarūs. Rugius sėdavo apsi
rengę baltai, kad jie užaugtų švarūs, nežolėti ir duona 
būtų balta.

Pradėdami rugių sėją, į sėklą įmaišydavo per Žolinę 
(rugpjūčio 15 d.) pašventintų javų. Eidamas rugių sėti, 
šeimininkas nešdavosi glėbelį šiaudų, iš kurių padaryda
vo kryžių, padėdavo ant dirvos, apipildavo žemėmis ir ant 
jo berdavo pirmąją saują grūdų. Kiti patiesdavo ant dir
vos paklodę ir ant jos sudėliodavo iš šiaudų kryžių. Kry
žiaus ženklas nuo pagonybės laikų buvo siejamas su dan
gaus ugnimi — žaibu. Jis saugojo pasėlius nuo įvairių 
negandų, piktų dvasių, audros, krušos bei sausros.

Baigę sėti rugius, skersai dirvos paberdavo iš vežimo 
šiaudų, ant kurių buvo vežama sėkla, kad rugiai nebūtų 
reti, kad užaugusių neišguldytų vėjas arba jie nesupūtų 
ant kelmo. Šiaudai simbolizavo būsimą gerą derlių. Ru
gių nesėdavo tą dieną, kai namie būdavo kepama duo
na,— tada jų šiaudai būsią juodi (Gėliūnų k.). Niekas ru
gių nesėdavo ir rugpjūčio 29 (šv. Jono galvos nukirtimo) 
dieną, tikėdami, kad vabzdžiai nukirsiu rugių varpas.

Linus sėdavo trečiadienį ir penktadienį,— tada jie di
deli augsią. Pasėjus linus, buvo kepama kiaušinienė ir ja 
vaišinamas sėjėjas. Kai sėdavo kanapes, tą dieną nekal
davo į žemę kuolo, nes kanapės nedygsiančios. Mat žmo
nės tikėjo, kad sėkla į žemę įsmigsianti taip giliai kaip 
įkaltas kuolas ir daigas nepajėgsiąs išlįsti.

Pasodinusi burokus, gervėtiškė apglėbdavo kuolą, kad 
jie užaugtų tokie dideli kaip kuolai. Pasodinusi kopūstus, 
apkabindavo akmenį ar kupstą, ant ežios padėdavo ap
skritą akmenį, kad užaugtų didelės ir kietos galvos.

Yra išlikę ir senovinio aukojimo vaismedžiams lieka
nų. Pavyzdžiui, po obelimis žmonės pakasdavo gyvus 
kačiukus — tada nuo jų obuoliai nebyrėsią. Drausdavo 
skinti obuolius saulei nusileidus, nes tada jie kirmija. 
Kurmio rausiamoje žemėje užkasdavo negyvą kačiuką,
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manydami, kad ir kurmis dirvoje tapsiąs toks neveiklus 
kaip negyvas kačiukas.

Būta papročio grįžusias iš prapjovų pjovėjas aplieti 
vandeniu, kad būtų brandūs grūdai ir geras oras rugia
pjūtei.

Vasarojaus nuėmimas mažiau turi bendra su apeigo
mis bei tikėjimais. Pagyvenusios moterys pasakoja, kad 
ir tą darbą dirbdami žmonės dainuodavo dainas, kurių 
vienos vadinosi avižų giesmėmis, kitos — grikių ir t. t.

Spalio mėnesį gervėtiškiai iškilmingai švęsdavo der
liaus šventę. Čia ji buvo vadinama Ažinkų vardu. Senu 
papročiu Ažinkoms pjaudavo aviną, vištų, paršą, virdavo 
grikių, grucės (piestoje grūstų miežinių kruopų) košę, 
šaltieną, kiaulieną, kepdavo pikliuotų kvietinių miltų py
ragus, sijotų ruginių miltų duoną, virdavo įvairias sriu
bas moliniuose puoduose, kaip antai jušniką (iš kraujo ir 
raugintos ruginės tešlos), barščius, kopūstus ir kt. Duoną 
tai šventei kepdavo mažais kepaliukais (kaltelėmis), ku
rių vieną įdėdavo į vokelę (kraitelę) ir ant jos trupindavo 
kiekvieno valgio. Paskui uždegdavo žvakę, įstatydavo į 
kraitelę ir apnešdavo aplink dubenį. Tada užgesindavo 
žvakę, ir visi sėsdavo valgyti. Valgių turėjo būti dvylika. 
Valgydami palikdavo avino petį, kurį nešdavo kaip auką 
į bažnyčią ir padėdavo ant altoriaus.

Rimdžiūnų kaime vakare, prieš valgymą, šeimininkas 
pirmiausia pastalėn nuliedavo kiekvienos sriubos po tris 
šaukštus vėlėms. Paskui supjaustydavo mėsą, uždegdavo 
žvakę, visi melsdavosi perduodami degančią žvakę iš ei
lės šeimos nariams, kol ji apeidavo stalą tris kartus ir 
vėl grįždavo pas šeimininką. Rytą papusryčiavę, imdavo 
vokelę, pridėdavo į ją duonos, pyrago, mėsos bei kitokio 
maisto ir nešdavo neturtėliams, kad jie pasimelstų už mi
rusiuosius. Kai kas maistą nešdavo dalyti prie bažnyčios 
sėdintiems elgetoms.

Seniau buvo paprotys į Ažinkas kviesti artimus gimi
nes. Jei buvo ištekėjusių dukterų, jos atvažiuodavo į tė
vų namus dalyvauti savo giminės mirusiųjų paminėjime. 
O kitą savaitę marčios giminės — tėvai, broliai ir neište
kėjusios seserys tuo tikslu apsilankydavo jos vyro tėvų 
namuose.

Ažinkų apeigos, papročiai, patiekalai paveldėti iš žilos 
senovės. Paprotys pjauti šventei gaidžius, vištas, kiaules 
ir avinus — ne kas kita, kaip liekana atminimo aukų že- 
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mės bei derliaus dievams, suteikusiems gerą derlių ir lei- 
dusiems sėkmingai jį nuimti. Grucės ir grikių košės yra 
seniausi lietuvių valgiai, ilgainiui tapę tradiciniai. Tą patį 
galima pasakyti ir apie barščius bei krau j ieną. Elgetoms 
išdalijamas į vokelę sudėtas maistas bei į bažnyčią neša
mas avino petys yra senovinė auka mirusių protėvių vė
lėms. Nors lietuvių, kaip ir kitų tautų, derliaus nuėmimo 
šventę katalikų bažnyčia sutapatino su Visais šventais 
bei Vėlinėmis (lapkričio 1—2 d.) gervėtiškiai savo Ažin- 
kas iki nesenų laikų šventė spalio mėnesį, laikydamiesi 
paveldėtų senolių papročių. Tiktai aukas, seniau skiria
mas dievams ir mirusiesiems, dabar nešdavo į bažnyčią.

Taigi gervėtiškių žemdirbystės papročių ir apeigų kil
mė yra labai sena. Iš kartos į kartą perduodamų bei vis 
papildomų papročių, jau netekusių savo pirmykštės pras
mės, liaudis iš dalies tebesilaikė dar XX a. pradžioje.

Gervėtiškių žemdirbystės papročiai bei apeigos yra 
labai artimi pietrytinių aukštaičių papročiams bei apei
goms, o kartais net visai tokie patys.

KELETAS GYVULININKYSTES BRUOŽŲ

REGINA MERKIENE

Straipsnio tikslas — išnagrinėti, kokio pobūdžio buvo 
Gervėčių apylinkių gyvulininkystė nuo XVIII a. iki šio 
amžiaus aštuntojo dešimtmečio. Etnografinė medžiaga, 
liečianti XIX a. pab.—XX a., surinkta Gėliūnų, Girių, 
Knystuškių, Milcėjų ir Rimdžiūnų kaimuose, kur autorė 
apklausė 18 pateikėjų ir užfiksavo valstiečių turėtus gy
vulių priežiūros daiktus (saugoma Lietuvos TSR MA Isto
rijos instituto etnografijos skyriuje, b. 484). Ankstesniam 
laikotarpiui nušviesti naudojami archyviniai dokumentai 
ir spaudos duomenys.

Gyvuliai. Žinios apie gervėtiškius XVIII a.— šykš
čios. Teišlikę duomenų, kokius darbinius gyvulius vals
tiečiai turėjo tuo metu Bžostovskio valdomame Aukšta
dvario rakte, kuriam priklausė Didžiųjų ir Mažųjų Ba- 
brauninkų, Budzivolų, Knystuškių, Satrininkų, Rimdžiūnų, 
Savičiūnų kaimai (XIX a. jie buvo Varnionių vis.) bei 
Užnerto vaitystės Svirėnų, Palkūnų ir Raganiškių kai- 

87



mai'. 1763 m. sausio 5 d. inventorius rodo, kad tuo metu 
daugelio valstiečių dirbamos žemės sklypai buvo maži1 2. 
Tik Satrininkuose, įskaitant priimtinę žemę3, vienam dū
mui teko vidutiniškai apie tris ketvirtadalius valako, tuo 
tarpu Didžiųjų Babrauninkų, Savičiūnų, Girių kaimuose — 
apie du penktadalius, o kituose — dar mažiau (1 lent., 
p. 100). Iš Aukštadvario rakto 207 dūmų po valaką ir 
daugiau žemės turėjo vos 15: 4 Varnionių valsčiuje ir 
11 Užnerio vaitystėje4.

1 Užnerio vaitystei (Kabilninkų vis.) priklausiusieji kaimai bus mi- 
nimi tik palyginimui.

2 Акты, издаваемые Виленскою археографическою комиссиею для 
разбора древних актов, XXXV.— Вильна, 1910.— С. 117—126.

3 Priimtinė žemė — tai žemė, kurią prisiima dirbti valstietis už pa
pildomas prievoles dvarui.

4 Акты. ..— C. 117—130.
5 Ten pat.— P. 126.

Žinoma, feodalizmo sąlygomis naudotos žemės sklypo 
dydis ne visada rodė, ar tai pasiturintis ar nepasiturintis 
valstietis. Pirma, žemė nebuvo valstiečio nuosavybė. Ant
ra, feodalinės prievolės buvo atliekamos nuo žemės kie
kio. Ryšys tarp žemės sklypo ir darbinių gyvulių skai
čiaus labiausiai pastebimas tuose dūmuose, kurie turėjo 
iki pusės valako (2 lent., p. 101). Dūmai, valdžiusieji apie 
valaką ir daugiau žemės, darbinių gyvulių turėjo tiek, kiek 
ir valdžiusieji ketvirtadalį valako (2 lentelė), nors šių 
prievolės raktui buvo keturis kartus mažesnės. Valstiečiai 
su savo darbiniais gyvuliais ėjo lažą nuo pusės valako — 
keturias dienas per savaitę, nuo ketvirčio — dvi, aštun
tadalio— vieną dieną. Taip pat ėjo gvoltus per šienapjū
tę ir rugiapjūtę, o nuo valako 4 kartus per metus turėjo 
važiuoti savo arkliais į Vilnių ar kitur, kur įsakyta5.

Koks ryšys buvo tarp bendro valstiečių naudotos že
mės kiekio ir kaimo darbinių gyvulių skaičiaus? Viduti
nis žemės kiekis, tenkantis vienam dūmui, viso kaimo 
darbinių gyvulių skaičiui didesnės įtakos neturėjo. Satri
ninkuose vienam dūmui vidutiniškai teko mažiau gyvu
lių negu beveik perpus mažiau žemės turėjusiems Girių, 
Knystuškių, Mažųjų Babrauninkų kaimų dūmams. Gyvu
lių skaičius, tenkantis vienam valakui žemės, buvo tie
siog proporcingas vienam valakui tenkančių dūmų skai
čiui (1 lentelė). Aišku, kiekvienas lažinis dūmas galėjo 
būti ekonomiškai stiprus tiktai turėdamas pakankamai 
darbingų žmonių bei darbinių gyvulių savo ir rakto lau
kams dirbti.
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Iš dalies tai atsispindėjo ir 1763 m. sausio 5 d. Aukšta
dvario rakto inventoriuje, kur parodytas dūmuose buvusių 
sūnų ir darbinių gyvulių skaičius (3 lent., p. 101). Ten, kur 
buvo daugiau sūnų, dažnai buvo laikoma ir daugiau darbi
nių gyvulių. Daugiau negu tris darbinius gyvulius turėjo 
17,3 proc. dūmų, kuriuose nenurodyta sūnų, 26,3 proc. 
dūmų, kur buvo vienas sūnus, 48,4 proc.— du, 52,6 proc.— 
trys ir 50 proc.— keturi sūnūs6.

6 Ten pat.—P. 117—126.
7 Ten pat.
8 Ten pat.
9 CVIA.—F. 515.—Ap. 6 —B. 66 (1833—1934 m.).

Dauguma valstiečių (93,4%) turėjo arklių ir jaučių ar 
bent vieną iš jų7. Arė tuo metu dažniausiai jaučiais, akė
jo ir važinėjo — arkliais. Matyt, tai nulėmė ir arklių bei 
jaučių skaičiaus santykį valstiečių ūkiuose (4 lent., p. 102). 
Dažniausiai laikyta vienas ar du arkliai ir pora jaučių. 
Arkliais buvo galima dirbti visus darbus, todėl dalis vals
tiečių (11,1%), ypač sunkiau gyvenančių, laikė tik ark
lius, vos 2,8 proc. tenkinosi nepaslankiais jaučiais8.

Aukštadvario rakto žmonės, valdę bajoriškas žemes, 
mokėjo činšą, o lažines — ėjo lažą. Keletas valstiečių tu
rėjo ir bajoriškos, ir lažinės žemės. Bajoriškuose dūmuo
se, kaip ir lažiniuose, dažniausiai buvo laikoma po vieną 
arklį, tačiau, privalėdami dirbti dvarui, lažininkai laikė 
daugiau arklių, negu činšininkai; činšininkai turėjo kiek 
daugiau jaučių ir apskritai darbinių gyvulių negu lažinin
kai (5 lent., p. 103). Bajorų činšininkų ūkiai buvo prekinio 
pobūdžio, tad juose galėjo būti daugiau ir kitų gyvulių, 
deja, apie tai stinga duomenų.

XIX a. valstiečių gyvulių ūkį sunku buvo plėsti, nes 
trūko ganyklų ir pievų. Aukštadvario raktas suskilo į ke
lis atskirus dvarelius, o jų savininkai stengdavosi užval
dyti ir užvaldydavo bendras su kaimais pievas ir ganyklas. 
Tai liudija ir valstiečiams nelabai sėkmingai pasibaigusi 
1833 m. pradėta Gėliūnų kaimo byla su Rimdžiūnų dvaro 
savininku F. Zenkovičiumi dėl Kunos upės vingyje buvu
sios Pakunio žemės, kurioje iki tol Gėliūnų kaimas šie
naudavo 9.

Panaikinus baudžiavą, gervėtiškiai po senovei augino 
vietinių veislių gyvulius. Kaip rodo Rusų geografų drau
gijos Siaurės vakarų skyriaus 1872—1874 m. surinkti duo
menys, Varnionių valsčiuje, kaip ir gretimuose Astravo 
bei Kabilninkų valsčiuose, net ir dvarai geresnių veislių 
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gyvulių neturėjo 10. Tiesa, ir vietinių veislių gyvulių ver
tė buvo nevienoda. Turguose arklius pardavinėdavo po 
10—100 rublių, galvijus — po 13—50, avis — po 2—4 rub
lius11. Žinoma, gyvulių kainą lėmė ne tik jų veislė, bet 
ir amžius, sveikumas, įmitimas ir kt.

10 VUB RS.— F. 34,—B. 11181.— L. 5; B. 11247.—L. 4; B. 11248,— 
L. 4; B. 11249,—L. 3.

11 Ten pat.—B. 11248,—L. 4; B. 11249,—L. 3.
12 Ten pat.
13 Ten pat.—B, 11181,—L. 5; B. 11247,—L. 4; В. 11195а,—L. 4—6.
14 Ten pat.—B. 11248.—L. 4; B. 11249 —L. 3.
15 Акты...— C. 116.

Laikui bėgant, jaučių laikoma vis mažiau, jų vietą 
užima arkliai12. Aplinkiniuose Astravo, Kabilninkų ir kt. 
valsčiuose jaučiais dirbo ilgiau 13. XX a. pradžioje gervė- 
tiškiai jaučių nebelaikė iš viso, nes smulkiuose ūkiuose 
jie buvo nuostolingi. XIX a. aštuntajame dešimtmetyje 
gimę valstiečiai sakė jaučiais ariant matę tik dvaruose. 
Tiesa, per Pirmąjį pasaulinį karą daugelis valstiečių nete
ko gyvulių, todėl pirmaisiais pokario metais vienas kitas 
važinėjo pasikinkęs karvę.

XIX a. antrojoje pusėje gyvulininkystė tebebuvo men
kai išvystyta: ji tenkino tik pačių valstiečių namų ūkio 
reikmes 14. Panaši padėtis buvo ir XX a. pradžioje. Gy
vuliais prekiauta mažai. Didesni ūkiai dažniausiai parduo
davo atliekamus paršelius mažažemiams valstiečiams, ku
rie retai kada patys laikydavo veislinių kiaulių. Kartais 
dar parduodavo specialiai užaugintą karvę ar arklį.

XX a., iki pat kolektyvizacijos, gyvulių skaičius ūkiuo
se dažniausiai priklausė nuo žemės kokybės ir ploto. 
Valstiečiai, valdę trečdalį ar pusę valako, laikydavo 
1—2 arklius, 2—4 karves, iki 15 avių su prieaugliu, 4—: 
10 kiaulių. 2—4 ha mažažemių ūkiuose tebuvo arklys ir 
karvė, 1—2 avys ir tiek pat kiaulių. Kiaules kasmet lai
kydavo ne visi valstiečiai.

Patalpos gyvuliams laikyti. Iš 1763 m. 
sausio 5 d. inventoriaus matyti, kur tuo metu buvo lai
komi gyvuliai. Netoli Babrauninkų kaimo įsikūrusiame 
Aukštadvario rakte buvo 2 vienos patalpos arklidės: vie
na— sena, kita — didelė, nauja. Pastaroji grįsta tašytomis 
sijomis. Šalia arklidžių stovėjo didelis tvartas su dviem 
didelėmis patalpomis galvijams ir dviem mažesnėmis — 
kiaulėms. Visos šios patalpos turėjo atskiras duris į kie
mą15. Avims laikyti buvo atskira avidė su stogine, kuri, 
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matyt, iš vienos pusės buvo atvira, nes visas pastatas tu
rėjo tik vienerias duris. Pas avis greičiausiai buvo paten
kama per stoginę, nes ji šaltinyje vadinama priemenėle 16. 
Visi šie tvartai buvo dengti šiaudais, o jų lentinės dvivė
rės durys varstomos ant bėgūnų 17. Tik avidė turėjo vien- 
vėres duris 18.

16 Ten pat.— P. 117.
17 Ten pat.—P. 116, 117.
18 Ten pat.—P. 117.
* 1—8 pav. piešė Onutė Skaisgirytė 1970 m. Saugoma Lietuvos TSR 

MA Istorijos instituto Etnografijos skyriuje (toliau — ES), b. 484(7—8).

1 pav. Pūnė, statyta 1936 m. 2 ha ūkyje. Knystuškių k. Savinin
kas — Tamošius Kai tonas. Fasadas ir planas: 1 — vieta arkliams, 2 — 
avims, 3 — karvėms, 4 — kiaulėms, 5 — mėšlui, 6 — klėtis, 7 — malkinė *

Iki šiol yra išlikusių XIX a. antrojoje pusėje statytų 
valstiečių tvartų. Jų statyboje didelių permainų neįvyko. 
XIX—XX a. tvartai (pūnės) turi atskiras patalpas ark
liams, karvėms ir kiaulėms (1 pav.). Avys kartais laiko
mos drauge su karvėmis. Retkarčiais statomi vienos pa
talpos tvartai arkliams, o varginguose ūkiuose — ir vi
siems naminiams gyvuliams laikyti.

XIX a. ir XX a. pradžioje statyti tvartai yra mediniai, 
ilgi ir siauri. Jų sienos dažniausiai pratęsiamos rąstus su
leidžiant į šulus (2 pav.). XX a. trečiajame ir ketvirtaja
me dešimtmečiuose pradėta statyti platesnius tvartus; vė
liau jie gana dažni. Tvartų pamatus atstodavo palaidi ak
menys. Rečiau akmenis surišdavo moliu ir kalkėmis. 
Tvartų sienos — 11—12 rąstų, samanomis užkamšytais 
tarpurąsčiais, skliautai iš rąstų, stogai dvišlaičiai, šiaudi
niai. Tik XX a. šeštajame dešimtmetyje imta juos dengti 
skiedromis ir lentelėmis. Šiaudinio stogo kraigą sutvir
tindavo užpylę drėgnų spalių. Šelmenį kartais apžargy- 
davo ožiukais, kuriuos seniau pririšdavo vytimis, о XX a. 
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šeštajame—septintajame dešimtmetyje — viela. Tvartų 
lubos menkos, nes pašarų ant jų gervėtiškiai nelaikė. Tai 
kartelės, apkrautos šiaudais, samanomis ar lapais. Pava
sarį atšilus, tvartą vėdindavo padarę lubose skylę ar ati
darę duris.

2 pav. Pūnė, statyta XIX a. pab.—XX a. pr. Knystuškių k. Savinin
kas— Antanas Seroka. Fasadai ir planas: 1—2 — vieta kiaulėms, 3 — 
pavietis. ES, b. 484 (3—6)

3 pav. Pūnė, statyta 1890 m. 20 ha ūkyje. Rimdžiūnų k. Savinin
kas— Tamošius Trepšys. Fasadas ir planas: 1—vieta kiaulėms, 
2 — karvėms ir prieaugliui, 3 — pavietėlis, 4 — avims. ES, b. 484 (1—2)

Gyvuliai stovi ant mėšlo, kurį seniau apkreikdavo 
šiaudais, o pastaraisiais metais —ir bulvienojais bei pušų 
šakelėmis.

Senieji tvartai turėdavo labai aukštus slenksčius, nes 
būdavo ištisas pamatinis vainikas. Per mėšlavežį reikė
davo mėšlą pirma išmesti pro duris. Tokių slenksčių išliko 
iki šiol.

Tvartuose gyvuliai stovėdavo palaidi, rišo tik smar
kiuosius. Vieni nuo kitų buvo atskirti, laikomi garduose 
(ažudariniuose). Tik avys, kaip ir kiaulės, dažniausiai vi
sos būdavo viename garde. 1763 m. Aukštadvario inven
toriuje užsimenama apie pertvaras — jos buvusios nau
jojoje arklidėje 19.

19 Ten pat —P. 116.
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Gyvulius dažniau rišti imta XX a. pradžioje, tačiau ir 
iki šiol dauguma kolūkiečių juos laiko garduose.

Tvartų planavimas dvejopas. Vyrauja atviros plano 
struktūros pailgi tvartai. Visos jų patalpos turi atskiras 
duris šoniniame fasade į ūkinį kiemą, kuris aptvertas 
tvora ar apstatytas kitais ūkiniais pastatais (1—3 pav.).

1905 m. gruodžio 5 d. įstatymu visoje Rusijos imperi
joje pagrindinėms valstiečių kategorijoms buvo panai-

4 pav. Pūnė, statyta XX a. 3—4-ajame deš. 5 ha ūkyje. Girių k. 
Savininkė — Joana Sturienė. Planas: 1 — pirkaitė, 2 — vieta pašarui, 
3 — sandėlis miltams ir grūdams, 4 — pavietis ratams ir įrankiams, 5 — 
patalpa veršeliui, 6 — tvartas (a — karvei, b — arkliui). ES, b. 484(9)

kinti žemės išperkamieji mokesčiai. Prasidėjo oficialios 
ūkių dalybos, iki tol uždraustos. Ūkiai smulkėjo. Susiau
rėję sodybiniai rėžiai vertė kuo taupiau juos naudoti. Po 
trečdalį, ketvirtadalį valako turėję valstiečiai įvairios pa
skirties trobesius (klėtis, ratų stogines (paviečius), malki
nes, gyvenamuosius namus) jungdavo po vienu stogu su 
tvartais, užimančiais du trečdalius, trečdalį ar pusę viso 
pastato.

Dažniausiai tvarto ir kitų prie jo prijungtų trobesių 
kompleksas būdavo ištęsiamas į vieną liniją (1—3 pav.). 
Didesniuose sklypuose pasitaikydavo vienas kitas tvartas, 
prijungtas kampu (4 pav.). Kaip teigia gervėtiškiai, tvar
tai, įjungti į L formos plano pastatus, gana būdingi to 
paties valsčiaus Mikailiškių apylinkės valstiečiams.

Šėrimas. Pašaras (penai) sudarydavo daug rūpes
čių. XVIII a. antrojoje pusėje dalis Aukštadvario rakto 
kaimų tenkinosi savomis pievomis. Rimdžiūnai iš dvaro 
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išsinuomodavo kaime esančią pievą už 6 auksinus20, o 
Treinos pievą prie Girių kaimo — už 18 auksinų21. Savi- 
čiūnai už pievas mokėjo 2 auksinus22, o Girių kaimas už 
lanką prie Biržės — 8 auksinus23.

20 Ten pat.— P. 123.
21 Ten pat — P. 126.
22 Ten pat.— P. 124.
23 Ten pat.— P. 126.
24 VUB RS —F. 34 —B. 11248,—L. 4; B. 11249,—L. 3.
25 Ten pat.
26 Ten pat —B. 11181,—L. 5; B. 11247,—L. 3.
27 Ten pat —B. 11256,—L. 4.
28 Ten pat.—B. 11248.—L. 4; B. 11249,—L. 3.
29 Ten pat.

XIX a. šienaujamų pievų taip pat stigo. Šienaudavo 
ir miškuose24. Kultūrinių pievų ar pašarinių žolių apie 
1872 m. neturėjo nė vietos dvarininkai25. Jų nebuvo ir 
gretimuose Astravo bei Kabilninkų valsčiuose26. Tik Ilji- 
no valsčiaus dvaruose jau buvo sėjama šiek tiek dobilų27.

Žiemą gervėtiškiai arklius ir karves daugiausia šerda
vo vasarojaus kapojais28. Blogais metais, pristigę įprasto 
pašaro, prikapodavo visokių šiaudų. Kartais tekdavo nu
plėšti ir stogą (dungcį) nuo mažiau reikalingo paviečio. 
Tie valstiečiai, kurie neįstengdavo gyvulių per žiemą iš- 
sišerti, dalį jų papjaudavo ar parduodavo; kai kada kar
ves atiduodavo šėryboms ir už tai atsilygindavo pagal 
susitarimą veršeliais bei kitų gyvulių prieaugliu.

Dvarai turėjo daugiau pašaro. Netgi dalį šieno parduo
davo. Kapojais šėrė tik karves, o avims ir arkliams duo
davo šieno29. _

XX a. pašarai kiek pakito. Valstiečiai jau augino do
bilus. Jų kapojus duodavo arkliams, o pabiras — avims. 
Šienu šėrė arklius ir avis, o sukratę su vasariniais šiau
dais (pašarais) — karves. Šiaudus dažnai susmulkindavo. 
Iki XX a. antrojo dešimtmečio vidurio kapojus pjaudavo 
dalgiu, pritvirtintu prie rąsto su keturiomis kojomis (ožio). 
Kai kurie turtingesni valstiečiai jau ir tada turėjo fabri
kines akselines mašinas; jos ypač paplito XX a. trečiaja
me ir ketvirtajame dešimtmetyje.

Žiemmites kiaules šerdavo užplikytais avižų, grikių ir 
linų pelais, o penimius — žirniais, miltais, virtomis bul
vėmis, kurias su kapone (5 pav.) sukapodavo ir sumaišy
davo tam tikrame — seniau iš vieno medžio išdaubotame, 
o dabar lentiniame — lovyje (5 pav.) ar kubilėlyje — ce- 
berke (5 pav.).
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Visi gervėtiškių gyvuliai buvo šeriami tvarte, retkar
čiais pavietyje ar kieme, tik penimes kiaules iki pat XX a. 
leisdavo į priemenę, o vargingieji valstiečiai — ir į vir
tuvę. Galima spėti, kad XVIII a. antrojoje pusėje Aukšta
dvario rakte kiaulių tvarte taip pat nešėrė, nes jokių šė-

5 pav. Rykai pašarams ruošti. Rimdžiūnų k. Paulinos Grunskos ir 
Miko Vaičiulio kaponės, Paulinos Grunskos lovys bulvėms kapoti ir 
Tamošiaus Trepšio ceberkas. ES, b. 484 (10—12, 16)

rimo priemonių jame nenurodoma, nors jos išskaičiuotos 
arklių tvarte 30. Trys loviai kiaulėms šerti įrašyti į sąrašą 
rakto turto, laikyto gyvenamose patalpose ir spirito va
rykloje31. Greičiausiai varykloje kiaules penėjo žlaug- 
tais.

30 Акты...— C. 116.
31 Ten pat —P. 117.

Lovius reikėjo kilnoti — šeriant jie buvo traukiami į 
viduraslį, o pašėrus nustumiami į pasienius, paslepiami po 
lovomis ir suolais. Tai nulėmė jų formą. Tie loviai turi 
panašius į geldos nusklembtus galus, už kurių patogu 
nusitverti nešant (6 pav.). Matyt, dėl tos pačios priežasties 
kubilėliai — gyvuliams šerti bei girdyti ir naudoti namų 
apyvokoje — turi ausis lazdai perkišti (6 pav.).
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Iš 1763 m. Aukštadvario rakto inventoriaus matyti, 
kad tuo metu arklius šėrė iš ėdžių ir lovių32. Jie buvo 
naudojami ir XX a. pradžioje: stambų pašarą (šieną, kra
tinį) dėdavo už kopėtėlių formos ėdžių, pritvirtintų prie 
sienos, o smulkų pašarą (kapojus, avižas) bei vandenį

32 Ten pat.—P. 116.

6 pav. Sėrybos rykai. Juozo Sukelio loviukas paršeliams, kiaulių 
lovys ir arklio ėslios, Knystuškių k. bei Anelės Kuloitienės ėslios, Gė- 
liūnų k. ES, B. 484 (18—20, 23)

supildavo į skobtinį lovį (6 pav.). Nėra duomenų, kada 
gervėtiškiai pradėjo šerti karves ir avis iš lovių ir ėdžių. 
XIX a. viduryje karvėms jau turėjo būti loviai ar kubilė
liai (jie tebenaudojami iki šiol), nes pagrindinis pašaras — 
šiaudų kapojai, ypač ruginiai,— būdavo duodamas užpli
kytas. Kopėtėlių formos ėdžios kratiniui, matyt, atsirado 
vėliau. Iš XVIII a. apie jas nėra jokių užuominų, о XIX a., 
kol didžiąją dalį karvių pašaro sudarė šiaudai, jų irgi 
nereikėjo, nes nebuvo didelio skirtumo tarp pašaro ir pa
kratų.

XX a. trečiajame ir ketvirtajame dešimtmetyje vietoj 
arklių ir karvių ėdžių imta statyti lentines dėžes ant kojų 
(ėslias), tinkančias tiek stambiems, tiek ir smulkiems pa
šarams (6 pav.).
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Avys smulkų pašarą (pabiras, bulvių lupenas, retkar
čiais sausus kapojus) ėsdavo iš pintinės (7 pav.), pririš
tos prie gardo sienelės, loviuko, retkarčiais — iš mažučių 
ėdelių tokios pat konstrukcijos kaip ir arklių ėdžios.

7 pav. Kaštus kapojame nešioti bei avims šerti. Knystuškių k. Sa
vininkas — Juozas Šukelis. ES, b. 484(21)

8 pav. Rezginės. Knystuškių k. Savininkas — Jonas Sukelis. ES, 
b. 484 (13)

Avižos arkliams seniau būdavo nešamos iš šiaudų ir 
karklų pinta apskrita vokele, pelai — maišu arba pintine, 
šienas, šiaudai, kratinys — rezginėmis (8 pav.). Kolūkie
čiai dabar laiko mažai gyvulių, todėl rezgines retai kas 
bepasidaro. Pašarą neša glėbyje arba languotoje pakuli
nėje paklotėje.

Ganymas. Gervėtiškių ganyklos, kaip ir aplinkinių 
valsčių valstiečių, buvo gana prastos. XIX a. viduryje 
gyvulius dažniausiai ganė po pūdymus ir miškus33. Dėl 
duomenų stokos sunku pasakyti, kiek ganyklų priklausė 
patiems valstiečiams, kiek nuomodavosi iš aplinkinių 

33 VUB RS.—F. 34.—B. 11248,—L. 4; B. 11249,—L. 3.
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dvarų už atodirbius, kaip Kabilninkų valsčiuje 34, ar už 
pinigus, kaip Iljino valsčiuje 35. XX a. pradžioje taip pat 
nebuvo ganiavos pertekliaus. Po senovei visi gyvuliai, 
suskirstyti į atskiras bandas, ganėsi po pūdymus, dirvo
nus, krūmus ar mišką.

34 Ten pat.— B. 11181.— L. 5.
35 Ten pat.—B. 11256,—L. 3, 4.

Kiekvienas kaimas samdėsi kerdžių (Storastą), kuris 
rikiavo piemenis, ką kuriems ganyti, o pats būdavo prie 
karvių. Todėl nuo XX a. pradžios jam ir mokama nuo 
karvių: po 5—10 svarų grūdų ar bulvių už dieną, o per 
Sekmines duodama dovanų — po kiaušinį nuo karvės ra
go. Paprotys apdovanoti kerdžių ėmė nykti XX a. trečia
jame ir ketvirtajame dešimtmetyje, o nuo penktojo de
šimtmečio dauguma valstiečių jį išvis pamiršo. Dar anks
čiau nustojo dovanoti kerdžiui avies petuką (lopetaitę) 
bei linų saują. Ilgiau buvo duodama pinigų ant tabako.

Ganydamas kerdžius padieniui (už kiekvieną karvę) 
maitindavosi pas visus valstiečius bei vilkėdavo jų viršu
tiniais drabužiais, avėjo autais. Autus kurį laiką gaudavo 
ir iš kolūkiečių. Apatinius marškinius ir kelnes nustojo 
duoti kiek anksčiau. Juos keisdavo pasavaičiui. Kerdžius 
dėvėjo tik savo kepurę ir apavą—medpadžius ar vyžas.

Pagal susitarimą kerdžiaus ganymo sezonas prasidė
davo pavasarį, o baigdavosi rudenį — per Visus šventus. 
Jei būdavo šilta, gyvulius ganydavo ir ilgiau, tačiau tik 
vieni piemenys, retkarčiais, papildomai susitarus, su ker
džiumi.

Kiekvieno kaimo gyvuliai sudarydavo 2—3 bandas. 
Vienoje buvo karvės, antroje — avys, trečioje — kiaulės. 
Jas nustojo ganyti XX a. antrajame ir trečiajame dešimt
metyje. Tais metais, kai būdavo mažiau gyvulių, avis ir 
kiaules sugindavo į draugę. Per vasarą jos ganomos pū
dymuose. Karves ginė į smėlynus, dirvonus, mišką. Ru
denį, nuėmus javus, gyvulius ganė po visus laukus, o 
pašalus leisdavo į sužėlusius rugius.

Valstiečiai rūpinosi, kad kiekvienoje bandoje būtų 
veislinių gyvulių. Kuilių ar avinų netrūkdavo, nes juos lai
kė ir patys valstiečiai. Sunkiau buvo su bulium. Dažniau
siai visas kaimas susidėjęs jį nusipirkdavo, o prižiūrėti 
pavesdavo vienam iš valstiečių (Miciūnų k.), kai kada iš
sinuomodavo iš dvaro, atsivesdavo iš kitų kaimų (Knys- 
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tuskiu k.). Rudenį pirktą bulių parduodavo ir išsidalydavo 
pinigus, o skolintą — grąžindavo savininkui. XX a. septin
tajame dešimtmetyje veislininkyste rūpinosi kolūkis.

Arklius iki kolektyvizacijos valstiečiai ganydavo atski
rai nuo kitų gyvulių. Juos kaimo vyrai, dažniausiai jauni
mas, kartais ir merginos, vakarais jodavo naktigonėn į 
mišką ir surakinę geležiniais pančiais paleisdavo drauge 
ganytis. Naktigoniai čia pat sumigdavo palikę du budėti. 
Jei nenusaugoti arkliai naktį kur nors nuklysdavo, budė
tojai turėdavo juos rasti ir už padarytus nuostolius atly
ginti. Jei arkliai visiškai pradingdavo, atsakyti nereikė
davo.

XX a. trečiajame ir ketvirtajame dešimtmetyje per 
darbymetį kai kurie valstiečiai arklius prisirišdavo savo 
geresnėje ganykloje. Knystuškių kaime arklius suleisdavo 
į aptvarą.

Iki pat XX a. pradžios išliko feodalinių santykių sufor
muotų archaiškų ganymo tvarkos bruožų: ganymo dienų 
skaičius bei mokestis kerdžiui už ganymą buvo apskai
čiuojama nuo valstiečio žemės sklypo didumo, nesvarbu, 
kiek jis turėjo gyvulių. Tokiu pat būdu iki baudžiavos 
panaikinimo buvo apskaičiuojamos prievolės dvarui.

XX a. trečiajame dešimtmetyje valstiečių, ypač pasi
turinčių, reikalavimu ganymo dienos ir mokestis imta skai
čiuoti nuo karvių. O ketvirtajame ir penktajame dešimt
metyje— nuo karvių ir avių; už dvi avis buvo skaičiuo
jama kaip už vieną karvę.

Dažniausiai ganydavo savi vaikai. Tie valstiečiai, ku
rie neturėjo tinkamo amžiaus vaikų, visai vasarai samdė 
kieminį piemenį. Jis gyvendavo pas tėvus, o ganyti eida
vo už jį pasamdžiusį kaimyną. Piemeniui dažniausiai mo
kėdavo po pūdą grūdų nuo karvės. Per šventes — Trejy
bės dieną, per Jurgines — jam duodavo šiek tiek pinigų. 
Kas turėjo mažai žemės ir gyvulių, piemenų nesamdyda
vo, o toms kelioms dienoms, kurias jiems reikėdavo atga
nyti, pasiprašydavo kaimynų vaiką, žadėdami jam duoti 
per Velykas kiaušinių ar ko kito.

Šio šimtmečio septintajame dešimtmetyje gervėtiškiai 
dažniausiai versdavosi be kerdžiaus, tačiau gyvulius tebe
ganė drauge. Ganymo dienas tebeskaičiuodavo nuo kar
vių ir avių (dvi avys kaip viena karvė). Kol vaikai būda
vo mokykloje, piemenaudavo suaugusieji, vasarą — mo
kiniai. Juos anksti rytą dažnai užvaduodavo tėvai.
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1 lentelė*
Darbinių gyvulių skaičius 

Aukštadvario rakto kaimuose 1763 m.

* 1—5 lentelės sudarytos, remiantis 1763 m. sausio 5 d. Aukštadvario rakto 
inventoriumi, paskelbtu leidinyje: Акты, издаваемые Виленскою археографи
ческою комиссиею для разбора древних актов, XXXV.— Вильна, 1910.— 
С. 117-126.

♦♦ 1 — visame kaime; 2 — vidutiniškai tenka vienam dūmui; 3 — vidutiniškai 
tenka vienam valakui.

Kaimas
Valakai (su 
priimtiniais) Dūmai Arkliai Jaučiai

Mažieji 1** 8,15 26 37 40
Babrauninkai 2 0,3 — 1.4 1,5

3 — 3,2 4,5 4,9

Didieji 1 8,7 23 38 42
Babrauninkai 2 0,4 — 1,6 1,8

3 — 2,6 4,4 4,8

1 6,4 12 21 19
Knystuškės 2 0,3 — 1,7 1,6

3 — 1,5 3,3 2,8

1 5,25 8 10 12
Šatrininkai 2 0,7 — 1,25 1,5

3 — 1.5 1,9 2,3

1 10,5 32 37 48
Rimdžiūnai 2 0,3 — 1,2 1,5

3 — 3 3,5 4,4

1 6,9 15 19 20
Savičiūnai 2 0,5 — 1,3 1,3

3 — 2,3 2,8 2,9

1 11,7 28 38 51
Girios 2 0,4 — 1,4 1,8

3 — 2,4 3,2 4,4

XX a. gyvulius ginė į ganyklą, kai joje būdavo žolės. 
Smėlinga žemė greitai pradžiūdavo, ir nebuvo pavojaus, 
kad gyvuliai ją išklampos. Pirmą kartą iš tvarto išgindavo 
su verbėm — kadagių ir pušies šakelių šluotele. Ja suduo
davo gyvuliams. Po tvarto slenksčiu dėdavo porą kiau
šinių. Juos, išginę bandą, atiduodavo elgetoms. Kai kas 
gyvulius peržegnodavo ir pašlakstydavo švęstu vande
niu. Su vandeniu perliedavo vakare parginusį piemenuką. 
Visa tai buvo daroma, kad išsilaikytų iki rudens sveika, 
riebi ir pieninga banda. XX a. penktajame ir šeštajame 
dešimtmetyje minėti papročiai nebeteko savo pirmykštės 
prasmės ir ėmė sparčiai nykti.
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2 lentelė
Žemės kiekis ir darbinių gyvulių skaičius 

Aukštadvario rakto dūmuose 1763 m.

Žemės kiekis 
(valakais)

Darbinių gyvulių skaičius

Iš viso 
dūmų— 1 2 3 4 5 6 7

Iki 1/4 2 15 13 34 8 — — — 72
1/4—1/2 2 1 6 16 23 2 3 1 54
1/2—3/4 — — 2 — 4 — 1 2 9
3/4—1 — — — — 2 — — — 2
Daugiau 
negu 1 — — 1 1 — 1 — — 3
Nenurodyta — — — 2 1 — — — 3
Iš viso 
dūmų 4 16 22 53 38 3 1 3 143

3 lentelė
Sūnų ir darbinių gyvulių skaičiaus santykis 

Aukštadvario rakto dūmuose 1763 m.

Sūnų skaičius 
viename dūme

Darbinių gyvulių skaičius viename dūme
Iš viso 
dūmų, ku
riuose bu
vo sūnųnėra 1 2 3 4 5 6 7

1 2 8 7 20 7 — — 1 45
1 2 5 5 16 6 1 2 1 38
2 — 3 6 7 13 1 1 — 31
3 — — 2 7 9 — 1 — 19
4 — — 2 3 3 1 — 1 10

Iš viso dūmų,, 4 16 22 53 38 3 4 3 143
kuriuose buvo 
darbinių gy
vulių

Pirmąją ganymo dieną, kol gyvuliai apsipranta, prie 
karvių sueidavo ir patys valstiečiai. Jie kartimis ir bota
gais išskirdavo besibadančius gyvulius, perduodavo juos 
kerdžiui. Kerdžius juos atidžiai apžiūrėdavo, kad paskui 
nebūtų jokių priekabių dėl jų skaičiaus ar susižalojimų. 
Anksti rytą kerdžiui sutrimitavus, šeimininkės melždavo 
karves ir išvarydavo gyvulius į kaimo gatvę. Ten juos 
perimdavo piemenys. Ant Ašmenos kranto esančio Knys-
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4 lentelė
Arklių ir jaučių skaičiaus santykis Aukštadvario rakto dūmuose 1763 m.

Jaučių skaičius 
viename dūme

Arklių skaičius viename dūme
Iš viso dūmų, 
kuriuose buvo jaučių

nėra i 2 3 4
skaičius L*______

— 4 15 2 — 1 22 15,4
1 1 17 8 1 — 27 18,9

2 3 45 36 — — 84 58,7
3 — — 3 — — 3 2,1
4 — — 4 3 — 7 4,9

Iš viso dūmų,
kuriuose buvo 
arklių

8 77 53 4 1 143 100

% 5,6 53,8 37,1 2,8 0,7 100

tuškių kaimo valstiečiai gyvulius ganydavo kitapus upės. 
Per ją buvo keli tiltai, į kuriuos vedė nuo pagrindinės 
kaimo gatvės atsišakojusios ūlyčėlės. Iki jų reikėdavo at
varyti gyvulius. XX a. aštuntojo dešimtmečio pradžioje 
tiltų jau nebuvo ir gyvuliai brido tiesiai per seklią upę.

XX a., iki antrojo dešimtmečio vidurio, dar buvo lai
komasi senųjų papročių. Per Šeštines piemenys į ganyklą 
pasiimdavo žirnių. Juos, ant laužo išsivirę, valgydavo 
sausus. Per Sekmines pindavo vainikus ir jais puošdavo 
karves, rinkdavo dovanas — kiaušinius, sūrius ir kitką, 
o paskui ant laužo ar kurio nors piemenuko namuose 
kepdavo kiaušinienę ir vaišindavosi.

XVIII—XX a. gervėtiškių gyvulininkystės bruožai ke
liskart keitėsi. Pirmasis jos raidos etapas pasibaigė pa
naikinus baudžiavą. Jam būdinga feodalinius santykius ir 
žemdirbystės poreikius atitinkanti savita bandos sudėtis, 
menki pašarai, nesudėtingos avių ir karvių šėrimo prie
monės. Antrasis etapas buvo daug trumpesnis ir pasibai
gė XX a. antrajame dešimtmetyje. Tada gyvulininkystė 
tenkino tik savo ūkio poreikius, tačiau pašarų bazė tvir
tėjo, tobulėjo šėrimo inventorius. Tai ypač pastebima 
XX a. antrajame—penktajame dešimtmetyje. Ėmė nykti 
senieji papročiai. Turtingesniuose ūkiuose, nors ir pama
žu, vystėsi prekinė gyvulininkystė. Kitas etapas prasidėjo 
drauge su kolektyvizacija. Gervėtiškių laikomų gyvulių 
skaičius, bandos sudėtis ir pašarai suvienodėjo, nes juos 
reguliuoja Žemės ūkio valdybos nuostatai bei kolūkio 
valdybos nutarimai. Senieji su gyvulių išginimu ir gany
mu susiję papročiai nyksta arba jų prasmė modifikuojasi.
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BITININKYSTE

Į JUOZAS PETRULIS Į

S o d u č i a i. Tradicinių bitynų Gervėčių apylinkėse 
buvo apstu ir 1970 m. O seniau, kaip pasakoja Elzbieta 
Kalinauskienė (Mockų k., g. 1880), „dėl girinių bičių 
duplėse žmonės mušėsi su meškomis. Meškos užpuldavo 
bices, o žmonės ant jų. Mano tėvas pasakodavo, kad 
senelio laikais bices parsiveždavo iš girios, susemdavo iš 
duplių ir namie jas suleisdavo į gulimus".

Seniau šių apylinkių valstiečiai savo bitynus tvarky
davo vadinamųjų soducių būdu. Ekspedicijos metu dau
gelyje kaimų susidūrėme su jų pėdsakais. Antai Mockų 
kaimo valstiečio Juliaus Rudzinsko bitynas — sodutis— 
tebėra išlaikęs savo pirmykštę išvaizdą. Tai apie 18X26 m2 
sklypelis. Tas sklypelis sudaro sodyboje atskirą vienetą. 
Jis aptvertas karčių tvora, apsodintas vaismedžiais, vidu
ryje yra gėlių loveliai, kampuose stovi į žemę susmegę 
suoleliai atsisėsti. Kitų valstiečių senieji bitynai būdavę 
lygiai tokios pat formos, rūpestingai eglišakių pinučiais 
aptverti, pakraščiais apsodinti šiaip medžiais, o vidury
je— vaismedžiais; sodučio vartai buvo tokio platumo, 
„kad galėtų įtempti gulinį", jie būdavo „užrišami unt- 
grįžciu iš vytių".

Avilių gerinimas. Maždaug iki 1900—1908 m. 
kitokio avilio, kaip girios duplė (gulinis), čia niekas neži
nojęs. Tik ir tuo metu gulinis buvo jau daug tobulesnis 
negu iš girios parvežtoji duplė. Pačių bitininkų pasidirb
tieji guliniai būdavę paprastai iš storesnių pušų kamienų, 
kiek aptašyti, su priderintais plautais, kurių apačioje bū
davo landos. Naujo tipo avilys, vadinamasis karanikas, 
tuo laiku pirmiausia pasirodęs Mockose. Pirmieji jį pasi
darę Juliaus ir Petro Rudzinskų tėvai. Apie 1910—1940 m. 
šis avilio tipas Gervėčių apylinkėje jau plačiai buvo pa
plitęs. Deja, žinių pateikėjai nežino smulkmenų, kaip Ru- 
dzinskai šio tipo avilį sugalvoję. Tik pasakoja, kad Ju
liaus tėvas pasižinęs su tolimesnių apylinkių bitininkais. 
Tad galima manyti, jog Rudzinskai tada buvo kur nors 
išvykę ir pamatę pažangesnį bitininkavimo būdą. Karani
kas, be abejo, yra dadano avilio kopija. Tačiau Rudzinskų 
kopijuota kūrybiškai: pasiimta tik dadano forma, visam 
kitam suteikta „vietos dvasia". Karaniko konstrukcija ne
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sudėtinga. Avilio pagrindą sudaro keturių stulpelių kubas; 
stulpelių galai sunerti ir sukalti medinėmis vinimis. Avi
lys 1,3 m aukščio, 1,2 m ilgio ir 1,2 m pločio. Priekyje 
pritvirtinta vienguba staktelė landoms. Kubo šonai iš iš
orės ir iš vidaus dviem linijomis apkalti kartelėmis. Tar
pai tarp šių kartelių prikimšti suspaustų rugių šiaudų; 
lubelės irgi išklotos gerai suleistomis lentelėmis, o avilio 
viduje vertikaliai įspausta 8—10 rėmų koriams. Avilių 
stogeliai apdengti lentomis, ant kurių paprastai dar už
klojama eglės mauknos bei tolio.

Seniau karanikų, kaip pasakoja vietos žmonės, būta 
ir pintinių (pintų kaip kraitelės bei vokelės). Antai senųjų 
Rudzinskų bitynuose jų buvę vienas ar du. Tokių avilių 
pavyzdžių neišliko.

Gulinio tipo avilių Gervėčių apylinkėse dar yra Ju
liaus ir Petro Rudzinskų bitynuose. Kitų kolūkiečių bity- 
nėliuose dažnai dar pasitaiko karanikų, tačiau jie labai 
dailiai padaryti ir jei ne šiaudinės sienelės, nesiskirtų 
nuo dadano avilių. Šiaip daugumos kolūkiečių bitynė- 
liuose jau dažnas grynasis dadanas.

Pažymėtina dar, jog čia dažnai pamatysi vadinamąjį 
stojoką „jaunoms bicėms paimci". Stojokai ne į medžius 
įkelti, kaip paprastai, bet būva klėties bei pirkios pa- 
skliautėje. Sį papildomą avilį turi kiekvienas bitininkas.

Bitininkavimas. Iki pastarojo meto apie biti- 
ninkavimą gervėtiškiai tokios nuomonės: „Prie jų visas 
darbas — kaip prižiūrėc namučiai (aviliai). Bicės oi kaip 
myli, kad jų gyvenimai būtų tarp tvorų. Ir dar rūpescis — 
su jaunom". Norėdami turėti naują spiečių, Gervėčių 
bitininkai ir šiandien tebesinaudoja senelių būdu: „Bičių 
motinėlę reikia išrinkci, kol dar ji kirmėlaicė; ir reikia 
išpjauc korio (pero) gabalaitį, jį priglausc pri kitų korių. 
Ir ackirta motinėlė užsisėdės (išsiperės) — ir motka jau 
rankose".

Bičiulystė čia, ypač seniau, turėjo taip pat gyvas 
tradicijas. Bet vis dėlto pirmiausia reikia „žiūrėc, kad 
jaunos bicės neišbėgtų, žiūrėc parvaryc savan domikan. 
Bicės išbėgusios lieka pusininkėm". Mat, svetimam spie
čių susėmus, atsišaukusiam tikrajam savininkui priklauso 
tik pusė jo. Tačiau tada abu tampa bičiuliais—„giminėm 
po bicėm".

Per sezoną bitės tikrinamos du kartus: pavasarį, kai 
jos ima lėkti į orą, ir prieš medaus kopimą; pavasarį tik
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rinama mėnulio „trecioj kvodroj" („galadilcėj, kuri nusi- 
maino tuoj po pilnacės"), o vasarą — liepos antrojoje pu
sėje,— t. y. „pirmoj kvodroj“ (prasidėjus jaunam mėnu
liui). Žios tvarkos senosios kartos Gervėčių bitininkai ir 
dabar laikosi.

Smulkių bitininkų (išskyrus Rudzinskus, turėjusius iki 
100 bičių šeimų) medaus kopimo tradicinė diena — sekma
dienis ar kuri kita ne darbo diena. „Bicininkas, galvą 
užsirišęs rūbelaiciu, meducį išrenka, ir bitucės ramios, 
nebizgia. Medučio išrinkimo — lozbujimo — dieną tam 
kiemucy būdavo didžiausia švencė.“ Tą dieną visi šeimos 
nariai ir pakviesti kaimynai bei bičiuliai vaišindavosi 
medumi. Medaus kopimo dienomis kitaip būdavę Ru- 
dzinskų bitynuose. „Senasis Rudzinskas savo sodutin me
daus išrinkti eidavo apsirišęs rūbelaičiais, apsiavęs vy
žomis arba kadokais“ (medpadžiais). Prie Rudzinsko bity
no susirinkdavę viso kaimo vaikai ir per tvorą spokso- 
davę, kaip kopiamas medus. „Bicės nemėgsta, kas ant jų 
žiūri per tvorą." Susirinkusiems vaikams Rudzinskas ant 
lapų paduodavęs medaus.

Medaus vartojimas. Visoje Gervėčių apylin
kėje stambiausi bitininkai buvę Rudzinskai. Didelius bi
tynus jie turėję jau XIX a. pabaigoje. Jie kasmet prikop
davę labai daug medaus. „Pilni medučio kubilaičiai kama
rose pelėdavo." Dar iki 1914 m. karo Rudzinskai medų 
veždavę į Vilnių. Neretai pas juos atvažiuodavę pirkliai 
į namus ir prisikrėtę savo indus išsiveždavę. Už medaus 
pūdą (16,3 kg) pirkliai mokėdavę po 7—8 rublius. Aplin
kinių kaimų žmonės Rudzinskui už medų atsilygindavę 
natūra. Tuo metu daugiau kaip 1—3 bičių šeimų niekas 
neturėję. Šitokio masto bitininkystė Gervėčių apylinkėse 
buvo maždaug iki 1920—1925 m. Tad paprasti bitininkai 
medaus turėdavo tik savo reikalams. „Būdavo cik žiūri
ma, kad medučio turėc vaikeliams, senukėliams ir gimi
naičiams." Medaus, kaip skanėsto, gervėtiškiai „lig pilvo 
plyšimo užvalgydavo" tik jo kopimo dieną. Bet didžio
sios šventės (Kalėdos, Velykos, Sekminės bei Joninės) be 
„švencinių kukelaicių iš medučio" nepraeidavusios. Tai — 
tradicinis švenčių patiekalas, šiuo metu veik užmirštas. 
Jį gaminti mokėdavusi kiekviena šeimininkė: į ruginių 
ar miežinių smulkių miltų duonos tirštumo tešlą prideda
ma 8—10 dalių medaus ir išminkius palaikoma 3—4 va
landas. Taip paruoštos tešlos kumšceliai dedami ant skar
dos ar kopūstlapių ir kišami į karštą krosnį. Valgydavo 
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paprastai užsigerdami karštu pienu, arbata, neretai ir vie
nus.

Medus buvo vartojamas vaistams (žr. straipsnį apie 
liaudies mediciną).

Vaško daugiau sudarydavę tik Rudzinskai, kurie jį 
parduodavę pirkliams kartu su medum. Smulkūs bitinin
kai savo vašką kasmet atiduodavę bažnyčiai. Už tai jie 
gaudavę po kelias žvakes. Be to, kiekvienas bitininkas 
truputį jo pasitikdavęs bityno reikalams: seno avilio ply
šiams bei trūnijančioms vietoms užlydyti.

KALVYSTĖ KEIČIA PROFILĮ

ANTANAS STRAVINSKAS

Nors Gervėčiuose ir gretimuose kaimuose būta įvairių 
amatininkų, tačiau ypač buvo vertinamas sunkus kalvio 
darbas ’.

Tai aiškiai matyti kad ir iš tokių daugelio žinių patei
kėjų pasakymų: „Seniau be kalvio nieko nebuvo ir dabar 
nieko nėra", „Kalvis visiems reikalingas, visi kalvį bran
gina, nes kalvis jau apšviestas žmogus", atseit mokytas, 
specialistas, arba: „Kalvis reikalingas visiems: ir bago- 
tiems, ir biedniems", „Kalviai biedni buvo, ale geros šir
dies, o ponams vis buvo mažai". Lyg ir apibendrinančią 
mintį apie kalvių svarbą išreiškia S. Lukša: „Be kalvio 
nieks nieko negali padaryti. Be kalvio žemės nears. Kal
vio reikia ir žiemą, ir vasarą".

Apie stalius, rečiau siuvėjus ir kitus meistrus atsilie
piama daug kukliau ir santūriau, nors jie irgi tenkino tų 
pačių gervėtiškių reikmes. Šių amatininkų būta kelis kar
tus mažiau nei kalvių. Antai Gervėčiuose XX a. ketvir-

1 Ekspedicijos ir pakartotinių išvykų metu daug įdomių, bet daž- 
niausiai fragmentiškų žinių pateikė senieji Gervėčių apylinkės kal
viai: Rapolas Mileišis (g. 1888 m.) iš Gervėčių, Florijonas Augulis 
(g. 1894 m.) iš Pelegrindos, Stasys Lukša (g. 1894 m.) iš Girių, Izido
rius Bučinskas (g. 1903 m.) iš Gėliūnų, Tamošius Ilijaitis (g. 1903 m.) 
iš Knystuškių, Bronius Gulbinavičius (g. 1904 m.) iš Miciūnų, Jonas 
Skerla (g. 1906 m.) iš Miciūnų (dabar abudu gyvena Gervėčiuose), 
Jonas Pranckevičius (g. 1906 m.) iš Milcėjų, Pranas Savickas (g. 1907 m.) 
iš Miknabališkių vnk., ,,Tėvynės" kolūkio vyr. kalvis Florijonas Mar
cinkevičius (g. 1920 m.) iš Mockų, kolūkio vyr. inžinierius Davidas 
Salaveičikas, mechanikas Pranas Remis, kolūkio pirmininkas Andrejus 
Galagajevas, Girių k. gyventojas Julius Valeika ir kiti.
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tajame dešimtmetyje buvo tik vienas siuvėjas, vienas 
batsiuvys, o račius buvęs tik dvare pirmajame šio am
žiaus dešimtmetyje. Kalvių vien miestelyje ir dvare buvo 
du ar trys, o gretimuose kaimuose — daugiau kaip de
šimt. Ir visiems užtekę duonos, nors per 1930—1935 m. 
krizę ir kalviams verstis buvę kiek sunkiau, nes jų buvo 
jau daug.

Šio krašto žmonės nuo seno buvo žemdirbiai, tad visi 
amatininkai, taigi ir kalviai, tenkino dvarų ir valstiečių 
poreikius, pirmučiausiai kaldami ir- taisydami žemdirbys
tės įrankius.

Svarbiausias žemdirbystės įrankis ne tik XIX a., bet ir 
XX a. pirmojoje pusėje šiame krašte buvo medinė žagrė 
su geležiniais noragėliais ir verstuve. Tokios žagrės gele
žinių dalių vaizdą galima pamatyti Z. Korybutiako ir 
P. Dundulienės darbuose 2.

2 Korybutiak Z. J. Kowalstwo ludowe w wojewödztwie Wilens- 
kiem.— Wilno, 1936; Dundulienė P. Žemdirbystė Lietuvoje.— V., 1963.— 
P. 91, 93, 95 — Pav. 16, 19, 21.

3 Dundulienė P. Min. veik.— P. 113.
4 Ten pat.— P. 88.

Tiesa, Lietuvos dvaruose jau XIX a. pradžioje, o vals
tiečių ūkiuose XIX a. antrojoje pusėje būta ir plūgų3, 
tačiau šio krašto valstiečių ūkiuose jie labiau paplito tik 
XX a. trečiajame dešimtmetyje. Vienas kitas kalvis jau 
kalė plūgus ir prieš 1914 m., bet jų gamyba smarkiai pa
didėjo šio amžiaus trečiajame—ketvirtajame dešimtmety
je. Tačiau senesnieji šio krašto gyventojai ir tada vis dar 
nemetė žagrės — vis prašė kalvius nukalti noragėlį ar 
palyčėlę. Žagre čia arė dar šio amžiaus penktajame de
šimtmetyje, tuo tarpu Lietuvoje, netgi pietrytinėje dalyje, 
ji teišsilaikė iki 1939 m.4

Kalvis P. Savickas mena tuos sunkius bado laikus, kai 
1918—1919 m. pėsčiomis traukė tarnauti į Lietuvą, o vė
liau, kai trūko geležies, žagrėms noragus kalė iš sviedinių 
tūtų. Už vieno tokio norago nukalimą valstiečiai duodavę 
pūdą rugių. Savickas atsimena, kad jiedu su broliu kartais 
nukaldavę per dieną net po 8 noragus. Užtat „tekdavę 
net dvejus marškinius per dieną pakeisti nuo prakaito".

Žagrių noragus, plūgus pirmieji kalė Gervėčių apylin
kės kalviai žydai Srolia Patašinskas, Mauša Ožakovskis, 
o kiek vėliau — lietuviai Rapolas Mileišis, Bronius Gulbi- 
navičius, baltarusis Jonas Dudancas ir kiti.

Už naujo plūgo nukalimą, jeigu geležis buvo kalvio, 
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iki pat šio amžiaus pradžios mokėdavę nepaprastai bran
giai— iki 50 rb, o buržuazinės Lenkijos valdymo me
tais — iki 25 zl.

Medinės akėčios su geležiniais akėtvirbaliais čia pla
čiau paplito XX a. trečiajame dešimtmetyje, tuo tarpu 
Lietuvoje jos buvo naudojamos jau XIX a. viduryje ir 
ypač antrojoje pusėje5.

5 Ten pat.— P. 127.
* Plg. Korybutiak Z. J. Min. veik.—Pav. 64, 65.

Dabar naudojamos geležinės zigzaginės traktorinės 
akėčios, taip pat ir fabrikiniai traktoriniai plūgai.

Plūgą kalvis nukaldavo per dvi tris, o akėčias padirb
davo (nukaldavo 20—25 dantis ir sukaldavo juos į medinį 
rėmą) per pusantros ar dvi dienas.

Vienas seniausių ir bene ilgiausiai išsilaikiusių žem
dirbystės įrankių yra kauptukas. Jį ir dabar dažnai čia 
nukala kalviai. Kauptukų būna įvairių: ir daržovėms kaup
ti, ir bulvėms kasti. Jų paskirtis ir XX a. aštuntajame de
šimtmetyje išliko beveik nepakitusi. Nepakito ir forma 6.

Su įvairių formų fabrikiniais dalgiais, kurie čia labiau 
paplito XX a. trečiajame dešimtmetyje, iki šiol tebekon- 
kuruoja pjautuvai. Jie tebekalami ir ypač tebeaštrinami 
net susikūrus kolūkiams, nes fabrikinės gamybos pjautu
vai greitai atšimpa. Jie naudojami sodybinių sklypų ja
vams pjauti. Paprastai pjautuvus kala iš senų dalgių. Vie
ni kalviai sako, kad tai esąs lengvas ir greitas darbas, 
kiti — kad nukalti gerą pjautuvą daug darbo, ypač tada, 
kai jis kalamas iš seno dalgio: pirmučiausiai reikia „seną 
dalgį surangyti (sutraukti) vienan gabaliukan", paskui 
pridėti minkštos geležies ir suvirinti. Suvirinama ir nuka
lama taip, kad geležis būtų viršuje, o plienas — apačioje, 
t. y. dantyse. Po to iškapojami pjautuvo dantukai ir tik ta
da jis aštrinamas, užgrūdinamas. Už tokio pjautuvo nuka
limą caro laikais imdavo 0,5 rb, Lenkijos valdymo me
tais— 2 zl., o pirmaisiais pokario metais— 15—20 rb (1,5— 
2 rb dabartiniais pinigais).

Pjautuvų kalimas, taisymas ir aštrinimas skiriamas prie 
tų pačių „gerų ir lengvų" darbų, kaip ir senų ratų taisy
mas, kirvių ir noragų aštrinimas, už kuriuos buvo gerai 
mokama. Tuo tarpu tie darbai Lietuvoje buvo laikomi 
antraeiliais, atliekami už kalvio išsinuomotą žemės skly
pą, gyvenamojo namo ar kalvės pastatymą.
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Išlikę tradiciniai kalvio darbai — tai arklių ir vežimų 
bei rogių kaustymas.

Ir vieną, ir kitą dalyką šio krašto kalviai labai mėgo. 
Net iki Tarybų valdžios atkūrimo patys kalviai nusikal
davę pasagas ir pasagvines. Kalvis S. Lukša papasakojo: 
„Jeigu zgadnai kruti, tai per dieną gali nukalti 8 pasagas 
ir jas pasegti", t. y. pakaustyti du arklius. Kai pasagos 
būdavo gatavos, kalvis pakaustydavo per dieną po 10— 
15 arklių.

Tikrų račių — amatininkų, kurie dirbo medinius ratus, 
Gervėčiuose ir apylinkėse beveik nebuvo. Ratų dirbimu 
garsėjo baltarusiai — Smurgainių meistrai. Todėl gervė- 
tiškiai važiuodavo pirkti ratų (tekinių) į Smurgainis ir dar 
toliau. Kartais už du nekaustytus ratus mokėdavę beveik 
30 zl.

Rimdžiūniškis kalvis Vincas Vaičiulis imdavo iš brolio 
Stasio medinius ratus, juos apkaustydavo ir veždavo į 
Varnionių, Mikailiškių ir net į Astravo turgus parduoti. 
Gatavi darbiniai ratai — tik sėsti ir važiuoti — kainuoda
vę apie 120 zl.

Siame krašte dvikinkiais vežimais ir fajetonais važi
nėdavo tik dvarininkai. Už dvikinkio vežimo apkaustymą 
mokėdavo iki 50 zl., o fajetonai su „patentavomis" ašimis 
kainuodavo 200 ir net 300 zl. Į fajetonus kinkydavo po 
4 ar 6 arklius.

Už vienkinkio vežimo apkaustymą (vien tik už darbą) 
caro laikais mokėdavo 5 aukso rb, o Lenkijos okupacijos 
metais — 20 zl. Tik Mikailiškių žydai, dažnai važinėjantys 
į Vilnių, mokėję brangiau — 30 zl., nes jų vežimai turėjo 
būti stipresni.

Kalvis P. Savickas pažymėjo, kad svarbus buvo geras 
račiaus darbas: „Jeigu Stelmokas blogai padarys medį, tai 
joks kaustymas nelaikys". O kai apkaustydavo gero ra
čiaus padirbtus ratus, tai jie laikydavę net 20 metų.

Vežimus geležinėmis ašimis pirmasis ėmė dirbti kalvis 
R. Mileišis Gervėčių dvare šio amžiaus pirmajame de
šimtmetyje, bet geležinašiai vežimai labiau paplito tik tre
čiajame dešimtmetyje.

Žiemą svarbiausia susisiekimo priemonė buvo rogės. 
Apkaustyti darbines roges XX a. pradžioje kainuodavę 
apie 2 rb, o buržuazinės Lenkijos okupacijos metais — 
4 zl. Išeiginių (šventadienių) važelių kaustymas buvo 
daug brangesnis. Caro laikais tokių rogių apkaustymas 
kainuodavęs nuo 5 iki 10 rb.
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Dabar, padaugėjus įvairių transporto priemonių, rogės 
dirbamos ir kaustomos vis rečiau, nes jas išstūmė auto
mašinos. Seniai iš mados išėjo ir puošnių bei brangių 
šventadienių važelių kaustymas.

Bus akivaizdžiau ir suprantamiau, jei šiek tiek paly
ginsime XIX a. pab., XX a. pr. ir 1970—1971 m. duome
nis, kaip pasikeitė socialinė-ekonominė šio krašto padėtis 
bei kalvystės pobūdis, ypač susikūrus kolūkiams.

Archyviniuose dokumentuose nurodoma, jog 1895 m. 
Gervėčių dvarui priklausė 1901 dešimtinė, t. y. apie 
2 tūkst. ha žemės7, tačiau pačioje XX a. trečiojo dešimt
mečio pradžioje (1921—1922 m.) Marija Domeikienė nu
pirko iš Vaclovo Melchioro Domijono Domeikos už 11 mln. 
markių apie 1000 ha ir tuojau pat (1922—1923 m.) pra
dėjo pardavinėti sklypus 8. 1925 m. vėl papildomai prašo
ma leidimo parduoti Žarnobalų, Klynų ir kitas pievas bei 
ganyklas, iš viso 92 ha9. Žemė parceliuojama, tiksliau — 
parduodama dėl to, kad buvo nutolusi nuo centro, o svar
biausia, matyt, dėl to, kad Gervėčių dvaro, kaip ir kitų 
aplinkinių, ekonominė padėtis po Pirmojo pasaulinio karo 
buvo smarkiai pablogėjusi. Trūko pinigų, žemės ūkio in
ventoriaus 10 11. Dvaro ekonomika smuko ir vėliau — bur
žuazinės Lenkijos okupacijos metais. Nors Gervėčių dva
ras 1926 m. turėjo apie 940, o 1936 m.— apie 760 ha že
mės, tačiau ariamosios buvo vos 300—200 ha. Didžiausių 
plotų užėmė miškai (1926 m.— 459, 1936 m.— 393,42 ha) H.

7 CVA.— F. 147,—Ap. 8.—B. 546.—L. 20.
8 Ten pat.— L. 1.
9 Ten pat.— L. 28.
10 Ten pat.— L. 9.
11 Ten pat.—Ap. 10.—B. 2.—L. 2; Ap. 8.—B. 1188.—L. 14, 15.

Žmonės prisimena, kad Gervėčių dvare tais laikais 
(XX a. trečiajame ir ketvirtajame dešimtmetyje) buvę tik 
apie 20—30 darbinių ir staininių arklių. Turėta vos keli 
plūgai ir keliolika akėčių, 11 ar 12 darbinių vežimų, 
trys javų pjaunamosios mašinos ir viena arklinė kulia
moji. Tada dvare, be vieno dviejų kalvių, dirbo vienas 
račius ir vienas pakinktų meistras. (Reikia pasakyti, kad 
dvaro amatininkai gyvenę daug geriau negu kiti samdi
niai ir aplinkinių kaimų valstiečiai.)

1939 m. šiame krašte įsigali Tarybų valdžia. 1948— 
1950 m. Gervėčių apylinkių žmonės susibūrė į nedidelius 
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kolūkius, kurie po 10 metų buvo sujungti į vieną „Tėvy
nės" kolūkį.

1967 m. kolūkis suremontavo senas dvaro patalpas ir 
sukvietė apylinkės kalvius, kurie dirbo atskirose briga
dose. 1970 m. kolūkio kalvėje dirbo trys kalviai, vienas 
metalo tekintojas, du suvirintojai ir visas būrys mechani
zatorių— šaltkalvių. Kiekvienam darbo užtenka, nes rei
kia prižiūrėti gausią ūkio techniką.

1971 m. „Tėvynės" kolūkyje, turinčiame daugiau kaip 
3000 ha žemės (dirbamos — 2062 ha), buvo: įvairių tipų 
traktorių — 41, kombainų—11, siloso kombainų — 4, šie
no pjaunamųjų ir grėbiamųjų mašinų — po 10, bulvių ka
simo mašinų — 8 (iš jų — du bulvių kasimo kombainai), 
linų rovimo, kūlimo ir klojimo kombainų — 2 ir linų ku
liamųjų mašinų — 4, traktorinių plūgų — 25, traktorinių 
akėčių — 200, kultivatorių — 25 ir daug kitos ūkiui rei
kalingos technikos. Be jos, dar buvo 11 sunkvežimių ir 
viena lengvoji mašina. Šios automašinos daugeliu atvejų 
pavaduoja arklius. Arklių ūkyje yra vos pora dešimčių. 
Jiems dabar tenka įvairūs pagalbiniai darbai, jais įdirba
mi kolūkiečių sodybiniai sklypai. Todėl arklių kaustymas 
dabar irgi nebe toks svarbus dalykas.

Svarbiausia, kad gerai dirbtų technika. Todėl beveik 
nuo pat kolūkių susikūrimo pagrindinis kalvių darbas 
yra remontuoti žemės ūkio mašinas, traktorius ir auto
transporto priemones, o kartais ir pritaikyti, pataisyti ar 
nukalti sudėtingas detales.

Įprasta kalvio profesija ne tik pakito, bet ir labai iš
siplėtė.

Todėl anksčiau įgytų, dažniausiai praktinių geležies 
kalimo įgūdžių kalviams nebepakanka. Jiems reikia iš
mokti dar vieną ar dvi naujas specialybes: kalvio tekin
tojo ir metalo suvirintojo. Antai suvirintojo darbo išmoko 
kolūkio vyriausiasis kalvis F. Marcinkevičius, kalvis My
kolas Mileišis (R. Mileišio sūnus) ir kiti.

Kolūkio mechaninėse dirbtuvėse dabar, greta kalvių 
mechanikų, dirba metalo tekintojai, suvirintojai, šaltkal
viai, o visiems darbams vadovauja ūkio vyriausiasis inži
nierius.

Iki kolektyvizacijos kalviams, P. Savicko žodžiais ta
riant, viską reikėjo „nuveikti savo jėgomis — rankomis 
ir krūtine", o dabar jau nebereikia pūsti žaizdro, gręžti 
metale skylių, nereikia atlikti sumanumo reikalingo pro- 
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ceso — metalo suvirinimo. Kalviams čia padeda elektra, 
autogenas, elektrinės metalo gręžimo ir tekinimo staklės.

Anot seno gervėtiškio kalvio B. Gulbinavičiaus, „da
bar ir dirbti, ir gyventi lengviau". Iš tiesų pasikeitė ne 
tik kalvystės darbų profilis, bet ir pačių kalvių gyvenimo 
sąlygos. Visi senyvo amžiaus kalviai gauna pensijas. 
Jaunieji kalviai, ypač tie, kurie papildomai išmoksta nau
jų specialybių, uždirba gerai, be to, dar turi sodybinį 
sklypą.

Iš to, kas pasakyta, galima padaryti tokias išvadas:
XIX a. ir XX a. pradžioje Gervėčių apylinkės kalviai, 

aptarnavę dvarus ir valstiečių ūkius, daugumą žemės 
dirbimo įrankių ir susisiekimo priemonių darė bei kaustė 
patys. Beveik iki XX a. penktojo dešimtmečio buvo kala
mi kai kurie tradiciniai žemės dirbimo įrankiai. Vadinasi, 
kalvystės darbų pobūdis keitėsi pamažu,

susikūrus Gervėčių apylinkėje kolūkiams ir ūkius vis 
labiau mechanizuojant, sparčiai augant gamybinėms jė
goms, ėmė rastis įvairesnių žemės ūkio mašinų ir auto
transporto priemonių. Todėl jų remonto darbai beveik 
visiškai išstūmė tradicinį geležies kalimą ir virinimą. Kal
vystės profilis iš esmės pasikeitė,

XX a. šeštajame ir septintajame dešimtmetyje čia vie
toj tradicinių kaimo kalvių — amatininkų — atsirado kal
viai mechanikai, kalviai tekintojai, kalviai suvirintojai. 
Jų darbas tiesiogiai susijęs su sudėtingos žemės ūkio 
technikos remontu.

RIMDŽIUNŲ KAIMO ARCHITEKTŪRA

Į IZIDORIUS BUTKEVICIUS Į

Gervėčių apylinkėse nuo XVI a. antrosios pusės buvo 
paplitę gatviniai kaimai — 15—20 sodybų. Laikui bėgant, 
kaimų sklypai smulkėjo, sodybų daugėjo. Jau XX a. pra
džioje šios apylinkės kaimai virto sudėtingais gatviniais 
kaimais su sodybomis abiejose gatvės pusėse. Nuo 1925 
iki 1937 m. dalis kaimų buvo išskirstyta į vienkiemius, 
tačiau nemaža jų liko nepaliesta iki šiol.

Gatvinis išliko ir Rimdžiūnų kaimas. Jis ir buvo pasi
rinktas tyrinėjimo objektu kaip vienas iš būdingiausių 
tos apylinkės kaimų.
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Iš 1905 m. visuotinio gyvenamųjų vietų surašymo ma
tyti, kad Rimdžiūnai turėjo 495 dešimtines žemės ir 298 
gyventojus (145 vyrai, 153 moterys) L

Rimdžiūnų žemės buvo iš viso 27 valakai. Kaimui ku
riantis, maždaug tiek pat turėjo būti ir sodybų. Ilgainiui 
sodybų daugėjo. Jau XX a. pradžioje Rimdžiūnuose buvo 
35 sodybos. 1970 m. senojoje kaimavietėje buvo 52 sody
bos, 18 sodybų kaimo gale, už upės, buvo įsikūrę maža
žemiai, 13 sodybų buvo įkurta irgi naujoje vietoje po 
1945 m. Tad iš viso tais metais Rimdžiūnuose buvo 83 so
dybos. Tokio dydžio kaimų šioje apylinkėje esama ir 
daugiau.

Rimdžiūnų ariamoji žemė buvo suskirstyta į 3 laukus. 
Viduriniame stovėjo kaimas su sodybomis ir daržais. 
Dviejuose laukuose valstiečiai turėjo po 2 rėžius (šniūrus) 
žemės, o viename — po 3. Pievos ir miškai taip pat pada
lyti rėžiais. Ganyklos — bendra viso kaimo nuosavybė 1 2. 
Rėžinė žemės sistema išliko iki kolektyvizacijos.

1 Виленская губерния // Полный список населенных мест со 
статистическими данными о каждом поселении.— Вильна, 1905.— 
С. 33.

2 Duomenis apie senąjį kaimą pateikė Rimdžiūnų gyventojas My
kolas Trepšys, gim. 1890 m.

Kaimo gatvė yra apie kilometrą ilgio ir eina palei Aš
menos upę. Tiek visi XX a. gatvinio tipo kaimai, tiek ir 
šis yra linijiniai. Sodybos išrikiuotos abiejose gatvės pu
sėse. Vieną liniją sudaro gyvenamasis namas, galu atsuk
tas į gatvę; už gyvenamojo namo, toliau nuo gatvės, sto
vi tvartas. Antrąją liniją pradeda klėtis, taip pat galu 
atsukta į gatvę; vienoje linijoje su klėtimi stovi antras 
tvartas (karvių) arba pašiūrė. Kluonas nuo gatvės nu
stumtas toliausiai. Jis pagrindinėmis durimis atsuktas 
į gatvę ir lyg uždaro abi linijas. Toks sodybų suplana
vimas Rimdžiūnuose išliko iki šiol.

1915 m. kaimą labai sunaikino gaisras. Nesudegęs liko 
už upės mažažemių galas ir trys pirkios bei keletas ūkinių 
pastatų pačiame kaime.

Trobesiai buvo atstatyti tose pačiose vietose laikantis 
susidariusios tradicijos.

Iki XIX a. vidurio medžių kaime augo nedaug, nes 
valstiečiai nenorėdavo, kad jie užtamsintų pirkias, kurios 
ir taip buvo mažais langeliais.

Kaimo gatvė, sodybos ir kai kurie laukai buvo aptve
riami tvoromis. Šiam kraštui būdingiausios gulstinės tvo
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ros. Senovėje šulinių buvo maža — du visame kaime. Iki 
XIX a. pradžios jie buvo su svirtimis. Cementiniais ren
tiniais su velenu šuliniai paplito trečiajame ir ketvirta
jame dešimtmetyje. Nuo 1930 iki 1960 m. juos valstiečiai 
kasdavosi savo sodybose. 1970 m. kaime buvo 30 šulinių, 
visi cementiniais rentiniais, su velenais.

Iki 1929 m. kaimo gatvė buvo klojama šakomis, o ant 
jų pilamas smėlis. 1929 m. ji buvo išgrįsta akmenimis.

Gyvenamieji namai čia vadinami pirkiomis. Tradicinės 
pirkios ilgos ir siauros, dažniausiai dvigalės, yra iš 3 da
lių: pirkios, priemenės ir pirkaitės. Yra vieno galo pir
kių — iš pirkios ir priemenės. Pokario laikais kaime atsi
rado kompaktiško plano pirkių. 1970 m. Rimdžiūnuose 
buvo 51 dvigalė pirkia, 12 — vieno galo, 20 — kompak
tiško plano pirkių.

Pagrindinis galas nuo gatvės pusės vadinamas pirkia. 
XIX a. viduryje ji neretai būdavo dūminė. Apie 1893 m. 
Rimdžiūnuose dar buvo 5 dūminės pirkios. XX a. pra
džioje šiame krašte tokių pirkių jau nebebuvo. Dūminių 
pirkių buvę maži langeliai su smulkučiais stiklais. Žiemą 
nakčiai langelius žmonės uždengdavo nuleidžiamomis 
šiaudinėmis langinėmis.

XIX a. antrojoje pusėje dūminės krosnys buvo keičia
mos. Naujosios nedaug tesiskyrė nuo dūminių, jų forma 
išliko ankstesnioji. Krosnies apačioje buvo iš rąstelių su
ręstas rentinys, jo viršus apdėtas taip pat rąsteliais, ant 
kurių laikosi visa krosnis. Viršutinėje krosnies dalyje 
įrengtas dūmtraukis.

XX a. pradžioje pirkios jau buvo pakankamai šviesios, 
nes turėjo keturis didesnius ir vieną mažesnį langą. Du 
langai galinėje sienoje vadinosi ūlyčiniais; priekinėje šo
ninėje sienoje — taip pat du langai: vienas iš jų atšlai- 
minis-pakücinis, antras — atšlaiminis-pečinis; kitoje šo
ninėje sienoje buvo vienas mažesnis langas.

XX a. pradžioje pirkios buvo negrįstos. Grįstos papli
to trečiajame ir ketvirtajame dešimtmetyje.

Priemenė yra vienodo dydžio su pirkia. Ji, kaip ir 
Rytų Lietuvoje bei Vakarų Baltarusijoje, nekūrenama, 
be lubų. Priemenėje laikomi namų apyvokos daiktai, skry
nios.

Kitą gyvenamojo namo galą sudaro pirkaitė. Joje irgi 
buvo krosnis, kūrenama žiemą. Pirkaitėje buvo laikomos 
bulvės, taip pat kodžiuose rauginti kopūstai ir burokai. 
Kartais pirkaitės gale būdavo dvi patalpos — pirkaitė ir 
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ažukamaris. Pastarai ame laikomi drabužiai ir kita manta. 
Apie 1930 m. šiame krašte vietoje pirkaitės pradėta rengti 
seklyčią.

Iki XX a. pradžios visoje apylinkėje pirkios buvo sta
tomos iš apvalių rąstų. XX a. pradžioje imta jas statyti 
iš tašytų. 1970 m. Rimdžiūnuose buvo išlikusios 8 apvalių 
rąstų pirkios. Kitos visos statytos iš tašytų rąstų; 14 iš jų 
apkaltos lentomis, o 60 — neapkaltų. Pirkias apkalti šiame 
krašte pradėta XX a. pradžioje. Pirkių tarpsieniai buvo 
užpildomi moliu. Ištisai moliu apkrėstas iš lauko sienas 
turi tik vienas šio kaimo namas.

Iki XIX a. pabaigos beveik visų trobesių stogai (dang
čiai) buvo šiaudiniai. 1970 m. buvo 13 pirkių šiaudų, 46 — 
skiedrų, 18 — šiferio, 2 — čerpių ir 4 — skardos stogais.

Rimdžiūnuose, kaip ir visoje Gervėčių apylinkėje, nuo 
XIX a. pabaigos vyravo pirkios dvišlaičiais stogais. 1970 m. 
iš 83 pirkių 78 buvo dvišlaičiais, 1 — keturšlaičiu ir 4 — 
pusvalminiais stogais. Iki XX a. pradžios gyvenamųjų 
namų skliautai čia buvo daromi iš apvalių ar tašytų rąs
tų. XX a. pradžioje pradėta daryti lentinius skliautus su 
langeliu, o rąstiniuose skliautuose būdavo iškirstos dvi 
mažos skylutės. Įdomi senoji pirkių stogo konstrukcija, 
vyravusi čia iki antrojo dešimtmečio. Visas stogas laikėsi 
ant vertikalių stulpų — čepelių, kurių apatinis galas rė
mėsi į išilginį rąstą, jungiantį skersines sijas. Viršutiniai 
čepelių galai laikė ilginį (išilginį rąstą stogo viršūnėje), 
ant kurio buvo sunertos gegnės (skirpsčiai), horizontaliai 
apklotos grebėstais, o ant jų jau klojama stogo danga. 
Trečiajame dešimtmetyje imamos statyti pirkios su geg
nine stogo konstrukcija.

Iki XX a. pradžios visos Rimdžiūnų pirkios buvo be 
prieangių (gonkelių). Jie šiame krašte pradėti statyti ant
rajame dešimtmetyje. 1970 m. kaime buvo 43 pirkios su 
prieangiais. 27 prieangiai uždari su vienšlaičiu stogeliu, 
8 — atviri su vienšlaičiu, 4 — uždari su dvišlaičiu ir 4 — 
atviri su dvišlaičiu stogeliu. XX a. pradžioje statomos pir
kios su ornamentuotais antlangiais. Tada tokių pirkių buvo 
3, vėliau jų gerokai padaugėjo.

Buržuazinės Lenkijos okupacijos metais vietos val
džios įsakymu visos pirkios iš lauko būdavo baltinamos. 
Tačiau baltinimas neprigijo. Pastarajame dvidešimtmetyje 
išorines pirkių sienas imta dažyti aliejiniais dažais. 1970 m. 
Rimdžiūnuose dažytom sienom buvo 12 pirkių.
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Iki tarybinės santvarkos metų dauguma Rimdžiūnų 
gyventojų turėjo klėtis. 1970 m. sodybose buvo išlikę 14 
klėčių, kitos sukeltos į vienų vietą, jose įrengti kolūkio 
sandėliai. Visos klėtys buvo vienos patalpos, su aruodais. 
Dauguma jų duris turi iš šono. Šiuo metu iš 14 klėčių 
13 yra su šoninėmis durimis, o viena turi duris gale. Klė
čių stogai anksčiau buvo šiaudiniai, dvišlaičiai, šiuo metu 
dauguma jų dengtos skiedromis.

Beveik visos klėtys yra su prieklėčiais. Prieklėčiai pa
remti 4 šešiabriauniais stulpeliais; kartais jie profiliuoti. 
Klėčių stogai dažniausiai dvigubi — su pavokus, kad va
gys per stogą į klėtį neįsilaužtų. Klėtyse įdėtos lentinės 
grindys, lubų dažniausiai nebūdavo. Klėtyje buvo laiko
mi grūdai, miltai, mėsa, drabužiai. Retkarčiais joje vasarą 
miegodavo jaunavedžiai. Durys veriamos į vidų, daž
niausiai dviejų sluoksnių. Durų užraktus paprastai dary
davo kaimo kalviai su įvairiais patobulinimais. Klėčių 
sienos iki XX a. pradžios buvo statomos iš apvalių rąstų, 
vėliau pradėtos statyti iš tašytų.

Beveik kiekvienas valstietis Rimdžiūnuose turėjo kluo
ną. Šiuo metu išlikę 8 kluonai. Jie yra aukštaitiškojo tipo. 
Kluonams būdingi platūs ir trumpi korpusai, aukšti ketur
šlaičiai ar dvišlaičiai stogai. Iki XIX a. vidurio kluonai 
buvo su jaujomis. Jos įrengtos kitame kluono gale. XIX a. 
pabaigoje jaujų kluonuose jau nebebuvo. Viduje išilgai 
per visą kluoną yra moliu plūktas klojimas. Čia spragilais 
buvo kuliami javai. Tarp klojimo ir sienų tarpas, atskir
tas pėdžiomis, vadinamas šalinėmis. Pėdžių kluone yra 4, 
6 ar 8. Daugiau pėdžių būdavo didesniuose kluonuose. 
Priešais kluono duris retkarčiais pristatomas priekluonis. 
Jame dažniausiai būdavo laikomas šienas. Kluone vienas 
tarpupėdis, skirtas pelams, vadinamas mekenyčia. Šis tar- 
pupėdis turi lentines grindis, iš šonų atitvertas 0,8 m 
aukščio lentų sienele, o viršuje sujungtas rąsteliais, ant 
kurių padarytos viškos. Ant jų kraunami dobilai, kartais 
ilginių šiaudų kūliai.

Iki XX a. pradžios Rimdžiūnuose kluonai būdavo sta
tomi iš apvalių rąstų. Amžiaus pradžioje, taupant staty
binę medžiagą, jie imti statyti iš perpjautų per pusę rąstų. 
Kluonų stogai buvo šiaudiniai, pėdinės konstrukcijos.

Tvartai šiame krašte vadinami pūniomis. Jų architek
tūrinė forma labai įvairi. Vieni tvartai yra atskiri trobe
siai, pailgo keturkampio plano su atskiromis patalpomis 
karvėms, arkliams, kiaulėms, avims.
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Nuo XIX a. antrosios pusės šiame krašte, kaip ir viso
je Vakarų Baltarusijoje, buvo tradicija tvartus jungti prie 
gyvenamojo namo arba klėties galo. Prie gyvenamojo 
namo — pirkaitės — galo paprastai pristatydavo arklių 
pūnią. Žinių pateikėjo nuomone, arklių pūnios prie pir
kaitės galo buvo statomos, kad apsaugotų arklius nuo 
vagių. Be to, pirkaitės gale į arklių pūnią būdavo lange
lis, pro kurį sklende užstumdavo tvarto duris iš vidaus. 
Taigi vagys negalėdavę iš lauko atidaryti tvarto durų. 
1970 m. Rimdžiūnuose buvo išlikęs 31 prie pirkaitės pri
jungtas arklių tvartas. Karvių tvartai retkarčiais buvo jun
giami su klėtimi. Tarp klėties ir tvarto dar susidarydavo 
patalpa be durų — pavietas — įvairiems ūkio padargams. 
1970 m. buvo išlikusios 6 klėtys su pristatytais tvartais. 
Sodybose esama ir atskirų mažesnių tvartelių. Šiandien 
tokių tvartelių po vieną stovi 68 sodybose, 8 sodybose 
yra po du tvartus.

Tvartai dažniausiai buvo statomi iš apvalių rąstų; šie 
kampuose suneriami į atsikišusias sąsparas (prastą kam
pą). Stogai šiaudų, keturšlaičiai. Karvių tvarto gale daž
niausiai atitvertas avių gurbas ir kiaulių gardelis. Tvartai 
neturėjo kapitalinių lubų. Vietoj jų būdavo uždedamos 
kartelės, viršus apipilamas lapais, kad šaltis į tvartą neitų.

Stambesnieji Rimdžiūnų valstiečiai savo sodybose tu
rėjo šieno daržines. Jos paprastai yra lentų arba puslen- 
čių sienomis, dvišlaičiu šiaudų stogu; įvažiuojamosios du
rys būna iš šono. 1970 m. buvo 9 daržinės.

Iki XX a. pradžios bulves valstiečiai laikydavo pirkai
tėse arba kalvose iškastose duobėse. XX a. pradžioje imta 
statyti bulvėms rūsius (skiepus). Antžeminę rūsio dalį su
daro 4—5 rąstų vainikas. Stogas—dvišlaitis, skiedrų. Įėji
mas į rūsį yra viename gale. Tirtuoju metu Rimdžiūnuose 
buvo 20 rūsių.

Kaimo pakraštyje palei Ašmenos upę buvo išrikiuotos 
pirtys. Tai nedidelės 2 patalpų trobelės (pirtis ir priepir
tis) apvalių arba tašytų rąstų sienomis, keturšlaičiu arba 
dvišlaičiu šiaudų stogu. Seniau pirčių buvę daugiau, da
bar kaime jų yra 5.



GYVENAMŲJŲ NAMŲ INTERJERO RAIDA

STASYS DAUNYS

Siame straipsnyje apžvelgiama Gervėčių apylinkių gy
venamųjų namų interjero raida nuo XIX a. pabaigos ligi 
XX a. septintojo dešimtmečio. Duomenys surinkti Galčiū- 
nų, Gervėčių, Gėliūnų, Girių, Miciūnų, Naujųjų Galčiūnų 
ir Rimdžiūnų kaimuose. Sie kaimai nebuvo išskirstyti į 
vienkiemius ir iki šiol išlaikė senųjų gatvinių kaimų po
būdį. Jie yra nukentėję nuo gaisrų per abudu pasaulinius 
karus. Atstatant sudegusius namus, buvo laikomasi se
nųjų statybos tradicijų, tačiau jų interjeras buvo kei
čiamas.

Šio šimtmečio pradžioje tuose kaimuose dar buvo 
nemaža gyvenamųjų namų, skersine siena padalytų į dvi 
patalpas: priemenę ir pirkią. Sį plano tipą reikia laikyti 
seniausiu, jis visiškai atitinka Rytų Lietuvos dūminės pir
kios tipą. Pastate vienintelė kūrenama patalpa buvo pir
kia. Joje prie pertvaros sienos, šalia durų, stovėjo duon
kepė krosnis su anga, atgręžta į gerojo fasado sieną. Sa
lia krosnies, prie išilginės sienos, buvo daromi sijų gul
tai — vienaaukščiai palai — arba statomos lovos. Kampe, 
tarp langų, stovėjo stalas, o dviejuose pasieniuose buvo 
platūs, ilgi suolai. Ant pertvaros sienos, šalia durų, kabo
jo indauja, ir visas tas kampas prieš krosnies angą buvo 
skirtas namų ruošos darbams. Patalpos plotas buvo su
skirstytas į tris dalis: vietą miegoti, valgyti bei svečiams 
priimti ir namų ruošos darbams. Sienelėmis ar baldais ji 
nebuvo pertveriama, nebent marška atskiriamas pasienis, 
kur stovėjo lovos. Asla buvo plūkta moliu. Žiemą pirkio
se buvo dirbami darbai, palovyje rudenį supilamos bul
vės, ant krosnies džiovinami grūdai arba miegama.

Antroji patalpa, priemenė, buvo erdvi, dažnai nė kiek 
ne mažesnė už pirkią. Ji neturėjo nei lubų, nei langų, 
šviesa eidavo pro praviras duris. Čia stovėjo girnos, sta
tinės bei dėžės su grūdais, apyvokos reikmenys. Vasarą 
kai kur priemenėje stovėdavo lova. Tokių dviejų patalpų 
pirkių šiandien jau reta; kelios aptiktos buvo jau nebe
gyvenamos, o naudojamos tik šiaip įvairiems ūkio reika
lams. Šio šimtmečio pradžioje jos dar buvo statomos ma
žažemių valstiečių sodybose.

XIX a. turtingesniuose ūkiuose buvo statomos pirkios, 
skersinėmis rąstų sienomis padalytos į tris patalpas: pir
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kią, priemenę ir pirkaitę. Iki XX a. pradžios buvo sten
giamasi išlaikyti erdvias priemenes, todėl pirkaitės įren
giamos kitoje priemenės pusėje, pailginant pastatą, o ne 
atitveriant išilgine siena pusę priemenės. Pirkaitės esti su 
šiltomis lubomis, vienu mažu langeliu ir su aruodais bei 
šakniavaisių duobe. Čia paprastai stovi girnos, sukrauna
mi namų apyvokos reikmenys, sūdoma mėsa, raugiami 
kopūstai. XIX a. pabaigoje jose imta statyti šildomąsias 
olandiško tipo krosneles. Gervėtiškių pirkaičių paskirtis 
visiškai tokia pat kaip ir Rytų Lietuvos pirkaičių.

Keičiantis pirkaitėms, gyvenamoji patalpa — pirkia — 
išlieka nepakitusi. Nekinta ir priemenė. Jei pirkaitė pri
statoma prie priemenės, tai joje sumažėja apyvokos daik
tų. Pirkaites imta statyti tada, kai pradėjo plėstis gyvu
lininkystė.

Gervėčių ir Knystuškių kaimuose užfiksuota keletas 
iš XIX a. paveldėtų dvigalių gyvenamųjų namų, turinčių 
dvi pirkias, o per vidurį — erdvią priemenę. Kai kuriuose 
pastatuose nuo priemenės išilgine siena atskirta ketvirta 
patalpa — šakniavaisių pirkaitė. Abi pirkios įrengtos pa
gal tradicinį planą ir pritaikytos šių dienų buičiai pagal 
tuos pačius principus, kaip ir visos čionykštės gyvena
mosios patalpos. Šildomosios krosnys ir viryklės rodo, 
kad toks namas pritaikytas gyventi dviem šeimoms. Ir 
tyrinėjimo metu juose rasta gyvenant po dvi šeimas. 
Knystuškių kaime Stasio Katkausko name vietoj antrosios 
pirkios įrengta seklyčia, šildoma stačiamalke krosnimi. 
Tačiau patalpą šeimininkai vadina ne seklyčia, o pirkia, 
vadinasi, seklyčia įrengta vėliau, pritaikant namą vienai 
šeimai. Iš priemenės į kiemą kai kada daromos dvejos, 
gretimos durys: bendrą priemenę turinčios dvi šeimos į 
kiemą vaikšto pro atskiras duris.

XIX a. antrojoje pusėje ir ypač XX a. pirmajame de
šimtmetyje pirkios interjero tradiciniam planavimui kiek 
naujumo suteikia minėtosios olandiško tipo krosnys. Jos 
buvo statomos prie duonkepės krosnies kampo, t. y. be
veik pirkios viduaslyje. Jomis papildomai šildoma patal
pa, be to, iš dalies atskiriama užkrosninės patalpos dalis — 
vieta miegoti. Daug kur ir šiandien tokios krosnys yra 
šalia duonkepių. Tačiau šitaip pagerinus pirkios šildymą, 
interjeras iš esmės nepasikeitė.

Šiose apylinkėse duonkepėje maistas daugiausia buvo 
verdamas ligi pat mūsų amžiaus trečiojo dešimtmečio. 
Viryklės su žiedais čia ypač paplito penktajame dešimt
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metyje. Jos derinamos prie duonkepės: įkomponuojamos 
prieždoje arba statomos prie duonkepės kampo su šildo
mąja sienele vietoje stačiamalkės krosnies. Jei viryklė 
įkomponuojama prieždoje, vieta maistui virti nepakinta. 
Kartais šalia išlieka ir stačiamalkė, tačiau dažniausiai vi
ryklė statoma prie šildomosios sienelės. Siaura ir ilga šil
domoji sienelė dar labiau atskiria miegamąją pirkios dalį. 
Drabužių spinta arba užuolaida, o kartais lentų sienelė 
atitverus likusį tarpą, tradicinis pirkios miegamasis kam
pas tampa atskira patalpa — miegamuoju.

Prie duonkepės kampo statoma viryklė kartais perkelia
ma į kitą šildomosios sienelės pusę. Tokiu atveju maistas 
gaminamas tradicinėje miegojimo vietoje. Čia paliekama 
viena lova, pastatomas stalas, patalpa taip pat atitveriama 
spintomis bei lentų sienele. Šitaip įrengtos virtuvės nėra 
populiarios, jos nepatenkina valstiečių, norinčių turėti 
virtuvei atskirą patalpą, todėl naujuose gyvenamuosiuose 
namuose jų nėra.

Perkėlus viryklę, ne tik mėginta įsirengti atskirą vir
tuvę, bet ir norėta turėti geresnį, švaresnį kambarį. Nors 
į tokią virtuvę iš priemenės reikia eiti per gerąją patalpą, 
vis tiek pastarąją jau geriau galima įrengti pagal šiuolai
kinius poreikius. Joje nebeliko ilgų suolų pasieniais, užtat 
atsirado kėdės, trumpi suoleliai. Stalo vieta nepastovi. 
Čia rasime radiją, sofą. Tradicinėje indaujos vietoje sta
toma lova.

Reikia pasakyti, kad lova vietoj indaujos būdinga 
Gervėčių apylinkių kaimams, o Rytų Lietuvoje tokių at
vejų reta. Čia išryškėja gervėtiškių požiūris: lova geriau 
dera švariajame kambaryje. Todėl lova dažnai yra neat
skiriamas gerosios patalpos elementas. Aukštaičių sekly
čiose, žemaičių gerosiose trobose taip pat statomos lovos, 
bet viryklės minėtose diferencijuotose patalpose įrengia
mos tik išimtiniais atvejais.

XIX a. viduryje turtingesni Baltarusijos valstiečiai ėmė 
skirti lentų sienele plotą prieš krosnies angą. Šią patalpą 
apšviesdavo vienas priešais krosnies angą esantis langas. 
Taip tradicinėje maisto ruošimo vietoje formavosi atskira, 
nors ir pereinama, virtuvė '. Gervėčių apylinkės valstiečių 
gyvenamųjų namų interjero raidai tokios virtuvės nebū
dingos. Jų rasta tik vienoje kitoje pirkioje. Tuo tarpu 
Lietuvos TSR teritorijoje pasitaiko, kad tradicinė pirkia 

“ММКБ,— C. 114.
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ar troba XX a. perskiriama dviem lentų sienomis ir at
skira patalpa padaroma ne tik miegamasis, bet ir virtuvė 2.

2 Žr. Butkevičius I. Valstiečių pirkios // Panemunių dzūkai.— V., 
1970.— P. 63; Butkevičius I. Lietuvos valstiečių gyvenvietės ir sody
bos.—V., 1971.—P. 158.

Gervėčių apylinkėje virtuvė susiformavo valstiečiams 
atsisakius tradicinės priemenės. Tiesa, kai kada mėginta 
virtuvę rengti pirkaitėje, kuri būdavo kitoje priemenės 
pusėje — iš pirkios ten perkeliama duonkepė krosnis. 
Tačiau ją nuo pirkios skiria šalta priemenė, todėl tokios 
virtuvės plačiau nepaplito. Dar XX a. pradžioje kai kurie 
valstiečiai savo duonkepes iškėlė iš pirkios į priemenę, 
o pirkiai šildyti paliko tik stačiamalkę. Rimdžiūnų kaime 
pirmieji tokią ,,gerą naujovę", kaip sako vietos žmonės, 
įdiegę Auguliai. Įdėję priemenėje lubas, įstatę sandarias 
duris į lauką, išpjovę langą ir ėmę čia ruošti maistą. Si 
naujovė buvo reikšminga tolesnei gyvenamojo namo in
terjero raidai visuose šios apylinkės lietuviškuose kai
muose.

Tradicinėse trobose priemenę paversti virtuve buvo 
labai patogu, nes šiame krašte vyravo priemenės su vie
nomis durimis į lauką, t. y. į kiemą. Tada palei sieną, 
esančią priešais duris, galima pastatyti krosnį.

Virtuvės planą iš esmės lėmė duonkepės krosnies pa
dėtis. Visuose tirtuose kaimuose pastebėtos dvi krosnies 
padėtys. Vienu atveju duonkepė paliekama pirkios kampe, 
tradicinėje vietoje, tik pagręžiama ir statoma palei išilgi
nę sieną, o jos priežda bei pakura išvedama į priemenę. 
Taigi krosnis šildo pirkią, o ruošos darbai atliekami prie
menėje, priešais krosnies angą. Šiuo atveju išsaugoma 
buvusios priemenės erdvė, be to, daug kur šitaip planuo
jama virtuvė dar atlieka priemenės funkcijas: čia tebelai
komos girnos, skrynios ir kt. Tų daiktų vieta — šalia lau
kujų durų. Pagrindiniai virtuvės baldai — stalas, suolas, 
krėslai — ties krosnies priežda. Šitoks virtuvės planas 
randamas Trakų rajono Tiltų kaime, tik čia patalpa išil
gine rąstų siena perskiriama į dvi dalis: virtuvę ir prie
menę. Panašiai virtuvė ir priemenė perskirta išilgine siena 
naujausiuose Gervėčių apylinkės gyvenamuosiuose na
muose.

Antruoju atveju, kai krosnis visai iškeliama į prie
menę, formuojasi kitoks naujosios virtuvės planas. Kros
nis statoma palei pirkios pertvaros sieną, o priežda atgrę- 
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žiama į kiemo duris. Stalas, suolai, kėdės statomi vienoje 
ar kitoje durų pusėje, priešais krosnies angą. Langas da
romas šalia durų, pirkios gerojo fasado sienoje. Tada 
maisto ruošimo ir valgymo vieta nebūna atskirta. Salia 
krosnies, palei pirkaitės ar išilginę sieną, statoma lova, 
o kai kas čia įrengia sandėliuką — atitveria jį nuo kros
nies kampo iki pirkaitės sienos lentų sienele arba linine 
marška.

Tokios virtuvės yra plačiai paplitusios ir būdingos 
XX a. gyvenamiesiems namams. Ypač jos populiarios pas
taruoju metu. Visais atvejais virtuvės funkcijos išlieka 
įvairios: čia verdamas valgis bei valgoma, miegama, dir
bami smulkūs ūkio darbai, kurie anksčiau paprastai buvo 
atliekami pirkioje. Virtuvė tampa kasdiene gyvenamąja 
patalpa, o pirkiai suteikiama daugiau šventadieninės rep
rezentacinės patalpos bruožų.

Formuojantis virtuvei, padažnėja uždari prieangiai. 
Prie virtuvės durų pristatomas vienšlaičiu (naujuose na
muose dvišlaičiu) stogeliu prieangis. Kartais jame laikomi 
gyvulių ruošos bei namų apyvokos daiktai, be to, jis ap
saugo virtuvės duris nuo lietaus, sniego ir vėjo.

Iškėlus duonkepę ir patalpai šildyti palikus tik stačia- 
malkę krosnį, pirkios erdvės planas kiek pasikeičia. Nau
jausiuose interjeruose prie išilginės sienos statomos dvi 
lovos, o tarp jų įterpiama skrynia, siuvamoji mašina, vai
kų lovelė. Jei patalpa ne pertveriama (o tokių atvejų 
daug), stalas su kėdėmis statomas viduaslyje, o stačia - 
malkė perkeliama prie sienos. Vietoj buvusios tradicinės 
krikštasuolės stovi televizorius, o jei jo nėra — radijas. 
Jei yra ir televizorius, ir radijas, tai pirmenybė teikiama 
televizoriui, o radijas pastatomas prie galinės arba išil
ginės sienos. Pasienyje prie langų statoma sofa, o prie 
durų, tradicinėje indaujos vietoje, rūbų spinta arba šiuo
laikinis bufetas. Grindys dažomos rudais aliejiniais dažais. 
Ant langų kabinamos užuolaidos. Šventieji paveikslai, 
kur šeimininkai tebesilaiko religinių tradicijų, kabinami 
nebe kampe, o ant gerojo fasado bei galinės sienos, virš 
langų ar tarpulangiuose. Patalpoje neužgožta erdvė, šva
ru, lovatiesės ir staltiesės suteikia nemaža spalvinio įvai
rumo. Pirkia iš esmės priartėja prie seklyčios ar šiuolai
kinio kambario.

Tai viena šiuolaikinio valstiečių pirkios interjero rai
dos kryptis. Kita kryptis pasižymi tendencija patalpą 
skaidyti sienele į du savarankiškus kambarius: gerąjį ir 
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miegamąjį. Miegamajame paliekamos tik dvi ar trys lo
vos, o gerajame kambaryje sustatomi visi kiti baldai'— 
panašiai kaip ir neperskirtoje pirkioje.

Si tendencija naujuose gyvenamuosiuose namuose pa
liečia visą pastato interjerą. Antroji namo pusė pertve
riama išilgine siena į kelias dalis — virtuvę ir priemenę, 
prie kurios savo ruožtu dar atskiriamas sandėliukas. Vi
ryklė ir visa šildymo sistema būna namo viduryje; iš vir
tuvės padaromos durys į miegamąjį, kad nereikėtų vaikš
čioti per nekūrenamą priemenę.

Nemaža pokario metais pastatytų namų turi pirkaites, 
nors ir nebėra tradicinės priemenės. Šakniavaisius laikyti 
prie virtuvės yra paranku, todėl pirkaitės atsisakoma ne
noriai. Kai pirkaitės nėra, dažnai prie namo galo ar šono 
pristatomas vienšlaičiu stogu pašalėlis — čia būna daržo
vių bei įvairių buitinių reikmenų sandėlis.

Gyvenamojo namo interjere randame dar vieną pa
talpą — užukamarę. Tai papildoma patalpa pailsėti vasarą 
ir apyvokos daiktams laikyti atskirai nuo daržovių. Ji 
siaura, apie 2 m pločio, lentų grindimis, įrengta prie ge
rojo fasado sienos ir atskirta nuo pirkaitės išilgine rąstų 
siena. Durys į užukamarę esti iš priemenės arba iš kiemo 
pusės. Užukamarių rasta Knystuškių kaime naujausiuose 
namuose. Valstietės Šėmienės užukamarėje stovi lova, 
stalas, nors patalpa nekūrenama.

Panašių dalykų buvo ir Rytų Lietuvos pirkių raidoje. 
Pirkaitę bei kamarą skirti išilgine siena į dvi patalpas imta 
tais pačiais ekonominiais sumetimais, kaip ir žemaičių 
trobas (pvz., langinės bei trobelės atskyrimas nuo pryši- 
ninkės). Jiezno apylinkėse tokia pat patalpa, irgi su grin
dimis, be krosnies, vadinama užkamore 3. Panašiai įrengta 
patalpa apie Anykščius vadinama stand ja 4. Tolygių pa
talpų, pusiau gyvenamų, pusiau ūkinių, randame ir Šiau
rės rytų Lietuvos rajonuose.

3 LTSR liaudies buities muziejus.— B. 24—39.
4 Ten pat.— B. 24—38.

Apibendrinant surinktą bei apžvelgtą medžiagą, gali
ma padaryti kai kurias išvadas.

XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje Gervėčių apylin
kės kaimuose mažažemių valstiečių sodybose buvo pir
kios su dviem patalpomis (pirkia ir priemene), o viduti
niuose ir stambesniuose ūkiuose vyravo dvigaliai gyve
namieji namai su pirkia, priemene ir pirkaite. Gyvena
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mųjų namų planas ir interjeras artimas Rytų Lietuvos 
pirkioms. Šio šimtmečio antrajame ir trečiajame ketvir
tyje namų interjeras sparčiai kinta. Senesniuose, tradici
niuose pastatuose atsisakoma priemenės, o jos vietoje 
rengiama virtuvė su duonkepe ir virykle. Gyvenamosios 
patalpos — pirkios — interjeras ir toliau formuojamas lai* 
kantis susiklosčiusių tradicijų, išsaugant nemaža tradici
nių interjero elementų. Pastebėti du neseniai paplitę gy
venamųjų namų plano tipai. Vienas iš jų — dviejų sek
cijų gyvenamasis namas su virtuve ir kambariu — yra 
tradicinio trijų patalpų namo, pamažu atsisakant pirkai
tės ir erdvios priemenės, pavyzdys. Virtuvę ir kambarį 
skirstant lentų sienelėmis į mažesnes, labiau diferencijuo
tas patalpas (miegamąjį, gerąjį kambarį, prieškambarį, 
virtuvę, sandėliuką), susiformuoja ir kitas, kompaktiško 
plano gyvenamasis namas. Pastaruoju metu linkstama prie 
miestiečių buto kultūros: perkami kombinatuose daryti 
baldai ar kita šiuolaikinė buto atributika ir sekama mies
tiška baldų sustatymo tvarka.

NAMŲ APYVOKOS REIKMENYS

VIDA KULIKAUSKIENĖ

Ekspedicijos metu autorė rinko medžiagą apie XIX a. 
pabaigos ir XX a. namų apyvokos reikmenis, naudotus 
maisto atsargoms ruošti ir laikyti, apie daiktus, kurių rei
kia valgiui gaminti, apie kasdienius ir šventinius stalo 
indus, apie įrankius namų švarai palaikyti ’.

1970 m. gervėtiškių pirkiose buvo gausu namų apy
vokos daiktų, tačiau tik nedaug iš XIX a. pabaigos ar 
XX a. pradžios. Dalis šių senų apyvokos reikmenų retai 
benaudoti, susidėvėję, aptikti kamaroje, priemenėje arba 
ant pirkios aukšto. Senuosius vis dažniau keitė nauji fab
rikiniai daiktai, kurių pirkiose vis daugėja.

Senieji Gervėčių apylinkių namų apyvokos reikmenys 
daryti iš medžio, molio, metalo, šiaudų. Siame straipsnyje 
jie bus apžvelgiami pagal paskirtį.
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Miltams, kruopoms, linų, kanapių ir kitų mažesniais 
kiekiais auginamų augalų sėkloms laikyti gervėtiškiai 
turėjo vokus. Tai įvairaus aukščio (50—80 cm) ir pločio 
(70—80 cm per vidurį, 23—33 cm per kaklelį ir 43—50 cm 
per dugną) iš šiaudų ir lazdyno arba karklo vytelių spi
raliniu būdu pinti indai. Kiekvienoje Gervėčių apylinkių 
sodyboje anksčiau jų buvo nuo kelių iki keliolikos. Ma
žiau pasiturintys valstiečiai juose laikė visus savo grū-

1 pav. Vokai, Rimdžiūnų k.

dus. Vokai įvairūs savo forma. Vieni iš jų griežtesnių lini
jų, susiaurėjimai arba praplatėjimai užbaigiami aštriais 
kampais (1 pav., 1), kitiems būdingas švelnus banguotu
mas (1 pav., 2). Kai kurie valstiečiai juos nusipindavo pa
tys, bet buvo ir tikrų šio amato meistrų. Vienas iš žymes
nių buvo Kazys Kiškelis, iki 1922 m. gyvenęs Mockų kai
me. Paminėtinas ir Adomas Laurinavičius (Gėliūnų k.). 
Kitų apylinkių meistrų pintus vokus gervėtiškiai pirkda
vosi turguose. Susikūrus kolūkiams, naujų vokų jau retai 
beįsigyjama, o senieji dažnai nebenaudojami pagal pa
skirtį. Grūdai, kruopos, miltai laikomi maišuose, skry
niose.

Kasdieniams reikalams miltus atsinešdavo su mažesniu 
ta pačia technika pintu, bet kitokios formos vokeliu 
(2 pav., 1). Toks vokelis atstojo ir sėtuvę. Dar mažesniam 
kiekiui miltų atsinešti gervėtiškiai naudojo tuo pačiu bū
du iš šiaudų ir vytelių arba vien iš vytelių pintą gorčių 
(gorcų). Jis naudotas ir kaip saiko matas. Be to, pintuose, 
skobtuose ir iš šulelių padarytuose gorčiuose dar laiky
davo kruopas ir nedideliais kiekiais kitus produktus. 
Tiems reikalams dar turėta įvairaus dydžio kubilų ir nie- 
kotėlių.

Vienoje kitoje kolūkiečio sodyboje tarp išmestų daik
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tų dar buvo galima aptikti piestą (2 pav., 2). Žmonės tei
gia, kad XIX a. pabaigoje ji buvo beveik kiekvienoje 
pirkioje. Piestose grūsdavo miežių grucę2, kuldavo linų 
galvutes. Kai XX a. pradžioje paplito malūnai ir grucę 
pakeitė juose darytos miežinės kruopos bei stambiai malti

2 Miežius pirmiausia apipildavo karštu vandeniu, kad atmirktų grū
do apvalkalėlis. Paskui ant krosnies gerai išdžiovindavo ir grūsdavo 
piestoje, kol atšokdavo apvalkalėliai, kuriuos nuniekodavo su niekotėle. 
Norėdami, kad būtų smulkesnė grucė, miežius dar malė pakeltomis gir
nomis.

3 Siūlai, suvynioti gijomis, buvo užpilami verdančiu vandeniu Ir 
laikomi, kol atauš. Vėliau ant pagaliuko nuvarvintos gijos grūdamos 
piestoje. Kaip sako Girių k. gyventoja Antanina Lukaitienė, ,,asnava 
darėsi stipri it iškrakmolyta, siūlai lygūs". Kolūkinės santvarkos metais 
piestą pakeitė suolas.

A

2 pav. 1 —vokelis, Rimdžiūnų k., 2— piesta, Rimdžiūnų k., 3 — girnos, 
Rimdžiūnų k.

ar valcuoti kvietiniai miltai, piestos neteko savo tiesiogi
nės paskirties. XX a. antrajame—ketvirtajame dešimtme
tyje piestoje buvo grūdami lininiai metmenys audimui — 
asnava 3, be to, kaip ir seniau, kuliami sėmenys.
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XX a. pirmojoje pusėje kiekviena gervėtiškė turėjo 
net po keletą niekotėlių. Jų dydis priklausė nuo paskir
ties. Grūdams niekoti buvo mažesnės — 30—45 cm ilgio, 
20—35 cm pločio ir 10—20 cm aukščio. Tešlai minkyti 
arba skalbiniams velėti turėta didesnių ir mažesnių nie
kočių. Jos buvo skobiamos iš medžio, dažniausiai iš lie
pos, klevo arba drebulės. XX a. septintajame dešimtmety
je gervėtiškiai naujų nebedarė, vietoj jų pirkosi metali
nius dubenis, voneles.

XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje dauguma valstie
čių grūdus malė girnomis. XX a. trečiajame—penktajame 
dešimtmetyje girnomis malė tiktai kiaulėms, o duonai — 
Gervėčių malūne. Dabar girnomis visai nebemalama ir 
jos retai kur beaptinkamos. Čia daugiausia buvo paplitu
sios skryninės girnos (2 pav., 3). 59 cm aukštyje prie 
keturių masyvių kojų pritvirtinta iš lentų sukalta 120 cm 
ilgio, 72 cm pločio ir 30 cm aukščio skrynia. Joje įtaisyti 
du 42 cm skersmens akmenys, labiau pastumti į vieną 
pailgos skrynios galą, kad liktų vietos indui su grūdais 
pasistatyti. Viršutiniame akmenyje iškalta 16 cm skers
mens apvali anga grūdams berti. Angos apačioje įtaisytas 
geležinis skersinis — tai dalis prietaiso malinio stambu
mui reguliuoti. Viršutinis akmuo apkaustytas geležies lan
ku, prie kurio pritvirtinta ausis miliniui įkišti. Skrynios 
priekiniame šone yra 11 cm pločio anga — pro ją išse
miami miltai. Dvi kojos į viršų pailgintos iki 210 cm 
aukščio. Jos sujungtos stora lenta — tai romai, į kuriuos 
įstatomas milinio viršutinis galas.

Sudėtingu įrenginiu buvo nustatomas miltų stambu
mas. Šoninės kojos 8 cm nuo žemės sujungiamos skersi
niais, kurie savo ruožtu dar sujungti statmenai trečiu ju
damu skersiniu. Jame įtvirtinto geležinio virbo galvutė 
įstatoma į viršutiniame akmenyje esančio geležinio sker
sinio guolelį. Kad sureguliuotum malinio stambumą, rei
kia po judamu skersiniu pakišti storesnį arba plonesnį pa
galiuką — klyną.

Vietos gyventojai prisimena čia buvus ir kitokios for
mos girnų, kur akmenys buvo įtaisomi išskobtame lovyje.

1970 m. Antanina Lukaitienė (81 m.) teigė, kad gir
noms daryti nebuvę vietinio meistro. Jas darę keliaujan
tys girnakaliai iš svetur. Daugiausia tai buvę rusai.

Girnos stovėjo kamaroje, rečiau priemenėje, švieses
nėje vietoje. Susidėvėję, o vėliau ir apskritai nebereika- 
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lingi girnų akmenys buvo dedami vietoj laiptelio prie 
pirkios ar klėties durų.

Miltams ir grūdams sijoti valstiečiai naudojo tankesnį 
ar retesnį sietą (3 pav., 2). Sietai buvo daromi iš liepos ir 
klevo, apie 13 cm aukščio, 42 cm skersmens. Girių kaime 
gyveno du sietų meistrai — Antanas Butka, miręs po Ant
rojo pasaulinio karo, ir Mikas Bucka. A. Butka darė nau-

3 pav. 1 — dzieška, Rimdžiūnų k., 2 — 
sietas, Rimdžiūnų k., 3 — kry
žiai, Rimdžiūnų k., 4 — sūrspau- 
dis, Rimdžiūnų k.

jus sietus, kuriais naudojosi ne tik aplinkinių, bet ir toli
mesnių kaimų gyventojai. M. Bucka taisė susinešiojusius 
sietų dugnus. Dabar sietai perkami parduotuvėse.

Gervėtiškiai duoną maišė ir minkė iš šulelių padaryta
me duonkubilyje (dzieškoje), apie 46 cm skersmens ir 
29 cm aukščio (3 pav., 1). Duonkubiliai geriausi iš ąžuo
lo, bet jų čia augo labai mažai, tad tenkinosi liepa, klevu 
bei drebule.

Duonkubiliui pastatyti buvo daromi maždaug iš 60 cm 
ilgio sukryžiuotų lentų 27 cm aukščio stovai (kryžiai, 
3 pav., 3). Nors duoną dauguma kolūkiečių nustojo kepti 
septintajame dešimtmetyje, bet duonkubiliai dar tebesau
gomi, į juos vengiama bet ką dėti, kad prireikus būtų 
išlikęs pamėgtas duonos skonis.

Duonos kepalus darė ir į krosnį kišo ant ližės, pakloję 
džiovintų kopūstų ar klevo lapų. Sudžiūvusius lapus ati- 
drėkindavo užkloję ant verdančių bulvių.

Mėsą sūdė didelėje niekočioje — lovyje, nejudamai 
įtaisytame kamaroje, tamsioje vėsioje vietoje. Juzefos 

9. Gervėčiai 129



Sturlienės pirkios (Gėliūnų k.) kamaroje buvo rastas 3 m 
ilgio, 81 cm pločio iš vieno medžio kamieno išskobtas 
lovys, kuriame telpanti 3—4 kiaulių mėsa.

Šiose apylinkėse retai kas rūkė mėsą. Daugiausia įsi- 
sūrėjusią ją kabino kamaroje arba ant aukšto išsisausėti. 
Paskui mėsą dėjo į didelius iš karklo vytelių ar kadagio 
šaknų pintus krepšius. Tų krepšių forma buvo lygiai tokia 
pati kaip ir bulvinių, tik mėsiniai buvo daromi su sanda
riu dangčiu. Krepšį su mėsa pakabindavo ant pirkios 
aukšto ar kamaros palubėje, kad nepasiektų katės ar pe
lės.

Daržovėms konservuoti, kai kuriems pieno produktams, 
medui laikyti buvo naudojami mediniai indai — kadės. 
Šiose apylinkėse mažesnio tūrio kubilus vadino dzieškom, 
o didesnio — kodėm.

Gervėtiškiai, norėdami pabrėžti, kiek kurių daržovių 
konservuodavo, sako, kad ,,kopūstus kodėn raugė", „bu
rokams ir dzieškos užteko", o burokų lapus (batvinius) 
raugė dzieškelėse.

Dzieškose laikė sulą, kurios pavasarį prisileisdavo tiek, 
kad užtektų visus metus. Dzieškelėse dar raugė ir sūdė 
grybus. Džiovintus grybus drobiniame maišelyje laikė 
ant krosnies. Dzieškelėse buvo ir grietinė, surinkta per 
gavėnią, taip pat sviestas.

Daugiausia dzieškų (ypač mažesnių) XIX a. ir XX a. 
pradžioje buvo skobta iš vieno medžio kamieno, tiktai 
dugnas įstatomas.

XX a. pradžioje labiau paplinta šulelių kubilai. Jų 
forma cilindrinė, aukštis ir skersmuo įvairūs, priklauso
mai nuo paskirties. Skyrėsi tik skalbinių velėjimo kubilo 
forma. Jis 95—100 cm aukščio, 120—135 cm skersmens, 
su dviem rankenomis, darytomis iš pailgintų dviejų šule
lių, kuriuose išpjaunamos skylės.

Šiose apylinkėse iki penktojo dešimtmečio gyveno 
kubilius Kazys Pazlevičius. Kolūkinės santvarkos metais 
daržovėms konservuoti daugiausia perkamos silkių stati
nės. Medui, grietinei laikyti, grybams sūdyti ir kt. naudo
jami fabrikiniai emaliuoti indai.

XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje kibirai čia irgi 
buvo mediniai, skobti ar sudėti iš šulelių. XX a. antraja
me—ketvirtajame dešimtmetyje vis daugiau atsiranda me
talinių kibirų, tačiau medinės melžtuvės kai kur išsilaikė 
net iki XX a. septintojo dešimtmečio. Masiškai metali
niai kibirai paplito tik susikūrus kolūkiams.
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Gervėtiškiai pieną ir grietinę laikė moliniuose ąso
čiuose. Juos įsigydavo iš keliaujančių pirklių. Daugiausia 
tai buvo patys puodžiai arba žydai pirkliai. Atvažiavus 
pirkliui su indais, moterys viena kitai pranešdavo: „Atva
žiavo žydas su palivu". Daiktai buvo mainomi. Už ąsotį 
reikėjo pripilti jį pilną rugių. Pirkdavosi jų ir Varnionių, 
Mikailiškių, Salų turguose.

Ąsočių kokybė buvo tikrinama pagal skambesį. Kuo 
geriau išdegtas ąsotis, tuo geriau skamba — aukštesni, 
skaidresni tonai. Nuo meistro priklausė detalių forma ir 
papuošimai, kurie čia buvo gana kuklūs. Tenkinamasi 
reljefiniais įspaudimais; vyravo geometriniai ir stilizuoti 
augalų raštai. Gretimose apylinkėse buvo meistrų, kurie 
lipdė šlyninius indus iki pat XX a. trečiojo dešimtmečio. 
Jų paslaugomis daugiausia ir naudojosi aplinkiniai gyven
tojai. Vėliau pirkosi turguose ir parduotuvėse.

XX a. penktajame—septintajame dešimtmetyje labai 
greitai paplinta metaliniai indeliai su atsukamu čiaupu 
pienui nuleisti, emaliuoti kibirai ir puodai. Ąsočiuose iki 
XX a. antrojo dešimtmečio ir sviestą mušė. Karvės čia 
buvo nepieningos, todėl grietinės gervėtiškiai surinkdavo 
tik tiek, kad lengvai tilpdavo didesniame ąsotyje. Mote
rys sviestą mušdavo judindamos ąsotį rankose, kaklelį 
užrišusios tankios drobės gabalėliu, kad grietinė neišsi- 
lietų.

Ąsočiai buvo plačiai naudojami ir kitur. Juose nešėsi 
vasarą į laukus vandenį, girą ar sulą. Į juos rinko uogas. 
Sudužusio ąsočio šukė tiko aguonoms trinti.

Pilnus ąsočius laikė priemenėje arba kamaroje, indau
joje, sukaltoje iš lentų arba skobtoje iš vieno medžio.

Sviesto muštuvas plačiau paplito tiktai XX a. trečia
jame dešimtmetyje. Gervėtiškių muštuvai cilindrinės for
mos, daryti iš šulelių su dangteliu, aptraukti dviem arba 
trim metaliniais lankeliais. Iš vieno pailginto šulelio muš
tuvui nešti įtaisoma rankenėlė. Dangtelis taip pat su ran
kenėle. Sviestas mušamas iš lentelių padarytais kryžokė- 
liais. Lentelių galuose dažnai išpjaunama viena arba trys 
skylės.

Gervėtiškiai sūrį spausdavo gan paprastomis priemo
nėmis. Trikampį drobinį maišelį su varške dėjo ant kėdės 
arba suolelio ir prispausdavo lenta ir akmeniu (3 pav., 4). 
Panašiai sūris buvo spaudžiamas ir Dieveniškių apylinkė- 
se bei Alytaus rajone4.

4 Milius V. Namų apyvokos daiktai // Dieveniškės.— P. 128; Mi
lius V. Tradiciniai namų apyvokos daiktai // Panemunių dzūkai.— 
V., 1970,—P. 107.



XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje valgiui ruošti 
buvo naudojami moliniai puodai, keptuvės, dubenys. Tur
tingesni valstiečiai jau tada pirkosi metalinius {čigūni- 
nius) puodus, keptuves. XX a. antrajame dešimtmetyje 
metaliniai puodai išstūmė molinius. Jų forma pritaikyta 
rusiško tipo krosniai — viršuje puodai buvo platūs, į apa
čią staigiai siautėjantys. Tokius įvairaus dydžio fabriki
nius puodus kolūkiečiai naudojo septintajame dešimtme
tyje.

Indams sudėti buvo pakabinama šaukštdėtė (kanikas) 
ar pastatoma spintos tipo indauja.

Prie krosnies, kampe, buvo sudėti būtiniausi krosnies 
reikmenys. Tai šakė puodams kilnoti (4 pav., 1), žarstek
lis anglims ir malkoms patvarkyti, bulvių kaponė (4 pav., 
2), įrankis keptuvei kilnoti, pušinė šluota krosniai iššluoti 
kepant duoną. Kibiras pakabinamas virve su geležiniu 
kabliu, kuri įtaisyta palubėje, netoli priemenės sienos 
(4 pav., 3).

4 pav. 1 — šakė, Rimdžiūnų k., 2 — ka
ponė, Rimdžiūnų k., 3 — kibiras, 
Rimdžiūnų k.

Stalo serviravimas buvo gana kuklus. XX a. pirmojoje 
pusėje dauguma šeimų valgė iš vieno, dviejų, daugiausia 
trijų indų, nelygu kiek patiekalų buvo valgoma.

Paprastai viename mediniame dubenyje buvo sriuba, 
kitame — bulvės, trečiame — mėsa. Tačiau bulves dažnai 
paberdavo tiesiog ant stalo. XX a. pirmojoje pusėje tur
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tingesnieji vis dažniau ėmė naudoti metalinius indus. Fa
jansinė lėkštė tuo metu buvo retenybė.

Pagrindinis valgymo įrankis buvo medinis šaukštas. 
Pirmosios šakutės atsirado XX a. antrajame dešimtmetyje. 
Šeimininkė turėjo vieną—tris peilius. Panašiais indais ten
kinamasi ir per vestuves bei kitus pobūvius. XX a. septin
tajame dešimtmetyje visi indai naudoti fabrikiniai. Savo 
šeimoje kartais dar būdavo valgoma iš dviejų indų (vai
kai — iš vieno, tėvai — iš kito), bet svečiui jau atskirai 
padedama lėkštelė, šakutė, peilis, šaukštas.

Indams laikyti kolūkiečiai neretai perkasi bufetus.
Namų apyvokos reikmenys Gervėčių apylinkėse pri

klausė nuo valstiečių socialinės padėties, to meto gamybos 
lygio, nusistovėjusių tradicijų. Šių apylinkių namų apy
vokos reikmenų forma ir paskirtis, taip pat medžiaga ir 
atlikimo technika yra panaši kaip ir Rytų Lietuvoje bei 
Vakarų Baltarusijoje naudotų reikmenų.

PIRTIES PAPROČIAI

STASYS DAUNYS

Gervėčių apylinkėse daug pirčių. Dar XX a. pirmaja
me ketvirtyje kai kurie valstiečių gyvenimo momentai — 
gimdymas, santuoka, gydymasis — buvo susiję su pirtimi. 
Gervėtiškiai prisimena nemažai senovinių pirties papro
čių. Apklausus 12 vyrų ir 15 moterų, turinčių po 60—75 
metus, užfiksuota apie tuos papročius vertingų duomenų 
Pažymėtina, kad daugiau papročių prisiminė moterys. Tad 
galima manyti, jog jų buitis su pirtimi buvo labiau susi
jusi negu vyrų.

Aplankius Galčiūnų, Gėliūnų, Gervėčių, Girių, Knys- 
tuškių, Miciūnų, Naujųjų Galčiūnų, Rimdžiūnų kaimus, 
berasta tik XX a. statytų pirčių. Jos statytos iš rąstų ir, 
be pagrindinės patalpos — pirties (pircis), kurioje prausia
masi, turi erdvius priepirčius (priepirtė). Priepirčiai dažnai 
ne mažesni už pačias pirtis, o kai kada net didesni. Mat 
šiame krašte buvo auginama daug linų, kuriuos džiovino 
pirtyse, o mynė mintuvais priepirčiuose.

1 Jūratės Etminavičiūtės surašytos anketos „Pirties papročiai" sau
gomos Lietuvos TSR liaudies buities muziejuje.
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Yra žinoma, kad ir Lietuvos TSR rytiniuose pakraš
čiuose kartais linai būdavo minami priepirčiuose, tačiau 
šis reiškinys nebuvo visuotinis ir priepirčiu raidai dides
nės įtakos neturėjo. Aukštaitijoje ir Dzūkijoje priepirčiai 
mažesni, dažnai 1—1,5 m pločio.

Vis dėlto ir Gervėčiuose pirtis iš esmės skirta maudy
tis. Be plautų ir krosnies, pirtyse bei priepirčiuose beveik 
visur pasieniais sukalti suolai. Palubėse pritaisytos kartys, 
sienose vagiai drabužiams pasikabinti. Pirtyse ant karčių 
drabužiai džiovinami, o priepirčiuose ant vagių, einant 
maudytis, kabinami viršutiniai rūbai. Plautai visur įtaisyti 
pagal galinę, priešais duris esančią, sieną,— tai būdinga 
ir visoms Lietuvos pirtims. Siaurės rytų Baltarusijoje plau
tai ligi XX a. pradžios kartais irgi buvo įrengiami minė
tame pasienyje, tačiau dažniausiai prie šoninės sienos už 
krosnies2. Krosnies vieta pastovi tiek Baltarusijos, tiek 
Lietuvos pirtyse: kampe prie durų; anga atgręžta į šoni
nės sienos langelį.

2 ММКБ,— C. 87.

Gervėčių apylinkės kaimai nebuvo išskirstyti į vien
kiemius, jie gyvenvietėmis išliko ligi šiol. Tad pirčių 
vieta sodybose iki šių dienų nepakitusi. Jos paprastai 
statomos galudaržiuose, sodo kampe, toliau nuo gatvės 
ir sodybinių pastatų. Gėliūnų kaime pirtys yra už sodybų, 
prie upės, o Rimdžiūnų kaime kelios pirtys nukeltos net 
į kitą upės pusę ir stovi viena šalia kitos pievoje.

Visuose kaimuose gaji tradicija statyti sudėtines pir
tis. Jas paprastai statydavosi susidėję 5—10 šeimų. Pa
renka vieną sodybą arba vietą už kaimo sodybų, kur pa
togiau susirinkti, sugabena kas rąstų, kas lentų, kas ak
menų ir patys susirenčia pirtį. Statant sudėtinę pirtį, bū
davo sudaroma tik gerai sugyvenančių kaimynų žodinė 
sutartis. Bendrą pirtį turinčius valstiečius sieja ne tik 
ekonominis ryšys, bet ir kaimyniški, seni pirties naudoji
mo papročiai. Nuo bendros pirties galima atsiskirti, tačiau 
į atsiskyrusį žiūrima kiek su pašaipa.

Kaime visada būdavo dar vieno ar kito valstiečio pa
sistatyta pirtis. Į tokią pirtį sueidavo vanotis 2—3 kaimy
nų kiemai. Kaip sako gervėtiškiai, ketvirtajame dešimt
metyje kaimuose buvę daug daugiau pirčių negu dabar. 
Jos buvusios mažesnės, ir mažiau kiemų sueidavę vanotis 
į vieną pirtį.

Į vieną pirtį einą kiemai kūrendavo ją paeiliui. Jei 
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kuris valstietis, atėjus eilei, neturėdavo malkų, paprašy
davo, kad tą kartą pakurtų kitas. Dėl kūrenimo jokių gin
čų nebūdavo, nes tvarka buvo tokia: ,,Kas nori maudytis, 
tas kūrena". Vadinasi, nekūrensi — nesi vanosi.

Sudėtinės pirtys ir tokia jų kūrenimo tvarka žinoma 
visuose Siaurės rytų Baltarusijos rajonuose 3, taip pat ir 
Rytų Lietuvoje.

3 Ten pat.

Pirtį kūrenantis paprastai praneša kitiems kiemams: 
,,Pirtis gatava, galima praustis". Kartais pakviečiamas 
(pavadinamas) ir bendrai pirčiai nepriklausantis kaimy
nas, jis priimamas kaip svečias. Gali ateiti praustis ir pa
keleivingas, nekviestas žmogus. Jis priimamas dar pagar
biau. Visų žinių pateikėjai sutartinai teigė, kad, atvykus 
į namus svečiui ar viešniai, buvo specialiai kūrenama 
pirtis ir svečias (viešnia) maudėsi lydimas vieno iš šeimi
ninkų. Šeimininkas, iškūrenęs svečiui pirtį, parodydavo 
savo vaišingumą. Pirties nekurdavo tik svečiui atsisakius. 
Su kuo susipykus, būdavo sakoma: ,,Tai neikit pirtin".

Pirtį gali pakurti kiekvienas šeimos narys, tačiau daž
niausiai kūrena vyrai. Moterys paprastai kuria tada, kai 
šeimoje nėra vyrų arba jie išvykę. Pirtį iškūrenti (malkų, 
vandens prinešti) buvo laikoma sunkiu, t. y. vyrų darbu. 
Saugantis gaisrų, buvo draudžiama pirtį kūrenti vaikams, 
o higienos sumetimais — ir suaugusiems, sergantiems nie
žais bei plaučių džiova.

Pirties šeimininku laikomas tas, kuris ją iškūreno. Jis 
pirmas į ją ateina ir dažniausiai paskutinis išeina. Tačiau 
atėję maudytis atsiklausia ne vien jo, o visų esančių pirty: 
,,Ar galima pasiprausti?", ,,Ar neišvarysit?", ,,Ar priimsit 
pirtin?" Pirtininkas arba kiti atsako: ,,Galima", „Prašom". 
Toks atsiklausimas kartais jungiamas su pasisveikinimu, 
būtinu atėjus į pirtį: „Labas vakaras, ar neišvarysit?", 
„Gerą vakarą, ar priimsit pirtin?" Kartais atėjusysis, užuot 
pasisveikinęs bei atsiklausęs, ar galima maudytis, palinki 
besiprausiantiems: „Saldaus šilčio", „Saldaus karšto dūko", 
„Skanaus dūko", „Gero garo".

Griežto etiketo laikomasi ir išeinant iš pirties. Krei
piantis į pirtininką ar į visus drauge, visada dėkojama: 
„Ačiū už šiltį", „Ačiū už pirtį", „Ačiū užu darbus, užu 
šilumą", „Ačiū už garą". Pirtininkas ar kiti pasiliekantieji 
atsako: „Į sveikatą".
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Tam tikrų papročių laikytasi ir grįžus iš pirties namo. 
Jei įeinama pas tą, kuris kūreno pirtį, ar pas pirties savi
ninką, tai dėkojama jau minėtaisiais posakiais. Parėjus 
namo iš bendros pirties ir pasakius ,,labas vakaras“, pasi
džiaugiama: ,,Oi, gerai išsiprausiau". Namiškiai atsako: 
„Tai į sveikatą". Pasakojama, jog seniau šeimininkė grį
žusioms iš pirties duodavo valgyti duonos su druska, kar
tais svogūną, „kad kraujas būtų švaresnis". „Nešk cibu- 
laitį, nešk druskos",— ragindavo kas nors iš namiškių 
šeimininkę. O pavaišintasis išeidamas dėkojo šeiminin
kei: „Dėkui už pirtį, už užkandį".

Pirtis buvo kūrenama dažniausiai kas antrą šeštadienį, 
o kartais kas savaitę ar kas trečią. Stengtasi rečiau kū
renti — taupyta malkos, kurių buvę neapstu. Ligi 1940 m. 
pirtis visada buvo kūrenama prieš Velykas, Kalėdas, Sek
mines, Žolinę ir kt. Šiandien maudomasi ir prieš didžiąsias 
valstybines šventes — Spalio revoliucijos metines, Gegu
žės pirmąją. Naujuosius metus gervėtiškiai taip pat visada 
sutinka išsimaudę.

Į pirtį vanotis visada pirmieji eina vyrai. Dabar, kai 
vyrai ilgiau dirba laukuose, kartais pirmosios nueina mo
terys, tačiau tebegyva nuo senų laikų išlikusi pažiūra. 
Seniau pareina vyrai iš laukų ir eina į pirtį, o moterys dar 
apeina gyvulius, apsiruošia namuos. Žinių pateikėjai tą 
tradiciją įvairiai aiškina: „Iš seno taip. Vyrai sako, kad 
moterys nešvarios. Visokių buvo", „Vyrams daugiau rei
kia dūko", „Jei po moterų eis, tai vyrus apstos padlica" 
(veidą išpils dėmėmis), „Moterys eina po vyrų, mat ma
žiau garo", „Moterys ilgiau pirty būna". Iš viso to matyti, 
kad vyrų pirmumą lėmė buitinės bei ūkinės sąlygos.

Visuose gervėtiškių kaimuose buvo paprotys garinti 
pirtyse patalus bei drabužius. Garinama tuoj pirtį iškūre
nus. Vyrai ar moterys suneša patalus, pakabina ant kar
telių, uždaro duris ir stipriai užduoda garo. Po kokio pus
valandžio išgarinti drabužiai išnešami, ir tada einama 
praustis.

Daug dėmesio skiriama vanojimuisi. Kiekviena šeima 
vasarą prisiriša vantų, čia vadinamų šluotomis. Jos riša

mos iš lapuotų beržo šakelių, paprastai liepos ar rugpjū
čio mėnesį. Senukas ar paauglys, kartais ir kuris kitas 
šeimos narys suriša vantas poromis ir sukabina gyvena
mojo namo pakraigėje (ant aukšto). Eidami į pirtį, nusi
neša porą ar trejetą vantų, ir jomis šeimos nariai periasi 
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pakaitomis. Vyrai, išeidami iš pirties, palieka jas mote
rims ir pasako, kur padėtos, arba atiduoda parnešę namo. 
Pirtyje vantos skolinamos tiems, kurie savų neturi. Kartą 
nusivanojus vanta išmetama arba pernešama namo grin
dims šluoti. Duoti vantą svečiui ar kaimynui pasiperti reiš
kė vaišingumą ir gero linkėjimą.

Vanojantis daugiau reikšmės teikiama ne vantai, o 
garui. Žmonės sako: „Nepasipėręs, kaip pirty nebuvęs", 
„Sielai išpažintis, kūnui pirtis". Todėl visi, išskyrus mažus 
vaikus, ligonius ir senius, stengdavosi pasivanoti. „Po 
pirčiai taip lengva, taip lengva, taip gera", „Lengva, gera 
miegoti", „Rodos, palieki ten viską ir iš naujo gyveni",— 
sako žmonės.

Žmonės sakosi pastebėję, kad dabar taip nebemėgsta- 
ma vanotis kaip seniau, prieš kokius 30—40 metų. Retas 
iš jaunųjų, ateidamas į pirtį, atsineša vantą. Valstiečiai 
paaiškina: „Miesto žmonės irgi nesivanoja". Matyt, grū
dinimąsi karštu garu imta laikyti kaimiškumo požymiu 
ir sekant miestu pradedama jo vengti.

Niekas iš pasakotojų nesakė, kad pirties garui kada 
nors būtų teikiama magiška reikšmė. Tik iš tikėjimo karš
to akmens paslaptingomis galiomis galima spręsti, kad 
tos galios buvo priskiriamos ir garinei pirčiai bei pirties 
šilumai. Čia yra žinoma, kad perdegę pirties krosnies 
akmenys buvo naudojami liaudies veterinarijoje. Pavyz
džiui, sukietėjęs karvės tešmuo buvo trinamas šiltu per
degusiu krosnies akmeniu. Tokie akmenys naudojami ir 
liaudies medicinoje: „Jei kas kokius sopulius turi, tai 
išsiprausęs ligonis užlieja tą vandenį ant karštos kros
nies, ir ta liga kitiems persiduoda". Čia atsispindi tikėji
mas, kad liga užkrėstas garas apkrečia kitus besimaudan
čius. Dėl to ant krosnies gali būti liejamas tik švarus 
vanduo.

Vanojamasi bent porą kartų. Kai jau visi pasivanoja, 
atidaromos durys ar lubų aukštinis, kad garas išeitų. Va
sarą, kas sveiki ir užsigrūdinę, bėga į upę, prie pirties 
esančią kūdrą ir šoka į vandenį. Žiemą kai kurie po va
nojimosi išsitrina sniegu. Atsiranda ir žiemą šokančių 
į upę, jei ši dar ne visai užšalusi. Buvusi seniau viena 
senutė, kuri žiemą į pirtį ateidavusi apsiavusi, o iš pirties 
namo grįždavusi per sniegą basa. Štai kokią reikšmę va- 
nojimąsis turėjo žmonių fiziniam grūdinimuisi. Čia ir 
glūdi tikėjimas pirties šilumos paslaptinga galia.
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Pasimaudę šaltame vandenyje, atsivėsinę, ypač vyrai, 
dar kartą nusivanoja, tik jau esant silpnesniam garui. Po 
to prausiasi šiltu vandeniu.

Šilto ir šalto vandens į pirtį pastaraisiais dešimtme
čiais prineša tas, kuris kūrena. Maždaug nuo 1955 m. kai
muose paplito molinės krosnys, pridengtos akmenimis. 
Jomis imta šildyti vandenį metalinėse statinėse per vamz
dį, įleistą į krosnį. Salia krosnies statomas medinis kubi
las šaltam vandeniui. Prausiantis vandens kiekvienas įsi
pila į atsineštą kibirą ar praustuvę. Kur nėra statinės 
vandeniui šildyti, ten šildoma gelžgaliais. Jie įkaitinami 
krosnyje ir sumetami į kubilą su vandeniu. Kai kuriose 
pirtyse prie krosnies angos guli krūvelės gelžgalių, nau
dotų vandeniui šildyti. Prieš 30—50 metų vanduo buvo 
šildomas įkaitintais akmenimis. Tai seniausias vandens 
šildymo būdas. Vėliau vandenį imta šildyti katiluose, 
įleistuose į pirties krosnį. Šilto vandens pirtyse būna ne 
taip jau daug, todėl kai kada dar atsinešama jo iš namų 
kibirais ir naudojama taupiai. Pastaruoju metu, patobulė
jus vandens šildymui ir nykstant garinimosi bei vanoji
mosi įpročiui, vandens pirtyse sunaudojama kur kas dau
giau negu XX a. pirmojoje pusėje.

Galvai trinkti iš namų kiekvienas atsineša šarmo. Už
fiksuotas kiek retesnis šarmo gaminimo būdas: į pintinėlę 
įklojamas šiaudų kūlelis, ant jo užpilama pelenų ir per 
juos liejamas verdantis vanduo, kuris suteka į kibirą po 
pintinėle. Šiaip jau kibire ar puode esančius pelenus užpila 
verdančiu vandeniu, palaukia kiek, nupila ir neša į pirtį.

Pirtis kūrenama po dienos darbų, vakarop. Grįžus iš 
pirties, paprastai dar nešvenčiamą, nors šeštadienio vaka
ras laikomas šventvakariu. Moterys dar ruošia maistą 
rytdienai, skuta bulves, o seniau verpdavo, girnomis mal
davo grūdus. Tik prieš didžiąsias šventes buvo stengia
masi, grįžus iš pirties, nieko nedirbti.

Nors gervėtiškės moterys mėgdavusios ilgiau pirty 
pasišildyti, pasikalbėti, tačiau neužfiksuota duomenų apie 
tokias moterų sueigas-vakarones pirtyse, kokių yra buvę 
Lietuvoje, Dusetų apylinkėse. Čionykščiuose pirties pa
pročiuose ryškiau atsispindi kiti moterų gyvenimo mo
mentai— vestuvės ir gimdymas. Iš šių papročių liekanų 
galima spręsti, kad kažkada pirtis moterų gyvenime daug 
reiškė.

138



Gervėčių apylinkėje dabar niekas nežinojo papročio 
per vestuves nuotakų vesti į pirtį4. Tačiau dabartinė vi
durinė karta gerai prisimena jaunamartės atžydėtuvių 
paprotį, kuris dar buvo gajus XIX a. pabaigoje ir XX a. 
pirmaisiais dešimtmečiais. Šis paprotys neįeina į vestu
vinių apeigų ciklų, jis yra susijęs su jaunamartės pirmu 
atėjimu į pirtį. Tačiau papročio turinys leidžia manyti, 
jog dar seniau jis buvo susijęs su santuokos aktu ir buvo 
vestuvinių apeigų dalis.

4 Šio papročio būta kai kur Lietuvoje (žr. Sauka L. Lietuvių vestu
vinės dainos // Dainuojamosios tautosakos klausimai.— V., 1968.— P. 84).

Atžydėtuvių ceremonialas turėjo kelias dalis. Tai jau
namartės sutikimas, stuomens dėjimas, rūgšties ragavimas 
ir dainavimas, jaunamartės prausimas ir rengimas. Kai 
moterys susirenka į pirtį, paskutinė ateina jaunamartė ir 
pasisveikina. Visos susirinkusios, nusirengusios ar nenusi
rengusios, moterys išbėga iš pirties, ploja delnais ir šau
kia: ,,Oi, gėlė užžydo pirty mūsų!"

Moterų išbėgimas lyg reikštų šalinimųsi nuo jauna
martės, kuri dar tebėra neįvesdinta į kaimo moterų bend
ruomenę bei luomų. Tačiau plojimais ir šūksmais moterys 
reiškia džiaugsmų, sulaukusios dar vienos ištekėjusios 
moters ir linkusios jų priimti į savo tarpų. Tuodu elemen
tai — išbėgimas ir džiūgavimas — sudaro apeigų pirmųjų 
dalį, nuo kurios, anot Genės Rinkevičienės (60 m., Gal- 
čiūnų k.), visas epizodas ir vadinamas „Jaunosios atžy- 
dėjimas pirtin".

Grįžus moterims į pirtį, jaunamartė padeda ant kros
nies kampo, kartais dar ant vantos, rankšluostį, juostą ar 
drobės gabalų. Tatai vadinama stuomenio dėjimu. Stuo
menį paima, kaip nurodė visi žinių pateikėjai, pirties šei
mininkė savininkė. Tik niekas nepaaiškino, koks šiuo at
veju sudėtinės pirties kūrentojos vaidmuo. Iš kitų apeigų 
momentų galima spręsti, kad kolektyvinėje pirtyje šei
mininke laikoma ištekėjusi moteris iš tos šeimos, kuri 
šįkart kūreno pirtį. Žinomi atvejai, kai stuomenį įteikda
vo šeimininkei į rankas, bet niekada jo nedėdavo niekur 
kitur, o tik ant krosnies. Dėti stuomenį ant krosnies, be 
abejo, yra labai senas paprotys, susijęs su jaunamartės 
dovana bei auka pirties dvasiai, kuri turėjusi didelę reikš
mę motinystės atveju. Pasakotojai šio momento nesiejo 
su prosenelių dvasių kultu, tačiau, be abejo, jis buvo su 
tuo kultu susijęs. Tai patvirtina platesni Lietuvos pirčių 
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papročių tyrinėjimai. Paprotys dėti stuomenį gervėtiš- 
kiuose išsilaikė per visą XX a. pirmąją pusę, ir šiandien 
moterys jį gerai prisimena.

Ne mažiau svarbus momentas buvo rūgšties ragavimas. 
Jaunamartė atsinešdavo į tą stuomenį įvyniotą riekelę 
(lustelį) duonos, kurią pasidalijusios ragaudavo visos mo
terys. Simbolinis duonos — rūgšties — ragavimas ilgainiui 
virto vaišėmis. Užfiksuota duomenų, kad tokioms vaišėms 
į pirtį atsinešama ne tik duonos, bet ir kitokio užkandžio: 
pyrago, žuvies, dešros ir kt. Atsinešama ir alaus, o šio 
šimtmečio trečiajame dešimtmetyje imta neštis ir degti
nės. Per vaišes moterys linkėdavo jaunamartei laimingo 
gyvenimo, pakeldavo ją kelis kartus ant rankų šaukda
mos: „Šimtą metų gyvenk!" Be to, dar padainuodavo 
arba sugiedodavo kokią giesmę. Kai XX a. senovinės, 
daugiau magiškos prasmės turinčios apeigos ėmė nykti 
ir įgavo vaišių pobūdį, išnyko ir šis paprotys.

Jaunamartę plaudavo bei vanodavo pirties šeimininkė 
(jai atitekdavo stuomuo). Ji šiuo atveju lyg ir teikė pirties 
šilumą ir malones — buvo tarpininkė tarp jaunamartės ir 
pirties dvasios. Jos paslaugų gausumas turėjo lemti sėk
mingą jaunamartės šeimyninį gyvenimą. Tokią šeiminin
kės misiją patvirtina ir minėtasis stuomens dėjimas ant 
vantos, kuris lyg nusako ryšį tarp dovanos ir jaunamar
tės vanojimosi. Žinoma atvejų, kai jaunamartę peria visos 
moterys, „kad jaunystė išdulkėtų". Nuvanotą ir nuplautą 
jaunamartę šeimininkė aprengia ir išlydi namo.

Populiarus buvo ir gimdyvės įvesdinimo į pirtį papro
tys. Niekas šiandien neprisimena, kad moterys gimdyti 
eitų į pirtį. Vadinasi, XX a. tai jau nebebuvo praktikuo
jama. Tačiau įvesdinimo ceremonijos rodo, kad pirtyje 
kadaise buvo gimdoma. Įvesdinimo esmė yra simbolinis 
gimdyvės apsišvarinimas ir tradicinė padėka pirties dva
siai už laimingą gimdymą.

Gimdyvės įvesdinimo ceremonialui būdingi šie mo
mentai: gimdyvės sutikimas, vilko dovanų teikimas, gim
dyvės prausimas, krikštynų rūgšties ragavimas, pareitu- 
vės.

Pirmą kartą į pirtį gimdyvė eidavo praslinkus 6—7, o 
kartais 4—5 savaitėms po gimdymo. Kol nenueidavo į pir
tį, būdavo laikoma nešvaria. Ją išskirdavo iš kaimo mo
terų bendrijos, ypač jos saugodavosi jaunos merginos. 
Kol gimdyvė nenueidavo į pirtį, kunigai atsisakydavo 
įvesdinti ją į bažnyčią.
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„Nešvari" gimdyvė, atėjusi prie pirties, į vidų įeiti 
gali tik tada, kai čia nieko nėra. Ypač saugoma, kad pirty 
nebūtų jaunų merginų, nes šias gimdyvė galinti užkrėsti 
padlica ar kitaip joms pakenkti. Senosios moterys, atei
nant gimdyvei, kartais iš anksto išeina į priepirtį ir iš 
pirties išvaro jaunąsias. Tačiau dažniausiai iš pirties bė
gama gimdyvei įeinant į priepirtį. Bėga visos su triukšmu, 
šaukdamos: „Oi, vilkas, vilkas atėjo!", ,,Oi oi, vilkas 
vilkas!" arba ,,Oi, svotai, svotai važiuoja!" Kodėl gimdy
vė apšaukiama vilku, niekas iš pasakotojų nepaaiškino. 
Duomenų apie gimdyvės apšaukimą vilku šių eilučių au
torius 1971 m. užfiksavo ir Švenčionių rajone, tačiau šis 
paprotys čia ne toks populiarus.

Moterims išbėgus, į pirtį įeina gimdyvė, kartais tylė
dama, o kartais tardama: ,, Ei kite čia, vaikai, bobos, pa
žiūrėti vilko". Vaikai nustebę kartais klausia: „Kur? To 
vilko nėr!" Moterys, iš paskos eidamos į pirtį, atsako: 
„Vilkas nubėgo, vilko nėr!"

Tada gimdyvė prieina prie pirties šeimininkės ir pa
duoda stuomenį, rankšluostį ar kitą dovaną sakydama: 
„Priimk vilko dovanas". Dovanos teikiamos po kiekvieno 
gimdymo, tačiau didesnę reikšmę turi dovana po pirmojo 
gimdymo. Matyt, čia, kaip ir jungtuvių atveju, gimdyvė 
turėjo įsiteikti pirties dvasiai, kuriai atstovauja pirties 
šeimininkė. Tik dovaną atidavusi, gimdyvė pradeda praus
tis ir vanotis.

Senų laikų papročiu gimdyvė, eidama į pirtį, atsineša 
riekelę duonos. Vienos pasakotojos teigė, kad duona da
lijama tuoj pat, gimdyvei nusirengus, o kitos — kad nusi- 
pėrus. Matyt, XX a. ceremonijos eiga jau buvo nepasto
vi. Duonos rūgšties ragavimas senovėje yra buvęs grynai 
magiškas veiksmas, įsiteikimas dvasioms ar moterų bend
rijai; ragaujama tuoj po vilko dovanos įteikimo. Vėliau 
rūgšties ragavimas virto vaišėmis su įvairiu užkandžiu, 
net su alumi ir degtine. Gimdyvė, dalydama duoną ar 
dėdama vaišes, kviečia moteris: „Prašom vilko dovanų 
paragauti". Visos privalo nors truputį atsilaužti duonos ir 
suvalgyti. Valgydamos duoną arba užkandžiaudamos, mo
terys gimdyvę sveikina ir linki: „Kad sveika būtum su 
dukra (sūnum)". Dar palinki daugiau vaikų, taip pat kad 
sūnus (dukra) gerai augtų, kad dukra greit ištekėtų. Krikš
tynų rūgšties ragavimui virtus tikromis vaišėmis, moterys 
geria alų ar degtinę, dainuoja ir tik po to rengiasi ir eina 
namo.
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Ejimas namo čionykščiu papročiu irgi siejasi su cere
monijomis. Iš viso šiose apylinkėse nuo seno įprasta, ei
nant iš pirties, linksmintis, dainuoti. Grįždamos po gimdy
vės įvesdinimo, moterys ypač linksminasi, dainuoja, ūkau
ja, voliojasi, šoka, kad tik daugiau parodytų džiaugsmo 
ir gyvastingumo. Žmonės, išgirdę šūkaujant, kartais klaus
davo vienas kitą: „Kas ty daros?" Atsakydavo: „Pirty 
buvo“.

Senovėje liaudis tikėjo gerąsias ir blogąsias dvasias, 
gyvenančias pirty. Dar ir 1970 m. kai kas atsiminė tų 
tikėjimų nuotrupų. Tačiau atsiminimų užrašyta nedaug, 
nes čionykščiai žmonės nenoriai apie tai pasakoja. Žino
miausias pirties mitinis personažas — laumė. Ja buvo gąs
dinami vaikai: „Jei nenori praustis, tai pašauksiu laumę", 
„Iš pirties kai iššoks laumė, tai nutrauks į mišką“, „Sto
ralūpė sėdi pirty“, „Pirty laumės raganos pristosi spa
liais". Sklidę pasakojimų, kad kai kuriose pirtyse seniau 
vaidendavosi. Tokias pirtis žmonės apleisdavę ir nebekū
rendavę. Kalbėdavę senieji, kad pirtyse vaidendavosi 
velniai. Dėl to žmonės stengdavosi pirty ilgai neužsibūti. 
Temstant moterys vengdavo eiti į pirtį po vieną, nes 
„geroji dvasia su piktąja ginčijasi". Merginos burdavo 
pirty savo ateitį: ant plautų padeda rūtų žiedą, šukas, lėlę, 
viską užkloja skarele ir apgraibomis traukia. Baisiausia 
būdavo ištraukti lėlę, nes ji reiškė, kad mergina bus ap
gauta. Buvo teikiama magiška reikšmė ir pirties sąšla
voms: jas krosnyje sudeginę, pelenus barstydavo ant linų 
ir daržovių, kad geriau augtų.

APIE AUDINIUS

DALIA ŠILAINYTE

Gervėčių apylinkės kaimuose ir šio šimtmečio septin
tajame dešimtmetyje tebegyvavo audimo menas '. Išvaikš
čiojome Galčiūnus, Gervėčius, Girias, Knystuškes, Miciū- 
nus, Mockas, Rimdžiūnus ir visur dar radome gerų audė
jų. Tad Gervėčių liaudies audiniai ir audimo menas čia 
apžvelgiami nuo XIX a. pabaigos iki 1970 m.

1 Ekspedicijos metu audinius piešė Eugenija Jasiūnaitė, Irena 
Jagėlienė, Ingė Jaskėnaitė, Dalia Šilainytė, Salvinija Vai
tiekūnaitė. Piešiniai laikomi LTSR istorijos ir etnografijos muzie
juje. Siam straipsniui piešinius piešė autorė.
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Seniau buvo audžiama iš reikalo, o šiuo metu daugiau 
iš tradicijos, iš įpratimo arba norint papuošti buitį. Tiesa, 
savo mažų dukterų motinos jau nebemoko austi.

Baltieji gervėtiškių audiniai labai panašūs į dzūkų 
rankšluosčius, paklodes, staltieses, užvalkalus. Čia jie bu
vo labai mėgstami ir vertinami.

Rankšluosčiai — populiariausia ir gausiausia baltųjų 
audinių rūšis Gervėčių apylinkėje. Nuo seno rankšluosčių 
metmenims vartoti nebalinti linai, o ataudams — balinti. 
Metmenims vartota ir balta medvilnė, o ataudams — linai. 
Pastaruoju metu audžiamų rankšluosčių ataudams imti ir 
šilko siūlai (dažniausiai balti). Audimo technika tradicinė: 
tai keturnyčiai ir aštuonianyčiai dimai (dimka), aštuonių 
nyčių servetiniai ir rinktiniai rankšluosčiai.

Pažymėtina, kad visais būdais austuose gervėtiškių 
rankšluosčiuose ypač yra pabrėžta išilginė raštų slinktis 
ir uždara kompozicija. Keturnyčių dimų raštai įvairūs, iš
radingi. Paprasčiausia uždara kompozicija — šachmatine 
tvarka išdėstyti kvadratėliai, o rankšluosčio kraštuose to 
pat aukščio stulpelių juostos. Kartais iš smulkių rašto de
talių sudaromos įvairios kombinacijos, tarp kurių įkom
ponuojami stambesni ritminiai akcentai (1 pav.). Tačiau 
randame ir stambesnių formų keturnyčių dimų, kur vie
nas didelis motyvas (sudėtinga katpėdė) eina išilgai rank
šluosčio viena plačia eile, ir smulkesnių motyvų pakraš
čiais.

Kai kurie rašto motyvai turi savo vardus, pvz., rateliai, 
krivulkytės, langeliai, bet dažniausiai audėjos raštus va
dina pagal audimo nyčių skaičių (keturnytis, penkianytis, 
aštuonianytis).

Servetiniai rankšluosčiai Gervėčių kaimuose aštuonia
nyčiai, beveik visada austi ruoželiu, tik retais atvejais 
atlaso pynimu. Jų raštai tradiciniai: šalia įvairaus dydžio 
langelių ir stulpelių, labai dažnas ir katpėdėlės motyvas, 
ypač būdingas daugeliui lietuviškų audinių.

Gervėčių apylinkėje itin gausu įvairių rinktinių rank
šluosčių, dėl to juos galima grupuoti pagal raštų pobūdį: 
paprasčiausių geometrinių formų raštais, augalų moty
vais puošti rankšluosčiai ir rankšluosčiai, kuriuose augalų 
motyvai pinasi su gyvūnų ar geometriniais motyvais.

Gervėtiškių audėjų rinktinių rankšluosčių raštai gana 
skoningi, išlaikytas vientisas jų stilius, jie neperkrauti 
(S. Bublevičienės, M. Kiškelienės, S. Matulaitienės, O. Ka- 
lėdienės, J. Lukaitienės ir kitų audėjų).
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Kaimo audėjos laiko rankšluostį nebaigtu, jeigu jis 
nepapuoštas nėriniais — karunkomis. Kiekvienam rank
šluosčiui stengiamasi prisiūti kitokius nėrinius. Dažnai jie 
gerai dera prie rankšluosčio raštų. Nėrinių rašto motyvai 
labai įvairūs: nuo paprasčiausių geometrinių rombelių, 
dantelių iki išradingų žvaigždučių, saulučių ir įvairių au
galų bei gyvūnų motyvų. Žičkais puošti tik senesnieji 
rankšluosčiai. Kartais rankšluosčio gale dar išsiuvinėjama 
monograma.

Staltiesės būna arba grynai lininės (XX a. pir
mosios pusės), arba linai derinti su medvilne (XX a. ant
rosios pusės). Dabar staltiesių tartum ir nebeaudžiama, 
dažniausiai stalas dengiamas pirktinėmis. Matėme staltie
sių, austų prieš 20, 30, 40 ir daugiau metų.

Didesnė dalis staltiesių — servetinės aštuonianytės 
(2 pav.). Tačiau gervėtiškės audė ir dimines staltieses — 
keturnytes ir net aštuonianytės. Šios staltiesės nesiskiria 
nuo tokiu pat būdu austų lovatiesių.

Tiek servetinių, tiek ir diminių staltiesių kompozicija 
labai panaši: dažniausiai jų raštų motyvai įkomponuoti 
į kvadratus arba rašto detalės sudaro pailgus stačiakam
pius. Tie kvadratai ar stačiakampiai eina eilėmis arba 
išdėstyti šachmatine tvarka. Paprastai staltiesių raštai 
stambesni negu rankšluosčių.

Galima tvirtinti, kad Gervėčių staltiesės yra tradicinių 
raštų ir iš esmės nesiskiria nuo kitų lietuviškų staltiesių.

Visos staltiesės austos pailgiems stalams, jos yra 180— 
200 cm ilgio, 130—150 cm pločio.

Užvalkalų Gervėčių kaimuose mažai beišlikę. Da
bar nebereikia jų austi. Iš rastų pavyzdžių matyti, kad 
šiame krašte užvalkalus audė lininius — dvinyčius arba 
servetinius.

Dvinyčiai užvalkalai languoti. Apmesta ir atausta tų 
pačių spalvų siūlais. Daugiausia natūralaus lino fone būna 
raudoni arba mėlyni langeliai (3 pav.).

Šio krašto moterys audė ir aštuonianyčius servetinius 
užvalkalus. Tokie užvalkalai dvejopi: vieni tik išilgai dry
žuoti, dryžiai tartum sudaro eglutę, kiti languoti, kaip ir 
servetiniai rankšluosčiai ar staltiesės (nelygu kaip suve
riama į nytis ir kaip minamos pakojos).

Paklodės Gervėčių kaimuose dažniausiai dvinytės, 
iš linų. Jos buvo ir tebėra puošiamos apie 15 cm pločio 
nėrinių juostomis — karunkomis, kurios, susidėvėjus senai 
paklodei, prisiuvamos prie naujos. Galima aptikti ir aš- 
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tuonianyčių servetomis austų paklodžių. Jų raštai nesi
skiria nuo šia technika austų rankšluosčių, staltiesių ar 
užvalkalų raštų.

1 pav. Rankšluostis, medvilnė, linai, di- 
minis. Audė Marytė Petravičie- 
nė 1940 m. Galčiūnų k.

2 pav. Staltiesė, linai, aštuonianytė. Audė Julė Sa
vickienė apie 1950 m. Galčiūnų k.

Lovatiesės sudaro didžiausią spalvotųjų audinių 
dalį. Iš visų audinių jų daugiausia audžiama ir dabar. Pa
kulinės ir lininės lovatiesės vadinamos paklotėmis, o vil
nonės — divonais.

Kadangi nuo audimo technikos priklauso ir raštų po
būdis, tai visas Gervėčių apylinkėse audžiamas lovatieses 
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galima suskirstyti į 5 pagrindines grupes: dvinytes su
muštines, trinytes, servetines, dimines ir rinktines.

Sumuštinės lovatiesės apmestos linais, o ataustos daž
niausiai vilna, kartais pakulomis. Jos dažniausiai būna 
spalvingos, kai kada gana subtilaus kolorito. Visos šio 
tipo lovatiesės yra skersadryžės, spalvoti siauresni ir pla-

Й.ХЙ

i

.'WI)W*--4ĮĮ '4-<£niiiW « 3 pav. Užvalkalas, linai, dviny- 
tas. Audė Karolina Baze- 
vičienė apie 1950 m. Gal- 
čiūnų k.

tesni dryželiai grupuojami juostomis (4 pav.). Dažniausiai 
raportą sudaro dvi skirtingos juostos, dryželių grupės: 
viena plati, o kita — siaura. Jos eina pakaitomis lygiame 
tamsesnės spalvos fone: žaliame, mėlyname, pilkame. 
Kartais abi juostos plačios, tik skirtingo spalvų dryželių 
ritmo. Pasitaiko, kad tam tikrais intervalais tame fone 
kartojama tik viena plati dryželių grupė. Visos sumušti
nės lovatiesės turi aiškų, ritmiškai kartojamą raportą. 
Gana ramiame fone gerai tinka ryškių, kontrastingų spal
vų juostos. Dažnai derinamos šios spalvos: raudona, raus
va, oranžinė, mėlyna, violetinė, žalia, juoda, balta.

Trinytės lovatiesės būna tik iš linų ar pakulų. Jų raš
tai labai paprasti: skersadryžiai arba languoti. Derinama 
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nedaug spalvų: dažniausiai trys keturios. Mėgstamiausi 
spalvų deriniai: juoda, raudona, geltona; balta, žalia, gel
tona; raudona, mėlyna, juoda; geltona, raudona, juoda, 
balta; tamsiai raudona, pilka; oranžinė, geltona.

Labai retai pasitaiko servetinių lovatiesių. Jos dažniau
siai apmestos vienos spalvos metmenimis, o ataustos ki-

5 pav. Lovatiesė (paklotė), linai, 
vilna, diminė. Audė Genė 
Sisienė apie 1930 m. Mi- 
ciūnų k.

tos spalvos ataudais. Jos austos tradiciniais servetinių au
dinių raštais.

Gausiausią ir gražiausią gervėtiškių lovatiesių grupę 
sudaro diminės lovatiesės, kurias dar galima skirstyti į 
keturnytes ir aštuonianytes. Diminių lovatiesių metmenys 
lininiai ar medvilniniai, ataudai vilnoniai, lininiai ar pa
kuliniai, o dabar — gana dažnai ir šilkiniai. Dalis ketur
nyčių lovatiesių yra vienos spalvos raštų (5 pav.).

Jeigu fono siūlai tamsūs (juodi, tamsiai rudi, violeti
niai ar žali), tai raštas kurios nors šviesesnės, ryškesnės 
spalvos (geltonos, oranžinės, raudonos, mėlynos, žalios) 
ir atvirkščiai — šviesiame fone tamsesnių, intensyvesnių 
spalvų raštai.

Dažnai kartojamas katpėdėlės motyvas, įvairūs kryže
liai, langeliai, rateliai, krivulkytės.

Kartais lovatiesės fonui išradingai suteikiamas savo
tiškas virpėjimas — su pašova (audžiamas dar ir kitos 
spalvos siūlas. Antai juodame metime ataudžiant raštą 
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baltais siūlais, į pašovą dedamas dar geltonas siūlas 
(6 pav.). Jei tas pats keturnyčių dimų raštas ataustas ke
lių spalvų ataudais tik tam tikrose rašto dalyse, audeklas 
atrodo skersai dryžuotas ar savotiškai languotas. Ataudų 
spalvos derinamos tarpusavyje ir su fono spalva. Dažnai 
tai būna tikrai meniški audiniai. Sodrių spalvų sąskam
biai, pavyzdžiui, tamsiai rudame fone sodrios geltonos, 
žalios ir raudonos spalvos raštai, juodame fone ryškiai 
raudonos ir mėlynos spalvos raštai. Tokių lovatiesių rapor
tas ataudų kryptimi padidėja, jos įgauna daugiau dekora
tyvumo negu austos vienspalviais raštais. Labai gražios 
Verutės Petravičiūtės, Karolinos Bazevičienės, Rozalijos 
Sėmienės, Bronės Lukšienės, Elžbietos Kuckienės ir kitų 
audėjų paklotės. Aštuonianyčiais dimais austose lovatie
sėse dažniausiai derinamos tik dvi spalvos: fono ir rašto, 
antai žalia ir raudona, juoda ir balta, juoda ir geltona, 
raudona ir violetinė (7 pav.). Gervėčių apylinkėje labiau
siai paplitę šie aštuonianyčių dimų raštai: agurkiniai, akė- 
tiniai, kryželiai, langeliai. Ypač gražūs subėgančių rom- 
belių raštai (48 nuotr.).

6 pav. Lovatiesė (paklotė), linai, keturnytė, diminė. 
Audė Salomėja Buklevičienė 1945 m. Moc
kų k.

Kartais dantytos linijos sujungtos rombeliais, lyg ir 
subėga į apskritimus, ovalus.

Kai kurių aštuonianyčių diminių lovatiesių raštą suda
ro smulkesnės jo dalys. Tada jos komponuojamos į stam
besnes formas, kurios gana dažnai išdėstomos išilgai lova
tiesės (Veronikos Gudaitienės iš Miciūnų k.).

Beveik visos aštuonianytės diminės lovatiesės — užda
ros kompozicijos. Kai kurios turi ne tik raštą gražiai už

148



baigiančius pakraščius, jų galai užbaigti tokiu pat raštu 
kaip ir šonai (Bronės Kiškelienės, Janinos Lukaitienės lo
vatiesės).

Pastaruoju metu Gervėčių apylinkės kaimuose, au- 
džiant aštuonianytes dimines lovatieses, imama piktnau
džiauti ataudų spalvų gausumu ir ryškumu, ypač kai to
kios lovatiesės dar apmetamos ryškiai raudonais siūlais, 
o ataudžiamos vien ryškių spalvų šilkiniais siūlais. Nuo 
tų spalvų ir blizgesio raibsta akys, ir negalima suvokti 
nei ritmo, nei rašto visumos. Pačioms audėjoms, atrodo, 
tokios lovatiesės labai patinka, jos taip pat labai patinka 
ir iš kitur atvykstantiems užsakovams. (Matyt, toli paskli
dęs garsas apie Gervėčių audėjas, jei čia net iš kitų res
publikų atvykdavo žmonės ieškoti naminių audinių.)

Paskutiniais dešimtmečiais Gervėčių apylinkėje, kaip 
ir Lietuvoje, ypač plito naujoviškos rinktinės lovatiesės. 
Tačiau dar yra išlikę ir senesnių rinktinių lovatiesių tra
diciniais raštais: tai gėlių vazonėliai, žvaigždutės ar tul
pelės, įkomponuotos rombuose.

Naujosios rinktinės lovatiesės daugiausia stambių raš
tų augalų motyvų (rožės, ramunės, vynuogės, įvairūs la-

7 pav. Lovatiesė, aštuonianytė, 
diminė, linai. Audė Elž
bieta Pazlevičienė 1930 m. 
Mockų k.

pai) arba augalų ir geometrinių motyvų. Tai dažniausiai 
gabesnių audėjų nukopijuoti ir kiek pakeisti pirktinių 
audinių raštai. Spalviniu atžvilgiu jos nėra įdomios. Daž
niausiai baltame fone išausti vienos spalvos raštai.

Palyginę Gervėčių rinktines lovatieses ir rinktinius 
rankšluosčius, matome, kad rankšluosčių panašūs moty
vai daug geriau suderinti negu lovatiesių.

Gervėtiškių čiužiniai austi dvinyčiu arba ketur
nyčiu ruoželiu. Tai dažniausiai skersadryžiai audiniai, ku
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rie iš esmės mažai tesiskiria nuo skersadryžių trinyčių 
lovatiesių (8 pav.).

Dažnai čiužinius gervėtiškiai siūdavo iš panešiotų pa
klodžių, todėl jų pasitaiko austų netgi dimais.

Be grindų takų neapsieina nė viena šeimininkė, 
todėl jie tebeaudžiami ir šiandien, kartais iš pačios pa
prasčiausios medžiagos: siaurom juostelėm sukarpytų sku
durėlių, vartojamų ataudams. Jie dažniausiai būna iš pa
kulų, linų, rečiau iš vilnos. Grindų takai austi keturny-

8 pav. Čiužinys, pakulos, dvinytas. Audė Malvina 
Subatkevičienė 1954 m. Galčiūnų k.

čiais dimais arba trinytiškai. Dimučių juostelės eina sker
sai tako arba langeliai sugrupuojami į išilgines juostas.

Trinytiškai austi takai taip pat būna skersai dryžuoti, 
bet dažniau — vienos tamsesnės spalvos, tik su išilginiais 
spalvotais dryželiais pakraščiuose. Takų fono spalvos pa
prastai būna sodrios, tamsesnės — žalia, tamsiai mėlyna, 
violetinė, tamsiai pilka, o pakraščiuose įaudžiama ir ryš
kesnių spalvų: raudonos, mėlynos, geltonos, oranžinės, 
rausvos.

Taigi, kalbant apie Gervėčių apylinkių liaudies audi
nius, reikia pažymėti jų tvirtas lietuviškas tradicijas. Ga
lime palyginti šio krašto audinius su Dieveniškių apylin
kių audiniais.

Gervėčių, kaip ir Dieveniškių, baltųjų audinių (rank
šluosčių ir staltiesių) metmenims dažnai vartojami nebalinti 
linai, o ataudams — balinti, paklodės ir rankšluosčiai puo
šiami mezginiais.

Gervėčių krašto spalvotieji audiniai netgi labiau išlaikę 
senąsias raštų formas, lietuviškus spalvų derinius negu 
Dieveniškių apylinkių. Tiek Dieveniškių, tiek Gervėčių 
spalvotose lovatiesėse dažnai pasitaiko balta spalva, bet 
Gervėčių audiniuose ji labiau įsilieja į bendrą audinio 
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koloritą. Be to, Gervėčiuose daug mažiau tų ryškiaspal
vių skersadryžių lovatiesių, vietinių audėjų vadinamų 
gudiškom. Jos daugiausia atsineštos iš kitur atitekėjusių 
marčių ir čia neprigijusios.

Apie baltarusių audinių įtaką galėtume kalbėti tik 
vienu atveju: kartais Gervėčių audinių raštuose pastebi
mas tam tikras proporcijų pakitimas — juose nebėra aiš
kiai vyraujančių motyvų, ritminių akcentų, būdingų lie
tuviškiems audiniams.

TRADICINIAI DRABUŽIAI

MARIJA MILIUVIENĖ

Renkant duomenis šia tema, norėta išsiaiškinti, kiek 
ilgai tradicinių drabužių gervėtiškiuose gyvuota ir kokių 
jų būta.

Atkuriant tradicinės aprangos—„senybinio apsisegi- 
mo"—vaizdą, remtasi senųjų žmonių prisiminimais, o 
ypač XIX a. antrosios pusės ir XX a. pradžios aprangos 
pavyzdžiais, laikomais Lietuvos TSR istorijos ir etnografi
jos muziejuje. Dalis muziejuje esančių eksponatų sukaupta 
dar Lietuvių mokslo draugijos, kita dalis — šios komplek
sinės ekspedicijos metu *.

Gervėtiškių moterų tradicinio apdaro dalys analogiš
kos rytų aukštaičių drabužiams: marškiniai, sijonas, pri
juostė, liemenė, sermėga, kailiniai, skara, galvos apdan
galas ir apavas.

Marškiniai, ypač išeiginiai, siūti iš plonos baltos dro
bės. XIX a. antrosios pusės marškiniams būdingas vadi
namasis tunikinis sukirpimas (kai stuomuo ištisinis, be siū
lių pečiuose) su užsiūtomis perpetėmis (1 pav., I), kurios 
čia vadinamos ilgosiomis arba lostaukomis (ilgosiomis va
dina vyresnioji karta, o slavišką lostaukų vardą žino jau
nesnės moterys). Marškinių apykaklaitės siauros, stačios, 
rankovės dažniausiai palaidos, puoštos raudonų medvil
ninių siūlų (gorinu) užaudimais — šniūreliais. Rankovės 
su rankogaliais (dažniausiai išeiginių marškinių) nebuvo 
puošiamos užaudimais.

XIX a. pabaigoje, kai tradiciniai drabužiai jau baigė 
nykti, gervėtiškiuose paplito marškiniai su įdurtomis per-

1 Moterų drabužius piešė Rita Pilkaitė-Butvilienė. Vyrų 
drabužius ekspedicijos metu piešė Regina Merkienė.
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petėmis — garselėmis, ant kurių vilkėtos palaidinės. Pa
kinta ir marškinių puošyba. Vietoj užaudimų siuvinėjama 
kryžiuku raudonais ir juodais siūlais apykaklaitės, ranko
galiai, antis, rečiau perpetės. Šios marškinių dalys dažnai 
siūtos iš balto perkelio.

Tradiciniai gervėtiškių sijonai (andarokai) vasarą bu
vo balti lininiai aštuonianyčiai, o šaltesnį metų laiką —

1 pav. 1 — moteriški marškiniai XIX a. antrojoje pusėje, 2 — moteriška 
sermėga (jermėkaitis) XX a. pr., 3 — vyriškas jermėkas, siūtas 

apie 1925 m., 4 — vyriški kailiniai, siūti apie 1924 m.

pusvilnoniai skersadryžiai. Lininių sijonų apačios buvo 
puošiamos raudonų siūlų užaudimais, pats pakraštys ap
siuvamas raudonos ar baltos medžiagos danteliais. Būta 
ir dvinyčių plačiais rinktiniais raštais puoštų sijonų, bet 
jie — būdingesni baltarusių tradiciniams drabužiams. Ger
vėtiškių, kaip ir švenčioniškių, pusvilnoniai sijonai daž
niausiai buvo skersadryžiai, nes metmenys buvo tamsūs 
lininiai, o ataudai — įvairiaspalviai vilnoniai siūlai. Mėgti 
violetinio, burokinio, rusvo, žalio fono sijonai, marginti 
geltonomis, raudonomis, baltomis ar kitokių spalvų ne- 
plačiomis juostelėmis. Segėti ir languoti, ypač lininiai, 
sijonai. Sijonai buvo raukti, keturpaliai, neturtingesnių 
valstiečių — tripaliai, о XIX a. pabaigoje, sekant miesto 
mada, pereinama prie vienspalvių ar smulkaus rašto sijo
nų; jie sukirpti iš žemyn platėjančių palų. Sijonams me
džiaga tebeaudžiama namuose, bet pradėti vartoti fabri
kiniai siūlai. Apatiniai sijonai buvo balti drobiniai, kar
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tais papuošti mezginiais. Viršutinių sijonų Gervėčių apy
linkių moterys turėdavo ne po vieną, po du, bet po kelis 
ar keliolika. Dažnai juos ausdavo susidėjusios kelios se
serys, draugės ar kaimynės.

Raudonais raštais gervėtiškės puošdavo ne tik marš
kinius bei sijonus, bet ir baltas linines prijuostes (kvartu- 
kus), kurios XIX a. viduryje dar buvo būtinos ir motenj, 
ir merginų apdarui. Prijuostės buvo siuvamos iš vieno, 
dažniau iš dviejų drobės pločių — palelių, užbaigiamos 
baltais ir raudonais kuteliais — makreliais. Makreliai bu
vo rišami tarpiukais — tai balti, tai raudoni.

Nuo XIX a. pabaigos iki pat XX a. vidurio prijuostę, 
kaip išeiginių drabužių dalį, nešiojo tik senyvo amžiaus 
moterys. Tuo laikotarpiu išeiginės prijuostės buvo siuva
mos tik iš pirktinės baltos ar kitos šviesios smulkaus rašto 
medžiagos.

Gervėtiškių moterų liemenės (šniūraukos, spance r kai
tės) buvusios vienspalvės: juodos, violetinės, vyšninės ar 
raudonos. Išeiginės liemenės buvo siuvamos iš pirktinės — 
šilkinės, atlasinės ar vilnonės, kasdieninės — iš naminės 
medžiagos. Liemenes vilkėdavo jaunos moterys ir mer
ginos. Vasarą vyresnės moterys vaikščiodavo vienmarš
kinės ir tik žiemą vilkėdavo šiltas liemenes. Gervėtiškiuo- 
se vyravusios trumpos, tik liemenį dengiančios liemenės, 
tačiau būta ir ilgesnių su praskiepais ar klosteliais. XIX a. 
pabaigoje liemenių jau nebe vilkėta, nes paplito palaidi
nės. Tačiau vasarą dar ir XX a. pirmaisiais dešimtmečiais 
pagyvenusios moterys po senovei tebevaikščiojo vien
marškinės (su marškiniais ir sijonu).

Pilko milo sermėgos (jermėkaičiai) gervėtiškių vilkė
tos iki XX a. pradžios (1 pav., 2). Sermėgos buvo puošia
mos juodu aksomu, dirbtiniu kailiuku ar juodomis deko
ratyvinėmis siūlėmis. Sukirpimu jos nesiskyrė nuo aukš
taitiškų sermėgų. Jos buvo žemiau kelių, įliemenuotos, 
užsegamos viena eile sagų. Be to, vilkėtos ir pusilgės 
žilo milo nažutkos-švarkelim, savo siluetu primeną su
trumpintas sermėgas. XX a. pradžioje pradeda plisti pirk
tinės medžiagos apsiaustai (burnosai), o sermėga pasidaro 
kasdienis, vėliau kelioninis ant kailinių apsivelkamas dra
bužis. Sermėga ir kailiniai, kaip ir drobės rietimai bei pa
talynė, buvo būtina kiekvienos gervėtiškės kraičio dalis. 
Iki XX a. pradžios kailiniai siūti lygūs, pusilgiai (virš ke
lių), iš gelsvai ar baltai išdirbtų kailių. Tik apie 1930 m. 
kailius pradėta dažyti juodai ir tamsiai rudai.
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Būtina kiekvienos moters drabužių dalis buvo didelė 
skara (rūbelis). Jomis Gervėčių apylinkėse suptasi dar ir 
XX a. septintajame dešimtmetyje. XIX a. antrojoje pusė
je gervėtiškės (dabartinių žinių pateikėjų senelės) dėvėjo 
dideles keturkampes baltas linines skaras (palasus), kurio
mis apsigaubdavo pečius, o kartais ir galvą. Šios ketur
kampės lininės skaros buvo siuvamos iš plonos drobės ar 
aštuonianyčio lininio audinio. Nuo XIX a. pabaigos au
džiamos namuose ir perkamos beveik vien tik languotos 
vilnonės skaros.

Aprašomuoju laikotarpiu gervėtiškės moterys ir mer
ginos ryšėjo skarelėmis (rūbelaičiais), kurių būta gana 
įvairių. Kasdien ryšėta baltomis lininėmis, išeigai — šilki
nėmis, medvilninėmis, vilnonėmis. Kepurėlėmis (čipke- 
Hais) puošdavosi tik jaunamartės ir svočios, o šiltas ke
pures (kaptūrus) dėvėdavusios senutės. Tačiau XX a. pra
džioje kepurėlių mada čia jau nyko.

Iš papuošalų gervėtiškės ypač mėgo smulkius koralus. 
Jų pagal išgales nešiojo po 3—4 ir daugiau eilių.

Raštuoti mezginiai šiose apylinkėse iki pat XX a. pir
mųjų dešimtmečių nebuvo populiarūs. Pirštinės ir kojinės 
buvo mezgamos virbalais ar kabliuku iš vienspalvių vil
nonių siūlų, ir tik baltos lininės moterų kojinės puošiamos 
ažūriniais raštais. Įvairiaspalvių siūlų juostelėmis buvo 
marginami ir rankovėčiai, kuriuos dėvėjo ir vyrai, ir mo
terys.

Gervėčių apylinkių vyrų aprangos (apsisegimo) vietinė 
specifika aptariamuoju laikotarpiu beveik neapčiuopiama, 
tuo labiau kad, be žodinės informacijos, jokių kitų duo
menų nėra. Gervėtiškių vyrų apdarą XIX a. pabaigoje 
sudarė marškiniai, kelnės, švarkas, sermėga, kailiniai, ke
purė ir apavas.

XIX a. pabaigoje gervėtiškiai vyrai kasdien vilkėjo 
lininiais, nepuoštais marškiniais, pasiūtais, kaip ir moterų, 
su perpetėmis. Išeiginiai marškiniai buvo puošnesni, per
keliniai arba lininiai su perkelio krūtine, apykakle ir ran
kogaliais. Išeiginiai marškiniai dažniausiai buvo siuvami 
su peteliais (dvigubais pečiais) ir pasiuvinėjami kryžiuku 
raudonų ir juodų siūlų ornamentais. Ypač puošiamos krū
tinėlės, apykaklės ir rankogaliai. Marškiniai buvo išlei
džiami ant kelnių ir sujuosiami marga rinktine ar vytine 
juosta. Šios mados laikytasi ir pačioje XX a. pradžioje.

XIX a. pabaigoje gervėtiškiai vyrai mūvėjo ne tik 
vilnonėmis ir pusvilnonėmis, bet ir baltomis lininėmis kel
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nėmis. Baltos išeiginės kelnės buvo siuvamos iš gražaus 
aštuonianyčio audeklo, bet mėgstamos jau tik vyresnės 
kartos žmonių. Tuo metu baigia išnykti bobinis kelnių 
kirpimas, nes išeiginės eilutės jau duodamos siūti siuvė
jams.

Detalesnių žinių apie XIX a. antrosios pusės vyrų ser
mėgas (jermėkus) surinkti nepavyko. Moterys žinojo tik 
tiek, kad vyrų, kaip ir moterų, jermėkų būta „žilo milo, 
iki pusės blauzdų". XX a. pirmaisiais dešimtmečiais ser
mėga virsta kelioniniu, ant kailinių apsivelkamu drabužiu 
(1 pav., 3). XX a. pradžios vyrų aprangai būdingi ilgi 
lygaus kirpimo apsiaustai (burnosai), ilgi švarkai (mari- 
narkos) ir neplačios kelnės. Milas, ypač išeiginiams dra
bužiams, dažomas juodai. Vienas kitas turtingesnis vals
tietis jau nešiojo ir pirktinę eilutę, prie kurios būtinai 
pasiuvama liemenė.

Vyrų, kaip ir moterų, kailiniai visad buvę lygūs, pa
prasti, be pagražinimų (1 pav., 4). XIX a. pabaigoje ir 
XX a. pradžioje vilkėta baltus, nedažytus ir gelsvus kai
linius.

Tuo metu Gervėčių apylinkėse vyrai žiemą dėvėjo ap
valias iš vilnų veltas kepures, o vasarą — pirktines ar 
siūtas kaimo siuvėjų.

Kaklaraiščius gervėtiškiai labiau pamėgo apie 1920 m. 
Prieš tai ant kaklo ryšėjo moteriškas skareles, rečiau ša
likus.

Ilgai, beveik iki pat mūsų amžiaus penktojo dešimt
mečio, šiame krašte buvo nešiojamos vyžos. Tai buvo 
kasdieninis vyrų ir moterų apavas. Be vyžų, gervėtiškiai 
avėjo dar medpadžiais, rečiau naginėmis. Išeiginis apavas 
visad buvo odinis — auliniai batai ar pusbačiai, moterų — 
žemi ar suvarstomi pusbačiai. Į vyžas ir aulinius batus 
gervėtiškiai avė autus. Kojinių vyrai beveik nenešiojo.

Taigi tradicinio apdaro epocha Gervėčiuose pasibaigė 
XIX a. pabaigoje; gervėtiškių tradicinė apranga buvo la
bai artima rytų aukštaičių, ypač švenčioniškių, drabu
žiams.



seimą

JONAS MARDOSA

Ekspedicijos metu buvo surašytos 379 šeimos korte
lės 1 vienuolikoje Gervėčių apylinkės kaimų (Baranaus
kų — 5, Gėliūnų — 34, Girių — 60, Kerplėšynos — 7, Knys
tuškių — 42, Miciūnų — 55, Milcėjų — 22, Petrikų — 14, 
Mockų — 46, Rimdžiūnų— 63, Pelegrindos — 31). Jos bu
vo surašytos pagal sodybas, tad į vieną kortelę yra pate
kę po dvi gyvenusias toje pat sodyboje šeimas, susijusias 
tiesioginiais giminystės ryšiais (tėvų ir vaikų šeimos) ir 
turėjusias bendrą inventorių. Todėl 1 ir 3 lentelėse patei
kiami visų 394 šeimų duomenys, o 2 — pagal sodybų skai
čių: 379. Kai kuriose kortelėse nebuvo įrašyti visi duo
menys, tad šeimų kitose lentelėse yra mažiau2.

1 Šeimos korteles užpildė: A. M i t u z a i t ė, A. Ramonaitė, 
S. Ažušilytė, A. Volskytė, V. Braziūnas, J. Kazlaus
kaitė, R. Tūbelytė, R. Banytė, A. Oželytė, R. Rusaitė, 
G. Meilutytė, S. Priedytė, J. Sakalauskaitė, R. Pade
gimas, K. Labanauskas. Laikomos Lietuvos TSR Mokslų Akade
mijos Istorijos instituto Etnografijos skyriuje, inventoriaus Nr. 386.

2 Lentelėse procentai suapvalinti iki šimtųjų dalių.

Daugiausia šeimų susikūrė 1935—1940 ir 1946—1950 m. 
(1 lentelė). Didžiausią procentą (42,29) sudarė dviejų kar
tų šeimos — tėvai ir vaikai. Nemažai šeimų, kurias sudarė 
vien tik vyras su žmona—18,71 proc. (2 lentelė).

Mažai buvo našlių vyrų, mažai jų gyveno su vaikais, 
vaikų šeimomis. Iš pateikiamų procentų matyti, kad seny
vo amžiaus vyrų mažiau negu moterų. Gimusių iki 1910 m. 
vyrų ir moterų santykis yra 1:1,44, o iš viso 1:1,06.

Vyravo dviejų vaikų šeimos, jos sudarė daugiau kaip 
trečdalį visų šeimų, turinčių vaikų (36,36%; 3 lentelė). Ant
roje vietoje buvo šeimos, turinčios tris vaikus, o trečio
je— vieną vaiką. Vieną, du ir tris vaikus turinčios šei
mos sudarė beveik tris ketvirtadalius visų šeimų — 74,16 
proc. Daugiausia vedybų įvyko 1946—1950 m. Tai atsi
spindi ir lentelėje: visose trijose minėtose šeimų grupėse 
tų metų šeimos sudaro didžiausią procentą. Įdomu, kad 
1921—1925 ir 1951—1955 m. susikūrė palyginti nedaug 
šeimų, maždaug tiek pat. Bevaikių šeimų apskritai nėra 
daug (6,82% visų šeimų). Daugiau kaip keturis vaikus 
turinčios šeimos sudarė tik nežymią dalį visų šeimų. Jau
nesnės, po 1950 m. susikūrusios šeimos vaikų jau turi 
mažiau.
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Seimų, kur vyras už žmoną vyresnis, yra 74,54 proc., 
arba beveik trys ketvirtadaliai visų šeimų; kur vyras ir 
žmona vienmečiai — 8,74 proc.; kitose šeimose žmonos 
vyresnės už vyrus (15 šeimų; 4 lentelė). Daugiausia vyrai 
už žmonas vyresni 1—3 metais (28,29%), antroje vietoje 
šeimos, kur vyrai vyresni 6—10 (20,96%), o trečioje — 
4—5 metais (15,97%). Seimų, kur vyras už žmoną vyres
nis 10 ir daugiau metų, yra nedaug.

Reikia pasakyti, kad tokie sutuoktinių amžiaus skirtu
mai pastebimi paprastai iki 1950 m. susikūrusiose šeimo
se. Po 1950 m. sutuoktinių amžiaus skirtumas mažėja. 
Matyt, čia lemiamą reikšmę turėjo ekonominis momen
tas: seniau tuokėsi vyresnio amžiaus vyrai. Jie rinkdavo
si maždaug vienmetę žmoną arba, tvirtai atsistoję ant 
kojų, imdavo į žmonas gerokai jaunesnes merginas.

Daugiausia vienmečių susituokė 1941—1950 m., nors 
iš lentelės matyti, kad iki 1940 m. Mat 1940 m. susikūrė 
beveik pusė šeimų, o 1941—1950 m.— tik ketvirtadalis. 
Tiriamuoju laikotarpiu mažai paisyta ekonominės sutuok
tinių padėties, todėl mažėjo ir jų amžiaus skirtumas.

Žmona vyresnė už savo vyrą daugiausia tokiose šei
mose, kur sutuoktinių amžius skiriasi 1—3 metais (10f33%). 
Kuo didesnis sutuoktinių metų skirtumas, tuo mažiau tokių 
šeimų. Tačiau išimčių pasitaiko ir šiuo atveju. Štai iš 
1961—1970 m. susikūrusių šeimų užfiksuota po tiek pat 
šeimų, kuriose žmona vyresnė už vyrą 1—3 arba 4—5 me
tais; visai nėra šeimų, kuriose žmona vyresnė 6—10 metų, 
o kur žmona vyresnė daugiau kaip 10 metų — vėl pasitai
ko. 1951—1960 m. sukurtose šeimose dažniausiai žmona 
vyresnė už vyrą 1—3 metais, rečiau — 6—10 metų ir ma
žiausiai — 4—5 metais. Tačiau, matyt, tai atsitiktinumai, 
o pagrindinė tendencija aiški: kuo žmona už vyrą vyres
nė, tuo mažiau yra tokių šeimų.

Trys ketvirtadaliai šeimų tirtuose kaimuose laikė save 
lietuviais, o lietuvių kalbą — savo gimtąja kalba. Balta
rusiai— 3,65 proc. šeimų (iš 384 šeimų), o kitos — mišrios. 
Iki 1939 m. ši teritorija buvo valdoma buržuazinės Lenki
jos. Nuo tų laikų išliko ir lenkų kalba, tačiau grynų len
kiškų šeimų nebuvo, pasitaikė tik mišrių. Daugiausia tai 
mišrios lietuvių ir lenkų šeimos, jų vaikų tautybė — lietu
viai. Apskritai didžiausią mišrių šeimų dalį sudarė mišrios 
lietuvių ir baltarusių šeimos. Gervėtiškių vaikų tautybė 
paprastai nustatoma pagal vyriškąją liniją; pagal moteriš
kąją— gana retais atvejais. Šeimoje, kur vyras baltarusis, 
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nulemia irgi vyriškoji linija. Mišriose lietuvių ir lenkų 
šeimose vaikų tautybė nustatoma pagal lietuviškąją liniją. 
Kitos mišrios šeimos sudarė gana mažą procentą.

Buvo tirtas šeimų išsilavinimas (apklausta iš viso 1554 
asmenys, iš jų 800 moterų ir 754 vyrai). Iš gautų atsaky
mų sudaryta 5 lentelė. Neraštingų ir mažaraščių moterų 
daugiau negu vyrų. Čia lemia vyravusi nuomonė, kad 
moters paskirtis tik auginti vaikus ir dirbti ūkyje, o ne 
mokytis. Netgi 1946—1955 m. gimusių moterų yra maža
raščių ir nebaigusių visos pradinės mokyklos. Įvedus pri
valomą aštuonerių metų mokslą, berniukai ir mergaitės 
stengiasi išmokti kurios nors darbininko specialybės, 
baigti specialųjį mokslą arba toliau mokytis vidurinėje ar
ba specialiojoje vidurinėje mokykloje.

Iš 1941—1955 m. gimusių, turinčių nebaigtą vidurinį 
išsimokslinimą, daugiau yra vyrų, o su baigtu viduriniu 
išsimokslinimu — daugiau moterų. Vadinasi, iki 1940 m. 
gimusios moterys dažniausiai baigdavo tik pradinę mo
kyklą, o to paties amžiaus vyrai gaudavo aukštesnį išsi
mokslinimą. Šeštajame—septintajame dešimtmetyje vyksta 
atvirkštinis procesas. Tiesa, berniukų vidurinę mokyklą 
baigdavo mažiau negu mergaičių (technikumus daugiau), 
nes jie stengėsi įsigyti specialųjį vidurinį išsimokslinimą, 
išmokti darbininko arba mechanizatoriaus specialybės, 
greičiau tapti savarankiški. Tai patvirtina ir baigusių 
aukštąjį mokslą skaičius: iš gimusių iki 1940 m. aukštąjį 
mokslą baigė daugiau vyrų, o gimusių po 1940 m.— 
daugiau moterų. Reikia pažymėti, kad gimusieji iki 
1930 m. daugiausia baigę tik pradinę, antroje vietoje — 
vidurinę mokyklą, o gimę iki 1940 m.— dažniau būna 
baigę vidurinę. Šis tarpinis laikotarpis ypač ryškus pa
žvelgus į jaunesnių negu 30 metų asmenų išsilavinimą.

Kultūriniai poreikiai tenkinami dar gana ribotai. Mat 
kultūros centrai toli, kaimus aptarnavo tik kilnojamasis 
kinas. Gervėtiškiai sakė kiną lanką tik tada, kai jį ,,atve
ža". Tiesa, gana populiarūs televizoriai bei radijas. Tai 
iš dalies atstojo, ypač vyresnio amžiaus žmonėms, kiną ir 
knygą. Pažymėtina, kad kiną, o ypač biblioteką, lankė 
daugiausia jaunimas. Populiariausia buvo mokyklos bib
lioteka, nes skaitė daugiausia mokiniai. Namų bibliote
kėles turėjo irgi dažniausiai tos šeimos, kur yra mokinių 
arba jų neseniai būta.
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3 lentelė
Šeimos struktūra pagal valkų skaičių (%)

Šeimos susi* 
kūrimo metai

Bevaikiai 
sutuoktiniai

Šeimos, turinčios vaikų

1 2 3 4 5 6
7 ir 

daugiau

1911—1920 0,5 1,52 0,5 2,28 1,01 0,5
1921—1925 1,01 1,77 1,77 1,77 0,5 0,5
1926—1930 0,5 1,01 3,05 2,55 1,77 0,76 0,5 0,76
1931—1935 1,27 1,77 3,55 1,27 0,5 0,76 0,5 1,01
1936—1940 0,25 1,01 6,12 1,77 1,01 0,76 0,5
1941—1945 1,01 1,01 3,8 2 03 0,76 0,76 0,25
1946—1950 0,76 3,05 6,61 4',32 0,5 1,01 0,5
1951—1955 0,76 2,8 2,03 1,27 0,25 0,25
1956—1960 0,25 0,5 5,11 3,08 0,25 0,5
1961—1965 1,01 2,55 2,8 1,27
1966—1970 1,27 1,27 0,25
Iš viso 6,82 15,46 36,36 22,34 8,84 5,8 2 2,77

4 lentelė
Sutuoktinių amžiaus santykis (%)

Šeimos 
susikūrimo 
metai

Vyras vyresnis už žmoną

Vyras ir 
žmona 
vienmečiai

Žmona vyresnė už vyrą

1—
3 m

.

4—
5 m

.

6—
10

 m
.

D
au

gi
au

 
ka

ip
 10

 m
.

1—
3 m

.

4—
5 m

.

6—
10

 m
.

D
au

gi
au

 
ka

ip
 10

 m
.

Iki 1940 9,15 5,51 8,25 3,8 3,37 3,9 1,25 0,6 0,6
1941—1950 9,45 4,13 7,76 3,37 2,89 2,89 0,6
1951—1960 6,8 4,13 3,37 1,25 1,58 2,89 0,6 0,9
1961—1970 2,89 2,2 1,58 0,9 0,9 1,25 1,25 1,25 0,3

Iš viso 28,29 15,97 20,96 9,32 8,74 10,93 3,7 1.5 0,9

Dažniausiai prenumeravo vieną laikraštį; daugėjant 
prenumeruojamų laikraščių, mažėjo prenumeratorių. Nors 
laikraščių vidutiniškai kolūkiečio kiemui išėjo apie 1,5 
vieneto, bet matyti, kad beveik ketvirtadalis šeimų jų 
neprenumeravo. Taip yra dėl to, kad nemaža tokių šei
mų, kurių nariai — seni žmonės, turėjo menką išsilavi
nimą. Be to, tokios šeimos, iš anksčiau nepamėgusios laik
raščių, užimtos kolektyviniame ūkyje bei savo sklype, 
naudojosi kitomis masinės informacijos priemonėmis — 
radiju, televizija. Prenumeravo tiek lietuviškus, tiek bal
tarusiškus, lenkiškus laikraščius. Ypač populiarus rajono
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laikraštis „Astraveckaja pravda". Jaunimas skaitė įvai
rius žurnalus.

Žmonių gerovės kilimas, buitinių ir kultūrinių sąlygų 
gerėjimas bei bendros septintojo dešimtmečio gyvenimo 
tendencijos atsispindėjo ir Gervėčių apylinkės gyventojų 
buityje ir kultūroje.

VESTUVIŲ PAPROČIAI

ELENA KARALIŪTĖ

Vestuvės šiame krašte — didžiulė viso kaimo šventė, 
kuriai rengiasi ir kurioje dalyvauja „abiejų šonų kiemi
niai", nelieka nė kam pirkių saugoti L Pakili nuotaika, 
veiklos, bendravimo troškimas apima mažus ir didelius, 
žadina norą švariau apsitaisyti, pasigirti dainomis, iškal
ba, sugebėjimais, pasirodyti, kad „ne pūnioj augęs", o 
pasaulio matęs. Vestuvinė drama vyksta keliose pirkiose: 
vienur šokama, kitur vainikas pinamas ar vaišinasi svo
tai. Jaunosios išlydėjimas — kulminacinė masinė scena, 
sutraukianti visus savakiemius. Vestuvės verčia užmiršti 
visokius nesusipratimus, buvusius vaidus. Į jas prašyti 
reikia ir tuos kaimynus ar gimines, su kuriais ne taip pui
kiai sugyventa.

Vestuvės seniau dažniausiai būdavo keliamos žiemą, 
kai mažiau darbų. Peržiūrėjus 1827—1847 m. Gervėčių pa
rapijos vestuvių metrikų knygas, galima pasakyti, kad 
gervėtiškiai dažniausiai tuokėsi vasario mėnesį, mažiau — 
sausį, rečiau — lapkritį, kai jau nuimtas derlius, o rečiau
siai — birželį, nors tada paprastai tuokdavosi iš reikalo —

1 Straipsnyje panaudoti archyviniai duomenys: Lietuvos TSR cent
rinis valstybinis istorinis archyvas (toliau — CVIA).— F. 604.— Ap. 19.— 
B. 2—54. Ekspedicijoje duomenys rinkti taip: pirmiausia iš vieno ar 
iš kelių vienos šeimos narių padarytas pilnas aprašas; paskui jis papil
dytas iš kitų to kaimo žmonių pagal anketos klausimus. Šitokie aprašai 
padaryti Galčiūnuose iš S. Jadzevičiaus (70 m.), Gėliūnuose — iš A. Lau
rinavičienės (87 m.) ir P. Laurinavičienės (67 m.), Knystuškėse — iš 
A. Ravaičio (80 m.), J. Šukelio (70 m.) ir E. Kaltonaitės-Šukelienės 
(74 m.), Milcėjose — iš J. Ravaičio (79 m.), Mockose — iš M. Stauskai- 
tės-Augulienės (70 m.) ir V. Bublio (80 m.), Pelegrindoje — iš T. Au
gulio (79 m.) ir E. Grigalavičienės (76 m.), Rimdžiūnuose — iš L. Baze- 
vičienės (76 m.) ir E. Ramytės-Šlechtavičienės (82 m.), Gervėčių mieste
lyje— iš M. Rainienės (67 m.); panaudoti du J. Dovydaičio vestuvių ap
rašai /LTR 4224(34), 4225(50)/; peržiūrėta kiti ekspedicijos metu surinkti 
duomenys.

162



mirus šeimininkui ar šeimininkei, prireikus padėjėjos lau
kų darbuose. Gruodžio mėnesį visai nesituokė, o kovo — 
labai mažai, nes gavėnios ir advento metas, kai bažnyčia 
draudė linksmintis2. Šiuolaikinės vestuvės dažnai atšoka
mos gražiausiu metų laiku — pavasarį. Gervėčių muzikan
tai teigia, kad labai daug jų būna Gegužės pirmąją.

2 CVIA.— F. 604,— Ap. 19,— B. 2—54.
3 LTR 4225(50).
4 LTR 4161(25).
5 CVIA.— F. 604.— Ap. 19,— B. 2—54.
6 Ten pat.
7 Ten pat.— B. 2—24.

Baudžiavos laikais, ištekant į kitą dvarą, reikėjo gauti 
pono leidimą. „Toli nuduoti" buvo galima tik to paties 
pono valdose. Ponas galėjo jaunąjį į rekrutus atiduoti, 
neleisti vesti, per prievartą apvesdinti. Gudininkų dvare 
per prievartą ponas ištekino 41 metų merginą už 17 metų 
vaikino3. Labai mėgęs savo nuožiūra „poras rinkti" Rim
džiūnų ponas Kurkovskis. Gervėtiškių nuomone, „dabar 
žmonės mylisi, tuokiasi iš meilės, seniau ponas arba tėvai 
poras rinko"4. Ponų draudimai bei ekonominiai suvar
žymai ribojo pasirinkimą, pusė vedančiųjų ieškojo porų 
tame pačiame kaime: per 1827—1847 m. iš 725 santuokų 
375 — tame pačiame kaime 5. Buvo manoma, kad ištekėti 
savo kaime yra didelė garbė, be to, patogu. Į kitas parapi
jas išeidavo (ar iš kitų ateidavo) labai nedaug: iš 725 san
tuokų— 40 (į Mikailiškių parapiją išėjo 10, Salų — 7, Var- 
nionių — 7, Astravo — 5, Niestaniškio — 3, Slabados •— 2, 
Danilevsko, Daniuševo, Kamajų, Musninkų, Svyrių ir 2o- 
diškių — po vieną žmogų)6. Be to, šitokia laisve dažniau
siai naudojosi kilmingieji — dvarininkai, šlėktos.

Gervėčių sutuoktuvių metrikų knygos buvo rašomos 
tvarkingai. Jose minimos trys pagrindinės gervėtiškių ka
tegorijos: valstiečiai (pracowici), kilmingieji (urodzone) 
ir kareiviai (žolnierze). Per minėtuosius metus kilmingųjų 
santuokų užregistruota tik 41, kareivių — 5; visos kitos 
santuokos — valstiečių. Iš pradžių metrikų knygose buvo 
rašoma, kad valstiečiai tuokiasi „z panną", bet tai tereiš
kia „su mergina", po poros metų visi kilmingieji tuokiasi 
„z panną", o valstiečiai—„z dziewką", kareiviai beveik 
visada veda našles. Panaikinus baudžiavą, Gervėčių para
pijos sutuoktuvių metrikų knygose pagausėja socialinių 
grupių: pilietis, miestelėnas, tarnautojas, viensėdininkas 
ir kt.7 Vis labiau plečiasi ir teritorinis vedybų plotas. Per 
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1827—1847 m. tame pačiame Gėliūnų kaime susituokė 
13 porų, o į kitus kaimus išėjo 25 žmonės; į kitas para
pijas iš Gėliūnų kaimo išėjo tiktai vienas žmogus. Taigi 
vedybų geografija buvo nelabai plati. Arčiau dvaro esan
čiuose kaimuose jungtuvių būdavo mažiau. Piršliai ap
lenkdavo dvarui priklausančius kaimus ir dvarvietes. 
Antai iš Gėliūnų važiuodavę į tolimesnius kaimus — Gal- 
čiūnų, Girių, aplenkdami Rimdžiūnus. Jungtuvių sumažė
davo bado, nederliaus, sukilimų, karų metais. Gervėčių 
parapijoje santuokų užregistruota:

1827 m.—44 1838 — 41
1828 — 37 1839 — 45
1829 — 42 1840 — 33
1830 — 25 1841 — 27
1831 — 22 1842 — 56
1832 — 32 1843 — 40
1833 — 26 1844 — 35
1834 — 54 1845 — 20
1835 — 18 1846 — 23
1836 — 43 1847 — 31
1837 — 48

Iš viso užregistruotos 658 santuokos, per metus vidu
tiniškai po 33 8.

8 Ten pat.

Piršliai (svotai) važiuodavo vakare „su žvanguliais, ve
žimas gražiu pakločių apklotas". Jei žvangulių neturėda
vo — pasiskolindavo. Pas E. Kaltonaitę piršliai atvažiavę 
žiemą, arklį „ant ūlyčios" pririšę ir įėję į pirkią. „Koks 
čia svotas, kad arklį ant ūlyčios pririšo! Nebus geras“ 
(Knystuškės). Mat senu papročiu piršliai, arklių dar ne- 
pririšę, eina į pirkią ir sužinoję, kad bus priimti, grįžta 
prie arklių, pasiima iš vežimo statinaitę alaus ir įvažiuoja 
į kiemą.

Piršlių dienos anksčiau buvo griežtai nustatytos: dėl 
pasninkų ir religinių draudimų piršliai nevažiuodavo pir
madieniais, trečiadieniais ir penktadieniais. Tačiau šitų 
suvaržymų vėliau imta nesilaikyti. V. Bubnys sakosi nieko 
nepaisęs, pas savo busimąją nuvažiavęs penktadienį, vėlai 
vakare. „Inėjau pirkion, pilna pirkia mergų — verpia kuo
delius. Tada visos už verpsčių ir pabėgo" (Mockos). Pirš
lys kloja nosinę (ranki naitį) ant stalo, ant jos stato butelį 
iš užančio ir vaikščioja po pirkią abu su jaunuoju, kol 
sužino tėvų ir jaunosios nuomonę.
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Jei jaunikis būdavo iš toli, pas jaunąją siųsdavo atsi
klausti kokį žmogų—giminę, kaimynę. Atėjusįjį atsi
klausti būtinai reikia pavaišinti. Piršliai iš pradžių nesako, 
ko atvažiavę (nors iš žvangulių visi supranta), klausia, ar 
neturi parduoti telyčios. Motina atsikerta: „Telyčios ne
turiu, o mergų turiu. Ale gal brangūs būsit?“—„Kad yra 
duktė, tai žinot, kiek duosit."—„Kai išgersim, sužinosit" 
(Pelegrinda). Kiti piršliai sako paklydę, iešką piemenaitės: 
„Mums jau rytoj gyt, girdėjom, pas jus piemenaitė yra" 
(Knystuškės). Piršliai turi vaikščioti tol, kol ateina mer
gina; ji ar tėvai paprašo sėstis. Kai kurie žinių pateikėjai 
sako, kad tik jaunasis turi vaikščioti, o piršlys sėdi, ta
riasi (Pelegrinda). „Svotas nesisėda. Skaitos, kai atsisės, 
tai ir sėdės" (Savičiūnai).

Piršliai susėdę geria, šeimininkė atneša spirginių, deš
rų, kiaušinių, kviečia keletą vedusių kaimynų ar giminių, 
jaunoji — dvi savo drauges, kurios per vestuves bus pa
mergėmis (maršelgomis). Piršliai atveždavo statinaitę alaus 
ir 2—3 butelius degtinės, neturtingesni — vieną. Piršlybo
se beveik nedainuojama. Jei bernas nepatinka, merginos 
tėvas užmoka už gėrimus tuoj pat arba nuveža vėliau. 
Jei bernui mergina labai patikdavo, jis pinigų neimdavo 
ir sėdėdavo toliau.

Jaunosios namiškiai, nuvažiavę jaunojo namų apžiū
rėti, sutardavo, kada važiuos užsakų paduoti. Namų žiū
rėti važiuodavo tėvai, sesuo, brolis.

Užsakų paduoti važiuodavo šeštadienį. Piršlys su jau
nuoju atvykdavo pas jaunąją ir šiek tiek pasėdėję vyk
davo pas kunigą. Paskelbus pirmuosius užsakus, buvo 
švenčiamos sužadėtuvės. Suvažiuodavo daugiau giminių, 
atvažiuodavo piršlys su jaunuoju. Per sužadėtuves dai
nuodavo, aptardavo vestuves.

Pirmadienį ar šeštadienį prieš vestuves jaunojo tėvai 
važiuodavo pas jaunąją marčios užpenėc. Veždavo mėsos, 
pyrago, grikinės bobos, butelį degtinės. Sakydavo: „Mar
tele, mūs rūgšties paragauk!" Jaunoji tuščią butelį turi 
apsukti rankšluosčiu, stuomeniu ar rankovėmis (drobės 
atraiža rankovėms), į butelį pripilti rugių. Jaunikio tėvas 
tuos rugius parsivežęs išpila į aruodą — tada javai derės, 
marčiai viskas seksis. Pas A. Laurinavičienę (Gėliūnai) 
anyta „marčios užpenėc" pėsčia atėjusi, atnešusi pyrago, 
mėsos ir butelį. Reikėjo tą butelį apsukti rankšluosčiu.

Prieš mergvakarį pasipuošusi jaunoji su savo pamer
ge (maršelga) eidavo atsisveikinti su visu kaimu — sklo- 
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niotis. J. Dovydaitis užrašė: „Dabar visos tos, kurios ėjo 
per kaimą skloniotis, jau išmirę. Apie 1896 metus nustojo 
skloniotis. Senutės bobelės apie tokias jaunamartes sakė: 
„Tai nenori skloniotis. Jau kokia gudri atsirado"9. L. Ba- 
zevičienė iš Rimdžiūnų, maža būdama, dar mačiusi, kai 
jaunamartės ėjo skloniotis: „Jaunoji skloniojas visiems, 
bet jai kaklas skauda. Jaunoji ėjo su maršelga. Tas sklo- 
niojimasis išėjo suvisai iš mados, dar jaunos mergaitės 
tik juokiasi". A. Augulienė (79 m.) ir J. Savičiūtė (84 m.) 
iš Rimdžiūnų kaimo sako, kad „mamos dar skloniojos".

9 LTR 4224(34).

Mergvakaris Gervėčiuose vadinamas dar ir devyniais 
vakarais. „Devyni vakarai subatoj — ateik" (Galčiūnai). 
Vainiką pindavo šeštadienio vakare pas jaunąją (seniau ir 
pas jaunąjį). Jaunoji eina į darželį rūtų skinti su maršel
ga ar motina. Maršelga atneša lėkštę su rūtų šakelėmis ir 
pastato ant stalo. Senovėje jaunoji, eidama į darželį rūtų 
skinti, raudodavo su žodžiais, atsisveikindavo su rūtomis 
ir jaunomis dienomis. Vainiką turi pinti keturios, šešios, 
aštuonios merginos, žodžiu, turi būti porinis skaičius, kad 
jaunoji neliktų našle. Jei jaunoji gerai sugyvendavo su 
kaimo jaunimu, tai vainiką pindavo 10—30 ir daugiau 
merginų. Spintos durys turi būti atrakintos, kad „neuž
darytų mergų", kad visos ištekėtų. Šių laikų vestuvėse 
vainiko pynėjos vilki baltom palaidinukėm (seniau tai 
nebuvo svarbu). Stalas baltai apdengtas.

Žiemą, eidamos vainiko pinti, merginos atsineša rūtų 
šakelių (jas išlaiko rūsyje sukaišiotas į samanas ar ap
klotas po sniegu). Mirtos nelabai seniai įėjo į madą. Vai
niką pina ta, kuri laikoma rimta ir kuri moka geriau pinti, 
kitos skabo šakeles, padavinėja vyriausiajai pynėjai. Py
nėja negali būti našlaitė, kad jaunosios vyras greitai ne
mirtų. Pati jaunoji artimesnę draugę paprašo būti vyriau
siąja pynėja. Toji iš dešinės kairėn siunčia rūtų šakeles, 
kitos prideda po šakelę, kai sugrįžta vėl pas tą pačią, 
susidaro pluoštelis (Pelegrinda). Pradeda pinti vainiką ant 
žiedo (po vestuvių vainiką ir žiedą įsiuva į pagalvę). Vai
niką pamatuoja jaunajai ant galvos (Milcėjos). Kai nu- 
pina vainiką, visos pynėjos sviedžia rūtų lapelius ant jo 
(Gėliūnai) — tai reiškia linkėjimą gero gyvenimo. Vaini
ką įriša į baltą rankinaitį, paskui dainuoja: „Išeik, motu
le. . ." Motina įeina, padeda vainiką ant lėkštės ir pasako: 
„Ačiū, mergelės, už vainiką, kad greitu laiku jums visoms 
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pintų" (Pelegrinda). Tada vainiko pynėjas vaišina alum, 
degtine, pyragu, sūriu. J. Dovydaitis pažymi, kad gira 
padaryta iš žalių rugių varpų (Rimdžiūnai) 10 11. Mergina, 
paskutinė išgėrusi butelį ar stikliuką, sudaužo jį į namo 
kertę, o vasarą persisveria pro atdarą langą ir meta jį į 
namo kampą (Siliūnai). Keldamosi iš užstalės, vainiko 
pynėjos patraukia stalą — kad visos kaimo merginos iš
tekėtų.

10 LTR 2445(50).
11 Akademinio lietuvių kalbos žodyno kartotekoje yra užrašyta: 

„Ką prašysi vestuvėms padėdraugiais?", „Padėdraugis išvedė jaunąją 
šokic", „Padėdraugiai būna tik pas jaunąjį *.

Gervėčių vestuvių pulko dalyvių pavadinimai šiek 
tiek kitokį, negu kitur. Padėdraugiai— jaunojo pabroliai. 
Žodis „padėdraugis" Akademiniame lietuvių kalbos žody
ne užfiksuotas tik iš Gervėčių apylinkių H. Zakosnykas— 
jaunosios pabrolys. Pirmasis zakosnykas seniau išpindavo 
jaunosios kasą. Svočkos— jaunojo pamergės, maršelgos— 
jaunosios. Piršlį drauge su jaunuoju vadina svotais. Pirš
lys vestuvėse vadinamas pirmuoju svotu. Pirmasis svotas 
tvarko vestuvių ceremonialą. Svočios vaidmuo Gervėčiuo
se gerokai sumažėjęs, kiek svarbesnė pirmoji svočia (taip 
pat pirmieji padėdraugiai, zakosnykai, svočkos, maršel
gos). Svotus kviečia dažniausiai jaunosios ar jaunojo bro
lis, jų būna 3—7. Didelė reikšmė teikiama jaunojo padė- 
draugiams; seniau jie visur raiti lydėdavę jaunąjį: į jau
nosios namus, į jungtuves ir kitur.

Sekmadienio rytą pirmasis padėdraugis su svotu ir 
svočia —t rišu — atveža jaunajai vainiką. Jaunoji su 
maršelgomis sėdi už stalo, uždengto balta staltiese. Vy
riausioji vainiko pynėja — dažniausiai pirmoji maršelga — 
išneša prie durų vainiką ir paduoda padėdraugiui. Vaini
kas įsuktas į baltą rankinaitį. Kaimo merginos, stovėda
mos būriu prie durų, dainuoja „Atvažiavo svotai mela
giai" ir kitas apdainavimo dainas. Kai kurie žmonės tei
gia, kad kelią užtverdavo padėdraugiui, o ne iš jungtuvių 
grįžtantiems. Šių laikų vestuvėse padėdraugis taip pat 
įteikia jaunajai vainiką. Su vainiku priėjęs prie stalo, jis 
sako oraciją: „Čia vainikas tikrų rūtų, prašom priimti, 
atvežė jaunasis toks ir toks tokiai ir tokiai" (pasako jau
nųjų pavardes). Arba: „Važiavom per miestus ir kaimus, 
radom vainiką, atvežėm Onutei ant galvos uždėt". Šios 
oracijos nuotrupos analogiškos Švenčionių ir kitų Rytų 
Lietuvos vietovių vestuvių oracijoms. Gervėčiuose seniau 
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buvo ir dabar dar tebėra gana populiarios vėlesnės oraci
jos, išmoktos iš lenkiškų knygelių.

Kuri nors maršelga, dažniausiai vyriausioji, padėkoja 
ir pasako atsakomąją oraciją. Tada maršelgos suranda rū
tų vainike paslėptus padėdraugio pinigus ir derasi: „Mūsų 
jaunoji ne tokia pigi. Nesutinkam" (Rimdžiūnai). Padė- 
draugis padeda daugiau pinigų. „Kitas visai atsiima ir 
nešasi" (Knystuškės). Ilgai derasi, kol susitaria. Maršelgos 
pinigus pasidalija. Senesni žmonės atsimena, kaip šio 
šimtmečio pradžioje vestuvėse drauge su vainiku jaunajai 
atvežė ir įteikė batus, pakabintus ant lazdos (Galčiūnai).

Vyriausioji maršelga prisega jaunajai vainiką, inkry- 
žiavoja (perriša rankšluosčiu) svotą; įteikiamos dovanos. 
Pasivaišinę jaunojo pasiuntiniai grįžta pas jaunąjį.

Kai maršelga prisega jaunajai vainiką, tada rankinaitį, 
į kurį buvo vainikas įsuktas, svotai paima už kraštelių, 
apsisuka keletą kartų vidury pirkios — tai reiškia: vestu
vės pradėtos. Vestuvių negali pradėti našlys ar našlė. Jas 
pradeda jaunosios svotai ir svočios. Vieni žmonės teigia, 
kad vestuvių šokius pradėdavę šeštadienį (Pelegrinda, Sa- 
vičiūnai), kiti — sekmadienį (Rimdžiūnai, Mockos). Pra
dėjus vestuves, muzikantai groja polkas.

Įteikus vainiką, jaunoji eina rengtis į svirną ar pir
kaitę (Girios). Ją rengia maršelgos ir svočia. Iš svirno 
jaunąjį iškilmingai išveda du jaunosios pabroliai, daž
niausiai tikri broliai ar pusbroliai.

Prieš išvykdami į jungtuves, jaunieji su visais atsisvei
kina. Jaunoji drauge su jaunuoju priklaupia prieš tėvus, 
prašo palaiminimo. Kai jaunoji yra našlaitė, tada vietoj 
motinos ant suolo sėdi krikšto motina ar kita artima gimi
naitė. Vestuvininkai per atsisveikinimą dainuoja graudžias 
dainas. Jaunieji priklaupia ant paklotos lovatiesės; po to 
svočia ją pamėtėja pamergių link — kuri pirmoji pagaus, 
ta pirmoji ir ištekės. Pagavusi metamą lovatiesę pamergė 
neša į lauką ir užmeta ant pirkios stogo.

Seneliai prisimena, kad jaunoji su maršelga, prieš va
žiuodama į jungtuves, ėjusi aplink stalą 3 kartus ir 3 kar
tus bučiavusi kertėje stalo kampą (Gėliūnai, Mockos).

1914—1940 m. jaunasis kraitį atsiimdavęs prieš jung
tuves. Atėjęs kraičio, turi stovėti kampe prie durų, vadi
namojoje kačergynėje. Motina prašo kaimynų būti liu
dininkais, kai duos kraitį. Tėvas lėkštėje atskaito pinigus, 
svotas perskaičiuoja. Kraitį duodavo prie stalo, kad „žmo
nės regėtų" (Gėliūnai).
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Į jungtuves važiuodavo tokia tvarka: pirmajame ve
žime jaunoji, zakosnykas ir vyriausioji maršelga, antra
jame— pirmasis svotas ir svočia, trečiajame — visi kiti. 
Jaunojo pusėje — pirmajame vežime važiuodavo jaunikio 
padėdraugiai. „Padėdraugių du vežimai, jie su svočkom 
po pori" (Rimdžiūnai). Seniau jaunieji važiuodavo vežimų 
vilkstinės viduryje (esą saugiau nuo kitų akių, burtų-pa
darymų). Jaunuosius užburti galėdavę ypač muzikantai 
(kartais anyta ar piktumą turį kaimynai). Padarydavo, kad 
jaunojo arkliai neidavo arba krisdavo, jaunoji susegda
vusi, jaunasis prapuldavęs, baltas sūris ant vestuvių stalo 
pajuoduodavęs ar nukrisdavę vestuvininkių sijonai. Da
bar jaunieji važiuoja į jungtuves paskutinieji arba pir
mieji. Kai padėdraugiai jodavę raiti, priekyje — starosta, 
maršalka ar kitaip vadinamas vedlys, jų neįsileisdavęs 
jaunosios pulkas.

Po jungtuvių jaunoji sėdasi į jaunojo vežimą, prie jau
nosios — pirmasis padėdraugis. Seniau miestelyje susto
davę smuklėje pasivaišinti. Atvažiavusius jaunuosius su
tinka jaunosios tėvas su duona ir druska, našlaitę — 
krikšto tėvas ar dėdė. „Tėvas su motina prageria jaunuo
sius", t. y. užgeria (Galčiūnai). Tėvas įveda jaunuosius, 
jie atsisėda; ant stalo pastatoma lėkštelė su duona, drus
ka ir taurelėmis degtinės. Tėvas kartu su motina sako: 
„Pragerkim jaunuosius. Pragerkim mūsų svotus". Paskui 
vaišina jaunuosius visa kuo. Tėvai už stalo nesėda. Pa
valgo šaltų užkandžių. Tada pirmasis padėdraugis prašo- 
kina (prašokdo) jaunąją. Jaunojo padėdraugiai ją šokina 
visą vakarą. Jaunoji apdovanoja pirmąjį padėdraugį ir 
muzikantą, padėdraugį inkryžiavoja. Prie padėdraugio pri
puola pamergės ir pabroliai, kad duotų tuo rankšluosčiu 
nusišluostyti. Jaunimas juo šluostosi, kad nesentų, kad bū
tų jauni ir gražūs. „Padėdraugiui anksčiau duodavo rank
šluostį, muzikantui nosinę, dabar abiem dovanoja po 
marškinius" (Miciūnai).

Po jungtuvių, vakare, apdovanojama jaunoji. Ji sėdi 
už stalo, motina dovanoja jai rietimą drobės, tėvas — 
pinigų (10—50 rb), turi būti tiktai vienas pinigas — tai 
reiškia santaiką šeimoje. Paskui jaunąją apdovanoja bro
liai, seserys, kiti giminės, kaimynai ir kt. Dainininkės sto
vi netoli stalo ir dainuoja:

Tavi, Maryte, tavi, jaunoji, 
Motulė dovanoja,..
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Paskui — tėvelis, brolelis, seselė ir visi kiti. Kai niekas 
nebedovanoja, dainininkės dainuoja:

Dovanokit, svotai, dovanokit, 
Aukso sidabro negailėkit...

Tos dvi dainos vis kartojamos. Kartais svotams padai
nuoja pašiepiamų posmelių. Jei teka baltarusė, tas pačias 
dainas dainuoja baltarusiškai. Dainininkės pavardžių ne
sako, jos dainuoja: „kaimynas, turtuolis, svotas, bijūnas, 
bogatyrius, anžinierius dovanoja". Dovanojimas ilgai už
trunka. Gervėčiuose būdingas paprotys dovanojimo metu 
įjoti į pirkią ant arklio. „Kai įjoja pirkion, arklys jojant 
prigula, mes sugriūvam visos kampan. Arkliui duoda 
degtinės, pyrago" (Knystuškės). „Raitelis visas nusitepęs 
suodžiais, barzdą iš linų pasidaręs" (Mockos). Ant arklio 
įjoja pirkion dažniau tada, „kai jaunojo šone dovanoja, 
kai baigia veseilių ulioti" (Mockos). Įjoja ir ant impro
vizuoto arklio — tai du vyrai, apsitaisę senais drabužiais. 
Pasakoma oracija.

Dovanos būdavo duodamos ir jaunojo pusėje. Daini
ninkės dainuodavo tas pačias dainas, kaip ir jaunosios 
pusėje, tik dainoj paminėdavo jaunojo vardą.

Pirmadienį svotas paskelbi^: „Tokie ir tokie šiundze 
duonų ardys". Ardyti duoną — vadinasi, padengti stalą, 
išimti viską, ką svotai yra atsigabenę, iš maišo ir supjaus
tyti. Duoną ardo svotai. Ją ardo abiejose pusėse: pas 
jaunąją — jaunosios svotai, pas jaunąjį — jaunojo. Kiek
vienas svotas, paprašytas į vestuves, vežasi maišą pyra
go, degtinės, virtos mėsos, sūrio, statinaitę alaus. V. Bub
nys iš Mockų prisimena, kad 1920 m. svotas nešėsi dešimt 
butelaičių, kumpį, statinaitę alaus, kepalą duonos. Pir
masis svotas duoną ardo pirmutinis. „Razriždo, išimdo. 
Jaunoji deda dovanas kožnam svotui ant maišo, nors jų 
bus dešimt",— pasakoja M. Stauskaitė-Augulienė (Moc
kos). Duoną ardo kitą dieną po jungtuvių jaunosios pu
sėje. Dalija vaikams, prideda sietus pritaikyto pyrago. 
Sako: „Eik, ten svotas duoną ardys" (Mockos). Vaišinami 
visi vestuvininkai — ir kviestiniai, ir nekviestiniai. Svotai 
gali ardyti duoną visi kartu ir padengti stalą visiems arba 
vienas — pusryčiams, kitas — pietums, trečias — kitą dieną.

J vestuves eina nekviesti visi kaimo žmonės: sutikti 
ir išleisti jaunųjų, išlydėti jaunosios į kitą pusę, padai
nuoti, pašokti, bet pulką reikia kviesti, nekviesti giminės 
užpyksta. Gervėtiškiai prisimena, kad seniau, jeigu ir 
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pakviesdavo į vestuves, tai tolesni giminės iš kuklumo 
neidavo, nenorėdavo didinti išlaidų, apsunkinti. Dabar, 
kai tik pakviečia, tai visi ir eina. Gervėtiškių nuomone, 
šitaip yra dėl to, kad dabar visi turi pinigų („dabar, kai 
nuėjo ant pinigų"), visi turi kuo vaišinti.

Pirmadienį, vėlai vakare, veža jaunąją į kitą pusę. 
Išlydi visas kaimas. Šis išlydėjimas vadinamas pravadais. 
Prisirenka pilna pirkia, pilnas kiemas vaikinų, merginų, 
eina jaunųjų pažiūrėti pro langus ar pirkios duris, dai
nuoja. Išvažiuodama jaunoji tris kartus sviedžia atgalia 
ranka iš vežimo šieno ar šiaudų, kad visos kaimo mergos 
ištekėtų. Jei kuri nesviedžia, žmonės savo: „Nori, kad 
sėdėtų mergos". Važiuojant į jungtuves, taip pat svaido 
šiaudus. Kiti žmonės teigia, kad kartais jaunoji užsimiršta, 
susigraudina, tai jaunimas trauko šiaudus iš vežimo arba 
„svotai svaido šiaudus, kad išeidyt mergos", arba svaido 
šiaudus ir vyrų kepures.

Išvežant jaunąją, jaunojo svotai vagia namų apyvokos 
daiktus: duonkepio dangtį (abušlaitę), žarsteklį, veidrodį, 
paveikslus, piestą, lopšį, indus, svogūnus, vištas, kalaku
tus. „Pavogėm du indikus ir nunešėm pirtin, jaunosios 
motina apsižiūrėjo, pakilo toks Šurnas, mes — į vežimą 
nunešėm. Nemenu, ar atidavė, ar ne",— pasakojo E. Kal- 
tonaitė (Girios). (

Kraitį veždavo rytojaus dieną po jungtuvių. Kraitve
žiai būdavo pasipuošę raudonais kaspinais, vežimo lankas 
apipintas gėlėmis, grodavo muzikantai. Seniau kraitį dėda
vo į kubilus su ąsomis, vėliau — į kuparus. Kraitį sudarė 
4 pagalvės, 4 paklodės, balti užvalkalai, antklodė, patalai, 
kailiniai, sermėga (jermėkaitė), paveikslai, veidrodis, au
deklų rietimai, sijonai. Patalą veždavo drauge su jaunaisiais 
(jaunąją išvežant, važiuoja 1—6 vežimai) svočios vežime. 
Kraitvežių kartais būdavo vienas, bet dažniausiai du trys. 
Išvežant kraitį, ant kuparo atsisėsdavo jaunosios motina, 
sesuo ar koks paauglys. Jaunasis turėdavo kraitį išpirkti. 
Nešdavo keturiese, nes rietimai paprastai būdavo sunkūs. 
Gervėčių apylinkėje daug sėdavo linų ir daug prisiausda- 
vo rankšluosčių, juostų dovanoms, stuomenims rietimų. 
S. Kaltonas pasakojo, kad 1905 m. pats veždavęs kraičius; 
ant kuparo sėdėdavę vyrai, jiems reikėdavę duoti išgerti, 
kad padėtų nešti. Kraitvežiai turėdavo patys kraičius iš
kelti iš vežimo ir nunešti iki svirno. Kai įvažiuodavo į 
kiemą, derėdamiesi sakydavo: „Atvežėm labai gerų ta vo
rų, baryšiai".
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Jaunojo pusėje užkeldavo vartus, „ant jų padarydavo 
šiaudinius diedus" (iškamšas). Svotai pravažiuodami nu- 
dauždavo diedus. „Kai unveža jaunąją atšlaiman, tai šau
do viršun." Padėdraugiui už šaudymą turėdavo duoti no
sinaitę.

Kai jaunoji lipdavo iš vežimo, anyta sviesdavo jai po 
kojų kailinius, jaunosios svočia — stuomenį. Kaip prisi
minė A. Augulienė, šio amžiaus pradžioje vestuvėse jau
najai klojo kailinius. „Nuo vežimo jaunamartė stojas ant 
kailinių." „Žiemą ir į balą kloja, šiaudų pameta. Kailiniai 
turi būti kirptos avies." Kiti žinių pateikėjai teigė, kad 
„kailinius pirkion paklodo", „sermėgą paklodo". Paklau
sus, kodėl kailinius sviedžia, atsakoma gana nevienodai: 
kad gautų dovanų, kad avelės veistųsi, kad jaunieji būtų 
turtingi, kad jaunųjų kojos neliestų žemės. J. Dovydaičio 
rinkinyje minima, kad ir suolą kailiniais apkloja, ir jau
nuosius apgaubia, kai veda iš svirno į pirkią — kad vaikų 
daug turėtų, būtų turtingi. Jaunosios svočia turi uždėti 
stuomenį ar rankšluostį ant arklio, dabar — ant sunkve
žimio kabinos vairuotojui. Mašiną duoda kolūkis. Seniau 
svočia turėdavo apdovanoti pirkios kampe prie durų pa
statytą iškamšą.

Jaunojo tėvas marčią sutikdavo prie vežimo su duona 
ir druska sakydamas: „Prašom pirkion". „Invezdo pirkion 
ir juos pragerdavo, tada geria visi." „Jaunąją nuriždo. 
Rūbelaitį itokį nuriždo. Jaunoji už tai turi dovanoti ar 
rankoves, ar stuomenį."

Jaunojo svotai praleidžiami, o jaunosios turi išsipirkti. 
Jaunoji, įėjusi į pirkią, ant priekrosnio sviesdavo smulkių 
pinigų. „Jaunoji kapeikų, grašių sviedžia, kad pažvan- 
gėt... Aš sviedžiau, bet abušlaitės buvo medinės, tai nie
ko nežvangėjo",— papasakojo P. Laurinavičienė (Gėliū- 
nai). Vėliau tas paprotys pasikeitė, pinigų nebesvaido- 
ma—„pradėjo rėdyti balvonus ar vaikus pasodindavo". 
„Kaip buvo maži berniukai, kai jaunoji eis, stoviu prie 
krosnies, sviedžia baronkų, dar ir pasgaunu",— prisimena 
B. Bublys (Mockos).

Kartais aprengiami netikri jaunieji. Jiems „jaunoji 
marškiniais, saldainiais išsipirkdavo". „Vaikai, parėdyti 
kaip jaunasis ir jaunoji, sėdi kerčioje." Vaikams duodavo 
saldainių, ir jie išeidavo iš užstalės. Padarytas iškamšas 
ištraukdavo iš užstalės, kai jaunoji užmesdavo ant jų 
stuomenį ar riestainių virtinę. Anyta dovanas paimdavo 
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sau. Reikėdavo apdovanoti ir pasodintą ant priekrosnio 
iškamšą.

Jaunoji kertėje pakabina savo rankšluostį. Čia iš šiau
dų ir popierių būdavo padaryti karveliai, juos reikia už
mesti juostomis. Rimdžiūnuose kai kurios moterys papa
sakojo, kad ant nuvežtos pas jaunąjį jaunosios, uošvė 
berdavusi rugių ar avižų saują. „Jaunąją pasodina ant 
dziečkos, mat šeimininkė atvažiavo. Pasėdi kokias dvi 
minutes, jau dziečka jos. Pakabino marti abrūsą ant sie
nos, jau ta siena — jos",— prisiminė E. Gulbinavičienė 
(Mockos). J. Dovydaitis užrašė, jog prisukamas lempos 
dagtis, kai jaunoji eina į pirkią, kad nebūtų pikta; peilis 
padedamas į pastalę, kad apsaugotų nuo burtų. Prieš jau
nąją ant stalo sudedami pavogti iš jos namų rykai.

Pirmoji svočia nusiimdavo nuo galvos čipkus ir uždė
davo jaunajai. Cipkai — galvos apdangalas iš gėlių, karo
liukų, plunksnų. Maršelgos nešiodavo kairiojoje galvos 
pusėje dvi tris dirbtines gėles, tos gėlės kerodavusios 
kaip kutai. Cipkai tik svočioms tinka. Jų nusipirkdavo 
Smurgainyse. Svočia nuima vainiką jaunosios namuose. 
Nuimtą vainiką kartu su žiedu įsiūdavo į pagalvę.

Lovą klėtyje ar pirkaitėje jauniesiems pakloja svočia, 
pagalves atsiveža jaunoji (dabar — ir lovą). Jaunojo svo
čia, klodama lovą, randa anos šalies įdėtas dovanas (stuo
menį, drobės'marškinių rankovėms).

Keltuvių rytą vandens jaunajai ant rankų užpildavo 
mergaitė iš vyro giminės, jaunoji jai dovanodavo me
džiagos suknelei, stuomenį ar rankoves. Jaunoji apdo
vanodavo anytą ir šešurą: anytai duoda palaidinę, sijoną, 
prijuostę, skarelę, šešurui — marškinius. Anyta, apsitai
siusi dovanotaisiais drabužiais, turi pašokti, apsisukti ke
letą kartų su marčia ir svočia. Po keltuvių jaunajai atneš
davo namų apyvokos simbolius — pušinę duonkepei iš
šluoti ir žarsteklį. Keltuvių rytą grojami maršai. Kai pa
dėdraugis išveda jaunąją šokti, jį inkryžiavoja rankšluos
čiu, svočia apdovanoja visus muzikantus.

Muzikantų reikšmė gervėtiškių vestuvėse kadaise buvo 
labai didelė. Kaip minėta, jie galėję jaunuosius užburti ir 
vėl atburti. Su muzikantais buvo stengiamasi nesipykti, 
juos gerai privaišinti. Seniau jokių kapelų nebuvo, gro
davęs vienas ar du muzikantai, dažniausiai savo darbo 
dūdelėmis. Kaip sako žmonės, nors ir viena dūdelė gro
davo, per vestuves buvę galima gerai prisišokti. Seniau 
muzikantus samdydavo tik jaunojo pusė, jaunasis juos at- 

173



siųsdavęs pas jaunąją. Per vestuves grodavo polkas, val
sus, suktinį, karvelėlį, kadrilį, aguonėlę, lezginką, krako
viaką ir kitus šokius. Dabar groja labai daug maršų. Mu
zikantai prisirenka per vestuves rankšluosčių ir pinigų. 
Kai muzikantai valgo (ir seniau, ir dabar), vestuvininkai 
jiems groja namų rykais: abušlaitėmis, keptuvėmis; pa
slepia jų muzikos instrumentus, jie turi išsipirkti, vaišinti.

Atvežus jaunąją, rytojaus dieną kepdavo kiaušinienę. 
Į ją įkepdavo mažų riestainiukų — tai labai gražiai atro
dydavę. „Kaip katros pylės čerepan ant dugno tokių 
drabnų kruopelyčių, girnom padarytų, 20 kiaušinių, pieno 
po pečium pastumdo" (Mockos). Tradicinį keltuvių val
gį — pautienę — pirmoji su šaukštu paragauja jaunojo 
svočia. „Jaunojo svočia prasemdo, jaunasis uždeda pini
gų. Marti meta ant pautienės stuomenį ar rankoves. Tą 
stuomenį pasiima uošvė ar žila ausis 12 (Mockos). „Rank
šluosčių seniau tiek nedavė, dabar parėjo ta mada" (Gal- 
čiūnai).

12 Žileausis, žala ausis — moša; plg. LT R 997(36).

Vestuvėms pjaudavo kokį gyvulį — veršiuką, kiaulę. 
Virdavo rūgščių kopūstų, kruopų.

Vestuvių svarbiausias valgis — karvojus. Jį kepdavo 
iš ruginių ar grikinių miltų, viršų išmargindavo didelės 
senos aguonos galva; jaunojo karvojų margindavo šaukš
tu, jaunosios — stikline. Karvojų padėdavo gale stalo, ir 
jis taip stovėdavo per visas vestuves. Kai svotai važiuo
davo namo, pirmasis svotas paraikydavo karvojaus ir 
įdėdavo namiškiams lauktuvių.

Maršus grojant, vestuvininkai persirengdavo čigonais, 
išsitepdavo suodžiais, „abušlaitėm tvodavo"; moterys per
sirengdavo vyrais, vyrai — moterimis. Čigonai vaikščio
davo po kaimą, prašinėdavo lašinių, pyrago, vištų.

Baigiantis vestuvėms, kviesdavo kaimynus pažiūrėti 
jaunosios.

Kartais vestuvės užtrukdavo ilgiau, kartais — trum
piau. Šių laikų vestuvės dažniausiai būna tik vienoje pu
sėje— pas jaunąją. Seniau „atuliodavo visą savaitę". Kad 
svotai imtų skirstytis, jiems dainuoja: „Važiuokit, svotai, 
visi namo..." Jaunosios pulkas dar pasilieka, stengiasi 
pavogti jaunąją. Kartais tikrai ją nusiveža į kitą kaimo 
galą.

Atgrąžtai (suseidzis) būna pirmąjį sekmadienį po ves
tuvių. Į suseidzį sukviečiami giminės, svarbesni pulko da
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lyviai: piršlys, padėdraugis, svotai. Suseidzyje dalyvauja 
tik vyresnieji, jaunimo nekviečia.

Šiame krašte didelės svarbos turi jaunosios povestu
vinis elgesys. Gervėčiuose dar XX a. pradžioje buvo se
kamas kiekvienas jaunosios žingsnis, kad ji nepamirštų 
ko nors apdovanoti: namų kertės, duonkepės, kepalo duo
nos, šulinio (eidama pirmą kartą vandens), medinės melž
tuvės (eidama karvės melžti), duonkubilio (eidama duonos 
kepti), pirmojo rugių pėdo ir t. t. Jaunoji turi mokėti elg
tis su elgetomis, pakeleiviais, apdovanoti lalauninkus 
ir kt.

MEDINE LIAUDIES SKULPTŪRA

ZITA ŽEMAITYTE

Liaudies tradicija statyti medinius paminklus su skulp
tūromis, ypač gyva XIX a. ir nykstanti XX a. trečiajame— 
ketvirtajame dešimtmetyje, būdinga visai Lietuvai. Bet 
kiekvienoje etnografinėje srityje vyravo savitas liaudies 
paminklų tipas: Žemaičiuose — koplytėlės, koplytstulpiai, 
Aukštaičiuose — daugiau stogastulpiai, dzūkai statė grakš
čius, aukštus su specifine atributika kryžius. Ši dzūkiškoji 
tradicija gyvavo ir Gervėčių apylinkės lietuviškuosiuose 
kaimuose. Tik kryžiai čia ne tokie puošnūs, praradę tą 
gausią ornamentiką, kuri puošia Alytaus, Varėnos rajonų 
paminklus.

Gervėčių apylinkės paminklai yra paprastos konstruk
cijos, dažniausiai be jokių puošmenų. Kryžmų susikirtime 
dažnai pritvirtintas metalinis, lietas krucifiksas, o kartais 
kryžma ir visai tuščia. Medinių nukryžiuotųjų labai reta.

Vietos gyventojai neprisimena senų liaudies meistrų, 
kurie būtų vertęsi vien skulptūrų drožimu. Tačiau medžio 
drožinių tradicija gyvavo ir čia, nors nebuvo masinis reiš
kinys. Gervėčių apylinkėse medis, kaip puošmena, įėjo 
į kaimo buitį. Tai gražios ažūrinės rankšluostinės, orna
mentuoti paveikslų rėmai. Skulptūros čia nedaug.

Du nukryžiuotieji rasti Jokintonių koplyčioje. Matyt, 
juos atnešė radę nukritusius nuo kryžių L Abi skulptūros 
laiko ir drėgmės gerokai apnaikintos. Sprendžiant iš for
mos, matyti, kad jos dirbtos ne vieno meistro. Ant vienos 
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yra išlikusių polichromijos pėdsakų. Šioje 36 cm aukščio 
skulptūroje, kaip dažnai būna liaudies menininkų darbuo
se, matome panaudotas kontrastingas stilistines priemo
nes: kūno formos apibendrintos, o galva traktuota gana 
realistiškai. Veidas pailgas, liesas, su iškiliais skruosti
kauliais, akys užmerktos, lūpų kampučiai nuleisti žemyn. 
Kadangi peiliuku sunku detalizuoti formas, jos paryškin
tos dažais. Ruda spalva lankeliu nubrėžti vokai, antakiai, 
plaukai, dvišaka barzda; veidas ir visas kūnas baltas; klu
bų raištis — žydras. Dažyta aliejiniais dažais. Krūtinės 
ląstos modeliavimas primena ornamentą: po kaklu išskob
ti trys horizontalūs grioveliai, tokiu pat būdu, tik įstrižais 
įkirtimais pažymėti šonkauliai. Diafragma ir pilvas įdubę. 
Klubų raištis banguojančiomis klostėmis svyra įstrižai kū
no. Kojos stipriai suglaustos, su pabrėžtais blauzdų rau
menimis. Rankos nuo pečių durtos (kairioji nulūžusi). Visa 
nukryžiuotojo figūra su žemai ant dešiniojo peties pa
lenkta galva yra emocinga, daro dramatišką įspūdį.

Antroji skulptūra talentingesnio meistro rankų kūri
nys. Joje visas dėmesys koncentruojamas į labai išraiš
kingą galvą. Veido bruožai skobti stambiomis, apibend
rintomis plokštumomis; nosis stambi, tiesi, lūpos pažymė
tos tiesia linija; pailgintas veidas su liesais asketiškais 
skruostais, nežymiai palenkta ant krūtinės galva daro ne 
tiek kančios, kurią šiomis figūrėlėmis siekia išreikšti 
meistrai, kiek gilaus susimąstymo įspūdį. Didelės akys, 
pusiau pridengtos sunkiais vokais, tarsi meta visam veidui 
skausmingą agonijos šešėlį, suteikia jam dvasingumo.

Šios figūros kūno modeliavimą sunku atsekti, nes me
dis sunykęs, aptrupėjęs. Ryškios tik bendros formos: iškili 
krūtinė su vos žymiais šonkaulių grioveliais, lieknas lie
muo, rūpestingai modeliuotos ilgos kojos. Viena ant kitos 
sudėtos pėdos pervertos didele medine vinimi. Klubų 
raištis su nedidele kilpa ramia horizontalia dviguba linija 
juosia kūną. Šį nukryžiuotąjį galima skirti prie geriausių 
mūsų liaudies skulptūros pavyzdžių. Jo taurios stilizuotos 
formos būdingos dzūkų kraštui. Analogiškų formų nukry
žiuotojo skulptūros nuotrauka laikoma Lietuvos TSR isto
rijos ir etnografijos muziejuje 2.

2 Neg. 17584 (fotografuota R. Tarabildos 1967 m. Varėnos raj., Ma- 
sališkių k.).

Išraiškingumu ir formų traktavimu šioms skulptūroms 
giminingas nukryžiuotasis, prikaltas prie kryžiaus Galčiū-
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nų kaime, prie Gervėčių—Galčiūnų kelio. Akys taip pat 
didelės, veidas pailgintas, taurios išraiškos. Si skulptūra 
labai sunykusi — abi rankos ir dešinės kojos pėda nulū- 
žusios, medis drėgmės ir laiko nugludintas, todėl visa 
figūra plokščia.

Savitas ir įdomus 42 cm aukščio nukryžiuotasis prie 
kryžiaus Gervėčių—Varnionių—Bobrovikų kryžkelėje už 
kilometro nuo Varnionių. Jame galime pastebėti tą patį 
kūrybos metodą kaip ir Jokintonių kapinių koplyčios pir
mojoje skulptūroje: veidas gana realistiškų bruožų, kūnas 
stilizuotas. Įdomiai modeliuota krūtinės ląsta: diafragma 
ir šonkauliai pavaizduoti puslankiu, kurį vienodais tarpais 
supa įkirtimai. Tai primena schemiškai nupieštą saulės 
diską su trykštančiais spinduliais. Šiai skulptūrai būdin
gas didelis, plačiomis klostėmis kaip draperija klubų raiš
tis, dengiantis dešinį šoną ir dalį kojos. Toks šios detalės 
traktavimas ne dažnai aptinkamas.

Labai savitų formų nukryžiuotasis rastas Miciūnų kai
me, pas Vladą Sisą. Šioje skulptūroje ypač ryškiai mato
ma deformacija, kuri liaudies mene tampa estetine kate
gorija. Didelė galva ant trumpo liemens, labai mažai mo
deliuotos storos kojos ir rankos, pailgame veide stambi 
nosis, gana arti viena kitos išskobtos akiduobės — visa tai 
labai įspūdinga. Atrodo, kad meistrui rūpėjo ne tiek 
skulptūros proporcijos, kiek ją išgražinti. Įstrižais grafiš
kais įkirtimais akcentuoti plaukai, barzda, giliais griove
liais išryškinti šonkauliai. Niekur iki šiol neteko matyti 
tokios įdomios formos klubų raiščio. Jis primena trikampę 
ornamentuotą skarelę, svyrančią simetriškai nuo abiejų 
klubų banguojančiu ornamentu. Matyt, autorius turėjo 
įgimtą ornamentalisto talentą ir fantaziją.

Tai vis nežinomų meistrų XIX a. pabaigos ir XX a. 
pradžios kūriniai.

Pelegrindos kaimo gyventoja Julija Augulytė išsau
gojo savo senelio Lauriaus Augulio drožtą nukryžiuotąjį 
(h=28 cm), kuriam ranką išdrožė jo sūnus Simas. Ma
tyt, ilgą laiką skulptūrėlė buvo prikalta prie kryžiaus, nes 
medis labai sunykęs, suskeldėjęs, formos nudilusios, nu
lūžusi dešinė ranka, visiškai nuo drėgmės sunykusi deši
nės kojos pėda. Sunku įžvelgti buvusią veido išraišką: 
dabar gana plokščiame veido ovale žymu tik labai toli 
smilkinių link nusitęsiantys antakių lankai, neryškus no
sies iškilimas, lūpų visiškai nėra. Greičiausiai meistras jas
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buvo nupiešęs dažais, kurių dabar nė pėdsako nebelikę. 
Todėl galva atrodo gana schemiška, bet visa figūra su 
pailgintu liemeniu, viena išlikusia į viršų pakelta ranka — 
labai emocionali.

Yra keletas ir vėlyvesnio laikotarpio šios rūšies pa
minklų. Mockų kaime, prie Juozo Ramio 3 sodybos, stovi 
apie 10 m aukščio kryžius su įrėžta 1953 m. data ir kop
lytėle 4 kryžmoje. Koplytėlės frontonas papuoštas kiaura- 
pjūviu karnizu, viduje — kryželis su skulptūromis. Meist
ras laisvai interpretavo tradicinę Kristaus kančios grupę, 
kurioje paprastai vaizduojamos trys figūros. Čia būna 
nukryžiuotojo ir iš abiejų šalių dvigubai mažesnės ver
kiančios Marijos ir šv. Jono arba Marijos Magdalenos 
skulptūrėlės. J. Ramys vietoj trijų išdrožė tik dvi skulp
tūras, kurias simetriškai įkomponavo centre 5. Prie nukry
žiuotojo kojų frontaliai stovi Marija. Skulptūrų formos 
ramios, apibendrintos. Nukryžiuotojo galva, tradiciškai 
nusvirusi ant dešiniojo peties, reiškia kančią, bet veido 
bruožuose sustingusi ramybė. Figūroje nėra to drąsaus 
formų transformavimo, kurį pastebime senųjų dievdirbių 
kūryboje. Čia proporcijų santykis išlaikytas, beveik ne
matyti drožimo peiliu žymių, paviršius lygus lyg nute
kintas. Tai gali būti ir laiko bei atmosferos poveikis. Ma
rijos skulptūrėlė emocionali, savo siluetu primenanti ap
sigobusią skara kaimo moterį. Akys, lūpos paryškintos 
tamsiais klijiniais dažais. Mėlynų dažų pėdsakai likę ant 
apsiausto, kuris, kaip ir visas rūbas, nuo galvos iki kojų 
krinta ritmiškomis, negiliomis klostėmis. Aplink figūras 
su intuityviu pusiausvyros ir kompozicijos supratimu iš
dėstyta miniatiūriška ikonografinė atributika — kankini
mo įrankiai: sukryžiuotos ietys, replės, plaktukas, šalia 
kryžius-kopėčios, kitoje pusėje — kolona su gaidžiu, fron
tone įkomponuota taurė, papuošta skardinėmis žvaigždu
tėmis. Visa ši atributika būdinga dideliems dzūkų kry
žiams.

3 Juozas Ramys (1894—1958) buvo mūrininkas, stalius; dirbo spin
tas, suolus, skrynias, sudėtingai ornamentuotus paveikslų rėmus. Išlikę 
keletas jo dirbtų baldų: stalas su profiliuotomis kojomis ir ornamentuotu 
stalčiumi, suolas su ažūriniu atlošu, dvi rudai dažytos skrynios, du 
ornamentuoti paveikslų rėmai. Kaime stovi jo padaryti trys kryžiai. 
Du iš jų paprasti, be jokių papuošalų, trečiasis puošnus stovi prie 
sodybos toje vietoje, kur anksčiau buvo jo tėvo pastatytas kryžius.

4 Maždaug 0,5 m aukščio, 35 cm pločio, 20 cm gylio.
5 Nukryžiuotojo aukštis — apie 30 cm, Marijos — apie 18 cm.
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Knystuškių kaimo gyventojas Bronius Kucka 6 yra iš
drožęs astuonias nukryžiuotojo skulptūrėles: dvi — dide
liems kryžiams ir šešias — procesijų kryžiams7. Specialių 
įrankių jis neturėjo, mūkeles drožė peiliuku. Lyginant tris 
išlikusias skulptūrėles, jaučiama vieno meistro ranka. 
Žmogaus anatomijos nepažinimas, profesinio įgudimo sto
ka, elementarūs įrankiai nulėmė ir primityvias skulptū
rėlių formas. Ir vis dėlto to primityvaus stilizavimo ne
galima vadinti sausu schemiškumu. Priešingai, skulptū
rėlėse slypi daug vidinės nuotaikos. Tą nuotaiką sukuria 
proporcijų nepaisymas. Skulptūrėlių veidų ovalai kreivi, 
plokšti, su iškilusiomis stambokomis nosimis. Liemenys, 
palyginti su galva, per stambūs, rankos ties pečiais dur
tos, storos, beveik visai nesirūpinama jų forma, kojų pė
dos per didelės, atsuktos į vidų, klubai nevienodame aukš
tyje; visa tai daro vidinės įtampos įspūdį. Plaukai ilgomis 
plokščiomis sruogomis svyra per abu pečius ir dengia 
pusę krūtinės. Gal meistras sąmoningai norėjo užmas
kuoti nesugebėjimą modeliuoti krūtinės ląstos. Skulptūrė
lės ir primityvios, ir dekoratyvios. B. Kucka, paklaustas, 
į ką pasižiūrėjęs drožė skulptūrėles, atsakė tradiciniu 
dievdirbių posakiu: ,,Dariau iš savo galvos".

6 Bronius Kucka gimė 1909 m. Knystuškių k. valstiečio šeimoje, 
kur augo dar penki vaikai. Mokėsi privačiai, iki 1918 m. lenkiškai, 
paskui lietuviškai. Užaugęs išmoko meistrauti: statė namus, dirbo spin
tas, tekino ratus.

7 B. Kuckos drožti du procesiniai kryžiai yra Gervėčių bažnyčioje 
(dabar nenaudojami); būdavo nešami per atlaidų procesijas ar laidojant 
mirusįjį. Trečiasis kryžius yra pas Vladą Lukšą. Jis nešamas mirusįjį 
lydint į kapus.

Iš rastų skulptūrėlių galima daryti išvadą, kad tradi
cija drožti nukryžiuotąjį Gervėčių apylinkėse išsilaikė. 
Bet meistrai dirbo ne tiek iš vidinio poreikio, kiek iš 
reikalo. Religingai vyresniosios kartos kaimo bendruo
menei trūko liturginių daiktų, ir nagingesni meistrai juos 
dirbo nelaikydami šio darbo savo pagrindine profesija.
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TARP KŪRYBOS IR AMATO

INGRIDA KORSAKAITĖ

Pirmą kartą Juliją Augulytę-Karmazienę (gim. 1920 m., 
gyvena Pelegrindoje) pamačiau bedažančią Gervėčių me
dicinos kambarėlio sienas. Iš karto mane nustebino, kaip 
atsidėjusi ji dirba ir, sakyčiau, net su savotišku įkvėpimu 
kalba apie tai: lubos būsiančios žalios, sienos — baltos, o 
palubėje — šviesiai žalsva juosta, papuošta gėlių vainikė
liu. Gražu ir gera gyventi būsią sesutėms šiame kamba
rėlyje. Mačiau ir daugiau J. Karmazienės išdažytų patal
pų (Rimdžiūnų kolūkio kontora, Rimdžiūnų klubas, Algir
do Kannazos kambarys Pelegrindoje, Ipolito Meškio kam
barys Gervėčiuose ir kt.). Si maža, smulki moterėlė dirba 
greitai ir tiksliai. Be liniuotės, nematuodama, be trafareto. 
Tiesiog ranka išpaišo ji sienose gėlių žiedus ir lapelius, 
girliandas ir puokštes.

„Kiekvieno amato galima išmokti,— kalbėjo J. Karma- 
zienė ir pridūrė,— o piešti — tai jau prigimtis." Menišką 
sielą Julytė (dar ir dabar daugelis ją taip vadina) pavel
dėjo iš tėvo, kuris visoje apylinkėje garsėjo savo burtais 
ir užkalbėjimais, griežė smuiku, buvo pasidaręs išmonin
gų dirbinių. Tačiau šeimoje jis dažnai būdavo žiaurus, 
ypač kai išgerdavo. Todėl Julytės gyvenimas, kaip ji pati 
papasakojo, prasidėjo tarsi pasaka apie našlaitę. Motina 
mirė ir paliko jauniausią dukterį dar lopšyje. Tėvas grei
tai vedė piktą „pamotę-raganą". Paūgėjusi Julytė kelias 
vasaras piemenavo Gėliūnuose, o paskui, pabėgusi nuo 
pamotės, tarnavo pas ūkininką Petriką kaime. „Visos ma
no dainos — tai našlaitės dainos",— kalbėjo J. Karmazie- 
nė, o prašoma jas ir padainavo.

Rašto ji pramoko pradžios mokykloje (baigė 4 klases), 
ten ir piešti pradėjo. Prisimena, kad mokytoja labai gy
rusi vieną jos piešinį („Stora moteris linus mina"). Pokario 
metais Julė įstojo į Vilniaus amatų mokyklos dažymo-de- 
koravimo skyrių. Ten mokėsi porą metų ir kartu lankė 
suaugusiųjų vidurinę mokyklą. Po to grįžo į kaimą ir ėmė 
verstis išmoktu amatu.

Greta būtiniausių amato pagrindų, gautų dažymo-de- 
koravimo skyriuje, J. Karmazienė pati savarankiškai išėjo 
kitą, vadinamojo kičo *, mokyklą. Čia jai pirmasis pavyz-

1 Kičas — sąvoka, atsiradusi XIX a. pabaigoje, vartojama neskonin- 
giems, menkaverčiams meno kūriniams apibūdinti. Vienas iš esminių 
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dys buvo Malvinos Valeikaitės-Karpavičienės (gim. 
1922 m., nutekėjusios prie Ašmenos) darbai. Dar ir dabar 
Pelegrindoje Jonas Petriką turi tris M. Karpavičienės pa
veikslus, tapytus aliejumi faneroje. Juose matome būdin
gus ,»turgaus meno'1 motyvus — gulbę tvenkinyje ir mer
gelę su baltu žirgu, balandį su laišku, kačiukus ir rožes.

kičo požymių — stereotipiškumas, kartojimas tų pačių šablonų, kurie 
turi pasisekimą ir paklausą. Kičas — kosmopolitinis, anonimiškas menas, 
jis plinta nepaisydamas etninių ribų. Pas mus panašia, nors daug siau
resne prasme sakoma: „turgaus menas".

2 Banach A. O kiczu.— Krakow, 1968.— S. 339.

Daugumos J. Karmazienės „paveikslų" motyvai taip 
pat stereotipiniai. Tai rožės ar kitos gėlės krepšeliuose, 
povai, papūgos, balandžiai ant šakelių, katinėliai su raus
vais ir žydrais kaspinėliais ir elniai prie upelio. Čia nerei
kia ieškoti individualumo. Sekimas yra šios kūrybos nor
ma. Pati J. Karmazienė sako: „Man užtenka vieną kartą 
pamatyti, o paskui jau aš galiu piešti iš atminties". Iš 
minėtosios M. Karpavičienės ji nusižiūrėjo „Raudonke
puraitę" ir sentimentalią „Pasakos" kompoziciją: karalaitė 
ir baltas žirgas prie tvenkinio, kuriame plauko gulbė. „Pa
saką" ji nutapiusi vienai mergaitei vestuvėms, o paskui 
dar dvi prašiusios. Šiame krašte buvęs paprotys kiekvie
nai jaunajai tekant turėti tapytą kilimėlį prie lovos, rank
šluostinę ir šventą paveikslą. Tie kilimėliai, tapyti šio 
amžiaus viduryje, vienur dar tebekabą pirkioje (matyta 
iš viso apie 20), kitur žmonės jau nuima juos, nes esą 
nebemadingi.

Keičiasi laikai, gyvenimo sąlygos, keičiasi ir kaimo 
žmonių skonis, estetiniai poreikiai. Galima pasidžiaugti, 
kad „turgaus meno" vis mažiau, bet ar ne be reikalo mes 
anksčiau visai juo nepasidomėjome nei etnografiniu, nei 
sociologiniu, nei estetiniu požiūriu. Užsienio šalyse, pa
vyzdžiui, lenkų, vokiečių menotyroje, yra straipsnių ir 
studijų, nagrinėjančių kičo vietą bei funkciją dabartinia
me gyvenime ir mene, jo atsiradimo ir plitimo priežastis. 
„Procesas prieš kičą — tai jo pažinimo ir apibrėžimo prob
lema" 2,— rašo lenkų mokslininkas A. Banachas, plačiai 
nagrinėjęs kičo reiškinius dabartinėje kultūroje ir pripaži
nęs jo teisę egzistuoti greta kitų, „gerųjų" meninės kūry
bos apraiškų.

Pasaulyje vyksta tam tikras kičo reabilitavimas, tad 
suprantama, kodėl ir mūsų J. Karmazienės darbai sudo
mino vieną užsienietį, atvykusį iš Šveicarijos į Sakalai- 
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čius paviešėti pas gimines. Jam J. Karmazienė nupiešė 
10 „vaizdelių" drobėje ir vieną staltiesę. Sprendžiant iš 
pavadinimų, tokie darbai, kaip ,,Piemenaitė gano karvy
tę", ,,Vilkas miške", ,,Sūnelis zuikį veja", ,,Katinas ir pe
lytė", ,,Nameliai", turėjo būti daug savitesni negu mūsų 
matytieji.

J. Karmazienė didžiuodamasi sako dirbanti labai grei
tai— anuos 10 „vaizdelių" nutapiusi per savaitę. Gėles 
ir žmones jai esą lengviau piešti, o gyvulėlius — sunkiau. 
Kaime daugiausia prašą rožių, o gamtos vaizdeliai neturį 
paklausos. Ji yra nupiešusi „Gimtinės laukus", „Nakties 
vaizdelį", bet šie darbai žmonėms nepatikę. Taigi dau
giausia ir piešė J. Karmazienė skaisčias rožes ir lelijas 
ant kilimėlių, staltiesių ir lovatiesių. Tačiau vos tik ji 
nutoldavo nuo kičo standarto, darbai jau artėdavo prie 
naiviojo meno, įgaudavo dekoratyvumo. Gervėčiuose ma
čiau du savarankiškai tapytus jos kilimėlius Angelo sargo 
tema, kuriuose yra pramanytų, gyvų detalių, išraiškingo 
primityvumo.

Religinis kičas užima atskirą vietą J. Karmazienės dar
buose. Ji yra kopijavusi šventųjų paveikslus, puošusi juos 
gėlių (ir vėl dažniausiai rožių) vainikėliais. Daugiausia tai 
saldūs, menkaverčiai darbai, nors retkarčiais ir juose 
blykstelėja liaudies tapybai būdingas apibendrinimas, san
tūrumas (pvz., „Šv. Antanas" pas Joną Mocką Pelegrin- 
doje).

Sąlytis su tradicine liaudies kūryba ypač pastebimas 
J. Karmazienės tapytose rankšluostinėse. Vyras išpjau
davo iš faneros ir sukaldavo rankšluostines, Julija tik 
puošdavo jas. Trys matytos rankšluostinės pasižymi tra
dicine simetriška kompozicija, liaudišku dekoratyvumu. 
Ypač graži ryškiaspalvė rankšluostinė su dviem angelais 
ir gėlėmis (V. Šėmio nuosavybė, Pelegrinda). įdomi ir 
rankšluostinė su voverėmis prie eglaitės, kurios viršūnėje 
žydi dekoratyvinės gėlės (R. Ravaičio nuosavybė, Girios). 
Pelegrindoje E. Grigoravičienė turi rankšluostinę, papuoš
tą gėlių vazonu.

J. Karmazienės darbuose susipynę kičo, naiviojo ir 
liaudies meno bruožai. Tai geriausias pavyzdys, kad ir 
visose šiose meninės veiklos srityse, be esminių skirtumų, 
galima ieškoti ir bendrumo. Tokia diferenciacija bei gre- 
tinimai mums labai aktualūs ir reikalingi, bet tai jau spe
cialių tyrinėjimų tema.

Pati J. Karmazienė, jos pasaulėjauta patraukia liau
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diškumu. Jos didelis jautrumas, gerumas — būdingas lie
tuvių kaimo moteriai. Liaudiška ir emocinga jos kalba — 
daug deminutyvų, vaizdžių posakių. Ji — gera dainininkė, 
tautosakos pateikėja. Plastinė J. Karmazienės kūryba jau 
atitrūkusi nuo senųjų lietuvių tautodailės tradicijų, kurios 
šiame krašte dėl istorinių sąlygų, svetimų ir miesčioniškų 
įtakų yra gerokai sunykusios. Neabejotini J. Karmazienės 
meniniai gabumai, tepasireiškę amato ir kičo sferose, 
menkai išvystyti. Ir vis dėlto jos darbai įdomūs tyrinėto
jui jau vien tuo, kad buvo paplitę Gervėčių apylinkėse ir 
turėjo paklausą.

LIAUDIES ETIKETO BRUOŽAI

VINGAUDAS BALTRUŠAITIS

Straipsnyje paliečiama XIX a. antroji pusė ir XX a. 
pradžia — laikotarpis, kai gana smarkiai kito dvasinė kul
tūra.

Liaudies etiketas — nuo seno įsigalėjusių papročių ir 
tradicijų dalis, prisitaikanti prie naujos epochos reikala
vimų, atspindinti liaudies elgseną, tarpusavio santykius, 
išreiškianti gyvenimo normas. Žmonių elgsena, normuo
jama jau seniai susiformavusių tradicijų ir papročių, slen
kant amžiams, kito gana lėtai; ryškesnių žymių joje pa
liko tik patys didžiausi epochos sukrėtimai. Liaudies eti
keto raidą lėmė bendras kultūros lygis, net gamta ir kli
matas, o ką jau kalbėti apie visuomeninę santvarką. Jai 
turėjo įtakos kiti visuomenės sluoksniai ir kitos tautos. 
Pabandysime trumpai apžvelgti to etiketo tam tikrus kom
ponentus.

Vienas svarbiausių komponentų yra pasisveikinimas. 
Kaimo žmonės sveikinosi paprastai, nuoširdžiai, be įmant
rių manierų. Giminės — apsikabindavo ir pasibučiuodavo, 
jaunesni vyresniems pabučiuodavo ranką. Tam tikrais at
vejais vyrai bučiuodavo ranką moterims, nors tai buvo 
daugiau poniškas paprotys. Moterys viena su kita sveiki
nosi be žodžių, pasibučiuodamos. Pabučiavimas buvo tik
ros bičiulystės ženklas. Rankos paspaudimas, atrodo, ne
buvo dažnas sveikinantis. Pasisveikinimo žodžius pirmas 
ištardavo tas, kuris atėjo į svečius, ranką pirmas paduoda 
šeimininkas. Kelionėje ar žmonių susiėjime pirma svei
kinosi tas, kuriam buvo patogiau, kuris drąsesnis, nors 

183



labiau buvo įprasta, kad jaunesnis pasveikintų vyresnį, 
vyras — moterį. Vyrai moteris sveikindavo rečiau, negu 
kad patys sveikindavosi tarp savęs. Dažnai šeimos nariai 
vieni su kitais nesisveikino, bet visada buvo sveikinamasi 
susitikus kaimyną, pažįstamą ar net visai svetimą žmogų. 
Vaikai sveikintis išmokdavo nusižiūrėję į tėvus. Jei, atėjęs 
pas kaimyną, vaikas nepasisveikindavo, jam liepdavo eiti 
pro duris atgal, „nes žmogui kalbėti reikia“ '. Kaimynai 
vienas kitą sveikino žodžiu, o rankas paduodavo tik susi
tikę po ilgesnio laiko, per šventes ir šiaip ypatingomis 
progomis. Be to, duodamas ranką, vyresnis stovėjo tie
siai, jaunesnis turėjo nusilenkti. Kuo senesniam, tuo že
miau turėjo būti lenkiamasi. Ypatingą pagarbą reiškė ke
purės nukėlimas sveikinantis. Labino iš tolo ir garsiai. 
Jei ne, manė, kad piktas. Jei kas ant ko širdo, tai svei
kindamasis paspausdavo tik mažąjį pirštelį, o jei gyveno 
piktuoju — visai nesisveikindavo 1 2. Tai atvira panieka ir 
savo santykių parodymas viešai.

1 Jonas Petrikas, 73 m., Milcėjų k. (1970 m. duomenys).
2 Julius Valeika, 54 m., Girių k.
3 Rozalija Petrlkjenė, 77 m., Milcėjų k.

Turėtos tradicinės sveikinimosi formulės. Pats pirmiau
sias ir paprasčiausias sveikinimasis buvo palinkėjimas la
bo ryto, dienos ar vakaro. Plačiai vartotas ir katalikiškas 
pasveikinimas.

Lietuvių pasisveikinimai turtingi ir įvairūs. Labai gajus 
paprotys sveikinti dirbantį. Jei praeivis dirbančio nepa
sveikindavo, buvo garsiai gėdinamas: „Kaip kiaulė nu
mirus — kiaulė ir ta kriukteli, o žmogus net nekriukteli" 3.

Svečias priimamas pagal savas tradicijas, kurių nuo
trupų ir šiandien išlikę. Buvo įprasta atėjusiam svečiui 
atidaryti duris. Svečias paviešėjęs išeidamas pats jas at
sidaro. Tai reiškia — ateini laukiamas, išeini mylimas. Už
ėjęs nepažįstamas žmogus sodinamas į kertę (garbingiau
sia vieta pirkioje); išsikalbėjus susipažįstama, o išeinant 
rankos paduodamos. Nepažįstamą vadino sveteliu, vieš
nele; jei namuose buvo sūnų, atėjusi mergina buvo vadi
nama martele.

Svečiui atnešdavo medaus dubenėlyje ir duonos. Jei 
turėjo, vaišino ir alumi. Dažnai vaišinama sūriu. Vaišino 
kartais prisispyrę, ypač XX a. pradžioje, kai paplito vai
šinimas svaigalais. Jei namuose buvo svečių, vaikai tarp 
jų nesimaišė. Jų vieta — prie krosnies.
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Jei svečias, kaimynas ar šiaip žmogus užėjęs rado šei
myną valgant, linkėjo: „Skalsink, Dieve!", „Sotie jums!" 
Dėkodami už linkėjimą, juokais atsakydavo: „Ačiū už ge
rą sotį, ale neprašom, reikia savo atsinešti" 4.

4 Jurgis Meškys, 74 m., Miciūnų k.
5 Tas pats.
6 Valera Petrikienė, 63 m., Girių k.
7 Julius Valeika.
8 Tas pats.
9 Valera Petrikienė.

Tačiau dažnai pakviesdavo prie stalo ir pavalgydin
davo. Svečias padėkodavo, o pakeleivis, pagyręs gerus 
žmones, pridėdavo: „Kad tau Dievas šimteriopai atlygin
tų!" 5

Išeinantis žmogus išleidžiamas pro duris ar vartelius. 
Blogas žmogus lydimas, kad ko neišneštų, o teisingas — 
gero linkint6 7. Jei neišleisi pro duris — negerbi svečio. 
Išeinantysis atsisveikina sakydamas: „Sudiev", „Likit svei
ki". Jei susibardavo, išeidamas neatsisveikindavo. Sute
mus svečią išleisti reikia todėl, kad išeidamas nakties 
ar miego neišsineštų. Moterys prie vartelių dar gerą pus
valandį pasišnekučiuoja. Toliau išvykstantis artimas žmo
gus palydimas iki kaimo galo ar net iki stoties.

Paprotys einant miegoti pasakyti „labanaktis" trečia
jame—ketvirtajame dešimtmetyje atėjo iš miesto. Einan
čiam miegoti kartais būdavo palinkima „saldžių sapnų".

Išlydint svečią ar net kaimyną, būtinai reikėjo duoti 
dovaną, nors obuolį. Moterys, duodamos duonos riekutę, 
sakė, kad nuneštų vaikams kiškio pyrago. Vyrai prisi- 
kimšdavo tabako 1. Išeinančiam iš didesnių vaišių įdėdavo 
lauktuvių. Kuo artimesnis žmogus šeimininkui ir kuo iš 
toliau atvažiavęs, tuo daugiau tokiam įdėdavo „vaiku
čiams lauktuvių".

Žmona, leisdama į kelionę vyrą, dėjo jam duonos kam
pą. Jei duosi riekę, kelią tik į vieną pusę nuvažiuos, o jei 
kampą — tai ir grįš8. Išvykstančiajam linkima laimingai 
sveikam gyvam suvažinėti, o išvažiuojantysis sako: „Do
vanokit man, gal ką negerai padariau, likit sveiki gyvi, 
sudiev"9. Palinkima, kad išvažiuojantysis greičiau grįžtų 
atgalios.

Užėjęs elgeta pavalgydinamas. Kartais paprašo pats, 
o jeigu randa valgančius, paprastai pavalgydinamas ir be 
prašymo. Vieni elgetą kvietė prie stalo kartu su visais, 
kiti maitino šeimynai pavalgius. Elgetai duodavo kiauši
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nių, duonos, moterys gniūžtelę linų pridėdavo, kad jie 
kitais metais geriau derėtų. Išeinant elgetai, neuždarydavo 
durų — jei būsi alkanas, vėl užeik 10 11.

10 Julius Valeika.
11 Mykolas Trepšys, 80 m., Rimdžiūnų k.

Labai svarbus liaudies etiketo dalykas yra požiūris į 
darbą, darbštų žmogų, tinginį.

Darbštuolis buvo vertinamas, laikomas autoritetu, jį 
gerbė net „valdžios žmonės", tai buvo kaimo pasididžia
vimas. Darbštuoliui sakė: „Tu greitas", „O tai darbininkas, 
tai dirba!"

Užtat tinginiui nešykštėjo pajuokos: „Jaunas vyras, to
kion tinginystėn nusileidęs, kad net vilko nugaron ansi- 
leidai", „Tinginy, tu ir valgyti tingėsi! ..“, „Ot bernelis, 
nei su tavim radus, nei su tavim pametus“—t. y. tu visai 
nevykęs.

Nemažiau peikiama ir tinginė mergina: „O, tai kas 
gaus — iš jos nelauk geros gaspadinės. Ji tik per bernus 
šokti spritna, o dirbti niekam neverta".

Gervėtiškiai turėjo paprotį bėda pasidalyti. Ištikus ne
laimei, kaimynai užjautė žodžiu. „Nebėduik — neliūdėk, 
esi žmogus, gyvent reikia, negi lįsi skradžiai žemę“ H.

Be to, kaimynai gelbėjo nelaimės ištiktąjį — padėdavo 
jam nudirbti darbus, statyti namus, vežti mišką, šelpė pi
nigais ir buities reikmenimis. 2mogui, netekusiam karvės, 
kaimynai sudėdavo dvigubai, sakydami, kad kritusį gyvulį 
pirkti dvigubai brangiau. Padegėliams duodavo būtiniau
sių daiktų. Seniau šie patys juos susirinkdavo važinėdami 
per gretimus kaimus.

Gervėtiškiai mėgo linksmintis. Per Adventą ir Gavėnią 
nešokdavo. Tuomet tik pavakarodavo. Į šokius neleisdavo 
tik vaikų. Seni vyrai paprastai čia kortuodavo, moterys 
dainuodavo. Jaunimas šokdavo. Vaikinams rūkant, mer
ginos dainuodavo, išsigalvodavo žaidimų. Vasarą šoko 
lauke, o šiaip — didesnėje kaimo pirkioje. Vienuose kai
muose šokių vieta buvo pastovi, kituose — keitėsi kiek
vieną kartą. Muzikantų buvo savo kaimuose. Jiems atsi
lygindavo vaišėmis. Merginos atsinešdavo užkandžio, vy
rai — degtinės.

Seniau šokdavo ir seni. Vyrai būdavo apsitaisę ilgais 
baltais marškiniais, susijuosę juosta, be kepurių, o mote
rys su ilgais sijonais. Jaunimas šoko su kepurėmis ir rūkė 
toje pačioje pirkioje.
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Vyras merginą kvietė šokiui linktelėdamas galvą ar 
nukeldamas kepurę, papešdamas sau galvą ar tiesiog pa
imdamas merginą už rankos. Mergina kvietė vyrą laiky
dama pakeltą prijuostę, tūptelėdama. Pasibaigus šokiui, 
ėjo kiekvienas atskirai. Mergina būdavo lydima tik tada, 
jei vaikinas su ja draugavo. Tokie ir sėdėdavo kartu. Šo
kiai buvo judrūs, poros per šokį keitės, bet užbaigti šokį 
reikėjo su tuo, su kuriuo jis buvo pradėtas l2.

12 Marija Rėmienė, 57 m., Gervėčių mstl., ir Julius Valeika.
13 Jurgis Mešky s.
14 Jonas Juška, 85 m., Gervėčiai.

Gervėtiškiai vaišinosi per talkas, vestuves, krikštynas, 
pakasynas, kalendorines šventes. Vaišėse vyrai sėdėjo su 
žmonomis, jaunimas — taip pat poromis. Laidotuvių vai
šėse už vieno stalo sėdėjo vyrai, o už kito — moterys. Jei 
stalas teturėtas vienas, pirma būdavo vaišinami vyrai, o 
po to — moterys. Linksmose vaišėse patarnavo šeiminin
kai, o laidotuvėse — svetimi13.

J. Valeika prisiminė įdomų meilės prisipažinimą. Čia 
viskas atliekama paslapčiomis, kad nepamatytų pašalinės 
smalsios akys ir kad nepasijuoktų. Prisipažįstamą taip: vai
kinas dovanoja merginai rugiagėlę, o ji, niekam nematant, 
jei myli, įkiša vaikinui į kišenėlę rūtų. Jis, radęs rūtas, 
išsiima ir užkiša merginai už šukų, į plaukus.

Jaudina į marčias išeinančios merginos atsisveikinimas 
su savo kaimu. Kaimynai, giminės paprastai linki jai gero 
geriausio gyvenimo, ilgo amžiaus, geros sveikatos, meilės, 
laimės, susilaukti protingų, sveikų vaikų ir t. t. Visas 
kaimas išleisdavo jaunuosius į jungtuves ir sutikdavo grįž
tančius. Motina ir tėvas jaunuosius sutikdavo su duona, 
druska ir degtine. Marti bučiavo šešurui ir anytai rankas, 
dovanojo rankšluostį. Jaunavedžius visi sveikino per no
sinę ar per skverną, kad jie turtingi būtų. Kitą dieną 
marti turėjo nuplauti vyrui ir anytai rankas ir kojas — 
tai reiškė paklusnumą l4.

Gimusį sūnų nepraustą davė tėvui bučiuoti, o dukrą 
iškart labai baltai prausė, ir niekas jos nebučiavo. Gimus 
kūdikiui, į namus įėjusiam svetimam žmogui nutraukdavo 
kepurę. Tai reiškė, kad tuose namuose gimė vaikas. Iš
pirkti jos nereikėjo. Krikštynose už kepurę bobutei dova
nodavo pinigų. Giminės ir kaimynai, atėję apžiūrėti vai
ko, atnešdavo, kas turėdavo, iš dešimties kiaušinių su pie
nu iškeptos kiaušinienės.
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Krikštynose dalyvaudavo tik artimiausi žmonės, be 
jaunimo. Čia vaiką padengdo, kad būtų turtingas: iš pra
džių atnešamas netikras vaikas, dažniausiai suvystytas ka
tinas, kad pradėtų duoti dovanas. Paskui įnešamas tikrasis 
vaikas. Kūma dovanoja du stuomenis drobės. Kūmas 
slapčia pakiša po patalėliu pinigų ir pabučiuoja vaiką. 
Krikštynose svečiai linkėjo, kad vaikas būtų protingas, 
ramus, kad greitai užaugtų ir pan.15

15 Adelė Karmazienė, 72 m., Girių k.

Ligonis buvo lankomas. Jo klausinėjo, ką skauda ir 
ar labai. Jei sirgo neturtingas, kaimynės atnešdavo mais
to. Paprastai ligoniui nešė žolelių nuo ligos. Atėję aplan
kyti linkėjo greitai pasveikti, jei guli — kad sėdėtų, jei 
sėdi — kad vaikščiotų. Ligoniui sakoma, kad jis būtinai 
pasveiks.

Su ligoniu nekalbama apie mirtį. Dažniausiai — apie 
ūkį ir jaunystę. Moterys pataiso ligonio patalą, apklosto. 
Atvežus kunigą silpnam ligoniui, sueidavo visas kaimas. 
Žmogui mirštant, būdavo kviečiami kaimynai. Mirštan
čiajam duodavo žvakę į rankas.

Numirėlis nuprausiamas, aprengiamas geriausiais rū
bais. Pagalvė padaroma iš žolių, pašventintų per Žolinę. 
Turtingas žmogus būdavo laidojamas su naujais batais, 
o vargšas — tik su kojinėmis. Vaiką laidojo krikšto rū
bais; jei vyresnis — krikšto rūbus dėjo po pagalve. Jauną 
merginą laidojo aprengtą kaip nuotaką. Jai pynė vainiką 
iš rūtų, o vaikinui — iš diemedžio. Vaikui vainiką pynė 
iš gėlių. Pindami vainiką, stengėsi primaišyti visokių žo
lynų.

Apie mirtį pranešdavo tik giminėms mirusiojo giminai
tis. Kaimynai sužinodavo patys, ir visi eidavo į šermenis.

Jauno žmogaus mirtį pažymėdavo taip: jaunimas kaime 
nukarpydavo pražydusias gėles.

Atėjusios moterys prie mirusiojo dėjo duonos gabalą, 
meldėsi, o kas galėjo — raudojo. Kaime būdavo raudoto
jų, jos ateidavo į laidotuves neprašytos, pagerbdamos mi
rusįjį.

Kas mylėjo arklius, tam į karstą dėjo arklio karčių, 
medžiotojui — voverės uodegaitę, o vaikinui — rūtų.

Išneša mirusįjį iš namų kojomis į priekį — galva gi
mei, kojom išeini. Artimieji su mirusiuoju atsisveikindavo 
namuose — bučiuodavo į ranką ar kojines. Mirus sūnui, 
tėvas eina paskui vežimą (prie karsto arčiausiai), o mirus 
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dukteriai, motina sėdi prie karsto vežime. Lydint mirusįjį 
per kaimą, visi jo gyventojai, metę darbą, ėjo prie kelio 
paskutinį kartą palydėti. Net nepažįstamas žmogus, pagar
biai nukėlęs kepurę, stovėdamas praleisdavo laidotuvių 
procesiją.

Per miestelį mirusysis nešamas. Karstą nešti gali ir 
giminės, tik artimiesiems duobės kasti negalima. Juo gar
bingesnis žmogus, tuo gilesnę duobę kasė, švęstomis žole
lėmis ją išrūkydavo. Įleidus karstą į duobę, kiekvienas 
žmogus pylė po tris saujas žemės ant karsto: viena — tu 
gimei, antra — tu gyvenai, trečia — tu mirei. Toks pasku
tinis atsisveikinimas.

Palaidoję visi rinkdavosi į velionio namus paskuti
niams pietums. Pagiedodavo, pasivaišindavo, o išeidami 
sakė: „Ačiū tau (pvz., Jonai — mirusiojo vardas) už pas
kutinį balių" 16.

16 Jurgis Meškys.
17 Julius Valeika.

Mirus šeimos nariui, nešiojamas gedulas — tamsios 
spalvos rūbai. Po motinos mirties gedulą nešiojo metus, 
po tėvo — pusę metų, o vaikų gedėti taip ilgai nereikėjo. 
Nešiojant gedulą, atsisakoma linksmybių. Vyrai nesirišo 
kaklaraiščio, nešiojo ant švarko atlapo juodą juostelę pri
sisegę. Kalbėdami apie gedulą, gervėtiškiai pabrėžia: „Ge
riau širdy negu ant rankovės" 17.

Dar apie šeimos tarpusavio santykius. Šeimoje vadino 
vienas kitą vardais, senelius — diedu, boba; pikčiau — 
seniu, sene; švelniai — diedule, bobule. Kai šeimoje buvo 
vaikų, vyras žmoną vadino mama.

Tėvų ir vaikų santykius gadino žemės sklypelis, kurį, 
tėvams nusenus ar mirus, turėjo paveldėti vaikai. Dėl tos 
žemės kai kuriose šeimose rasdavosi nesantaika. Tėvas 
spaudė vaikus prie darbo. Jis vienas savo valia rikiavo 
tiek ūkio reikalus, tiek šeimos gyvenimą. Tačiau pasenęs 
jis būdavo vaikų išlaikomas. Dėl to kuo ilgiau stengdavosi 
pats valdyti ūkį.
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BANDYMAS APRAŠYTI ETINES 
IR ESTETINES PAŽIŪRAS

KRESCENCIJUS STOŠKUS

Kontakto problema. Daugumos empirinių kul
tūrologinių bei sociologinių tyrimų duomenys gaunami per 
tiesioginius tyrėjo kontaktus su tiriamąja socialine grupe, 
kolektyvu. Nuo komunikatoriaus kontaktų su informaci
jos pateikėju sėkmingumo daug priklauso ne tik gauna
mos informacijos kiekis, bet ir jos kokybė, t. y. autentiš
kumas, objektyvumas, tikslumas ir pan. Komunikabilus 
tyrėjas sugeba iki minimumo sumažinti tas kliūtis, kurių 
visada atsiranda dėl jo svetimumo tiriamai socialinei gru
pei, t. y. dėl ne visai įprastos aprangos, manierų, elgse
nos, literatūrinės kalbos, dėl ne visai aiškių ir supranta
mų komunikatoriaus interesų ir t. t. Kontakto efektyvu
mas pasireiškia informacijos pateikėjo atvirumu, palan
kumu komunikatoriui. Bet ne visoks žmogaus palankumas 
yra naudingas. Kontaktų, bendravimo pasiilgęs žmogus 
gali labai taikytis prie komunikatoriaus kalbos, interesų, 
užbėgti jam už akių savo atsakymais ir pan. Susidaro rea
lus pavojus gauti tokią informaciją, kokią savo klausimais 
padiktuoja pats tyrėjas.

Dvasinės kultūros tyrėjo tikslas — gauti kuo objekty
vesnę informaciją apie žinių pateikėjo socialinės grupės, 
sluoksnio vertybes, normas, jų motyvaciją, vertybių hie
rarchiją. Komunikatoriui reikia stengtis, kad informacijos 
pateikėjas negalėtų sąmoningai kontroliuoti visos perduo
damos informacijos arba, kitaip sakant, kad jis, perduo
damas žinias, gerai nežinotų galutinio tyrėjo tikslo bei 
intencijų. Idealiausia situacija susidaro tada, kai žmogus 
iš viso užmiršta, jog komunikatorius nori ką nors iš jo 
sužinoti, kai jis tik išsako savo rūpesčius, išgyvenimus, 
išpasakoja savo džiaugsmus ir bėdas. Klausydamasis pa
sakotojo, tyrėjas neturi prarasti kritiškumo ir pastabumo. 
Jis turi įsijausti į svetimus reikalus: identifikuoti save su 
pasakotoju, suvokti jo vertinimo kriterijus, pozicijas, 
,,įeiti" į jo vidų, pajusti jo pagrindinius gyvenimo prin
cipus, normas, už kurias jis pasirengęs ,,galvą guldyti",— 
bet taip pat negali užmiršti savo, tyrėjo, pozicijos, pra
rasti tai pozicijai būtinos distancijos, leidžiančios suprasti 
objektyvias pasakotojo pozicijos susidarymo aplinkybes, 
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jos specifiką, struktūrą ir pan. Vadinasi, informacijos pa
teikėjo dvasinį pasaulį reikia suprasti bei įvertinti.

Informacijos pateikėjų klasifikavi
mas ir duomenų aptarimas. Socialinio kolek
tyvo dvasinės kultūros bruožus galima aprašyti sociologi
niu ir etnologiniu požiūriu. Sociologinis aprašymas turėtų 
apimti įvairaus amžiaus visų profesijų, tautybių, išsilavi
nimo žmones, kurie įeina į tą kolektyvą. Straipsnelio au
torių domino tik etnologinis aspektas, todėl buvo kalba
masi tik su pagyvenusiais žmonėmis — vyrais ir moteri
mis,— kurie daugiau ar mažiau sėsliai gyvena Gervėčių, 
Rimdžiūnų, Petrikų, Girių bei Pelegrindos kaimuose. Visi 
žmonės buvo lietuviai, neturį specialiojo išsimokslinimo, 
dauguma — mažamoksliai.

Komunikacijos sąlygos buvo gana geros: daugelis žmo
nių ne tik nevengė bendrauti, bet net rodė savo vaišin
gumą.

Kiekvienas socializuotas žmogus laikosi tam tikrų eti
nių bei estetinių normų ir gali pateikti kai kuriuos to lai
kymosi motyvus. Teoriškai galima pagrįsti, kad kiekvie
nas žmogus gali būti socialinio kolektyvo (grupės) etinių 
bei estetinių pažiūrų pateikėjas. Bet praktiškai dalykas 
yra sudėtingas. Nemaža žmonių (tiksliau sakant, dauguma 
paprastų žmonių) savo moralinės ir estetinės veiklos mo
tyvų aiškiai neįsisąmonina,— jie paprasčiausiai naudojasi 
visuomenės priimtomis normomis. Emocinis išgyvenimas, 
kontroliuojąs priimtų normų laikymąsi, yra galutinis ir 
dažnai vienintelis teisėjas, kai tenka iš kelių variantų pa
sirinkti tinkamą veiklos pobūdį arba įvertinti kitų žmonių 
poelgius.

Kiti tiriamo socialinio kolektyvo nariai orientuojasi ne 
tiek į emocinį imperatyvą, kiek į tas sankcijas, kurios 
žmogų priverčia laikytis nusistovėjusių normų. Tokio ti
po žmonės paprastai sunkiai susitaiko su nusistovėjusio
mis normomis, neturį ryškių principų, aiškios pozicijos. 
Jų pažiūros paprastai gana nenuoseklios, prieštaringos, 
eklektiškos.

Trečia, racionalistinė, žmonių kategorija aiškiai įsisą
monina priimtų principų svarbą, mėgina daugiau ar ma
žiau savarankiškai juos pagrįsti, paaiškinti, apginti. Jie 
yra dažniausiai savotiški liaudies išminčiai, kaimo filoso
fai, kritiškai vertiną savo aplinką ir padėtį.

Pirmosios kategorijos žinių pateikėjas labai sunkiai 
tepaaiškina, kodėl jis laikosi vienokių, o ne kitokių nor
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mų. Jis dažniausiai apsiriboja stereotipiniais argumentais: 
„Kas man bloga — ir kitam bloga" (A. Augulienė, Pele- 
grinda); „Kas kitam daro bloga, atjaus ant savo kailio", 
„Jei žmogus niekam blogo nedaro, jam ir mirti lengviau" 
(A. Aleknaitė, Rimdžiūnai). Bausmę, atpildą už nusižen
gimus daugelis žmonių sieja su Dievo valia, likimu. Štai 
viena moteris turėjusi keturias dukteris, ir jos visos bu
vusios nebylės. Apie savo nelaimę prasitarusi kaimynui. 
Šis paklausęs: „Maž ką nors kada padarei?" Tada ji prisi
minusi, kad, dar būdama maža mergaitė, rado lizdely ke
turis paukštelius ir jiems visiems ištraukė liežuvėlius 
(A. Augulienė). Šios kategorijos pateikėjas apeliuoja į sa
vo širdį, jausmus. Anot jo, blogio daryti neleidžia širdis 
(„širdis nezvalija").

Dar sunkiau tokiam žmogui nusakyti grožio normų 
motyvus. Kaip ir kitų kategorijų informacijos pateikėjai, 
grožį jis sieja su utilitarumu, sveikata, dorovinėmis savy
bėmis ir pan. Gražus, pavyzdžiui, yra lygus, gerai apsėtas, 
derlingas laukas, vešlus miškas. Žmogus gražus tas, kuris 
gražiai elgiasi, gražiai kalba (nesikeikia), sveikas, tiesus, 
jaunas („jauni visi gražūs",— V. Petrikienė, Girios) ir t. t. 
Informatorius paprastai neabejoja grožio absoliutumu, jo 
visuotinumu („Gražus — tai visiems gražus",— Ramienė, 
Gervėčiai).

Antrosios kategorijos informacijos pateikėjai svarbiau
sia dorovės saugotoja laiko išorinę prievartą, pragaro 
baimę: „Jei visi bijotų peklos, niekas blogo nedarytų" 
(V. Gudzinskienė, Pelegrinda).

Vertingiausi duomenys yra trečiosios, pačios negau
siausios, informatorių kategorijos. Šio tipo žmonės, ma
tyt, jau ne kartą yra svarstę savo elgsenos motyvus, to
dėl jie gana lengvai suranda argumentus, pateikia aiškini
mą, daro išvadas. Teiginiai dažniausiai iliustruojami pa
tirtais, girdėtais arba skaitytais įvykiais, gyvenimo pavyz
džiais. Tie pavyzdžiai kartais komentuojami, jais papil
domi bei patikslinami teiginiai. Dažnai jie panaudojami 
kaip akivaizdūs teiginių įrodymai. Šių žmonių kalboje 
neretai sušvyti tikri išminties perlai, įžvalgumas ir pasta
bumas, o kartais šmėkštelėja savotiški vaizduotės sfink
sai (t. y. tokie tautosakos vaizdiniai, kurie susidaro iš ne 
visai teisingai suprastos skaitytos literatūros, atminties 
„spragų", girdėtų bei matytų faktų supainiojimo, pasenu
sių žinių, naujų duomenų ir fantazijos simbiozės). Neretai 
jie pratrūksta rezonieriškomis gaidomis visuomenės adre

192



su, o kartais patraukia dėmesį ironija arba santūriu ir di
dingu stoiškumu.

Per ekspediciją teko bendrauti su keletu šio tipo žmo
nių, labai priešingų savo gyvenimo ir mąstymo būdu, prin
cipais bei įsitikinimais.

Vienas iš jų yra Jonas Karmaza (g. 1895 m., Pelegrin- 
da) — glaudžiai susijęs su praeitimi, Pirmojo pasaulinio 
karo įvykiais, kurių baisumus jam teko išgyventi. Jis ne
maža yra matęs: buvęs Kinijoje, Japonijoje, Singapūre, 
Ceilone, Prancūzijoje, plaukęs per daugelį jūrų. Apie bet 
ką kalbėdamas, jis vis grįžta prie tos savo gyvenimo mo
kyklos, pusiau realios, pusiau išgalvotos. Vaizdų chaosas 
čia toks ryškus, grįžimas prie didžiojo pasaulio keisteny
bių toks įkyrus, jog kartais pradedi manyti, kad tie visi 
įspūdžiai ir kelionės yra grynas to žmogaus fantazijos 
kūrinys, kompensuojąs slaptą nepilnavertiškumo jausmą, 
praskaidrinąs skurdoko gyvenimo monotoniją:

„Kinai čiūdni žmonės; jų tokios ilgos kasos. Kromuos 
gražūs šilkai. Skarelės už 15 kapeikų. O fruktų visokių. 
Japonkų kojelės mažytės (kausto į kaladaites); laikosi už 
parasoniukų, kad nepargriūtų. Labai gražūs kraštai prie 
marių. Plaukėme Geltonąja jūra, Raudonąja, paskui pra
plaukiame kanalą. Prancūzijoj mūriniai namai, sodai. 
Hultūrna, čepta, apsodinta fruktais, slyvom".

J. Karmaza netiki nei pomirtiniu gyvenimu („Žmogus 
numirė ir numirė"), nei Dievo galybe. „Kol nenuėjau į 
karą, ėjau į bažnyčią." Kare daug pasirodę kitaip. Jis pa
matęs, kaip beprasmiškai žūva žmonės. „Mūsų buvo 300, 
liko sveikų tik 90.“ J. Karmazą stebina, kad „aukščiausias 
mokslas tai daro". „Gosudariai turto nori", todėl siunčia 
vienus prieš kitus. „Kaip gali Dievas visą pasaulį sutvar
kyti, kur tiek daug tautų ir tiek visokių žmonių. Ir nieką? 
iš jų nenori mirti, priešininkas taip pat savo gyvybę sau
go, juk ir jis žmogus."

Dievą informacijos pateikėjas laiko savotišku katego
riniu imperatyvu, baime. Anksčiau tėvai visus mokę: 
„Gyvulio nedaužyk, nevalna, griekas. Anas turi būti, ne
kliudyk! Tave nubaus Dievas". Kunigas taip pat draudęs 
ir baręs, neleidęs pajuokti senesnio. Dabar vaikai nelabai 
bijo. „Anksčiau jie gyveno prie tėvo, prie motinos", da
bar esą kitaip. Šią mintį kartojo ir kiti žinių pateikėjai. 
Antai B. Ramys (Gervėčiai) mano, kad pildosi Sibilės pra
našystės: „Tėvas su sūnumis gers kartu ir vienas kito ne
gerbs". Dabar geria ir mušasi. Seniau, būdavę, atsikandi 
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duonos kąsnį, ir į lauką. Dešimties metų jau ėjęs šienau 
ti. Naktimis arklius ganę. Dabar vaikai privalgę, išsimie 
goję, o darbo neturi. „Seniau mokyklų nebuvo,— pažym 
U. Vaičiulienė (Rimdžiūnai).— Pratino vaikus dirbti. Da
bar dyksta. Mažus reikia mokyti darbo."

„Turim ko bijoti,— aiškina J. Karmaza.— Turim turėt 
spraviedlyvystę. Sunku, kai kam kas bloga. Tai ir bus 
Dievas. Reikia turėti širdyje. Dabar sako: nėra, nieko 
nėra, nieko nebijau. Taip nemožna." Didele blogybe 
J. Karmaza laiko girtavimą. „Buvo toks Stankevičius Rim- 
džiūnuose. Liūbijo išgerti. Ėjo žiemą, nugriuvo ir jį supa- 
raližavojo." „Biškį išgerti reikia. Tik su pomėčiu, razumu. 
Daug sveikiau, razumniau suvalgyti. Kai valgysi, razumas 
bus geresnis." Girtavimas atima protą, kenkia sveikatai, 
gyvybei. „Gyvybę reikia saugoti."

Kitoks informatorius yra J. Petrikas (g. 1898 m., Pet
rikų k.). Tai nuoseklaus, tikrai pedantiško tipo racio
nalistas, griežtai ginąs tradicines etines normas, pirmiau
sia žmogaus teisingumą, orumą, garbę, propaguojąs atsa
komybę už savo veiksmus. Jis ypač piktinasi girtuokliais 
ir girtuokliavimu. „Blogi žmonės, kad naudojasi alkoho
liu." „Teisingas žmogus turi naikinti girtavimą, o ne jį 
girti." Sį žmogų ypač stebina, kad girtavimo nepeikia ap
sišvietę žmonės. Anksčiau netoliese gyvenęs apsišvietęs 
ūkininkas Puišė. Vienąsyk nuėjęs pas jį ir radęs bekaus- 
tantį arklį. J. Petrikas užsiminęs, kad „arielka daug blo
gybių daro". Anas net supykęs: „Nebūk toks protingas". 
Ir ėmęs šnekėti, kad alkoholis geras dalykas, be jo nebūtų 
progreso. „Ką su tokiu žmogum kalbėti? — sako J. Petri
kas.— Degtinė — tai blogiausias dalykas." Girtuokliavimas 
esąs kaltas, kad kiekviename lietuvių kaime dabar esą 
užmuštų. Kad degtinės nebūtų, anot J. Petriko, gyveni
mas būtų daug geresnis.

Informatorius iš esmės su pagarba kalba apie mokslą 
ir mokslininkus. Bet kartu ant mokytų galvų jis suverčia 
atsakomybę už karus. „Tai sutaiso mokyti. Mokytam ne
svarbu, kad žus tūkstančiai, kad tūkstančius invalidų pa
darys." Jam tik rūpi, kad po jo mirties būtų įrašyta, jog 
„anas tokį projektą išgalvojo". „Kvailiai tik keliems pa
daro bloga, o mokyti — milijonams."

Su ypatinga pagarba žinių pateikėjas kalba apie savo 
kasdienį darbą. Tai ne šiaip sau darbas, bet didžiausia 
vertybė. Jis prisimena 1930-uosius, kai per pačią šiena
pjūtę po lietuvių kaimus vaikščiojo profesorius P. Aru- 
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ma, užrašinėdamas tarmės pavyzdžius, ir pasišaipo iš vie
no senuko, kuris tiek su profesoriumi įsišnekėjo, jog šieną 
susilydė. Toks vertybių supainiojimas J. Petrikui atrodo 
labai juokingas. Kad ūkelio tvarka jo vertybių hierar
chijoje yra labai svarbus dalykas, patyrė ir šio straips
nelio autorius: buvo gerokai suvėlinto šienavimo metas, 
todėl J. Petriką galėjai sutikti tik vėlai vakare arba anksti 
rytą; dieną — tik per lietų. Gyvulių priežiūra, kurią teko 
stebėti, buvo tokia kruopšti ir nuosekli, kad priminė sa
votišką ritualą.

Darbo rimties ir apskritai laiko neturi trukdyti tušti 
plepalai, kuriuos daugelis žmonių taip mėgsta. „Anąsyk 
susirinkę vyrai iš kaimo šienaujam. Visi šneka, tik aš 
tyliu. Klausia, ko nieko nekalbu. „Jei sakysiu, nemožna 
svetimmoteriauti, jums nepatiks",— atsakiau. Kiekvienas 
darbas turįs būti atliktas gerai. Dabar daug kas daro, kad 
tik greičiau. Teisingai nedaro, netaiso. Kai jis nueina, 
tegriūnie."

Labai primityvūs J. Petrikui atrodo tie žmonės, kurie 
vaikosi turto ir visokių prabangos ar mados dalykų, kurie 
mėgdžioja vieni kitus. „Įlenda viena karvė avižosna, ir 
kitai noras. Vienas girtuokliauja, motociklėtom laksto ar 
prašmatniai rengiasi, ir kiti to paties užsimano. Mes taip 
pat galėjom prisipirkti, ale nedykavom. Anas pats sau 
pavydi: kas yra pasauly, to reikia paragauti." Bet žinių 
pateikėjas yra įsitikinęs, kad „nelabai didelis reikalas 
gerai rengtis." Dabar visi motociklais lakstą, bet iš to 
neturį jokios naudos; patirią visokiausių bėdų: užsimušą, 
susižeidžią ar remontuodami laiką gaištą.

Žmonės stengiasi gauti didesnius atlyginimus, kad vis
kam užtektų, stengiasi vienas kitą pralenkti; niekas nenori 
atsilikti. Tik ne visi išgali. Dėl to ima vagiliauti, plėšikau
ti, sukčiauti. Šiuos teiginius jis pagrindžia ir iliustruoja 
pavyzdžiais, kurie, kaip ir daugeliui kitų žmonių, jam 
atlieka argumentų funkcijas. Gyvenimo įvykiai čia beveik 
niekada nėra atsitiktiniai, pavieniai atvejai,— per juos 
visada išreiškiami aiškiai nesuformuluoti, neeksplikuoti 
sprendimai. Kai kurie gyvenimo pavyzdžiai atlieka net 
dėsnių funkcijas: „Kas taip elgiasi, visada susilaukia tokių 
padarinių", iš fakto A visada būtinai išplaukia rezulta
tas B. „Buvo toks atsitikimas,— pasakoja J. Petrikas.— 
Žmogus nuvežė į miestą parduoti karvę." Kai su pinigais 
jis naktį įsėdęs į autobusą, drauge su juo įlipę dar du 
vyrai. Sie netrukus pirmąjį apstoję ir pareikalavę pinigų.
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Žmogus įkišęs ranką į užantį, išsitraukęs butelį ir trenkęs 
į galvą vienam užpuolikui, antram. Klausytojas verčia
mas daryti išvadą: plėšikas anksčiau ar vėliau prieina 
liepto galą.

Žinių pateikėjas labai kritiškai žiūri į vaikų auklėji
mą. Anot jo, daug kas skundžiasi blogais vaikais. Sakoma, 
apsigimsta blogas. J. Petrikas yra įsitikinęs, kad „dau
giausia priguli nuo tėvų“. Kartais reikia vytele per užpa
kalį permesti. „Kurio tėvas nemuša, tas užaugęs pats tėvą 
muša." Kažkuriam kaime vienas žmogus auginęs tris sū
nus. Tie darę, ką tik užsimanę. „Dabar ir tėvui ima už 
krūtų." Kaime yra žmonių, kurie sukiršina vaikus, kad tie 
susimuštų. Mat gražu pažiūrėti. Ne visi tėvai protingi, 
todėl ne visi gerai išauklėja.

Dorovinės visuomenės ydos, J. Petriko manymu, yra 
susijusios su religijos, tikėjimo nepopuliarumu. J. Petrikas 
yra tikintis, todėl jo argumentavimas stereotipinis: „Kai 
Dievo nėra, niekas nieko nebijo. Možna ir arkliais, ir vy
rais, ir žmonomis mainytis". Laikrašty skaitęs žinutę, jog 
buvusi teisiama moteris, dešimt kartų ištekėjusi. „Sunku 
su Dievu gyventi",— pasakiusi viena moteris, kai jis jai 
prikišęs sukčiavimą. Neretai gali girdėti sakant: „Neuž
dirbsi pinigų neapgaudamas". Kai prikiši, kad tokie daly
kai negarbingi, atrėžiama: „Aš iš tavo garbingumo batų 
nesiūsiu". Piktindamasis žmonių neteisingumu, neprinci- 
pingumu, sukčiavimu, žodžio nesilaikymu, girtuokliavi
mu, muštynėmis, informacijos pateikėjas daro apokalipti- 
nę išvadą: „Galų gale žus visas pasaulis".

Antra vertus, informatorius yra įsitikinęs, kad žmogų 
reikia auklėti, mokyti. „Reikia pranašauti, kad taip da
ryti, o ne kitaip. Kas teisingas, domaujasi." Tačiau auk
lėjimo galimybės yra ribotos: „Šunims mėsos nepripirksi, 
senų neišmokysi".

Grožiui informatorius daug reikšmės neteikia. Kas pras
tai išauklėtas, tik tas žiūri išorinio gražumo. „Gražus žmo
gus— tai ne tas, kas patinka pažiūrėt. Gražus žmogus 
toks, kuris teisingas. Nesvarbu, kad jo stogas negražus; 
svarbu, kad jo širdis gera, natūra gera."

Žinių pateikėjas labai vertina ištikimybę savo tėvų ir 
senelių papročiams, tradicijoms, įsitikinimams, kalbai ir 
t. t. „Reikia būti stipriam, kad nesilankstytum į visas pu
ses kaip žolė.“

Duomenų įvertinimas. Suprantama, daugiau 
ar mažiau atsitiktinių informatorių pateikti duomenys ne
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gali duoti visapusiško Gervėčių ir jų apylinkių lietuvių 
etninės grupės moralinių ir estetinių principų, idealų bei 
jų motyvų vaizdo. Sie faktai neleidžia susidaryti aiškios 
vertybių hierarchijos, būdingos tik tai etninei grupei. Nė
ra aiškus ir pateiktų pažiūrų paplitimas.

Kad pateiktume patenkinamą minėtų apylinkių etinių 
ir estetinių principų, įsitikinimų, idealų paveikslą, reikė
tų: 1) papildyti autoriaus surinktus duomenis; 2) pratur
tinti juos kokybiškai: magnetofono įrašais, pasakojimų 
stenogramomis ir pan.; 3) pokalbius papildyti kitais tyri
mo metodais: anketomis, buities aprašymais ir kt.; 4) pa
naudoti visų liaudies kūrybos formų duomenis. Be to, 
kiekvieno racionalistinės kategorijos žinių pateikėjo eti
nes ir estetines pažiūras reikėtų atskleisti siejant jas su 
bendrąja to informatoriaus vertybių, žinių ir įsitikinimų 
sistema. Šiuo tikslu būtina išsiaiškinti informatorių idėjinę 
orientaciją, gyvenimo būdą, šeimos tradicijas, ryšius su 
kitomis grupėmis, požiūrį į liaudies kūrybą ir kt. dalykus.

APIE GERVĖČIŲ KRAŠTO ŽMOGŲ

laima Šilainyte

Ekspedicijos metu nedidelė psichologų grupelė 1 mėgi
no susipažinti su Gervėčių apylinkių vyresniosios kartos 
žmogum, patyrinėti jo santykius su kitais žmonėmis bei 
savo kaimu.

1 Medžiagą rinko A. Abariūnaitė, G. Mikšytė, M. Ra
gauskaitė, L. Šilainytė ir N. Vadapalaitė.

Tyrimo objektu pasirinkome svarbiausius žmonių gy
venimo įvykius — vedybas, vaikų gimimą, auginimą ir jų 
auklėjimą, mirtį ir kt.— ir bandėme išsiaiškinti, kaip į juos 
žiūri senieji gervėtiškiai.

Pastebėjome, kad geriausiai į mus dominančius klau
simus atsakoma pokalbių metu. Rūpimus klausimus sten
gėmės natūraliai įterpti į pašnekesį.

Aplankėme 110 žmonių (76 moteris ir 34 vyrus). Dau
guma jų buvo 60—80 m. (jauniausia 56 m., o vyriausias 
90 m.).

Ką gervėtiškiai mano apie vedybas. 
Sunki moters — žmonos ir motinos dalia. Kiek kantrybės, 
švelnumo, ištvermės ir energijos reikia turėti. Todėl kar
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tais ir paabejojama, ar iš viso verta užsikrauti sau tokią 
naštą: „Netekėjus geriau — mažiau vargo"; „Vienai ge
riau gyvent — kur nori nuėjai"; „Kai merga, tai, žinia, 
pagyvensi — ištekėjus kitoks gyvenimas"; „Ilgiau pabūsi, 
daugiau svieto pamatysi".

Tai kaip geriau — ištekėjus ar netekėjus? Kai kurios 
moterys atsako: „Kaimo merginio juk nėra..."; „Viena 
nieko nepadarysi"; „Iš vieno šono geriau vedus, iš kito — 
blogiau"; „Geriau netekėt, bet senai bloga".

Ir vis dėlto daroma išvada: „Tekėti reikia būtinai, kas 
gi daryt senatvėj, kas glaus?"; „Kai vyras geras, tai ge
riau ištekėjusiai: randas šeima, vaikai".

Kaip būdavo kuriama šeima? Kas ją siejo? Gautus at
sakymus galima skirstyti į dvi grupes: 1) vedybas skatin
davo ekonominiai veiksniai, 2) žmogaus noras bendrauti, 
išvengti vienatvės.

Štai ką sako patys gervėtiškiai: „Vedžiau iš meilės. 
Žiūrėjau, kad būtų spakaina žmona. Sugyvenom gerai"; 
„Mylėjau, kaipgi be mylistos vesi? Užsiauklėjau savo kai
me mergą ir vedžiau. Sugyvenom labai gerai, geriau nė 
nereikia: nei barėmės, nei mušėmės"; „Jei nebūčiau mylė
jus, nebūč ir ėjus jauna tokia" ir pan.

Bet ne visi tuokdavosi iš meilės. Daug kas ir be meilės 
turėjo kurti šeimą: „Šeimininko reikia, gaspadoriaus, šie
nauti.„Kai priėjo metai, tai ir ištekėjau. Mano žmo
gus buvo geras. Pragyvenom ale nedurnai", o kitai: „Mo
tina pasakė, kad jau reikia tekėt, ir išėjau. Jokios meilės 
dar nežinojau. Vyras buvo geras"; „Visaip tekėjo: nela
bai iš meilės. Motina sakė — eikit — laikas"; „Kokia ten 
meilė galėjo būti, jei gyvenom už kokių 15 varstų! Pa
matė ir paėmė į žmonas: vienas kitu nesiskundėm, gyve
nom gerai, kad jau suėjom".

O dažnai ir iš reikalo tekėjo: „Iš reikalo. Nebūsi ne
tekėjus"; „Nusibodo kūrenti pečius, dirbti, žiūrėti brolius, 
seseris ir ištekėjau". Kita ir taip pasakoja: „Ištekėjau 
19 metų. Nė kokios ten meilės nebuvo. Tėvų nebuvo, 
sunkiai dirbau — kuriam kokia laimė". Dažnai ir taip bū
davo: „Atvažiavo svotai ir ištekėjau" arba „Pagyrė žmo
nės, kad bus geras, tai ir ištekėjau".

Daugumos mūsų aplankytų šeimų moterys tekėjo 19— 
23, o vyrai vedė 27—33 metų. „Dažnas užsiauklėdavo 
mergą savo kaime".

„Jei žmogus geras papuls, tai jaunai geriau tekėt", o 
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„jei papuola blogas žmogus, tai jau dar greičiau surūdys 
anksti ištekėjus". „Jei vienas kitą saugos, sutaikys, tai 
jaunam geriau vesti", nors vis dėlto „vyresnei geriau te
kėt, tada daugiau nusimanai". Ko gero, tikrai: „Vedybų 
amžius negali būti nustatytas: laimė priklauso nuo to, 
kokį žmogų gausi".

Beveik visos močiutės pataria eiti už to, kuris labiau 
myli, nors merginos širdžiai ir nemielas: „Geriau, kai jis 
myli. Moteris pripranta". Tada šeima būna patvari. Mote
ris savotiškai aukojasi. Šeimos atmosfera pirmiausia par
eina nuo moters — žmonos, motinos: nuo jos supratingu
mo, gerumo. Gerai, jei vyras „ne laidokas", o jei „muša
si, geria, tai tik užrišai akis ir eik per laukus". O kas da
roma, kai vyras išgeria? „Patylėjai ar išėjai kur — ir vėl 
gerai". Ir patys vyrai prisipažįsta: „Kai degtinės nėra, tai 
gražiai sugyvenam, kai išgeriu, tai pagalvoju, kad geriau 
gal nevedus. Tik per degtinę visokios blogybės. Jei tik 
negeria, tai sugyvens gražiai".

Apie vaikus ir jų auklėjimą. Gervėtiškiai 
apie vaikus sako: „Blogai, kai nėra vaikų". Nors „rūpes
čių vaikai neatlygina", bet vis tiek .įkiekvienas stengiasi, 
kad būtų. Be vaikų blogai. Vaikai gerai. Vienam sunku 
gyvent. Vienam ne gyvenimas". „Su vaikais, žinoma, ge
riau, kas gi senatvėje be vaikų", nors, „kol vaikų nėra, 
tai ir bėdų nėra". Dėl jų skaičiaus kai kurie sako: „Ma
žiau geriau, kai daug vaikų, visiems padėti reikia — nėra 
čėso"; „Daug negerai. Sunku išauginti". Bet vis dėlto dau
guma gervėtiškių yra tos nuomonės, kad vienas vaikas 
blogai: „Vienas vaikas — kaip viščiukas"; „Tai jei kokia 
nelaimė — ir nė vieno. O kur vienas sūnus, ten daugiau
sia atsitikimų: tai užmušė, tai iš karo negrįžo"; „Jei turi 
vieną, tai numirė — ir likai vienas, o kai daugiau, tai pri
siglaudei ir gyveni"; „Ir vaikam geriau su broliais, sese
rimis".

Aišku, „kai daugiau vaikų, daugiau vargo“, bet „kai 
jau išauginau, tai daugiau vaikų geriau. Vis linksmiau: 
vaikai aplanko, padeda — viena neišgyvenčiau". Džiau
giasi senelė keturis sūnus užauginusi: „Vienas atvažiavo, 
kitas vaistų, maisto atveža"; „Gerai, kai daug — vienas 
atmuš, pas kitą nueisi"; „Kai daugiau: vienas laiminges
nis — su tuo pasidžiaugsi, kitam padedi". Be to, „kai daug 
vaikų, tai vienas geresnis, kitas blogesnis, o kai vienas — 
išvažiavo, ir manykis sau" ir „darbe geriau didesnė šei
ma". Daugelis mano: „Daug negerai — sunku išauginti. Ir 
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vienas negerai. 2—3 geriausia". O kai kas sako: „Kiek 
buvo vaikų, tiek. Dabar tik nenori daug vaikų".

Ar visi vaikai vienodi? Kaip juos auklėti? —„Ir vienoj 
šeimoj koks geras, kitas visai kitoks“; „Dabar labai dyki".

Kodėl taip pasidarė?—„Disciplina geresnė buvo"; „Kad 
mokykloj būtų geresnė disciplina, tai viskas būtų gerai, 
o dabar net su mokytojais vaikai barasi"; „Blogai, kad tė
vai nedraudžia nieko gadint ar laužyt. Reikia taip išmo
kyt, kad ko negalima, tai temiršta, o tenegauna".

Dar labai svarbus dalykas —„prie darbo pratint". „Vai
kus prie darbo pratint reikia anksti", „būtinai iš mažens. 
Jei tik vaikas namie, tai ir mokyk darbo; kad ir nuo 8 me
tų— paskui nebeįpratinsi"; „Vaikai nebenori dirbti, jei 
iš mažens nepratini"; „Bet kad čia ir nuo prigimties pri
klauso: kito niekaip nepriversi dirbti". Taigi „kuo daugiau 
vargo matęs — geresnis, kuo nuo mažesnio pradeda dirbti, 
tuo geriau — užaugo: nereikia nė sakyti. Kaulo nenulauš 
darbas niekados".

Savas kaimas. Vyresniosios kartos gervėtiškiai 
myli ir gerbia gimtąjį kaimą. Ne vienas pasako: „Kur tu 
nejie, namie geriausia"; „Nenoriu išvažiuoti — geriausia 
kaime"; „Čia geriausia — kur augęs, gimęs"; „Kaime ge
riau— mieste gyvent nesveika". Pats kaimas, atrodo, 
brangus todėl, kad „mūsų kieme visi geri (randas koks 
priešas — anas nepergali)"; „Pas mus blogų žmonių nėra, 
o toliau kur mes ir nebuvom"; „Mūsų žmonės ramūs, 
daug dirba"; „Mūsų kaimynai visi geri — ateik pas ma
ne, kada ko reikės, aš padėsiu ir nakčia pasikelsiu". Arba 
ir taip pasako: „Visi mums buvo geri, labai netikusių ne
buvom nė sutikę — niekur neišvažiuojam; gyvenam vie
nam daikte". Našlė senutė pasakoja: „Man buvo beveik 
visi geri. Mat aš be vyro gyvenau. Tai vis prašau ar ark
lio, ar pašienaut. Manęs neskriaudė. Visi gailėjo: „Matai, 
kokia jauna be vyro liko". Kaimynas padėdavo vyriškus 
darbus dirbti". Ypač žmonės padėdavo vieni kitiems, kai 
kokios nelaimės ištikdavo: „Žmonės mums padėjo (po 
gaisro), kad ne jie, būtum mirę iš karto. Visa davė. Kai 
bėdoj, tai daug žmonių gerų".

Nėra namų be dūmų. Galbūt, pagyvenus ilgiau, paaiš
kėtų kas kita. Mums, svetimiems, vieni apie kitus kaimy
nus šnekėjo labai gražiai. Vertas pagarbos šis gražus sa
vo kaimo garbės saugojimas! Tas nenorėjimas rodyti savo 
vargų. Tiesa, kai kurie prisipažįsta: „Žmonių visokių buvo 
ir kaimynų blogesnių". Bet dauguma labai gražiai sugy
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vena, jei „su kaimynais geriau pasidalint nelaime" norisi. 
Ir tikrai retai kur Lietuvoje teko tiek daug gražių žodžių 
išgirsti apie kaimynus, apie savo kaimą, kaip Gervėčių 
apylinkėse.

Elgesio kultūra. Daug metų pragyventa, daug 
įvairių žmonių sutikta, daug nelaimių ir džiaugsmų pa
tirta. Kokių žmonių daugiau teko sutikti? Kas juose gerb
tina ir kas smerktina? Kaip žiūrima į žmogaus silpnybes? 
Ko daugiau širdyje — atlaidumo ar pykčio?

„Visokių yra žmonių — ir gerų, ir blogų"; „Blogų yra 
daugiau, žinoma, blogų. Kur čia rasi gerą,— tokių mažai". 
Kitiems atrodo: „Gerų daugiau"; „Visokių buvo"; „Geres
nių man daugiau. Seniau geresnių žmonių daugiau buvo". 
Ir tarsi apibendrindamas visų mintis, vienas gervėtiškis 
pasakė: „Dabar žmonės protingesni, bet anksčiau būdavo 
geresni".

Kodėl žmogus geras ar blogas? „Kodėl blogi — sunku 
suprast, ar apsigimęs, ar iš tokios pirkios, o dabar dar 
degtinė..."; „Nežinau, kodėl kai kurie blogesni. Ar pri
gimtis, ar auklėjimas. Būna, kad ir broliai būna nevie
nodi"; „Blogi ir nuo gimimo, ir nuo gyvenimo blogo"; 
„Kur daug vargo matę,— geresni, katrie dirba,— geresni".

Dauguma mano, kad „kuris mokslus, tas žmogus ge
resnis", nes „mokytas žmogus turi didesnį protą"; „Kur 
jau čia! Mokytas vis protingesnis!"; „Katri mokyti, tie 
protingi ir geresni. Tie tokie meilūs, o nemokytas tai kaip 
gyvulys — ko paklausi, tai tik murkt. O su mokytu visada 
gražiai pasikalbėsi"; „Nemokytas jei kur pavažiuoja, tai 
grįžęs nežinia kokiu ponu įsivaizduoja, o kuris aukštą 
mokslą baigęs, tai su visais sveikinasi, kalbasi", nors „kai 
kurie mokyti būna labai geri, bet kitas ir nekoks"; „Viso
kį būna mokyti, visokį nemokyti"; „Mokytų dar bloges
nių yra negu nemokytų: kai buvo lenkas mokytojas, tai 
vaikams lenkams padėdavo lietuvius mušt".

Ir vis dėlto: „Jei žmogus geras, tai jis visur geras — 
ir mokslus baigęs, ir darbe"; „Jei geros širdies, tai moky
tas ir vargingas geras"; „Mokslas padeda tapti geresniu 
ir darbas padeda"; „Darbas auklėja žmogų".

„Nuo nelaimių būna ir geresnis, ir blogesnis", nes nuo 
„didelių vargų žmogus nervus pagadina — darosi bloges
nis"; „Blogi darosi nuo visokių minčių, striokų — sugadi
na sau nervus"; „Vargo matęs žmogus greičiau bus blogas 
negu geras"; „Neišeina neburnot, jei sunku"; „Nuo ko 
pasidaro blogas? — Nuo degtinės"; „Pirmiausia kuo geria 
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daug, tuo bloga, o taip žmonės geri. Seniau mažiau gė
rė—’dabar ir seni, ir jauni geria". Be to, senieji apgai
lestauja: „Jaunimas dabar išdyko ir darosi išverstranko- 
viais. Dėl to ir sugyvenam nebe taip gerai".

O kuo vadovautis bendraujant su žmonėmis? „Man 
dar motina sakė: „Vaikeli, nedaryk niekam blogo, nes 
ne žmogui darai bloga, o tik sau"; „Kas blogai daro, tam 
reikia gerai daryt. Tada ir jis pagalvos, kad jam reikia 
gerai elgtis". Beveik visi vienu balsu pripažįsta: „Net su 
blogu žmogum reikia gerai elgtis — taip geriau gyvent"; 
„Blogus reikia mokyt geruoju, o bloguoju tik pagadinsi"; 
„Prie blogo žmogaus reikia gražiai prieiti, kad jis nepyk
tų, nusiramintų, o jei blogai jam darysi — tik dar labiau 
pyks".

Daug kas mano: „Blogo žmogaus jau nei geruoju, nei 
bloguoju neišmokysi". Bet ir „su blogu reikia gerai elgtis. 
Nebent dar jo saugotis reikia". Viena senelė pasakė: „Kai 
aš su žmonėmis elgdavausi gerai, tai ir jie su manim"; 
„Nedaryk žmogui blogo, tai ir jis nedarys".

O kas žmones dažniausiai įskaudindavo? Apie skriau
das labai nenoriai pasakoja: „Niekas labai neskriaudė", 
būna kartais, „kad svetimas užpykęs daugiau skriaudžia. 
Savi — tai susitari, susitaikai"; „Savas pasako, pasibara — 
ir vėl gerai, o svetimas ir be priežasties priežastį ras". 
Bet kai kurie sako: „Svetimi neskriausdavo, o su savais 
visaip atsitikdavo..."; „Gyvenime labiau skriaudė savi". 
Galbūt todėl, kad tas, kurį labiau myli, labiau gali ir 
įskaudinti. „Savas daugiau įskaudina", nors įam, žinoma, 
greičiau ir atleidi.

O kas gali paguosti liūdną valandą? Dauguma guo
džiasi su savais, ypač su tėvais, vyru, žmona, vaikais. 
Nors daug yra ir uždarų, santūrių, kurie skausmą, nelaimę 
stengiasi įveikti patys: „Kai nelaimė, tai tik pats gali save 
paguost. Nebent tėvas ar motina"; „Nelaime pasidalint 
pačiai su savimi"; „Aš su niekuo negalėjau pasiguost — 
tik bažnyčioj".

Apie gyvenimą ir mirtį. Kaip ir galima 
tikėtis, visi nori gyventi. Nors ir nemažai metų pragyven
ta, bet daugelis nuoširdžiai sako: „Gyvent misliju"; „Rūpi 
pagyventi, palūkėti, kas čia darysis, kas čia mainysis ant 
šio svieto". Yra ir kuklesnių, kasdienių norų. 90 metų 
senutė norėtų „parduoti savo metus (50): turiu siūlų (ir 
ausčiau. Labai mėgau". Beveik visi nori, „kad vaikai ge
riau gyventų, kad įsitaisytų". „Apie viską galvoju: atei

202



na žiema, galvoji, būtų malkų. Kai jaunas buvau, visokį 
darbai rūpėjo."

O kokios mintys, kokie norai buvo jaunystėje? „A, 
koks jaunas, tai greitas, dužas — tai ir rūpėjo vakarėliai, 
vestuvės, šokiai. Ir atrodė, niekad nepasensiu"; ,,Kai mer
ga, mislijau apie bernus, šokius", bet „mėgau ir austi"; 
„Rūpėjo ūkį susitvarkyti"; „Jaunystėj (galvojau) kaip kur 
nueiti, apie vakarėlius, paskui apie vaikus"; „Apie gyve
nimą, kad sūnūs užaugtų, kad iš kariuomenės vyras su
grįžtų"; „Rūpėjo, ką suverpt, padirbt, o taip pat nusipirkt 
ką apsirengt". „Reikia mokintis (jaunimui), bet valna pa
vaikščiot po laukus",— sako senukas.

Ar norėtųsi dar kartą gyventi: vėl viską iš naujo 
pradėti? „Gerai būt"; „Norėčiau, kad grįžtų jaunystė"; 
„Jei grįžtų jaunystė, aš turbūt mokyčiaus. Aš labai siūti 
norėčiau"; „Jei grįžtų jaunystė, sunku būtų prijunkti"; 
„Jei gyvenčiau antrą kartą, kitaip daryčiau. Va, paskutinių 
kokių 10 metų tai nekeisčiau. Dabar jau kitaip galvoja- 
si"; „Norėčiau — linksmiau jaunose dienose".

Kai kas sako: „Antrą kartą nenorėčiau (prisimena badą, 
išmirusius žmones). Sunkus buvo gyvenimas. Nuvargino".

Visi nori gyventi: „Gyvent norisi, nors ir sunku buvo"; 
„Blogai senam gyvent. Šiaip nieko — tik sveikatos nėra. 
Bet žemėn lįst, žinoma, niekas nenori"; „Gyvent norisi, 
vis dėl vaikų"; „Bet nebenorėč gyvent, jei negalėč dirbti. 
Labai blogai, kai kas nors laukia, kad greičiau numirtum^; 
„Ir nesinori gyvent ilgiau, kad netikusi — visa sopa"; 
„Pragyvenau kaip vieną dieną. Nori ar nenori, vis vien 
negyvensi. Visi nori gyvent. Kas pamainys?"

Kai kurie žmonės susitaikę su neišvengiama mirtimi: 
„Jau prie mirties rengiuos. Dabar žmonės silpni — anksti 
miršta". Galbūt tikrai susigyveni pamažu su ta mintim. 
Liūdna, kad „jau vakaras. Smertis. Prabuvau 76 metus 
kaip vieną dieną", o „man 86 metai kaip viena diena. Aš 
nenoriu ir mislyt. Yra, kurie prašo (mirties), bet, kai iš
vystum, kad mirtis eina, bėgtum nežinia kur"; „Gyvent, 
o kaip norėč gyvent, kad tik galėč dirbti. Linksma su 
žmonėmis — žolynai visokį, medžiai visokį, o tenai dievai 
žino, ką užsitarnavom..."

Vis dėlto mirties baimė jaučiama: „Bijau, bet kad nie
ko nepadarysi — reikia mirti"; „Nieko nėr baisiau už mir
tį, ale, kai ateis ir ateis..."; „Ar bijai, ar ne — reikės 
mirti. Baisu. Mirtis baisiausia". Nors kai kurie ramina 
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save ir kitus: „O ko čia bijot? — Padės žemėn, užkas, ir 
viskas"; „Ateis mirtis, nepastumsiu. Ko ten jos bijot? — 
Ji ne tokia, kaip vaikus gąsdina, kad vaikšto su dalgiu"; 
„Ką čia bijot, kai ateis laikas, ir mirsi. Kai turi darbo, tai 
nė negalvoji apie mirtį, o skubi užbaigt"; „Nebijau mir
ties— vis tiek reikės mirt. Ir jauni miršta..."; „Kol bijot 
mirties — vargo daug mačiau".

Štai toks Gervėčių žmogus atvėrė mums ne tik savo 
pirkios duris, kraičių, dainų ir pasakų skrynias, bet ir 
savo širdį.

Sutikom daug įdomių ir išmintingų žmonių, turinčių 
didelę gyvenimo patirtį. Savo gyvenimu jie įrodo, kad 
didžiausia vertybė pasaulyje yra gražūs žmonių tarpusa
vio santykiai.

LIAUDIES MEDICINOS PRIEMONES

LILIJANA KALAŠAITYTE

Gervėčių apylinkėje liaudies medicinos žinios paly
ginti dar gausios. Jos buvo surinktos iš 73 pateikėjų (67 
moterų ir 6 vyrų) nuo 48 iki 93 metų amžiausDaugu
mas pateikėjų senyvi žmonės: 59 (81%)—daugiau kaip 
59 metų (11 net daugiau kaip 79 metų).

Čia buvo gydomasi daugiausia įvairiais vaistingaisiais 
augalais, rečiau gyvulinės, mineralinės kilmės ar kito
kiomis medžiagomis, naudojamos fizioterapinės priemonės 
bei savotiška psichoterapija — su magijos priemaišom. 
Neretai realios gydymo priemonės būdavo apgaubiamos 
fantastiniu prietarų bei apeigų šydu.

Dažniausiai gydoma įvairiomis vaistingosiomis žole
lėmis. Sužinota jų apie 100, tik gaila, kad kai kurių, ne
mačius pačios žolės, iš tarminio pavadinimo nepavyko 
identifikuoti. Vaistinguosius augalus pažįsta ir išmano, 
nuo kokių jie ligų, ne tik pagyvenusios, bet neretai ir 
jaunesnės moterys, o kartais ir vyrai bei vaikai.

„Visos žolelės pamočnos, tik reikia žinoti, nuo ko 
jos",— kalbėjo N. Gražulienė iš Petrikų kaimo. O rinkti 
jas geriausia gegužės mėnesį: „Žolytes rinkti trečio mo- 
jaus ir lig dvylikei, kada jos gyvos, nemiega", „kada visa

1 Duomenis rinko ekspedicijos metu Vlada Damskytė, Lilijana 
Kalašaitytė, Albina Meškėnaitė ir Kazimiera Tauran- 
tienė.
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mace eina viršun", o „po dvylikei nemačija", nes „žėdna 
žolelė popiet pradeda miegot", „visa eina žemyn". Džio
vinti žoles reikia „pavėnėje, o ne žibinti saulėj", „bu sau
lė ištraukia viską, kas yra". Sudžiovintos paprastai laiko
mos palėpėje ar šiaip kur sausoje vietoje.

Gydymui dažniausiai buvo gaminama vieno ar kelių 
augalų (mėgstami trejeto mišiniai) arbata, t. y. džiovinta 
žolė užplikoma verdančiu vandeniu („voru užplikyti, už
dengti, pritęs, ir gerai“). Rečiau vartojamos grynos žolės, 
jų nuoviras, spirito trauktinė (užpylus spiritu ar degtine) 
ar pan. Vaistai geriami 2—3 kartus per dieną, kartais 
(ypač sergant virškinamojo trakto ligomis) „ant tuščios", 
bet dažnokai pabrėžiama, kad „gert gulant miegot, kada 
visas spakainas, nei vėjas nevaikšto, nieks nestrošija", 
„kai nusiramina visi sąnariai". Vaistai turi būti švieži: 
„žėdnąkart reikia šutint, kad nebūtų seno".

Daugumas žolelių tinkančios keliems, o kai kurios — 
daugeliui negalavimų gydyti. Sakoma, kad paprastasis 
raudonėlis, paprastoji bitkrėslė, paprastoji jonažolė esą 
nuo dvylikos ligų. Antai jonažolė2 tinkanti nuo krūtinės 
skausmų, sklerozės, sopulio viduriuose, „parušenijos" (žr. 
toliau), skrandžio kataro, geltos, „bobinės kvarabos", ner
vų, „kad vėžys nepristotų", nušalus, kai galvą sopa. Nu
rodomi ir stipriai veikią augalai, kurių daug gerti pavo
jinga— galima nusinuodyti. Tai skopolija, durnaropė, ar
nika, puplaiškis, karpažolė, rūta, aguonų galvutės, alyvų 
žiedai.

2 Pilnas augalo vardas nurodytas straipsnio pabaigoje.

Rečiau gydymui vartojamos gyvulinės kilmės medžia
gos. Kai kurios iš jų taip pat gydančios keletą negalavi
mų, o išdžiovinta, sutrupinta ir su valgiu išvirta gyvatė 
tinkanti nuo visų ligų. Neretai gydymas būna sudėtingas. 
Gaminami mišiniai iš vaistažolių ir gyvulinės kilmės me
džiagų, o kartais, be šių mišinių, dar naudojamos ir fizio- 
terapinės priemonės, iš kurių dažniausios — šildymo pro
cedūros.

Be to, buvo paplitusi ir savotiška psichoterapija,— tai 
užkalbėjimai, matavimai (mieslavimai), burtai bei prieta
rai. Tikėjimą šiomis priemonėmis iki mūsų dienų, matyt, 
padėjo išlaikyti didelis įtaigos ir savitaigos poveikis žmo
gaus sveikatai. Tiek „raišioti saitus", tiek ir „miestuoti" 
bei užkalbinėti gali tik vyriausias ar jauniausias vaikas 
šeimoje. „Miestuoja" ir užkalba paprastai saulei netekė
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jus ar nusileidus. Užkalbėjimų „visos kalbos yra šventos" 
ir nuo kiekvienos ligos — kitokios. Kas moka, gali ir pats 
save užkalbėti. „Užkalbėjimai — pirmas gydymas nuo pa
vydo, parušenijos, išgąsčio, gyvatės įkandimo." Užkalba
ma dar nuo „padvėjo" (kai suparalyžiuoja, trauko), nuo 
rožės, nuo dantų skausmo.

Nuolat dirbant fizinį darbą, gana dažnai susižeidžia- 
ma, supūliuoja oda, todėl ir liaudies medicinoje gana po
puliarus odos, kaulų bei sąnarių ligų gydymas.

Susižeidus kraujavimas paprastai stabdomas sutrinta 
kraujažole: reikia trinti lapelius, kol atsiras sulčių (van
dens)—„tas vanduo kaip jodina" (jodas). Nuo kitų rūšių 
kraujavimo (viduriuojant kraujais, šlapinantis su krauju 
ar gausiai kraujuojant menstruacijų metu) tinkanti raus
vai žydinčių kraujažolių arbata.

Žaizdos, votys gydomos anksti pavasarį surinktų tuo
pos pumpurų spirito trauktine. Nedidelė saujelė spurgų 
sumetama į buteliuką, ir šie užpilami degtine ar spiritu. 
Pastovėjusia trauktine suvilgomas skuduriukas ir uždeda
mas ant žaizdos; žaizda nepūliuoja. Žaizdas apdeda ir su
trintais žaliais arba džiovintais ir degtinėje pamirkytais 
ugniažolės lapais, žaliais alijošiaus, gysločio, karpažolės 
lapais, barsto pataiso sporomis. Senas opas siūloma ap
dėti nasturtės lapais: „Lapai tęsdo brudą, karštį, opa tuoj 
pabąla ir išgyja". Žaizdas ir sopulius plauti patariama ra
munėlių nuoviru. Žaizdas galima apipilti kiaulės tulžim 
arba barstyti smulkiai sutrintų ar sudegintų ir persijotų 
dvigeldžių moliuskų (Bivalvia) kriauklelių („varlių skry
nelių") milteliais.

Nusiplikius karštu vandeniu, patariama kuo greičiau, 
kol dar nėra pūslių, sutrinti svogūną su druska ir uždėti. 
„Kai išdžiūna, vėl dega kūnas, vėl maino; vėl svyla oda, 
vėl trečią vainiką uždeda." Ant nudegusios vietos taip pat 
deda sutrintus kanapės grūdus, tepa ją aliejumi. Jei jau 
iššoko pūslės, siūloma pradurti jas prie pat kūno, kad 
nebūtų žaizdos, o atsiradusias žaizdas barstyti pataiso spo
romis ar „varlių skrynelių" milteliais, tepti „lengva mos- 
tim" iš kiaušinio baltymo, cukraus, grietinės (S. Kuckienė, 
Girios). Ant apdegusių vietų taip pat barstoma soda, pila
mas rašalas.

Susidarius pūliniui („nuo traukulio", „kai pritraukia"), 
patariama priskaptuotų baltosios alyvos šaknų ar liepos 
žievės „brazdelių" išvirti piene ir apdėti „sopulį" 3. Tinka 

3 Žodis sopulys vartojamas tiek žaizdai, tiek pūliniui apibūdinti.
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ir piene iššutinti šlaitinės sidabražolės, drignės lapeliai ar 
senas baravykas. Galima ir svogūno galvutę iškepti žari
jose, paskusti muilo ir sumaišius dėti ant pūlinio, kol pra
trūks. Geriausiai traukia („tęsia") pūlius eglės sakai („ga
lima sumaišyti kartu su medum ir nesūdytu kiauliniu rie
bumu, patept ant lopinaičio ir uždėt") ar pikis („bičių 
klijai"). Ant skaudulių dedami ir kiškio taukai; kartais 
prie jų siūloma pririšti gyvą rupūžę. Pūliniai gali būti 
šildomi pašutintais „linų sėmenimis".

„Jei žmogui rožė", patariama nedėti nieko šlapio; tin
ka ruginiai miltai; pripilti į drobinį maišelį ir pririšti arba 
„pilt ruginių miltų tešlą tarp mėlynų sąsiuvinio viršelių ir 
apsupt sopulį". Rožė beveik išimtinai gydoma užkalbėji
mais. „Kalba" duoną, miltus („rožė per vandenį neina"), 
po to juos suvalgo. Rožės yra 12 rūšių, visas reikia užkal
bėti. „Jei rožė svaido ir svaido, reikia limoną (citriną) 
nešiot, kad dvylika žmonių užkalbėtų, po to su cukrum 
suvalgyt ir dvylika metų nebus rožės, nebeaugs."

Iššutę tarpupirščiai buvo barstomi sudžiovintų ir su
trintų arkliauogės lapų milteliais.

Susirgus niežais, reikia maudytis rauktalapės rūgštynės 
šaknų nuovire ar teptis tepalu, padarytu iš džiovintų jos 
šaknų ir su senais taukais sugrūstų kanapės sėklų. Juos 
taip pat gydo ugniažolės nuoviras, „beržinis degutas". Kai 
kankina niežulys, patariama praustis gailiosios dilgėlės, 
aguonų galvučių nuoviru, taip pat anksti rytą, saulei ne
tekėjus, plikam pasiritinėti po rasą.

Egzemos pažeista vieta apdedama „aguonų piene" pa
mirkytais lopinukais.

Labai įvairiai buvo gydomos veido dėmės, dedervinės 
bei karpos. Veido dėmes galima nugydyti trinant lūgnės 
„uzbonaičiais", prausiantis seno baravyko, tarkuotos bul
vės skystimu. Įgimtos „raudonos dėmės" trinamos džio
vintais ir išmirkytais arkliauogės lapeliais, o „rudos dė
mės" ar šlakai — sutarkuotomis šviežio ajero šaknimis, 
sprigės sultimis. Veido dėmės („kai būva znokai koki") 
gydomos prausiantis šiltu, tik pamelžtu, pienu, pieno pu
tomis, kurios susidaro melžiant, šviežiai papjauto gaidžio 
krauju, tepant „sosu, kuris pypkėj būna", ar ryto rasa 
nuo lango stiklo. Būdavo ir tokių priemonių: „braukia 
peiliuku aplink dedervinę tris kartus, o paskui apie sie
noje, duryse ar rąstuose esančią šaką"; arba „nuėjęs pir- 
tin, kai ten nieko nėra, paima iš po slenksčio smėlio, pa
trina dėmę ir atgalia ranka pila smėlį į krosnį, kad su
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degtų (ne ant krosnies, nes tada, kas pirmas ateis mau
dytis, pereis tam)".

Karpos gydomos ugniažolės, česnako sultimis, seno ba
ravyko nuoviru. Galima jas badyti žvakės liepsnoje įkai
tinta adata (jei ji paklius į karpos šaknis, ši išnyksianti), 
duoti jas „nukąsti ožiukams" (žiogams). Buvo ir toks gy
dymo būdas: patariama karpas patrinti grūdais ir tuos 
grūdus sulesinti vištoms; patrinti senu kaulu ir sviesti jį 
nuo savęs; tepti tuo „smargliu vandeniu", kuris teka ark
liui geriant; pakasti „po lašais" tiek žirnių, kiek yra kar
pų; ant verpto siūlo užmegzti tiek mazgelių, kiek karpų, 
apvesti juo „karpuotą vietą, patrinti, pakasti tą siūlą po 
lašais ir drebulės kuolu primušti".

Gyvatės įkandimo vietoje dedami ugniažolės, karpa
žolės lapeliai, kurie „atitindo ugnį", bet pagrindinė gy
dymo priemonė buvusi užkalbėjimas: „jei gyvatė, tai ir 
daktarai nemačija, kol neužkalbėsi". Jei žmogų sugelia 
daug bičių, patariama „šaltan vandenin paklodę įkišt" ir 
į ją suvynioti sugeltąjį.

Kad plaukai būtų gražūs, trenka beržo sula ar beržo 
svyruoklio („tai esanti moteriškinė giminė") šakelių, lapų 
nuoviru ir „pina minkštu šilkiniu kaspinėliu". Taip pat 
gerai auga plaukai ir „čysta galva būna" plaunant juos 
varnalėšų šaknų, pelynų lapų ir stiebų, žilvičių šakelių 
žievės, ramunėlių nuoviru, „aguonų šarmu".

Kai sąnariai patempti, patinę, kai sutrenkti ar skauda 
kadaise lūžę kaulai, dažniausiai ima taukės šaknis, džio
vina, tarkuoja, maišo su „riebalu" ir deda ant skaudamo 
sąnario ar kaulo. Karštį mažina ant patinusių vietų uždėti 
baltosios vandens lelijos ar šalpusnio lapai. Daromi ir 
kompresai iš molio (sumaišius su šlapimu ar spaliais): 
„apdeda ant palos, apsuka šiltai, atitęsia ugnį, ir praeina 
sutinimas".

Nuo kaulų, sąnarių skausmo („kai susuka kaulus", 
„nuo sausų sopulių", nuo reumato, sąnarių ligų) tinka 
maudytis arkliauogių, bruknių uogienojų vonioje, trintis 
džiovintų musmirių spirito trauktine, vanotis pirtyje dil
gėlėmis, kaitintis užplikytų skruzdėlių („paėmus maišiu- 
kan skruzdėlyno") karštoje vonioje. Geliančias rankas, 
kojas šildo, vonias daro, net „pirtį kūrina, trina labai 
smagiai" ar „ant pieskų prieš saulę" guli.

Kai koją ar pirštą niksteli („miksteli"), kai nuo darbo 
pavargsta, gelia, sutinsta ranka, iššoka gumbelis („gri
zas"),—„saitus" raišioja. Ant vilnonio siūlo užmezga tris-
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kart po devynis mazgelius arba tiek pat mazgų užmezga 
ant gabaliuko audeklo, o į juos įriša įvairių „gerų žole
lių" (rugio „kauliuką" arba avižos „mažą grūdžiuką") kar
tu su duonos, druskos trupinėliu ir „ražielku nuo šluotos". 
Rišant mazgelius, skaičiuojama: „ne vienas, ne du" ir 1.1, 
iki devynių arba „devyni, aštuoni"... iki vieno; ir taip 
tris kartus. Dar kalbama malda. Tuo siūlu ar skudurėliu 
apvynioja skaudamą vietą ir nešioja, kol nutrūks,— 
skausmas praeina. Skaudamas sąnarys aprišamas ir „aš- 
tuškėliu" (skudurėliu, kuriuo buvo surištos lavono rankos 
ar kojos) ar „šventos Onos linais".

Gausybė vaistažolių buvo vartojama nuo peršalimo, 
viršutinių kvėpavimo takų kataro. Matyt, tų negalavimų 
būta dažnų. Nuo peršalimo, slogos, gripo, „kai šaltis kra
to", „kai ant krūtinės sunku", buvo geriama aviečių uogų 
su visomis šakutėmis, bitkrėslių, čiobrelių, kalninių dobi
lų, liepos žiedų, kadagio uogų, avižų grūdų, ramunėlių 
„kuo karščiausia arbata, da biški degtinės, aliejaus". Nuo 
tokios arbatos „kaista žmogus, ir išvarinėja" (ligą). Be to, 
peršalus siūloma išgerti ir tuopos pumpurų („spurgų"), spi
ritinės trauktinės „mažą stiklinaitę".

Kosulys gydomas įvairiomis arbatomis: kalninių dobi
lų, čiobrelių, kraujažolių, puplaiškių, šalpusnių, raudonė- 
lių, šlamučių, našlaičių, žemuogių, gailiųjų dilgėlių (šių 
augalų imama visa antžeminė dalis), baltųjų alyvų, liepų, 
putinų, kaštonų, bulvių žiedų, pušų ūgliukų (jie „plaučių 
triūbas čystija"), aviečių šakelių, avižų grūdų, debesylo 
šaknų, juodųjų serbentų uogų. Dar gydoma šutintu pienu 
su medum.

„Apsikvotijus" (kai, peršalus ar sušilusiam išgėrus šal
to vandens, užkimšta gerklė, ją drasko sausas kosulys) 
tinka karšta kalninių dobilų, liepžiedžių ar asiūklių ar
bata.

Nuo plaučių uždegimo geriama nasturtės sėklų ištrau
ka, ant nugaros statomos taurės (sunkiems ligoniams — 
ant „britva perpjautos odos") ar dedami degtinės komp
resai.

Nuo džiovos buvo gydomasi puplaiškių ar pušies ūgliu
kų arbata su medum, o ypač plačiai vartojamas alijošius 
su medum, kartais dar primaišoma spirito, sviesto ar šuns 
taukų. Suns ar barsuko taukai gali būti valgomi su duo
na ar geriami su pienu. Labai gerai nuo džiovos ir bičių 
pikis. Be to, „kas sukatom serga",—„krinyčion (į verdan-
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čio vandens šaltinį) pinigus svaido ir nusiprausia, ir ge
ria".

Nuo dusulio siūloma gerti sutrintų kanapių „pieną" ar 
krosnyje džiovintų rugių želmenų degtinės trauktinę. Ge
rai nuo dusulio ir barsuko taukai su degtine.

„Nuo širdies", „кар krūtinę sopa", geriama jonažolių, 
rūtų, širdažolių, raudonėlių, žemuogių lapų ištrauka, val
gomos spanguolės; gelbsti ir pakalnutės žiedų, valerijono 
šaknų arbata ar jų degtinės trauktinė. Labai įdomiai pa
taria gaminti valerijono šaknų ištrauką E. Laurinavičienė 
iš Gėliūnų: „Sudžiovintas (šaknis) sudėti butelaitin, užpilti 
šaltu vandeniu, užkimšti, įdėti kukelaitin duonos, kai ke
pama, ir įkišti pečiun — kol iškepa, pristęsia, galima var
toti".

Nuo padidėjusio kraujo spaudimo („kraujo uždauži- 
mo", „galvos skaudėjimo") valgomos putinų, šermukšnių, 
juodųjų serbentų uogos (žalios, sudžiovintos ar jų uogie
nė), geriama rasakilų, kmynų, krapų šakelių bei sėklų 
arbata (reikia „kasdien gert krapų, ir kraujo uždaužimo 
nebus").

Apie virškinamojo trakto ligų gydymą liaudies medi
cinos žinios taip pat gausios. Antai valgomi sutrinti sausi 
pelynai ar geriama jų arbata nuo viduriavimo (mat „jis 
čystija vidurius, ir po jo nesinori vandens"), pilvo skaus
mų, skrandžio opos, nuo kirmėlių, netekus apetito (prieš 
valgį, kaip arbatą ar degtinės trauktinę). „Kai daug rūgš
ties skrandy, kai negera, loc vemt traukia", reikia džio
vintas taukės šaknis „paplaut, supjaustyt rinkutėm ir virt 
su medum uždengus; gert tą undenį po pusę stiklinės ne
valgius".

Vidurių sopulius („kai duobutėj skauda", „nuo skran
džio kataro") gydo jonažolių, kmynų, puplaiškių, rūtų, 
širdažolių, bitkrėslių, arnikų, pipirmėčių arbata, jauno 
ąžuolo žievės nuoviru. Be to, kai pilvą sopa, „karčių pi
pirų sutrina ir užgeria vandeniu" ar geria kiaulės tulžį, 
degtine užpiltą.

Skrandžio opai gydyti tinka puplaiškių, ugniažolių 
arbata, tuopos pumpurų degtinės trauktinė („gert po tru
putį ant tuščios ir einant gulti"), alijošius su medum, spi
ritu, o „kai pameta žmogus apetitą",— be minėtojo pely
no, gelbsti puplaiškiai, kartieji rūgščiai.

„Nuo palaidų vidurių" valgomos mėlynės, kmynų 
„grūdai", geriamos trikertės žvaginės, baltalksnio „šiške- 
lės", pipirmėtės, o „kai eina lauk su kraujais", „nuo di
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zenterijos" geriama takažolių, karčiųjų rūgščių, jonažolių 
arbata ar valgomos keptos su kiaušiniais sidabražolės.

Viduriams užkietėjus, geriama naktižiedžių (viso au
galo), šaltekšnio žievės, uogų, šakelių arbata, valgoma 
šermukšnio uogos, slyvos, aliejus, geriamos išrūgos, rau
gintas ar apgižęs pienas.

Nuo „parušenijos" (kai sunkiai ką pakelia ar per sun
kiai padirbėję „persisylija", ir skauda pilvą, nugarą) daž
niausiai geriamos grynos vaistažolės (stiebo, šaknies) mil
teliai ar jų trauktinė. Nuo šio negalavimo gelbsti rūgščių, 
ajerų, šalavijų, debesylų (t. y. ,,devynios sylos") šaknys, 
kmynų „grūdai", medetkos, trūkažolės, veronikos. Varto
jamas ir trijų augalų (medetkų, kmynų ir aguonų ar mor
kų) sėklų (A. Laurinavičienė, Galčiūnai) nuoviras. Šis ne
galavimas gydomas ir užkalbėjimu.

Kai nesveikos kepenys ar tulžies takai, sergant gelta, 
siūloma gerti šlamučių, takažolių, ugniažolių, žibuoklių, 
nasturčių arbatą, morkų sultis, grūstų kanapių „pieną". 
Sakoma, kad nuo geltos reikia „rinkti ir virti visus gelto
nus žiedelius", be to, žiūrėti į geltoną, blizgančią skardą 
ar auksinį pinigą, praustis vandeny, kuriame „numirksta 
ką tik suverpti lininiai siūlai".

Negaluojant inkstais, „kai žmogus brinksta", padeda 
dirvinio bei šiurkščiojo asiūklio, barškučio, bruknienojų, 
arkliauogių, diemedžių, juodųjų šeivamedžių lapų, petra
žolių šaknų, kadagių uogų arbata, verdama iš vienos žo
lelės ar keleto jų mišinio.

Kai „nelaiko šlapimo", „negali šlapdytis", „skaudžiai 
varo", „eina su krauju", reikia gerti kiškio ašarėlių, kar
pažolių, rugiagėlių, arkliauogių arbatėlę. Nuo šlapimo pūs
lės peršalimo gaminama ir trejinė („trojanka") iš avižų 
varpų, medetkų šaknų, ramunėlių (G. Rinkevičienė, Gal
čiūnai), be to, ant pilvo apačios dedami karštam vandeny 
pakaitintų ir „tarbelėn supiltų" avižų grūdų ar karšto van
dens kompresai.

„Nervų nuraminimui" dažniausiai vartojamos valerijo
no šaknys. Jas reikia „užpilti čysta arielka, leisti pritrauk
ti 5 dienas, gerti po gurkšnį, šaukštukais". „Nuo nervų, 
labiausiai, kai nemiegi", reikia gerti kiečių ar apynių 
arbatą, o skaudant galvai, imti šalpusnių ar varnalėšų 
lapus, „dėti ant galvos, aprišti skara ir laikyti, kol su
džius". „Nuo vėjo", „padvėjo", „kai kraipo" (paralyžius) 
padeda raudonojo bijūno žiedai, pelkinis pūkelis, o 
ypač — užkalbėjimas. Nuo nuomario taip pat geriama bi
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jūno žiedų, šaknų arbata, be to, kurmio kraujas ar van
duo, kuriame virė nugaišęs kiaušinyje viščiukas.

Jei įkando pasiutęs šuo, pasakoja E. Barauskienė iš 
Gudininkų, reikia apeiti dvylika kiemų ir neįeinant į pir
kią pro langą paprašyti: „Duok duonos nuo pasiutėlio 
šuns". Pasiutimas buvo gydomas ir taip: ryjamos „malde
le išrašytos korčiukės".

„Kai akys nesveikos, sopa, labai gerai papraust" ru
giagėlių, rūtų ištrauka ar uždėti „švarią drobinę palelę, 
sumirktą į rūgytą pieną — nutęsdo visą karštį ir neskau
da". Nesveikas akis taip pat patariama plauti neužšąlan
čio šaltinio vandeniu. A. Ravaitienė (Milcėjų k.) nurodė 
įdomų būdą vištakumui gydyti: „Kai berniuką apstojo 
vištaklės, anksti rytų, saulelei netekėjus, jį budino moti
na ir vesdavo prie vartų ar bromelės. Atsistoja ant šitų 
vartų (pristato kaladėles, kad nenukristų) ir jis rankom 
ploja per šonus: „lap-lap-lap" ir „kakarieku". Tris rytus 
taip padaro, ir praeina".

Į diegiamą ausį lašinamos svogūnų sultys ar „kemša
mi" kiškio taukai į kitą ausį.

Yra priemonių ir įvairiems moterų negalavimams gy
dyti. Jei pradingsta menstruacijos, geriamas raudoklių, 
„žieduoklio buroko" nuoviras, o „kai kraujas plūsta",— 
gysločių žiedų („gaidžių"), jonažolių, petražolių arbata, 
valgomos skalsės. Kai kurios moterys geria svogūno lukš
tų, kaštonų nuovirą, kad persileistų, o kad sulaikytų nėš
tumą— nedidelį žiupsnelį padžiovintų ar padegintų me
detkų miltelių. Nuo „kiaušinėlių uždegimo" geria balto
sios akacijos žiedų, nuo „baltųjų plovų“— baltosios alyvos, 
vandens lelijos žiedų, karpažolių ar baltųjų notrelių arbatą.

Vaikams gydyti irgi yra įvairių priemonių. Labai gerai 
maudyti „išpiltus" (išbertus) vaikus baltųjų kiečių, aniu- 
žių, lakišių, ramunėlių nuoviro vonioje. „Kai vaikas turi 
angelką (rachitą), kauliukai silpni", apkasa šiltu smėliu 
iki juosmens, o kai pilvą skauda, viduriuoja — girdo „ra- 
munaičių" ar gysločių žiedų arbata. Vaikams nuo kirmė
lių duoda gerti pievinio rūgščio žiedų ištraukos ar valgy
dina bitkrėslės „guzikaičiais" (žiedais), sutrintais su cuk
rum ar išvirtais piene, duoda žalio ar išvirto liesame pie
ne česnako, degintą vištos plunksną su medum. Susirgusį 
kokliušu vaiką patariama girdyti baltos kumelės pienu. 
Buvęs ir kitas būdas: reikia sviesti kiaušinį į šaltinį ar 
„per tris tiltus nešti (vaiką) ir negrįžti atgalios". „Snau
dalės" (šlamučiai) — tai vaikų žolės: jei vaikas nemiega,
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„jų prirenka, lopšin prideda", parūko ant žarijų ar duoda 
gert žiedelių arbatą. Nuo nemigos esą padeda ir miegalės, 
aguonų sėklų šaukštelis ar jų galvučių arbata (tai pavo
jinga, galima nunuodyti vaiką).

Labai įvairiai buvo gydoma nuo išgąsčio. „Kai vaikas 
išsigandęs, šoka iš miegų", mažą gabalėlį (žirnio dydžio) 
skopolijos šaknies išvirina piene ir po truputį duoda gerti 
(daug negalima — vaikas gali numirti). Išgąstis gydomas 
ir durnaropių „grūdeliais", bijūnų žiedais, dagiais4. Šios 
žolės dūmuose galima „parūkyti" vaiką („išdžiovinti lakš- 
čiukus, padėt blėkelę ant žarijų, ir tegu rūksta, vaikelį 
paturėjai, dūmas perėjo"), girdyti dagių arbata ar maudyti 
nuoviro vonioje. Tačiau „eina išraut, kad niekas nematy
tų, kol gaidžiai negiedojo", o išmaudžius reikia vėl atgal 
nunešti „dagilį" ir vandenį, kad nieks nematytų (A. Kal- 
tonienė, Knystuškės). Nuo „nusgandimo", „kai kojas pri- 
tęsia", vaikai dar būdavo matuojami siūlu. Motina pastato 
vaiką prie sienos, kad pėdos stovėtų išilgai lentų, išrėžia 
ant grindų kryželį, peržegnoja vaiką, pati persižegnoja 
ir veda siūlą nuo rankos iki peties, per krūtinę žemyn 
iki priešingos kojos nykščio, paspaudžia ties sąnariais. 
Tada siūlą atplėšia ir pradeda nuo kitos rankos. Taip 
„sumiestuoja" tris kartus: iš priekio, iš užpakalio ir 
vėl iš priekio; pradedama nuo nesveikosios pusės. Po to 
viršum galvos tris kartus pertraukia siūlus, susuka į gniu
žulėlį, duoda vaikui triskart spjaut ant jų ir atgalia ranka 
meta į ugnį; arba tuos siūlus „drauge su išimta žeme ar 
grindų dalimi" (iš užbrėžto prie kojų kryželio galų) sude
da į dubenėlį, pakaitina ir jų dūmuose „parūko" vaiką. 
Matuojant triskart sukalbama „Sveika Marija" (dar sako: 
„Jei, Marija, tu padėsi, tai ir aš padėsiu"). „Miestuoja" 
mažiausiai tris kartus, „kol kojos išsitiesia", „kol siūlas 
išsilygina" (nesveikosios pusės siūlo ilgio pakanka svei- 
kajai). Kartais „miestuojama" iki dvylikos kartų. Nuo iš
gąsčio buvo gydoma ir užkalbėjimu.

4 Identifikuoti nepavyko — gali būti d. kardažolė, m. margainis ar 
vienas iš dagių, usnių rūšies.

Už gydymą paprastai nieko neprašydavo, sakydavo: 
„Duok dėl Dievo, o dėl manęs nereikia". Duodavo žmonės 
kas ką turėdavo — sviesto, kiaušinių, degtinės.

Gervėtiškiams nebuvo svetimi ir motinos bei vaiko 
priežiūros ir profilaktikos dalykai, nors kartais jie taip 
pat buvo susiję su prietarais.

213



Vyresnio amžiaus žmonės, tik pažvelgę į nėščią mote
rį, pasakydavo, ko ji susilauks: jei moters veidas gražus, 
švarus, raudonas, o ji pati visa gražiai apvali — gims sū
nus; jei veidas persimainęs, dėmėtas, išbalęs, iš užpakalio 
apvalumo nematyti, tik pilvas — gims duktė; jei sėdėda
ma atsiremia dešine ranka, bus berniukas, jei kaire — 
mergaitė. Neretai liaudies medicina teikė nėščiai moteriai 
ir daug naudingų patarimų, nors ir atmieštų įvairiais prie
tarais. Būsimai motinai reikia visko labai saugotis: ji ne
turi nieko žiūrėti, „nes vaikas bus koks koliekas, su ra
gais, uodegom", niekur nekišti nagų, nes vaikas visur 
kiš. Jai negalima stovėti duryse ar varteliuose (vaikas už
silaikys vartuose), sėdėti ant akmenų (bus kieti vartai, kai 
gimdys), žengti per grandinę, vadeles (bambutė gali apsi
sukti apie kaklą), nieko ant savęs siūti (sukabino kojinę — 
vaikas gimė susiūta akele, susiuvo suknelę — vaikas su
sukta ausele), svetimo neimti (vaikas bus vagis), negalima 
sakyt ko blogo žmogui (toks bus ir vaikas), spardyti šunų 
ar kačių (kūdikis nemiegos, jam vis badys nugarytę šuns 
ar katino plaukai), žiūrėti į kokią bjaurastį (vaikui bus 
blogas kvapas iš burnos), žiūrėti gaisro (jei išsigandusi 
motina griebs sau už veido ar rankos, toj vietoj kūdikiui 
liks raudona dėmė) ir t. t. Jei motina žiūrės į gražius 
daiktus, bus gražus ir vaikas, todėl gervėtiškiai pirkdavo 
ir kabindavo ant sienų gražius paveikslus.

Priimti kūdikį mokėdavo kiekviena senesnė moteris. 
Priėmusi „atsimieruoja bambelę per du pirštus nuo pilvu
ko ir užriša. Kai atgriūna, pariša skudurėlin ir padeda 
kuparan". Jei vaikas gimsta su raudona dėme, tai tuoj 
trina tą vietą su placenta („patalu") ir, sako, ištrina per 
kelis kartus. Ką tik gimusį kūdikį ir vėliau, kol jam su
kakdavo mėnuo, kasdien maudydavo, dažniausiai ramu
nėlių nuovire. Kad vanduo minkštesnis būtų, kartais į vo
nią dėdavo duonos plučiukę. Žindydavo vaikus iki devy
nių mėnesių arba vienų metų. Jei motinos pieno neužtek
davo, dar duodavo mažai saldintų „ramunaičių". Vėliau 
maitindavo šviežiu virintu karvės pienu, obuolio pradė
davo duoti—„kai dančiukai randasi", mėsos—„kai antri 
metai būna". Žindukus darydavo „iš cukraus ir duonos, 
įdėję į drobinius ryzelius". „Guldydavo lopšin ant šiau
delių." Vaikus vystydavo stipriai, perrišdami juosta, „kad 
rankelės, kojelės būtų gražios". Maudydavo bobramunių, 
takažolių, bajorių nuovire, kad vaikas būtų stipresnis, o 
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kad protingesnis augtų — patardavo lig metų nekirpti 
plaukų ir nagų (nagus buvo leidžiama tik nukramtyti). 

Peržvelgę liaudies medicinos priemones, matome, kati 
tada, kai ligą galima gydyti konkrečia, efektyvia gydymo 
priemone, paprastai psichoterapija nesinaudojama (pvz., 
gydant žaizdas, virškinamojo trakto ligas), bet kai nega
lavimas sunkiai gydomas, kai nežinoma nuo jo gerų vais
tų,— vyrauja abejotino racionalumo įvairios psichotera
pijos formos (pvz., nuo sąnarių ligų, karpų, išgąsčio).

Gervėčių liaudies medicinoje vartojamų augalų pavadinimai

Eil.
Nr. Lietuviškas Lotyniškas Vietinis

1 Aguona daržinė Papaver Somniferum L.
2 Ajeras balinis Acorus calamus L. Arylius
3 Akacija baltoji Robina pseudacacia L.
4 Alavijas papras Aloe arborescens Mill.

tasis
5 Alyva papras Syringa vulgaris L. Bezas

toji
6 Aniužė kvapioji Elssholzia cristata Willd. Santai
7 Apynys papras Humulus lupulus L.

tasis
8 Arkliauogė mil Arctostaphylos uva ursi Mučėnas, mučeina

tinė Spr.
9 Arnika kalninė Arnica montana L. Laukiniai geltoni 

gvazdikai
10 Asiūklis dirvinis Equisetum arvense L. Barzdžiai, 

barzdžiukai
11 Asiūklis šiurkš- Equisetum hiemale L. Ašiai

tusis 
12 Kiškio ašarėlės Brizą media L. Kanapelkos, kanapė

lės, žvirblio kana
pės

13 Avietė papras Rubus idaeus L. Malina
toji

14 Aviža sėjamoji Avena sativa L.
15 Ąžuolas papras Quercus robur L.

tasis
16 Bajorė pievinė Centaurea pratensis Thuill. Raudona vosilka
17 Baltalksnis Alnus incana Moench. Alksnis
18 Baravykas tik Boletus edulis Fr.

rinis 
19 Barškutis Rhinanthus L.* Geltoni žvanguliu- 

kai
20 Beržas Betula L.*
21 Bijūnas Paeonia L.* Pivonija
22 Bitkrėslė papras Tanacetum vulgare L. Pižma, pižmas, ciž-

toji ma, citvaras
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Tęsinys

Eil.
Nr. Lietuviškas Lotyniškas Vietinis

23 Bobramunis gel Anthemis tinctoria L. Geltonos laukų ra
tonasis

24 Bruknė
25 Bulvė
26 Česnakas val

gomasis
27 Čiobrelis papra

Vaccinium viltis-idaea L.
Solanum tuberosum L.
Allium sativum L.

Thymus serpyllum L.

munės, šunramunės, 
ciuciukai

Cemborai, čembo-
stasis

28 Dagys, arba Us Carduus L.*
riukai
Certopolokas, dagi

nis, arba Karda- Cirsium L.* lis, dagišius badiklis,
žolė dygliuoto Onopordon acanthium L. badziuklis
ji, arba Margai
nis margalapis

29 Debesylas didy

Silybum marianum 
Gaerth.
Inula helenium L. Dzevesylas

sis
.30 Diemedis
31 Dilgėlė didžioji
32 Dilgėlė gailioji

Artemisia abrotanum L.
Urtica dicica L.
Urtica urens L. Drabnutė notrė

33 Dobilas kalninis Trifolium montanum L. Baltasis dobilas
34 Drignė juodoji
35 Durnaropė pa

Hyoscyamus nigra L.
Batura stramonium L. Dumadagilis

prastoji
36 Eglė paprastoji
37 Gyslotis plačia

Picea abies Karst.
Plantago major L.

lapis
38 Jonažolė pa Hypericum perforatum L. Sventajanska, šven

prastoji

39 Kadagys pa Juniperus communis L.

to Jono (Jansko) žo
lės, šventos panelės 
lineliai 
Ėglis

prastasis
40 Kanapė sėjamo

ji
41 Karpažolė dirvi

Cannabis sativa L.

Euphorbia helioscopia L. Rateliai, pienės, kar
nė

42 Kaštonas pa Aesculus hippocastanum L.
telės

prastasis
43 Kietis baltasis Artemisia austriaca Jacq. Kerėsiai, čemobiliai
44 Kietis paprasta Artemisia vulgare L. Cemobilis

sis
45 Kmynas papras Carum carvi L.

tasis
46 Krapas papras Anethum graveolens L.

tasis
47 Kraujažolė pa Achillea millefolium L. Nasravai, krivauni-

prastoji kas, krivavnikas, 
krivovnikas
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Eil.
Nr. Lietuviškas Lotyniškas Vietinis

48 takišius tri- Bidens tripartitus L. Vilkai
skiautis

49 Liepa Tilia L.*
50 Linas Linum L.*
51 Lūgnė paprasto Nuphar luteum Sm. Geltonoji vandens

ji lelija
52 Medetka vaisti Calendula officinalis L. Anotka, nodatka,

nė nodotka, medatka
53 Mėlynė Vaccinium myrtillus L.
54 Miegalė pievinė Succisa pratensis Moench. Nasnyčios
55 Morka valgo

moji
Daucus sativus Roehl.

56 Musmirė pa
prastoji

Amanita muscaria Hooker Raudoni musiomiriai

57 Naktižiedė pa Silene inflata Sm. Žvaguliai, žvangu-
prastoji liai, žvagučiai

58 Nasturtė Trapaeolum L.* Nasturcija
59 Našlaitė trispal

vė
Viola tricolor L. Laukinė našlaitė

60 Notrelė balta- Lanium album L. Baltoji notrė, not
žiedė relė, bobinė

61 Pakalnutė pa
prastoji

Convallaria maj alls L. Landišas

62 Pataisas vaisti Lycopodium clavatum Meškašoniai, meš-
nis koniai, derga

63 Pelynas Artemisia abstinthium L. Pelynos, pelūnas, 
karčiosios

64 Petražolė sėja Petroselinum sativum Petruška
moji Hoffm.

65 Pipiras juodasis Piper nigrum L. Kartusis pipiras
66 Pipirmėtė pa

prastoji
Mentha piperita L. Šaltosios mėtos

67 Puplaiškis trila Menyanthes trifoliata L. Babovnikas, babau-
pis nikas, babokas, kar

tėlis
68 Pušis paprastoji Pinus sylvestris L.
69 Putinas papras

tasis
Viburnum opulus L.

70 Pūkelis pelkinis Gnaphalium uliginosum L.
71 Ramunė vaisti

nė
Matricaria chamomilla L. Ramunaitės

72 Rasakila Alchemilla L.* Žąsies lopeta, žąsų
kojos, žųsinės lap- 
kės, žųsialapiai, žą
sies kojelės, rašali
nės, roželės

73 Raudoklė pa- Lylhrum salicaria L.
prastoji
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Eil.
Nr. Lietuviškas Lotyniškas Vietinis

prastoji

74 Raudonėlis pa Griganum vulgare L. Maserduškė, raudo-
prastasis dėlis

75 Rugiagėlė Centaurea cyanus L. Vosilka
76 Rugys sėjama Secale cereale L.

sis
77 Runkelis valgo Beta vulgaris var. rubra Burokas

masis Moq.
78 Rūgštynė rauk- Rumex crispus L. Arklio rūgštynės

talapė
79 Rūgtis kartusis Polygonum hydropiper L. Rūgtiai
80 Rūgtis pievinis Polygonum bistorta L. Gyvatiažolė
81 Rūta žalioji Rūta graveolens L.
82 Serbentas juo Ribes nigrum L.

dasis
83 Sidabražolė Potentilla thyrsiflora Niziperstnikas, niži-

šlaitinė Zimm. pirsnika, nežipevni- 
ca, niržipusnica

84 Sidabražolė žą Potentilla anserina L. Srebnikas
sine

85 Skalsė papras Claviceps purpurea Tul. Kūkaliai, juodi grū
toji dai rugiuose

86 Skopolija vaisti Scopolia carniolica Jacq. Durnarepka
nė

87 Slyva Prunus L.*
88 Spanguolė pa Oxycoccus quadripetalus

prastoji Gilib.
89 Sprigė papras Impatiens noli tangere L.

toji
90 Svogūnas val Allium сера L.

gomasis
91 Šalavijas pievi Salvia pratensis L. Geležinė šaknis,

nis tvardaputnikas
92 Šalpusnis anks Tussilago farfara L. Močekalapiai

tyvasis
93 Šaltekšnis pa

prastasis
94 Šeivamedis juo-

Frangula alnus Mill. Krušnia, vilkuogės

Sambucus nigra L. Juodasis bezas
dauogis

95 Šermukšnis pa Sorbus aucuparia L.
prastasis

96 Širdažolė skėti Centaurium umbellatum Centurija, širdažolė,
nė Gilib. serdečnikas

97 Šlamutis smilty Helichrysum arsenarium Snaudalės, miegalės,
ninis D. C. kačpėdėlės

98 Takažolė Polygenum aviculare L. Padarožnikas
99 Taukė vaistinė Symphytum officinale L. Živokasčius

100 Trūkažolė pa- Cichorium intybus L.
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Augalo rūšis nenustatyta.

Eil.
Nr. Lietuviškas Lotyniškas Vietinis

101 Tuopa Populus L.* Topolis (jo pumpu
rai — spurgos, spur- 
gelės, šiškelės,
minkštos lašiškytės)

102

103

Ugniažolė di- Chelidonium majus L. 
džioji
Valerijonas Valeriana officinalis L.
vaistinis

Cystikas

104 Vandens lelija Nymphaea L.* Baltoji vandens leli
ja, dundulė 
Lipukai, vilkai105 Varnalėša di- Artium lappa L. 

džioji
106

107

Veronika vaisti- Veronica officinalis L. 
nė
Žemuogė pa- Fragaria vesca L. 
prastoji

Silnikas

108

109
110

Žibuoklė tri- Hepatica nobilis Schreb. 
skiautė
Žilvitis Salix L.*
Žirnis sėjamasis Pisum sativum L.

Žibutė

111 Žvaginė trikertė Capsella bursa — pastoris 
Moench.

Baltos drobinaitės

LIAUDIES MEDICINA DANTŲ SKAUSMUI MALŠINTI 
IR BURNOS LIGOMS GYDYTI

VIDA MORKÜNAITE, Į ONA PADEGIMIENėĮ

Ekspedicijos metu aplankę 8 kaimus (Galčiūnų, Gėliū
nų, Girių, Milcėjų, Mockų, Pelegrindos, Petrikų ir Rim- 
džiūnų), įsitikinome, kad čia gana plačiai buvo naudojami 
įvairūs naminiai gydymo būdai dantų skausmui malšinti 
ir burnos ligoms gydyti. Tai patvirtina ir surinkta gausi 
medžiaga: apie 50 įvairių žolelių bei kitokių cheminės, 
gyvulinės kilmės vaistų „nuo dantų skausmo", „nuo iš
gedusių smegenų (dantenų), voties ir kitų“.

Jaunesni žmonės varžydamiesi mini liaudies gydymo 
būdus, lyg ir abejodami jų veiksmingumu, o vyresnieji 
įtikinamai pasakoja apie įvairių naminių vaistų gydomąją 
galią. Jie retkarčiais ir dabar jais pasinaudoja nuo „dantų 
skausmo, voties, tinimo" ir panašiai.
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Dantų skausmas ir įvairios burnos ligos gydomi daž
niausiai įvairių augalų (rūtų, ajerų, ąžuolų lapų, ramunė
lių ir kt.) nuovirais: skalaujama burna, dedami kompre
sai arba karšti nuovirų garai įkvepiami per burną. Žiemą 
vartojamos džiovintos vaistažolės bei jų šaknys, o vasa
rą— žalios. Neretai žalios žolelės (ypač rūtos) sukramto- 
mos ir įdedamos į skaudamą dantį arba įtrinamos į dan
tenas. Laukinių našlaičių nuovirą geria ar karštą palaiko 
burnoje gydydami „votį". Piene virtas aguonas geria po 
pusę stiklinės nakčiai,— jos ramina ir malšina dantų 
skausmą.

Pastebėjome, kad atskiri kaimai turėjo savus gydymo 
būdus. Petrikuose ir Rimdžiūnuose labai dažnai dantų 
skausmą malšino ir burnos ligas gydė augalu abložniku — 
šliaužiančią j a tramažole (Glechoma hederacea L.). Šitų 
žolių nuovirą gerdavo po pusę stiklinės 2—3 kartus die
noje. Galčiūnuose jų nuoviro garai įkvepiami per burną.

„Nuo peršalimo iškėlus dantis ar nuo sugedusių dantų 
sutinus žandui", gerai gydo sauja vandenyje išvirtų miru
sių bičių. Jų nuoviras pilamas ant ugnyje įkaitintos ply
tos ir apsidengus galvą paklode garais šutinama burna 
(Jadvyga Kalėdienė, 55 m., Galčiūnų k.). Tokiu pat būdu 
šutinama burna ir skulniko (paprastoji žilė — Senetio vul
garis L.) bei tramažolės garais. Žilės lapų nuoviras tinka 
burnai skalauti, „kai gadinasi dantų smegenys". Žilė kaip 
vaistažolė auginama Petrikuose ir Galčiūnuose, o kituose 
kaimuose šio augalo beveik nevartoja.

Danties skausmą malšindavo dar ir kitaip: „į sugedusį 
dantį" dėdavo sutrinto česnako, karčiųjų pipirų, karpa
žolės žiedų, kraujažolės lapų, medaus, valgomosios drus
kos ir t. t. Galčiūnuose O. Petrikienė (40 m.) ant skauda
mo danties deda piene išvirtų aguonų. Jei „nuo sugedusio 
danties susidaro votis", tai ant žando dedamas piene iš
virtas baravykas (Elena Urbonavičienė, 73 m., Petrikų k.). 
Kraujuojančios dantų smegenys ištrinamos alavijo (alijo
šiaus) lapais (Galina Petravičienė, 48 m., Pelegrindos k.).

Be augalinių naminių vaistų, neretai į skaudamą dantį 
būdavo dedama vata, sumirkyta kreolinu (kislota). Nuo 
šių vaistų „dantį nusmelkia, ir išgūra be sopulio ir išge
dąs, ir sveiki dantys".

Kai kuriuose kaimuose dantų skausmą malšindavo rū
kydami džiovintas samanas, parneštas iš miško ar pripe
šiotas iš sienojų, drignes, žiles, tramažolės.

Vyresniojo amžiaus žmonės prisimena ir prietarų, ku
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rie turėjo padėti dantų skausmą nuslopinti. Tačiau dabar 
jau ir senieji į juos žiūri skeptiškai. Uršulė Augulienė 
(72 m., Rimdžiūnų k.) labai sąmojingai papasakojo, kaip 
nuo dantų skausmo „padėdavo" samanos, rinktos naktį 
nuo kapinių kryžiaus. Jų kaimo senutei labai skaudėję 
dantį, tai ji pasiuntusi kaimynų vaikus sutemus į kapus 
parnešti nuo kryžiaus samanų. Vaikams pažadėjusi sal
dainių. Šie, bijodami eiti į kapus, pripešę samanų nuo 
artimiausios tvoros ir parnešę senutei. Ši prisikimšusi 
pypkę, parūkiusi, ir „kaip ranka dancies sopulį atėmė".

Dar yra senų žmonių, mokančių „užkalbėti nuo dantų 
skausmo". Užkalbėtojai kitiems burtažodžių nepasakyda
vo, nes jie galį nustoti galios. Galima užkalbėti vandenį, 
cukrų, degtinę ir kt., o žmogui, suvalgiusiam užkalbėtą 
maistą, nustoja skaudėti dantį.

Vieno užkalbėjimo ceremoniją mums papasakojo Ju
lius Petrikas (60 m., Petrikų k.). Užkalbėtojas persižegno
ja, bet neištaria „amen", peržegnoja cukrų ar kitą maisto 
produktą, taip pat praleisdamas „amen", ir sukalba tokią 
maldelę: „Ėjo ponas Jėzus keliu ir sutiko tris rožes: vieną 
baltą, kitą geltoną, trečią raudoną. Baltą paleido į van
denį, geltoną — į pievą, raudoną — į kelią. Tegul visi 
skausmai nuo baltų dantų eina į vandenį, nuo nesveikų 
dantų eina į pievą, o nuo supuvusių dantų eina į kelią". 
Po to sukalba tris „Sveika Marija", persižegnoja netarda
mas „amen". Suvalgius užkalbėtą maistą, nustoja skaudėti 
dantį.

Dantų skausmo malšinimo patrone buvo laikoma 
šv. Apolonija. „Dantis užkalbėti turi galios tik pirmagimis 
šeimoje arba jauniausias vaikas" (Balys Puodelis, 75 m., 
Rimdžiūnų k.).

Be abejo, plintant medicinos žinioms, prietarai bei už
kalbėjimai ir pagyvenusių kaimo žmonių lūpose nuskam
ba kaip praeities dalykas, sukeliantis šypsulį ir patiems 
pasakotojams.



APIE SVEIKATINGUMĄ, SANITARINĘ BŪKLĘ 
IR HIGIENOS ĮPROČIUS 1

1 Rinkti duomenis padėjo Vilniaus universiteto studentas Šarūnas 
Kosas ir Vilniaus 22-osios vidurinės m-klos mokinė Aldona M i c- 
k e v i č i ū t ė.

BERNARDAS PADEGIMAS, HENRIKAS MITUZAS

Po vieno kito dešimtmečio nebebus vyresnės kartos 
žmonių, gyvenančių šiandien, pakis jų palikuonių dvasi
nio, kultūrinio, visuomeninio gyvenimo, darbo, poilsio ir 
buities sąlygos bei sanitariniai-higieniniai įpročiai. Norė
dami užfiksuoti, kaip tai atrodo ekspedicijos metu, domė
jomės gervėtiškių bendru sveikatingumu, darbo ir buities 
sanitarinėmis-higieninėmis sąlygomis bei įpročiais, taip pat 
pirmosios pagalbos įgūdžiais.

Gyventojus apklausėme naudodamiesi jau anksčiau 
šiuos klausimus tyrinėjusių asmenų (E. Razgausko ir kt.) 
sudarytomis anketomis, savo nuožiūra jas pakeitę bei pa
pildę. Taip pat naudojomės apklausos, apžiūros ir kitais 
subjektyviais ir objektyviais tyrimo būdais. Apsilankėme 
keliolikoje Gervėčių apylinkės kaimų, tačiau nuodugniau 
ištyrėme septynis (1 lent.). Detaliau apžiūrėjome 55 sody
bas, kuriose gyveno 57 šeimos — iš viso 200 žmonių (110 
moterų ir 90 vyrų).

Pagal amžių (2 lent.) buvo apžiūrėta 85 (52,5%) suau
gusios moterys, 66 (33%) suaugę vyrai ir 49 (24,5%) vai
kai. Mūsų tirtose sodybose dažniausiai likę vyresnio am
žiaus žmonės (41—70 m.), kurių vaikai, baigę mokslus 
arba tebesimoką, gyvena miestuose. Jaunesnės šeimos 
taip pat negausios — 2—3, kartais 4 ir labai retai 5 vaikai. 
Vieną šeimą vidutiniškai sudaro 3—4 žmonės.

Iš tirtų 60 ištekėjusių moterų keturios buvo nevaisin
gos, o kitos pagimdė 206 vaikus. 48 vaikai mirė pirmai
siais gyvenimo metais, užaugo 158. Taigi kiekviena mote
ris užaugino maždaug po 3 vaikus. Vaikų mirtingumas 
daug didesnis negu buržuazinės Lenkijos okupacijos, Ant
rojo pasaulinio karo ir pirmaisiais pokario metais. Tais 
metais 43 moterys, vyresnės negu 40 m., pagimdė 167 vai
kus, bet užaugino tik 123, t. y., nesulaukę metų, mirė 
44 vaikai, o paskutiniaisiais dešimtmečiais 13 moterų (iki 
40 m.) pagimdė 39 vaikus. Jos jau užaugino arba augina 
35 sveikus vaikus. Joms iš 10 gimusių mirė tik 1 vaikas, 
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tuo tarpu anksčiau gimusių vaikų mirtingumas buvo 2,6 
karto didesnis. Taigi vaikų mirtingumas sumažėjo — čia 
didelę reikšmę turėjo tai, kad nuo šeštojo dešimtmečio 
visos moterys jau gimdo ligoninėse. Daugumas moterų 
yra gimdžiusios 2—4 kartus (3 lent.).

Toks žalingas įprotis kaip rūkymas Gervėčių apylinkės 
moterims yra svetimas, ir nė viena mūsų apklausta mote
ris nerūkė. Iš apklaustų vyrų trečdalis visai nerūkė, pu
sė — smarkiai rūkė, o kiti — vidutiniškai. Beveik niekas 
jau nerūkė naminio tabako, dažniausiai — cigaretes.

44 proc. moterų nurodė, kad jos visiškai nevartoja al
koholinių gėrimų. Tik kelios moterys geria retkarčiais ir 
ne po daug, o kitos — per šventes arba „iš bėdos, esanc 
dzideliam reikalui". Tik 15 proc. vyrų tvirtino visiškai 
nevartoju alkoholio, tačiau apie ketvirtadalis mūsų ap
klaustų vyrų alkoholinių gėrimų vartojo gausokai. Greta 
pirktų gėrimų, buvo geriama ir naminė degtinė.

50 proc. vyrų ir 44 proc. moterų nurodė esą sveiki. 
Kiti skundėsi įvairiais negalavimais arba turėjo ligos isto
rijos išrašus ir kitus dokumentus, liudijančius, kad jie 
sirgę. Tuo remdamiesi, galėjome apytikriai surašyti mūsų 
lankytų asmenų negalavimus (4 lent.). Lentelės duomenys 
rodo, kad dažnai susergama dėl įvairių peršalimų, taip 
pat neretos širdies ir kraujagyslių ligos ir Bazedovo liga. 
Tačiau nerasta infekcinių ligų, kuriomis Pirmojo pasauli
nio karo metais ir dar vėliau yra sirgę vyresniojo amžiaus 
žmonės (5 lent.). Tiesa, nemažai žmonių serga kvėpavimo 
takų ligomis. Susirgę beveik visi kreipiasi į artimiausią 
felčerio punktą, o jeigu reikia, gydosi Gervėčių apylinkės 
ligoninėje arba siunčiami į Astravo rajoninę ligoninę. Dau
gelis gervėtiškių, sunkiau susirgę arba prireikus sudėtin
gesnių tyrimų, kreipiasi į Vilniaus klinikinę ligoninę. 21 
asmeniui buvo darytos 29 operacijos (6 lent.).

Skalbiama virtuvėje arba priemenėje, o džiaunama 
lauke arba ant pirkios aukšto. Išeiginiai drabužiai tvar
kingai kabinami į spintas. Daugelis šeimų jų turi po dvi 
(dažniausiai fabriko gamintų). Lovų pasitaiko ir namie 
dirbtų — medinių su šiaudų čiužiniais. Tačiau vyrauja me
talinės lovos su sietelio ar spyruoklių dugnu. Į lovas de
dami šiaudų ar vatos čiužiniai. Gana dažnai vienoje lovo
je miega po 2 asmenis (vyras ir žmona, dukros arba sū
nūs). Dar ekspedicijos metu daug kas naudojo namie aus
tas baltas linines paklodes, o antklodžių ir pagalvių užval
kalai visur pirktiniai — margi medvilniniai, o kartais ir
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štapeliniai. Jau daug metų gyvenamuosiuose namuose ne
laikoma jokių gyvulių (išskyrus kates) nei paukščių. Daug 
kur visiškai nėra musių, tarakonų, blakių, mažai tėra grau
žikų. Visų gervėtiškių namuose yra elektros šviesa.

Nors mokinių yra visur, mes nė vienoje šeimoje ne
radome kad ir paprasto mokinio kampelio — nuolatinės 
vietos, kur jis dirba, kur sudėtos jo mokymosi priemonės. 
Pamokos ruošiamos kur pakliūva ir knygos laikomos vi
sur. Atėjus kaimynams ar svečiams, dažnai vaikas turi 
pasitraukti nuo stalo į virtuvę ar susirasti kitą vietą pa
mokoms ruošti.

Visi apklausti asmenys laikosi higienos: kasdien prau
sia veidą; dauguma rankas mazgoja kelis kartus per die
ną, bet kai kurie jas plauna ne prieš valgį, o tik tada, kada 
labai susitepa. Ne visi vyresniojo amžiaus žmonės ir vai
kai vasarą kasdien plauna kojas. Beveik visi prausiasi du
benyse, tik kai kurie naudoja praustuvus su ištekančiu 
vandeniu. Šeimose yra grupiniai rankšluosčiai (tėvams, 
vaikams, seneliams ir t. t.). Jeigu šeimoje mažai žmonių 
pasitenkinama ir vienu rankšluosčiu. Senesni žmonės dan
tų nevalo, valo tik kai kurie jaunesni ir moksleiviai, ta
čiau nereguliariai.

Beveik visi kas savaitę ar kas dvi prausiasi kelioms 
šeimoms priklausančiose pirtyse (1 pirtis 3—8 šeimoms). 
Kaime mažėja jaunesnių žmonių, tad ir pirčių taip pat 
mažėja, nes nėra kam naujų statyti. Gervėtiškiai plaukus 
šukuojasi plastmasinėmis šukomis, kurios taip pat esti 
bendros, grupinės arba asmeninės. Beveik niekas plaukų 
netepa, tiesa, viena kita senesnė moteris kartais juos pa
tepa nesūdytais taukais, o viena kita jaunesnė pavartoja 
kosmetikos priemones. Beveik visi vyrai plaukus kerpasi 
kas 3—4 savaitės,— kaimynai apkerpa vieni kitus. Kai 
kurie jaunuoliai kerpasi kas 5—6 savaitės rajono kirpyk
loje. Nė vienas iš mūsų apklaustų vyrų nesiskuta skustu
vu, o beveik trečdalis jų 2 kartus savaitėje skutasi elekt
rinėmis mašinėlėmis. Penktadalis moterų skalbia mašino
mis, beveik visos naudoja įvairias chemines skalbimo prie
mones, dėl to ne visada skalbinius ir virina. Nešvarius 
laiko sandėliuke arba pirkaitėje, o švarius — drabužių 
spintoje.

Susirgę žmonės neizoliuojami, jie guli savo lovoje, 
valgo iš bendrų indų. Slaugomi bendromis slaugos prie
monėmis: girdomi arbata, jei pakilusi temperatūra, krei
piamasi į gydytoją.
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Visi mūsų apklausti gyventojai maitinasi gerai. Pasku
tiniaisiais metais žmonės vis daugiau produktų perka par
duotuvėse. Tiesa, maistas dar nemažai pareina nuo sezono: 
žiemą daugiau mėsiškas, vasarą — pieniškas.

Apklausti gyventojai jau 4—5 metai valgo pirktą duo
ną, nors kai kurie savo sodybiniuose sklypuose sėja ru
gių, bet jais šeria gyvulius. Vasarą geria daug pieno, 
valgo sviesto, sūrio, varškės. Pieną laiko vėsiame sandė
lyje, rūsyje arba šulinyje. Šviežios mėsos turi tik žiemą, 
dalį jos sūdo statinaitėse ir valgo, daro dešras, kumpius. 
Skilandžius bei dešras kartais rūko, o lašinius sūdo dėžėse 
sausai, storai apipildami druska. Vasarą lašinius daug kas 
laiko tose pačiose dėžėse ant pirkios aukšto, sandėliuose, 
pirkaitėse arba klėtelėse. Kumpius pakabina pintuose krep
šiuose, metaliniuose tinkluose ar šiaip sandariose dėžėse, 
kad apsaugotų nuo musių, kačių ir pelių. Vasaros pra
džioje daugiau valgo miltinių patiekalų ir pieno, o vė
liau— daug vaisių ir daržovių. Žiemai visi raugia kopūs
tus ir laiko juos pirkaitėse arba rūsiuose. Kai kurie rau
gia agurkų, raudonųjų burokėlių. Beveik visi laiko rū
siuose neraugintų kopūstų. Palankiais metais džiovina 
daug baravykų, sūdo kitų įvairių grybų. Kai kas grybus 
jau ir marinuoja.

Maistas verdamas dažniausiai aliumininiuose, kartais 
emaliuotuose ir retkarčiais emaliuotuose ketaus puoduo
se. Verdama dažniausiai ryte ir vakare. Vasarą pietums 
valgo kokius nors šaltus patiekalus, o žiemą — krosnyje 
laikomus nesuvalgytus pusryčius (sriubą, mėsą, bulves, 
plokštainį ir kt.). Vakarienei verda bulvių ir valgo su 
rūgusiu arba saldžiu pienu, kartais verda pienišką sriubą, 
pritrūkę pieno, sriubą uždaro spirgučiais. Dažniausiai val
go iš atskirų indų, emaliuotų dubenėlių bei lėkščių, o kai 
kas ir iš plastmasinių lėkščių. Neapsieinama be šakučių. 
Indus visi plauna tuoj pavalgę ir sudeda į spintelę arba 
į kabančią virtuvėje lentynėlę; kartais puodai laikomi pa
krosnyje, sandėliuke ar pirkaitėje.

Maistui vandenį semia iš šulinių (vidutiniškai 6—8 m 
gylio), padarytų iš cementinių žiedų. Kartais vienu šuliniu 
naudojasi 3—4 šeimos. Beveik kiekvienas šulinys yra už
dengtas. Jis turi nuolatinį pritvirtintą kibirą. Suliniai daž
niausiai yra netoli kelio (2—10 m), mažučiame kiemelyje, 
kur vaikšto ir gyvuliai, o kartais ne per toliausiai nuo 
tvartų (už 10—15 m). Beveik visi šuliniai geri, bet pasi-
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taiko ir su skylėtais rentiniais, ir neapipiltų plūktu moliu 
bei žvyru, prastai įrengtų.

Šeimos negausios. Paskutiniajame dešimtmetyje vaikų 
jau niekas nebevysto. Ką tik gimusius guldo į vežimėlį 
ir tik labai retai į pintus arba lentinius pakabinamus lop: 
sius. Paaugę vaikai perkeliami į supamą lopšį arba tiesiog 
iš vežimėlio į atskirą lovytę. Nepavyko tiksliai nustatyti, 
kiek laiko kūdikiai žindomi, nes tai pareina nuo įvairių 
aplinkybių. Pasitaiko, kad žindomi metus ir ilgiau, o mo
tinai pritrūkus pieno arba susirgus krūtų uždegimu,— 
vos 2—3 mėnesius. Pasitaikė, kad kūdikiai visiškai nebu
vo žindyti. Vaikai pakankamai dažnai maudomi, saugomi 
nuo iššutimo, vystyklai laiku skalbiami. Plačiai naudoja
mi šliaužtinukai, minkštas apavas. Tiesa, į lauką maži vai
kai vežami retokai, ypač žiemą. Kai trūksta motinos pie
no, papildomo maisto pradedama duoti įvairaus amžiaus 
vaikui. Iš pradžių vaikas gauna virto, dažniausiai vande
niu neskiesto, karvės pieno, paskui pridedama manų kruo
pų arba specialių vaikams skirtų miltelių, piene mirkytos 
bandelės, sausainių; vasarą — vaisių, trintų uogų, o nuo 
vienų metų vaikas jau valgo viską, kaip ir suaugusieji. 
Maistą kūdikiams pertrina ir duoda šaukščiuku. Naujagi
mius lanko patronažinės seserys. Jos duoda patarimų, atne
ša reikalingų vitaminų — dėl to rachitu sergančių kūdikių 
neteko matyti. Auga sveiki ir normalūs vaikai.

Dauguma gyventojų turi pačių planingai arba atsitik
tinai sukomplektuotas vaistinėles. Vaistinėse paprašius 
kokių vaistų gaunama ir be recepto. Jų kartais duoda ir 
kaimynas, jei ten kas nors sirgo ir ligonis nesuvartojo vi
sų gydytojo prirašytų vaistų. Kartais vaistų susirenka, 
kai šeimos nariai serga ir nesuvartoja visų gydymui skir
tų medikamentų. Kai kuriose šeimose rasta net 25—30 
rūšių tablečių, tinktūrų, miltelių, tepalų ir pan. Pasitaiko 
silpno (aspirinas, valerijonas, kamparo tepalas), o kartais 
ir stipraus veikimo (seduksenas, prednisolonas, tetracik
linas, penicilinas) vaistų, kuriuos vartojant be gydytojo 
nurodymo galima rimtai sau pakenkti. Daugelis paklaus
tųjų negalėjo nurodyti, nuo ko vartotinas vienas ar kitas 
stipriau veikiantis medikamentas; pasitaikė pasenusių 
vaistų. Tose gausiose vaistinėlėse retai kada rasdavome 
sterilų tvarstį, pleistrą, jodo tinktūros arba timpą. Be to, 
dauguma apklaustųjų nieko neišmanė apie elementarią 
pirmąją pagalbą ir net sakėsi apie tai negirdėję, tuo tarpu 
liaudies medicinos žinios daugelio išsaugotos kur kas ge
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riau. Apie pirmąją pagalbą buvo girdėję mechanizatoriai, 
šiek tiek daugiau išmano kai kurie vidurinių mokyklų 
moksleiviai.

Gervėčių apylinkės kaimai yra gražiose sausose vieto
se. Gyventojų sveikatingumas visai neblogas, išnykę ne
mažai seniau gana dažnų infekcinių ligų. Gyvenamieji na
mai daug geresni, aplinka ir kiemai neblogai prižiūrimi. 
Gervėtiškiai maitinasi gerai, nors jaučiamas tam tikras 
sezoniškas monotoniškumas. Pagerėjus gyvenimo sąly
goms, žmonių išsilavinimui, pagerėjo kūdikių priežiūra ir 
auginimas, dėl to sumažėjo jų mirtingumas. Kiekvienai 
šeimai prieinama ir specializuota medicinos pagalba, ir 
reikalingi medikamentai. Mažiau galėtų būti žalingų įpro
čių, geresnė galėtų būti švara ir kasdieninė asmens 
higiena. Svarbu pagerinti sanitarinį švietimą, kad visi 
žinotų apie pirmosios pagalbos priemones, be reikalo ne
vartotų vaistų, išmanytų apie kai kurių ligų kilmę, mokė
tų sveikai gyventi, racionaliai maitintis ir išvengti ligų.

1 lentelė

Kaimo pavadinimas
Aplankyta 
kiemų

Apžiūra

vyrų moterų iš viso

Galčiūnai 11 19 22 41
Gėliūnai 9 22 20 42
Milcėjos 7 5 8 13
Mockos 9 14 16 30
Pelegrinda 6 12 14 26
Petrikai 5 8 13 21
Rimdžiūnai 8 10 17 27

55 90 110 200

2 lentelė

Amžius, CO

15
—

18 o m
o

1
o o O o cn

metais i i I cį 1 
co

2 J 
«0

<u ио

Moterys 6 8 11 7 4 5 14 18 25 12 110
Vyrai 6 5 13 6 3 4 11 16 19 17 90

Iš viso 12 13 24 13 7 9 25 34 44 29 200
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3 lentelė

Motinų skaičius 5 11 13 10 8 1 2 5

Gimdymų skaičius 1 2 3 4 5 6 7 8

4 lentelė

Serga

Ligos pavadinimas
vyrų moterų iš viso

Juosmens ir kryžkaulio nervų šaknelių 
uždegimas 5 5 10

Kojų poodinių venų išsiplėtimas 3 7 10

Aterosklerozė 3 5 8

Gūžys — 7 7

Hipertoninė liga 1 5 6

Reumatinis sąnarių uždegimas 1 4 5

Lėtiniai nespecifiniai plaučių uždegimai 3 2 5

Lėtinis skrandžio ir žarnų gleivinės užde
gimas 2 2 4

Bronchinė astma ir astminis bronchitas 1 2 3

Moters lyties organų ligos — 3 . 3

Stuburo ir kitų sąnarių artrozės — 2 2

Skrandžio opaligė 2 — 2

Neurastenija — 1 1

Lėtinis inkstų uždegimas — 1 1

Inkstų akmenligė — 1 1

Epilepsija 1 — 1

Endarteritas 1 — 1

Psoriazė 1 — 1

Tulžies pūslės akmenligė 1 — 1

Kitos ligos 1 3 4
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5 lentelė

Ligos pavadinimas

Sirgo

vyrų moterų iš viso

Plaučių uždegimas 13 7 20
Gripas 6 5 11
Epideminis hepatitas 3 6 9
Dėmėtoji šiltinė 4 3 7
Moters lyties organų ligos — 6 6
Tuberkuliozė 3 2 5
Ūminis skrandžio gleivinės uždegimas 3 2 5
Angina 2 3 5
Skrandžio opaligė
Juosmens ir kryžkaulio nervų šaknelių

3 — 3

uždegimas 2 1 3
Inkstų uždegimas 1 2 3
Lūpos vėžys 2 — 2
Raupai 2 — 2
Dizenterija 1 — 1
Vidurių šiltinė — 1 1
Poliomielitas — 1 1
Psichinė liga 1 — 1
Lėtinis kaulų uždegimas 1 — 1
Trachoma — 1 1
Lambliozė — 1 1
Kitos ligos 2 3 5

6 lentelė

Operuota

Operacijų pavadinimas
vyrų moterų iš viso

Kirmėlinės ataugos pašalinimas 3 3 6
Moters lyties organų operacijos — 5 5
Operacijos dėl traumų 4 1 5
Lūpos vėžio pašalinimas 2 — 2
Migdolų pašalinimas — 2 2
Stambių pūlinių prapjovimas 1 1 2
Odos plastika 1 — t
Tiesiosios žarnos venų operacija — 1 1
Gūžio pašalinimas — 1 1
Kojos poodinių venų mazgų pašalinimas 1 — 1
Kitos 3 — 3
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KALBA

TARMĖS APŽVALGA

ALDONA JONAITYTĖ

Gervėčių apylinkių lietuvių tarmė, išlikusi kaip nedi
delė izoliuota sala baltarusių kalbos plote, kalbininkams 
labai įdomi tiek savo archaizmais, tiek naujovėmis. Ji 
teikia nepaprastai puikios medžiagos ir dviejų skirtingų 
kalbų sąveikai tirti, ir, antra vertus,— pasekti kaip savitai 
ir stipriai literatūrinė kalba veikia izoliuotą tarmę. Tačiau 
trumpučiame straipsnyje visko aprėpti neįmanoma, todėl 
apsiribojama tik glausta vadinamosios tradicinės tarmės 
fonetikos ir morfologijos apžvalga'.

Gervėčių lietuvių tarmė priklauso rytų dzūkams (pa
gal naująją tarmių klasifikaciją — rytų aukštaičiams vil
niškiams), pietinei jų daliai. Lietuvos TSR teritorijoje fo-

1 Dabartinė Gervėčių lietuvių tarmė toli gražu nebėra vienalytė: 
vieni gervėtiškiai ją išlaikę gerai, kiti — prasčiau, o treti jau gana 
smarkiai atmiešę kas lietuvių literatūrinės kalbos, kas vietinių balta
rusių kalbos tarmių elementais.
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netiškai jai artimiausios yra Dieveniškių, Šumsko ir iš 
dalies Striūnaičio apylinkių šnektos, o Baltarusijos TSR — 
Lazūnų šnekta.

Tradicinės Gervėčių tarmės fonetikos būdingiausi bruo
žai yra tokie.

Trumpieji i, u ir kirčiuoti išlieka trumpi, pvz., ašis, 
dagilis, pririštas, ažūkišalas, gražūs, lubinas.

Kirčiuoti a, e trumpi išlieka galūnėje, pvz., and, dgs. 
gal. vištas, kates, išskyrus savybinius įvardžius mä, tä, sä, 
vienskiemeniuose žodžiuose, pvz., aš, ta, tas, būs. 1. III 
asm. keps, ras, ir paprastai veiksmažodžių priešdėliuose, 
pvz., atneša, dpskuta, prabūva, nėsveda.

Žodžio pradžioje literatūrinėje kalboje (toliau — Ik.) 
e tarmėje atliepia a, pvz., arkė, ašerys, ažia. Vns. įnag. 
a, e tarmėje atliepia u, i, pvz., dukteria ~ dukteria, gaivu ~ 
galva, pušini ~ pušinė. Tarmės i Ik. e atliepia ir vns. vie
tininke, pvz., kiemi ~ kieme, klevi~ kleve.

Ilgieji balsiai ė, o, y, ū ne žodžio galūnėje ir nekir
čiuoti išlieka maždaug ilgi ar bent pusilgiai, pvz., ažūdė- 
lis, mėnulis, kirvakotas, mama, gyvena, Smurgdinysu, mū
siškis, o galūnėje jie labai dažnai sutrumpinami — iki pus
ilgių ar net beveik trumpų, be to, o, ė trumpėdami kinta: 
o darosi neįtemptas, silpnai labializuotas, lyg su šiokiu 
tokiu a atspalviu, ė — neįtemptas lyg ir tarpinis balsis 
tarp ė ir i.

Vadinamieji nosiniai į, ų (tarmėje jie atliepia ir Ik. 
ą, ę, pvz., ąžuolas ~ ąžuolas, griįštas~ grąžtas, švįscie~ 
švęstie, tįsia ~ tęsia) trumpėja taip pat, kaip tarmės y, ū.

Balsis ė ir Ik. ę atliepiantis tarmės į po priebalsio 1 
suužpakalėja, o balsis e virsta a, pvz., ladai~ ledai, žo
lės ~ žolės, kirmėle ~ kirmėle, pienė ~ pienė, tįsiai ~ lę
šiai. Kartais suužpakalėja ir Ik. į atliepiantis tarmės į, 
pvz., lįst ~ lįsti, užtat tam tikrais atvejais e po 1 nepa
kinta, pvz., klega „kalba", klevas, lepelaižiai „voveraitės".

Dvibalsiai ai, au, ie, uo (pastarieji du — ypač ne žodžio 
galūnėje) tarmėje išlieka sveiki, pvz., kdilis, žaibas, pra
kaitas, kaulas, kraūjas, griauznūs „smarkus (apie lietų)'1, 
liepas (vns. vard.), skietas, vievursys, užuogana, kuolas, 
kluoniena. Žodžio gale nekirčiuoti ie, uo neretai kiek lin
kę į vienbalsėjimą. Dvibalsis ei žodžio pradžioje ir po 
priebalsio 1 paprastai virsta ai, pvz., kėikcie, peilis, svei
kata, bet aini ~ eini, ailali~ eilelė (vns. įn.), ,nuslaido~ 
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nusfijlėido. Paprastai nepakinta dvibalsis ui, pvz., pietūi- 
sim ,,pietausim", tuinas.

Kirčiuotų mišriųjų dvigarsių u, i-i-1, m, n, r su tvirta
prade priegaide paprastai kiek pailginamas pirmasis san
das — maždaug iki pusilgio2, pvz., pirmas, žirgas, jungas, 
pulste (bus. 1. dgs. II asm.). Tačiau neretai tas pailginimas 
būna tik labai menkutis, pvz., minkštas, dumtuvės.

2 Mišriųjų dvigarsių pirmojo sando pailginimas nurodomas dešininiu 
kirčio ženklu.

Lk. dvigarsiams am, an, em, en tarmėje atliepia um, 
un, im, in, pvz., tamsu ~ tamsu, tankus ~ tankus, kumpas ~ 
kampas, lunkas ~ lankas, mindrės~ mėndrės „nendrės", 
timpia ~ tempia. Dvigarsis am išlieka nepakitęs vns. ir 
dgs. naudininko galūnėse, pvz., kitam, vaikdm, o em, en 
nepakinta tada, jeigu kaitaliojasi su e, pvz., Ašmėnka 
(•.Ašmena), gyvėncie (: gyvena), kūrėnc (: kūrena), temsta 
(: temo), vemti (: vemia) ir t. t.

Būdingiausi konsonantizmo bruožai — dzūkavimas ir 
priebalsių kietinimas. Gervėčių tarmėje turimas vadina
masis pilnasis dzūkavimas. Lk. t, d, tv, dv tarmėje prieš 
i, y, ie atliepia c, dz, cv, dzv (marei, išciesė, spiecys, kec- 
virta, medzlnė, barzdzytė, dzienä, dzvi). Dėl š, ž kaimy
nystės tie c, dz neretai pakeičiami č, dž, pvz., aukšti ~ 
aukšti, čifštas~ tirštas, vištienos ^vištienos. Dzūkuojama 
ir prieš nukritusius i, ie, pvz. valgyc, šiundz~šiand(ieri). 
Nedzūkuojama tik prieš naujesnės kilmės i, j, ie.

Lk. č, dž tarmėje irgi atliepia c, dz, pvz., valdžia, me
džias ,,miškas", nakčianakčia, pėsčiam, svečiai, vidu
nakčiais, čiulpia, dziaūgiasi, džiūsta, vns. kilm. paparčio, 
sodžiaus. Tačiau veiksmažodžių būtojo kartinio laiko vns. 
I asm. Ik. č, dž tarmėje atliepia minkštieji t, d, pvz., kin- 
tiaū ~ kenčiaū, matiaū, paediau~paėdžiau, sviediau. 
Minkštieji t, d dažnai turimi ir ė-kamienių vardažodžių 
dgs. kilmininke, pvz., bitių~bičių, drabnūtių „smulkių", 
gelažaitių, kaladių. Afrikatos č, dž linkstama išlaikyti sko
liniuose (pvz., krinyčia „šaltinis", patyčia, pečius, ragu
čius) arba dėl priebalsių asimiliacijos (po š, ž), pvz., dgs. 
kilm. rykščių, viščiūkuo „viščiukui".

Prieš e, ė, ei tarmėje kietinamas priebalsis 1, pvz., la- 
gėsiai~legėsiai (toks augalas), v etanas, kiautas (dgs. gal.), 
pelėsiai, žole, laidžia ~ leidžia. Atskirais atvejais tarp 1 ir 
ė net gali būti dar kitas priebalsis, pvz., katbecie, pailsėc. 
Priebalsis 1 kietinamas ir prieš tarmės i, į, atliepiančius Ik. 

232



e, ę, pvz., vns. įn. našlį ~ našlė, žolį~žolę, lįšius~ lę
šius, ųžuoli ~ ąžuole (vns. vt.), ašalįs ~ ažšalęs, unšilį~ 
anšilę „įšilę", bei dvigarsį in, atliepiantį Ik. en (tinta ~ 
lenta).

Naujesniu reiškiniu laikytinas kartais pasitaikantis 1 
kietinimas prieš į, y, i, atliepiančius Ik. į, y, i, pvz., ne- 
lįst ~ nelįstų, medelį ~ medelį, obelys ~ obelys, ližė ~ 
ližė.

Iš kitų priebalsių nuosekliausiai, nors irgi ne visada, 
prieš e kietinamas s, pvz., apsisakc~ apsisegti, kasalės~ 
kaselės, sanis, sapcyneta, nebe taip nuosekliai — r, pvz., 
razginės ~ rezginės, ragėc, raikia, grait, ir dar nenuosek
liau z, š, ž, pvz., guzälis~ gūželis, šašis, žamės ir greta: 
šeriai, šešėlis, žemė...

Priebalsiai r, s, š, ž kietinami ir prieš ė, tik dar nenuo
sekliau, negu prieš e, pvz., kr aslas ~ krėslas, nukratė, tu
rą jo, šmėkštera~ šmėkšterėjo, pūsa, rudamėsas, sabras~ 
sėbras, samenis (dgs. gal.), saklius „sekluma", s9jo~sėjo, 
koša, susmuša, buoža ~ buože, pagrauža ~ pagraužėjo. Kar
tais prieš ė dar sukietinami b, d, pvz., Ьэда~ bėga, pirmo
dele ~ pirmadėle.

Visi šie priebalsiai kartais „kietai" tariami ir prieš i, 
\ \ 

pvz. ašws~ašis3, bwzdwgönas „laumžirgis", miežbinė, 
~ \ \ 

šbimtas, vėžws~ vėžys, žbibina, žulvicis, žbinot, bei Ik. 
supriešakintus balsius ar dvibalsius, pvz., graudza ~ griau
džia, pažūrėc, šaudai, važuoja. Beveik nuosekliai priebal
sių kietumas išlieka slaviškuose ar per slavus atėjusiuose 
skoliniuose — tai baltarusių kalbos poveikio rezultatas.

3 Raide ы nurodomas ir priebalsio kietumas ir šioks toks paties 
balsio i suužpakalėjimas.

Dėl baltarusių kalbos įtakos „kietas" priebalsių tarimas 
yra atsiradęs ir daugeliu kitų aukščiau aprašytų atvejų. 
Tai matyti iš to, kad, išskyrus skolinius, jis gana neryškus 
tų žmonių kalboje, kurie geriausiai yra išlaikę tradicinę 
lietuvių tarmę, ir labai būdingas tiems, kurie jau daugiau 
ar mažiau pereina vien prie baltarusių kalbos.

Nors gervėtiškiams šiaip jau būdingas priebalsių kie
tinimas, bet atskiri žodžiai, skirtingai nuo Ik. ir daugumos 
lietuvių tarmių, turimi su minkštais priebalsiais, pvz., 
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driaūgas, kriuglas „apskritas", kriūcinė, liežiuvis, o žody
je šlapias netgi išlaikytas j — šlapjas, šlapja, šlapja (kaip 
ir Ik. j dar turimas žodžiuose bjaurus, pjducie, spjduc).

Išskyrus vieną kitą ypatybę, Gervėčių tarmės morfo
loginė sistema apskritai yra tokia pat, kaip ir kitų pietinių 
dzūkų tarmių, tad čia ir tenurodysime tik keletą būdin
gesnių kaitybos bruožų.

Tarmėje vyriškosios giminės daiktavardžių vns. naud. 
paprastai turi galūnę -uo (brdliuo, kūmeliuo, lietuo, teliu- 
kuo), kartais -u (lietu, mėnasiu), dar rečiau — o (dzievo)4. 
Su galūne -uo pasitaiko ir vyr. gim. būdvardžių su -irtis 
vns. naud., pvz., viduciniud.

4 Galūnės -u, -o gali būti fonetinės kilmės — dėl nekirčiuoto dvi- 
balsio uo trumpėjimo ir polinkio vienbalsėti.

Kelias gretimas galūnes turi ir dgs. vietininkas: -sa 
(krämuosa, šešiolikiuosa mėtuosa, krüvösa tdsa, gėlesa, 
obelysa, Smurgdinysa),— su (atšlaimuosu, miestuosu, Gi- 
riösu, mariösu, sapcynidsu, vdlandosu, Knystuškėsu, ak- 
menuösu, Smurgdinysu, Varnionysu) ir -sui (Galčianuo- 
sui, cbirkuosui, žyduosui, Giriösui, mariösui, avysui, Var- 
nionysui).

Tarmėje kaip normalus linksnis vartojamas vidaus ei
namasis vietininkas. Vienaskaitoje šis linksnis turi 2, o 
daugiskaitoje — 3 gretimas formas: vns., pvz., kaiman 
kokian tolimesnian, mėdzian „miškan", Ašmenon, blogdn, 
pifkion, duobėn, kišenėn, pirkditėn, undenin, ndsin ir kur 
kas rečiau — pirkiona, žemena ir t. t.; dgs., pvz., burö- 
kuosan, namuosan, rugiuosan, Giridsan, pievosan, šach- 
tosan, greta — piršliuosun, rdtuosun, žirniuosun, mariosun, 
šitosun, putdsun, runkovėsun, skyldlėsun, akysun, J akin
to nysun ir tik retai — masköliuosna „kariuomenėn".

Būdvardžių ir skaitvardžių vyriškosios giminės vns. 
vidaus einamasis vietininkas gana dažnai vartojamas ir 
vietoj vidaus esamojo vietininko, pvz., stovi avižų vienon 
i kitan maiši i tracian. Ir kaip užtriūbis, tai net kitan kdi- 
mi girdėt. [Buvo] tokion daikti.

Nors nebe dėsningai, bet palyginti neretai vartojamas 
pašalio esamasis vietininkas, pvz., [Užuot sakę „vedęs"], 
mūsuk sako „žanotas“. Pasas yr manik ir viskas. Mūsuk 
dvi kumeles buvo. Žėdnoj avy yra [erkių], šunik nė, nėra. 
A nėr tav'ik diržo? Nėr manik prienes (=priemenės). Labai 
da manik netvarka. Manik tį yra tų sienojų. Kaip manink 
buvo pinki sūnai, dt, sako [turtingieji], bus žsbrokų!
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Marcinkiek buvo labai girnos sunkios. Šuva juösuk buvo. 
Käs yra mūsūk, ka mūsūk ūndenio nėra? Auksiniai takai 
junk ( = pas jį) buvo išklota.

Pašalio einamojo vietininko vartojimo atvejai reti, pvz., 
Atlėk mūsunk [policija]. Asirinks ( = pasiims) Domaikok 
mocinų. Als Kalinauskok.

Abi pastarosios vietininko rūšys geriau išlikusios įvar
džiuose. Šiaip jos jau keičiamos prielinksninėmis konst
rukcijomis: pašalio esamasis, pvz., Кар [dukterys] par то- 
mų buvo <...>. [Ji] dagi кар pririšta par tuos vaikus; 
pašalio einamasis, pvz., Кар, sako, sudeginsi geležinį ka- 
čėrgų <...>, tadū važiuosim par momų kieman ( = į sve
čius). Ataikit par man su sūriais. Nuvėjo par dukterį. 
Kartais prielinksnine konstrukcija jau pakeičiamas ir vi
daus einamasis vietininkas, pvz., Sėdosi un karietų.

Iš dalies tebeišlaikomas ir III bei V linksniuotės daik
tavardžių senosios vns. kilmininko, naudininko ir dgs. 
vardininko formos, pvz., vns. kilm. dukterės, rudenės, sa- 
sarės, vns. naud. dukterie, näkde, smefde, pinde „kul
nui", rudenie, šlaunie, dgs. vard. duntes, šūnes, žųses, žu
vęs, nors šiuo atveju dažnesnės naujesniosios formos, 
pvz., vns. kilm. avies, dukteriės, sasariės, akmenio, rude
nio, šūnio, vns. naud. dukteriai, säsariai, smefčiai, pieme- 
niuo, šūniuo, vagiuo, dgs. vard. akmenai, undeniai, va
giai, aūsys, šaknys, žiįsys, žuvys.

Pasitaiko ir dgs. įnagininko formų su -mi, pvz., dunci- 
mi, nakcimi, šunimi, žųsimi, nors vyrauja trumposios, pvz., 
duncim, šunim, undenim. Formų su -mi girdėta ir su kitų 
linksniuočių vardažodžiais ir įvardžiais, pvz., pietum!, 
savorni, jum!.

Palyginti gana gausiai, nors ir nenuosekliai, vartojami 
įvardžiuotiniai būdvardžiai, pvz., pirmasai sūnus, mažėsni- 
siai sūnūs, vyresne ja mard, žaloja [karvė], juodo karvė, 
pirmo dziena,- baltosios notrės, žulosios ( = pilkosios) var
nos, jūodasiai bučys ( = mėšlavabalis), medzinie budai 
( = karkvabaliai), bet dažniau: vyresnes sasariės vyras, 
sūnūs vyresnis, anas рас mažutis (=mažasis), [baravy
kas]— рас geras ( = gerasis) grybas,- Jukintonys didziūlės 
ir Jokintonys mažūtės, aštrūtė ( = gailioji) notre, raudo
nas pirnikas ( = varputis), notrės baltos, mėtos šaltos „šalt
mėtės" 5.

5 Tarmėje pastebėtas ir savitas būdvardžių priešdėlis p ra- maždaug 
atitinkantis ik. apy-, po-, pvz., [burokai] trupucį praraudoni. Kiškia- 
baravykis dzidelis auga, prajuoda galva. . . Pražalios bulbos ( = neišvirę 
gerai).
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Asmeninių įvardžių vns. kilmininko formos yra manį 
(~manę), tavį, savį, vns. galininko — man, tau, saū. Sa
vybiniai įvardžiai vartojami arba gimininiai — manas, -a, 
tavas, -a, savas, -ä, arba sutrumpinti — mä, tä, sä.

Kiekiniai skaitvardžiai 11—19 dažnai trumpinami, pvz., 
vienūolka, dzvylka, ... devyniėlka (su minkštu 1), tos gru
pės kelintiniai skaitvardžiai daromi su formantu -likis, -ė, 
pvz., pinkiolikiai, aštuoniol'ikiai metai.

Tarmės veiksmažodžiui labai būdingas nepaprastai gau
sus priesagų -dyti ir -(d)inė(dy)ti vartojimas tokiais atve
jais, kur Ik. ir didžioji dalis tarmių puikiausiai išsiverčia 
be jokių priesagų, pvz., Debesys užeido (=užeina), grau
džia. Ir šarka atlėgdo ( = atlekia) dar. Jį abžubindė ( = ap
švietė) mėnulis. Rūbelis ( = skara), kų užsigėbdo ^apei
siančia), tai didžiulis. [Bitės] tranus ištįzdo (=išvelka), 
sparnus attrdukia (=nutraukia). [Kepurę] un galvos usi- 
dėdo (=užsideda). [Mieste] išvėždo, iššlūodo ( = išveža, 
iššluoja sniegą). [Arklui] skersinaicį undėdo (=įdeda). Кар 
voras unsldizdo (=nusileidžia) cies stalu, sako, svečiai 
bus. Nėr jau tėvo — neacišaūgdo (=neatsiliepia). Sus
tingdo ( = renkasi, susirenka) vyrai isimiegojį. [Raganos] 
pienų atimdo ( = atima). Jau vakaras, sutėmdo (=temsta).

Kaip daugelyje rytų aukštaičių ir rytų dzūkų tarmių, 
Gervėčių tarmėje III asmenuotės es. 1. veiksmažodžiai 
pereina į I asmenuotę, pvz., gydzia „gydo", girdzia „gir
do", minkia „minko", rūkia „rūko", sūdzia „sūdo". Kai 
kurie veiksmažodžiai es. 1. turi kitokį negu Ik. šaknies 
balsį, pvz., laja~lėja „lieja", saja~sėja „sėja", vija 
„veja".

Dažnai numetamos būtojo kartinio laiko III asm. galū
nės, pvz., däu „davė", gulė „gulėjo", apsto „apstojo", ap- 
siklo „apsiklojo", kyšters „'kyšterėjo", nuvažiau „nuva
žiavo", „nešioj „nešiojo", tursj „turėjo", išej „išėjo", pa- 
släj „pasiliejo".

Retas yra būtasis dažninis laikas su formantu -dav-, 
pvz., rėždavo, virdavo.

Busimojo laiko III asm. formos paprastai turi trumpą 
balsį, pvz., darls „darys", išsižės „išsižios", nešios, tekės, 
unkūs „įkąs", žinąs „žinos".

Skirtingos darybos yra busimojo laiko dgs. I ir II asm., 
pvz., I asm. alsim, dėsim, parduosim, susrinksim, žinosim,- 
II asm. alste, būste, ižgėrste, pavėlūoste, pulste, virste.

Salia tariamosios nuosakos vns. I asm. formų su galūne 
-ia, pvz., acigulcia, pakeičia, dažnai vartojamos formos su 
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formantu -k, pvz., būciak, prispjaūciak „prispjaučiau", 
prispinciak. Pasitaiko su -k ir III asm. formų, pvz., pagul- 
dytųk, nors dažniausiai vartojamos formos su numestu -ų, 
pvz., atlalst „atleistų", gert, iškept ir rečiau — su išlaikytu 
-ų, pvz., nebūtų, nerasitampytų.

Dėsningai vartojamas vadinamasis liepiamosios nuosa
kos esamasis laikas. Jo daryba gana marga, pvz., vns. 
II asm.: baldai nebaldai „baidyk nebaidyk", darai, uždarai, 
pamatai „pažiūrėk", pasumdai, raikai, skaitai, suvystai, 
tvaikais, valgai; padedi „padėk", pagiedzi, miegi, sadzi,- 
atilsy „pailsėk", neklegy „nekalbėk"; gulies || gulies „gulk", 
prigūlie, „prigulk", im „imk", ei „eik", apmdu „apmauk^, 
atvež, pamok „pamokyk", nuvažiuo, pajsin „patrumpink", 
paritūo, pastäc (pastatyk), pažiūr, usodzin, sviet „mesk", 
ir važiuoj, dūoj || dūo, „duok"; dgs. II asm.: aiktė „eikite", 
malte „malkite", tverte, unrinkte „įrenkite", nevadinte 
„nevadinkite", susturite, važiūote, išeldaite „išeikite", 
asiringdaite „pasiimkite", pamiegite „pamiegokite", pape
nite.

Vadinamojo liepiamosios nuosakos busimojo laiko vns. 
II as. formos dvejopos, pvz., alk, pasakyk, || imkie, išel- 
kie, negėrkie, nemiikie. Sangrąžinė forma girdėta tik 
gulkis.

Įvairios darybos yra ir leidžiamoji nuosaka, pvz., testa 
būna, testa gyvena, testa vedas greta tenugarūoja, teva
žiuoja, tevaikščio „tevaikščioja", tebū I! tebuv, tedirb, 
tealk, teprašai, teacilsie, testovie.

Bendraties formos dvejopos: su minkštuoju c, pvz., 
ižbraūkc, vėmė „vemti" ir -ie, pvz., gyvėncie, kasele, suk- 
cie, sangrąžinė forma girdėta tik dziaūktis „džiaugtis", 
gulcis, juokeis.

Savitumų pasitaiko ir kirčiuojant veiksmažodžius. Kai 
kurie sangrąžiniai veiksmažodžiai kirčiuojami žodžio gale, 
pvz., es. 1. III asm. barstosi, rungösi, dgs. I asm. prausia
mos II prausiamos, būt. k. 1. III asm. daužės, cikösi || tikos, 
rados, sadosi |Į sadös (vns. I asm. sėdaus), stojos.

Kartais neįprastai sukirčiuojamos priešdėlių veiksma
žodžių formos, pvz., apsiaunu, apšuntu „apšutinu", ašųla 
„užšąla", isigųsci „išsigąsti", negaišti, neskauda, nežiūri 
(III asm.), nūvarksci (es. 1. II asm.), pabūvant, palieka, pris- 
eina, sūveinam, uneinu „įeinu".

Atrodo, taip kirčiuojama dėl analogijos pagal tokius 
priešdėlėtus veiksmažodžius, kurių kirčiuotas priešdėlis 
yra dėsningas.
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IS KALBINIŲ KONTAKTŲ RAIDOS

ALOYZAS VIDUGIRIS

Lietuvos TSR pietryčių ir Baltarusijos TSR šiaurvaka
rių pakraščiai ir gretimos Latvijos TSR, Rusijos TFSR ir 
Lenkijos LR sritys yra tokia teritorija, kurioje daugiausia 
pasireiškia platūs bei intensyvūs baltų-slavų etnolingvis- 
tinių ir kultūrinių kompleksų kontaktai L Todėl pirmiau
sia būtinas lietuvių paribio dialektų frontalus ekspedicinis 
tyrimas. „Praktiškai kalbama apie kai kuriuos salomis iš
likusius lietuvių kalbos dialektus Baltarusijos teritorijoje 
ir ištisinį baltarusių ir lenkų tarminį masyvą pietryčių 
Lietuvoje (Vilniją)" 1 2.

1 Судник T. M. Толстая C. M., Топоров B. H. К характеристике 
южной части балтийско-славянского языкового союза // Советское 
славяноведение.— Москва, 1967.— № 2.— С. 39.

2 Ten pat.— Р. 44.
3 Sąvoka lietuvis čia vartojama ne tautine, o lingvistine prasme 

nusakyti individui su pirmine lietuvių kalba.

Šios teritorijos centrinėje dalyje viena iš kompaktiš
kiausių lietuviškų salų yra Gervėčių apylinkė, kurią su
daro dideli kaimai — Gaigäliai, Galčiūnai, Gėliūnai, Ger
vėčiai (istoriniuose šaltiniuose minimi nuo 1271 m.), Girios, 
Gudininkai, Knystūškės, Miciūnai, Milcėjos, Mockos, Pe
legrinda, Petrikai, Rimdžiūnai ir mažesni—Barauskai, Gi- 
bif(z)dė, Kerplėšinė (sen. Karmäzos), Koliönija, Savičiūnai, 
Užupis, arba Zarečė. Be to, po keletą lietuviškai mokančių 
šeimų ar pavienių asmenų 1970 m. dar buvo tokiuose kai
meliuose, kaip Bagdoniškės, Baraukä, Bėzdenos, Krasaukä, 
Paliauskai, (Paliaukä), Sakūnai. Tiesa, šiuo metu ir dauge
lyje vadinamųjų lietuviškų kaimų, be lietuvių, gyvena 
daugiau ar mažiau baltarusių, lenkų, rusų ir kitų tautybių 
žmonių. Mišrios vedybos, sustiprėjusi migracija, suinten- 
syvėjęs internacionalinis bendravimas, kolektyviniai dar
bai, mokyklos, spauda, radijas gyventojus verčia mokytis 
dažniau vartojamų baltarusių ir rusų kalbų. Todėl, me
tams bėgant, šios kalbos imamos vartoti ne tik visuome
niniame gyvenime, bet greta lietuvių kalbos ir buityje. 
Ypač tai ryšku Gudininkuose, Gaigaliuose ir iš dalies pa
čiuose Gervėčiuose, kur yra apylinkės ir tarybinio ūkio 
centrai, vidurinė mokykla, mechanizatorių kursai, paštas, 
klubas, biblioteka, pusiau stacionarinis kinas ir kitos kul
tūrinės bei administracinės įstaigos.

Baltarusiškai vietos lietuviai3 išmoksta natūraliai: miš
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riose šeimose — iš mažens; mišrių kaimų lietuviškų šeimų 
vaikai baltarusiškai išmoksta iš kitų vaikų, o kur tokio 
kasdienio bendravimo nėra — eidami į mokyklą ir bend
raudami su kitų kaimų baltarusiškai kalbančiais vaikais. 
Paprastai ir patys tėvai ikimokyklinio amžiaus vaikus pra
deda mokyti baltarusiškai ir rusiškai. Anksčiau baltaru
siškai daugelis išmokdavę gerokai vėliau, t. y. tik paūgėję 
arba beveik užaugę. Nemaža ir visai nemokėdavo tos kal
bos. Dar ir dabar kai kurios sėslesnės lietuviškų kaimų 
senos moterėlės menkai temoka baltarusiškai. Nemaža 
vyresniosios kartos žmonių paprastai dar neblogai moka 
ir lenkiškai. Daugelis suslavėjusių lietuvių save mėgsta 
laikyti lenkais. Tačiau jaunimas lenkiškai paprastai (iš
skyrus poterius) nemoka. Lietuvių-baltarusių bilingvizmo 
(dvikalbiškumo) požiūriu dvikalbiai (bilingviai) yra dau
giausia lietuviai, t. y. žmonės su pirmine lietuvių kalba. 
Bilingvių žmonių su pirmine baltarusių kalba pasitaiko 
daug mažiau, tai daugiausia iš seniau į lietuviškus kaimus 
atsikėlę ar užkuriom atėję baltarusiai. Taigi lietuvių-bal
tarusių bilingvizmas čia yra daugiausia vienapusis. Taip 
pat dažnai pasitaiko polilingvizmo (daugiakalbiškumo) at
vejų: lietuvių-baltarusių-rusų arba lietuvių-baltarusių-len- 
kų, rečiau baltarusių-lenkų-lietuvių, lenkų-baltarusių-lie- 
tuvių, baltarusių-lietuvių-rusų.

Pagal pirminės (dažniausiai gimtosios) ir antrinės (vė
liau išmoktosios) kalbos vartojimą žmonės čia yra labai 
įvairių bilingvizmo ir polilingvizmo rūšių ir tipų. Pagrindi
nė gyventojų dauguma priklauso įvairių rūšių mišriajam 
(subordinaciniam) bilingvizmo tipui, kai viena (dažniau
siai gimtoji) kalba mokoma geriau negu kitos, o grynojo 
^koordinacinio) tipo — kai abi ar daugiau kalbų mokama 
vienodai gerai — tėra mažuma. Žinoma, tiksliai suskirstyti 
žmones pagal bilingvizmo ar polilingvizmo tipus ir rūšis 
be specialių sociologinių tyrimų neįmanoma, nes dažnai 
vienos ar kitos kalbos aktyvesnį vartojimą nulemia gyve
namoji vieta, darbas, laikas ir iš dalies žmogaus amžius, 
žodžiu, istorinių, socialinių ir kultūrinių sąlygų visuma.

Toliau nuo Gervėčių apylinkių lietuvių kalba šiuo me
tu niekur nebevartojama, pasitaiko tik pavienių lietuviš
kai mokančių asmenų. Gervėčių sala su pagrindiniu lietu
vių kalbos plotu dabar niekur nebesusisiekia. Artimiau
sios lietuviškos apylinkės nuo Gervėčių yra tik už 60— 
80 km. Tai Strūnaičio, Švenčionių, Kamojų, Adutiškio 
apylinkės. Šioje tarpinėje teritorijoje, kur dabar daugiau- 
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šia vartojama vietinė baltarusių tarmė, kitados kalbėta 
ir lietuviškai. Tai rodo vietovardžiai, pavardės ir kiti ne
tiesioginiai duomenys.

XIX a. pirmojoje pusėje Gervėčių apylinkė dar nebu
vo atsijusi nuo pagrindinio lietuvių kalbos ploto. P. Ke- 
penas, pirmasis apibūdinęs lietuvių kalbos vartojimo plo
tą, to meto Vilniaus apskritį laikė ištisai lietuviška. Tik 
į Breslaujos, Švenčionių (Завилейский-Užnerio) ir Ašme
nos apskritis įėję jau nemaža ir baltarusiškų plotų4.

4 Kennen П. О происхождении, языке и литературе литовских 
народов // Спб.— 1827 —С. 95.

5 Ведомости о костелах и монастырях Виленской епархии, 1827 
// Lietuvos TSR centrinis valstybinis istorijos archyvas.— F. 694.— 
Ар. 1.—Nr. 769.—L. 7.

6 Ten pat.—L. 7.
7 Turska H. O powstaniu polskich obszaröw jęz[ykowych] na 

Wil[ensczyžnie].— Wilno, 1939.— S. 9.

Dar detalesni yra 1827 m. Vilniaus vyskupystės klebo
nų pranešimai apie kalbų vartojimą jų parapijose. Pavyz
džiui, dvi gretimos — Buivydžių ir Bistryčios — parapijos, 
kurios susisiekia su Nemenčinės, Karkažiškių, Kiemėliš- 
kių, Varnionių ir Lavoriškių apylinkėmis, nurodomos dar 
kaip grynai lietuviškos. Tiesa, šalia pastabos, kad visi ir 
visoje parapijoje kalba lietuviškai, Bistryčios klebono dar 
pridėta ,,tik retai kada lenkiškai ar rusiškai“ (turbūt no
rėta pasakyti baltarusiškai)5, o Varnionių parapijoje, 
esančioje tarp Mikailiškių, Gervėčių, Astravo, Lavoriškių 
ir Bistryčios, ,,kalbama pakaitomis rusiškai (baltarusiš
kai.— A. V.), lenkiškai ir lietuviškai". Lietuvių kalbos 
šaka čia ateinanti nuo Kauno ir Kuršo gubernijų 6. Iš to
kio pasakymo reikėtų suprasti žmones buvus trikalbiais. 
Galimas dalykas, kad apylinkė tuomet jau buvo mišri. 
Salia žmonių, kurių pirminė kalba lietuvių, matyt, buvo 
pradėję rastis asmenų, ypač iš jaunesniosios kartos, kurių 
pirminė kalba — baltarusių. Ji buvo patogiausia, nes, mo
kėdami baltarusiškai, žmonės galėjo lengviau suprasti ir 
lenkiškai kalbančius dvasininkus bei dvarininkus, ir rusiš
kai kalbančius valdžios atstovus7. Tačiau pagrindinė gy
ventojų dalis bent namuose dar turėjo kalbėti lietuviškai, 
nes antraip lietuviškai mokančių žmonių iki XX a. pra
džios vargu ar būtų išlikę. Ne vienam Gaigalių, Gėliūnų, 
Miciūnų ir kitų kaimų šiandieninių senelių maždaug iki 
buržuazinės Lenkijos okupacijos metų (1920 m.) yra tekę 
dar lietuviškai kalbėtis su pavieniais Varnionių apylinkės
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Babrauninkų, Slabados, Balninkų, Varnionių, Gribalų, 
Karvelių ir kitų kaimų senukais.

Į Siaurės rytus nuo Varnionių ir Gervėčių esančioje 
Mikailiškių (brus. Мххалхшк!) parapijoje 1827 m. dar 
buvo 26 lietuviški kaimai8.

8 Ведомости. ..— L. 23.
9 Ведомости. . .— L. 3. Gervėčių apylinkė nedaug tepasikeitusi išliko 

iki XIX a. pabaigos (plg.: Anonim. Obszar języka litewskiego w gub. 
Wilenskiej // Materyaly antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne, 
Ak. Um. w Kraköwie.— Krakow, 1898.— T. III.— S. 27—28). Čia kaip 
lietuviški dar minimi Cerniškių, Navasėlių, Ponių, Papiškių, Sakalaičių, 
Zelionkos ir kiti kaimai, kuriuos dabar sunku iš užrašymo nustatyti:

16. Gervėčiai

Gervėčių parapijoje tuo metu nurodyti 24 lietuviški 
kaimai — Gėliūnai, Maliutä, Rimdžiūnai, Ponys (brus. 
Пугов1чы), Kliūčnykai, Jociūnai, Knystūškės, Petrikai, Sa- 
kūnai, Gervėčiai, Gudininkai, Mockos, Gaigaliai, Miciūnai, 
Galčiūnai, Girios, Pelegrinda, Cefniškės, Didžiosios ir Ma
žosios Jokintonys, Zab. (galūnė neįskaityta) ir užusieniai 
(vienkiemiai?) — Papiškės, Bėzdenos, Užupis (Zarečė); 
kaip lenkiškai kalbantys kaimai minimi Sakalaičiai, Šatef- 
nykai (Sätrininkai), Svailionys, Gruodžiai, Voškonys (ra
šoma Waszkuny), Karėiviškės (dažnai sakoma ir Kareivos), 
Rimdžiūnų dvaras, Zaviėlcai (?), Milcėjos (?) — abu pasta
rieji sunkiai įskaitomi9. Tačiau šiuose kaimuose lenkiškai 
kalbėta irgi ne visų, nes gretimų lietuviškų kaimų seni
mas dar ir dabar prisimena lietuviškai mokėjusius kai 
kuriuos senuosius Gruodžių, Kareiviškių, Voškonių ir Sa- 
kalaičių kaimų gyventojus. Be to, jie pasakoja, kad dau
gelis Sakalaičių ir kitų nelietuviškų kaimų gyventojų save 
laikę šlėktomis, labai nemėgę lietuvių kalbos. Dabar na
mie jie kalba baltarusiškai. Galimas dalykas, kad surašy
mo metu ir kai kurių kitų kaimų gyventojai viešose vieto
se stengėsi kalbėti lenkiškai, t. y. baltarusiškai su tam 
tikromis lenkų kalbos priemaišomis, todėl ir buvo užra
šyti kaip lenkiški kaimai.

Apie XIX a. vidurį (1857 m.?) Neries ir jos pakrančių 
tyrinėtojas K. Tiškevičius plaukė nuo upės ištakų žemyn. 
Jis rašo, jog lietuvių kalbą išgirdo tik praplaukęs Ašme
nos upės žiotis, Morkūnų (gervėtiškiai sako Morkohys) 
kaime. Ašmena griežtai skirianti kairiajame jos krante 
esančius lietuviškus kaimus nuo dešiniojo kranto slaviškų
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kaimų. Tiesa, beveik kiekvienas lietuviškų kaimų gyven
tojas suprantąs ir lenkiškai, tačiau lietuvių kalba kaip 
gimtoji jiems labiau patinkanti, ji esanti jų namų kalba, 
kuria čia visi žmonės tarpusavyje šneka. Ir visas kairysis 
Neries krantas nuo Mikailiškių jau esanti „gryna Lietu
va" (,,Litwa wlasciwa"). Tik dešiniajame Neries krante 
toliau į vakarus nusitęsianti rusinu (baltarusių) tarmė 10 11.

Olsziany I ir II (gal Alginionys?), Rudziny (gal Radžiūnai?), Koniecpole, 
Zaczerniszki, Lodzie, Bizduliszki, Kacin, Satijuska, Mamota (Maliuta?), 
Novosiolki.

10 Tyszkiewicz K. H. Wilija i jei brzegi.— Drezno, 1871.— S. 127— 
128, 159.

11 Žr. Jankowski Cz. Powiat Oszmianski.— Petersburg, 1896—1898.— 
T. 1—3. Žr. žemėlapį.

12 Balinski M. i Lipinski T. Starožytna Polska pod względem histo- 
ricznym, geograficznym i statystycznym.— Warszawa, 1846.— T. III.— 
S. 122—123.

13 Ten pat.—P. 251.

Istorikai M. Balinskis ir T. Lipinskis, gerai pažinoję 
Vilniaus apskritį, į kurią tuo metu įėjo ir dalis Gervėčių 
apylinkės, kiti Aluošios ir Ašmenos upių (antra dalis, ki
tapus minėtų upių, įėjo į Ašmenos apskritį H), pažymi, jog 
Vilniaus apskritis gyvenama pačių lietuvių. Lietuvių kal
ba vyraujanti šiaurės pusėje, arba dešiniajame Neries 
krante, o rytinėje apskrities pusėje lietuviški kaimai jau 
maišąsi su kaimais, kuriuose vartojama lenkų-rusų (balta
rusių) kalba. Vis dėlto šios apskrities kaimo žmonės dau
giau kalba lietuviškai negu abiem pastarosiomis kalbo
mis 12. Toliau iš M. Balinskio ir T. Lipinskio aprašymo 
matyti, kad Varnionių, Mikailiškių ir Gervėčių apylinkių 
lietuviški kaimai tiesiogiai susisiekė su lietuviškais plo
tais šiaurinėje Salų parapijos dalyje 13.

Vadinasi, iki XIX a. antrosios pusės (1857 m.) Gervė
čių apylinkių lietuvių tarmė dar susisiekė su pagrindiniu 
lietuvių kalbos plotu ir buvo atvira iš čia sklindančioms 
inovacijoms.

Ašmenos upę lietuvių etnografine riba laikė ir dauge
lis to meto istorikų, kultūros veikėjų, etnografinių atlasų 
sudarytojų, kurie, tiesa, rėmėsi ne vien lietuvių kalbos 
vartojimu, bet ir istorine bei etnografine medžiaga, pa
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vyzdžiui, T. Narbutas 14, A. Kirkoras 15, A. Koreva l6, R. Er- 
kertas 17 ir kt. 18

14 Pagal T. Narbuto pateiktas žinias nubraižytą žemėlapį žr. veik.: 
Werbelis K. Russisch-Litauen, Statistisch-etnographische Betrachtungen.— 
Stuttgart, 1916.

15 Киркор А. Этнографический взгляд на Виленскую губернию 
// Этнографический сборник.— СПб., 1858.— Вып. III.—С. 120—121.

16 Материалы для географии и статистики России. Виленская 
губерния / Сост. А. Корева.— СПб., 1861.

17 Этнографический атлас Западно-русских губерний и соседних 
областей / Сост. Р. Ф. Эркертом.— СПб., 1863; plg. «Vairas».— 
1914.—Nr. 16.—P. 5.

18 Документы, объясняющие историю Западно-Русского края и 
его отношения к России и Польше.— СПб., 1865; Karlowicz J. О 
języku litewskim.— 1875.— S. 250; ,,Vairas".— 1914.— Nr. 16.— P. 7.

19 Žr.: Lietuvos TSR istorija.— V., 1957.— T. I.— P. 64—65. Žemė
lapis; Jakubovskis J. Tautybių santykiai Lietuvoje prieš Liublino uni
ją.— Kaunas, 1921.— P. 3—7. Senoji etnografinė riba ėjusi už Smurgai- 
nių bei šiapus Vileikos, Molodečno ir Lebedevo miestelio (p. 6).

20 Jakubovskis J. Min. veik.— P. 4.

Į rytus nuo šios ribos, t. y. nuo Ašmenos upės, yra 
tik vienas kitas daugiau ar mažiau lietuviškas kaimelis, 
pvz., Bezdanos, Bagdoniškės, Barauskai, Užupis, Krasau- 
ka, Paliauskai, Barauka, Zosiuvkä, Sakūnai (Pūišės vien
kiemis), Petrėliškės ir Petrikai. Didžiausias iš jų ir dabar 
dar lietuvių gyvenamas kaimas yra Petrikai. Apie lietuvių 
kalbos vartojimą kituose rytiniuose rajonuose neturime 
tiesioginių duomenų. Lyginant šios XIX a. vidurio ribos 
skiriamą plotą su ankstesniais XIII—XVI a. lietuvių etno
grafiniais plotais19, galima tik konstatuoti, kur per tą 
laiką pamažu plito baltarusių kalba. Be abejo, slavėj imas 
čia yra gana senas reiškinys. Be to, ši riba nebuvo pasto
vi. Anot J. Jakubovskio, čia susidūrė ir susimaišė dvi 
skirtingos gyventojų dalys, kitados sudariusios Lietuvos 
valstybę — lietuviai ir baltarusiai. Šis susidūrimas ir mai- 
šymasis išeidavo paprastai ne lietuvių naudai. Lietuvių 
etnografinė riba, šimtmečiams slenkant, vis traukėsi, ir 
lietuvių kalba vis užleisdavo vietą baltarusių ir lenkų 
kalbai20.

Žinoma, tai buvo susiję su įvairiomis istorinėmis, poli
tinėmis, ekonominėmis ir kultūrinėmis priežastimis. Lie
tuvių kalbai iškilo ypatinga grėsmė, kai, vis labiau slavė- 
jant bajorijai, dvasininkijai ir inteligentijai, ji nebeteko 
elementariausių teisių viešajame gyvenime. Lenkų kalba, 
virtusi savotiška aukštesniojo luomo kalba, darėsi ir moks
lo, kultūros bei religijos kalba, pamažu iš šių visų sričių 
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stumdama lietuvių kalbą. Pastaroji tapo vien tik beteise 
žemojo luomo („chlopų") namų kalba21. Rytinėse ir pie
tinėse Lietuvos srityse, anksčiau sušlavė jus stambiesiems 
ir vidutiniams feodalams, nenorėjo atsilikti ir smulkieji 
bajorai, šlėktos. Įkandin jų sparčiai sekė miestiečiai ir lais
vieji valstiečiai. Tad į ką reikėjo orientuotis vargšui bau
džiauninkui?

21 Lebedys J. Mikalojus Daukša.— V., 1963.— P. 23, 25; Lukšienė M. 
Lietuvos švietimo istorijos bruožai XIX a. pirmoje pusėje // Pedagogikos 
darbai.— K., 1970.— T. IV.— P. 24—26.

22 Lietuvos TSR istorija.— T. I.— P. 128—130; Prapuolenis K. Lenkų 
apaštalai Lietuvoje.— K., 1938.— P. 204—215; Lietuvių kalbos ir litera
tūros instituto dialektologinių ir toponiminių ekspedicijų medžiaga ir kt.

23 Gedvilą D. Lietuvybė ir katalikybė Vilniaus dijacezijoje // Nau
joji Romuva.— K., 1940.— Nr. 20—21.— P. 289—294; Prapuolenis K- 
Min. veik.— P. 89—98.

24 Gedvilą D. Min. veik.— P. 389—394; Jonikas P. Lietuvių kalba 
ir jos gaivinimas prieš „Aušrą" // Mūsų senovė.— K., 1940.— T. III.— 
Nr. 1.—P. 11.

25 Prapuolenis K. Min. veik.—P. 79—88; Vėbra R. Pravoslavų dva
sininkija ir nacionalinė priespauda Lietuvoje XIX a. antroje pusėje // 
Istorija.— V., 1966.— T. VIII.— P. 76—95.

Vilnijos etniniam formavimuisi bei čia vykusiems stai
giems pasikeitimams didelę reikšmę turėjo šio krašto baž
nytinė organizacija, kurios mecenatai sėdėjo Krokuvoje 
ir Varšuvoje. Be pavienių dvarų ir baudžiauninkų kaimų, 
tiesiog dovanotų lenkų dvasininkams, įvairiose Vilniaus 
apylinkėse bažnyčioms ir vienuolynams priklausė labai 
daug žemių, dažnai — ištisi kaimai (pvz., apie Naująją 
Vilnią ir Mickūnus — Lavoriškių kryptimi, Pavilnį, Kiė- 
nę — Šumsko kryptimi, taip pat pagal didžiuosius kelius 
į Ašmeną, Lydą, Rūdninkus, Trakūs ir kt.)22. Tose žemėse 
drauge su vienuoliais dirbo ir nemaža valstiečių. Turint 
galvoje didžiulę to meto dvasininkų įtaką liaudies ma
sėms ir neretai neigiamą pažiūrą į lietuvių kalbą23, gali
ma įsivaizduoti, su kokiu nuolankumu valstiečiai turėjo 
mokytis lenkų kalbos. Žmonėms pramokus lenkiškai, imta 
naikinti lietuviškas pamaldas, pirmiausia Vilniuje, o pas
kui ir Vilnijos kaimuose 24. О XIX a. Vilniaus vyskupys
tės kapitula ir kunigų seminarija virto atviru lenkinimo 
centru25. Tad galima suprasti, kodėl artimosios Vilniaus 
apylinkės ir sparčiau ėmė slavėti.

Iki tol dėl natūralių kontaktų šlavėjo daugiausia lietu
viškų plotų pakraščiai. Vėliau slavėj imas iš pakraščių 
persimeta į pagrindinį plotą ir dėl nepaprasto asimiliaci
nio agresyvumo tiek lietuvių kalbai, tiek patiems lietu
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viams, kaip tautai, darosi katastrofiškas. Tiesa, dėl tam tik
rų istorinių aplinkybių lietuvių kalba nyko daugiausia tik 
šių dienų Lietuvos TSR pietryčiuose. Todėl dabar čia tu
rime tarpusavyje intensyviai kontaktuojančias baltarusių, 
lenkų ir lietuvių kalbų tarmes. Baltarusių kalba vartoja
ma daugiausia rytinėje Vilniaus ir Šalčininkų rajonų da
lyje, lenkų — į šiaurės vakarus nuo Vilniaus, t. y. apie 
Nemenčinę, Paberžę, Riešę, Maišiagalą. Be to, lenkiškai 
kalba dalis Vilniaus miesto gyventojų. Literatūrinė lenkų 
kalba dabar dėstoma daugiausia tiek lenkiškai, tiek ir bal
tarusiškai kalbančio ploto mokyklose.

Siame krašte dabar vartojamos baltarusių ir lenkų kal
bos irgi skirtingai išplito. Baltarusių kalba čia plito dau
giausia per natūralius kontaktus kaip tiesioginis baltaru
sių kalbos tarmių tęsinys, t. y. kaip teritorinis dialektas 26. 
Tiesa, jai plisti į tą pakraštį padėjo patogi geografinė pa
dėtis ir galbūt kai kurios istorinės tradicijos. Tuo tarpu 
lenkų kalba pradėjo formuotis ir plisti kaip kultūrinis, t. y. 
kaip tam tikras socialinis, dialektas, kurį iš pradžių var
tojo tik viena siaura socialinė grupė — bajorija, neturė
jusi platesnių kontaktų su liaudimi. Tik vėliau iš bajorų 
jos mokėsi žemesnieji luomai — miestiečiai ir valstiečiai. 
Tam prireikė kelių amžių.

26 Веренич В. Л. Польские говоры на территории СССР и зада
чи их изучения // Пытанш мовазнауства методык! выкладання 
моу.— MiHCK, 1965.— С. 199.

Plg. autoriaus straipsnį: Kalbų sąveikos klausimu // Dubingiai.— 
V„ 1971.—P. 235—253.

Lenkų kalbos lietuviai pradėjo mokytis nusprendę, tie
sa, ne be savo globėjų pagalbos, kad ji yra geresnė ir 
naudingesnė už lietuvių. Taigi lenkų kalba tam tikru at
žvilgiu buvo ir lenkėjimo priežastis, ir padarinys. Tuo 
tarpu baltarusėj imas buvo tik lenkėjimo išdava. Baltaru
sių kalba, kaip trečiojo luomo kalba, nepretendavo virsti 
bajorų kalba. Tačiau už lietuvių kalbą ji buvo pranašes
nė, nes, kaip slavų grupės kalba, padėjo žmonėms leng
viau suprasti ir lenkiškai kalbančius dvasininkus bei dvar
ponius, ir rusiškai kalbančius caro valdžios atstovus. To
dėl pačių žmonių akyse ji neretai prilygdavo lenkų kalbai 
kaip tam tikra jos atmaina27. Ji, tokių pat paprastų žmo
nių kalba, nesutiko psichologinių barjerų. Todėl, lietuvių 
kalbos ploto pakraščiuose anksčiau pradėjus lenkėti bajo
rijai ir dvasininkijai, čia anksčiau pradėjo baltarusėti šlėk
tos ir laisvieji valstiečiai (plg. Sakalaičius apie Gervėčius, 
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Surkantus ir Pamedę apie Pelesą ir kitus kaimus), o po jų 
ir baudžiauninkai. Net ir ten, kur XIX a. antrojoje pusėje 
ir XX a. pradžioje įsitvirtino vietinė lenkų tarmė (apie Ne
menčinę, Riešę, Maišiagalą), prie lenkų kalbos vietomis 
buvo prieita per baltarusių kalbą, dažnai net nenutraukus 
saitų su lietuvių kalba: patys tėvai iš mažens kalbėjo lie
tuviškai ir baltarusiškai, o su savo vaikais — jau lietuviš
kai ir lenkiškai arba vien lenkiškai28.

28 Turska H. Min. veik.— P. 9; plg. Lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto dialektologinių ir toponiminių ekspedicijų medžiagą.

29 Balihski M. i Lapinski T. Min. veik.— P. 123 ir kt.; Lietuvos TSR 
istorija.— T. I.— P. 313—314; Dundulienė P. Badas ir maras Lietuvoje 
feodalizmo laikais // Istorija.— V., 1963.— T. IV.— P. 111—116.

30 Księga Metryk chrestnych košciola Lawaryskiego r. 1702 po 1729. 
Šią knygą autorius 1966 m. buvo pasiskolinęs iš Lavoriškių apyl. Ado
maičių k. gyventojo A. Jankovskio (agronomo).

Įvairiose vietose baltarusių kalba plito ne vienu metu. 
Tiesa, pats aktyviausias baltarusėj imas buvo maždaug 
vienalaikis su lenkėjimu. Tačiau baltarusių kalba plito 
ir anksčiau. Ypač rytiniuose pakraščiuose vietomis savo
tiškais pleištais ji skverbėsi gilyn į lietuvių kalbos terito
riją. Tai galėjo būti susiję su gyventojų pasikeitimu ir bal
tarusių imigracija į tas lietuviškas apylinkes, kurių gy
ventojai gerokai praretėjo po XVIII a. karų ir maro bei 
bado epidemijų 29. Atsikėlusios nors ir negausios baltaru
siškai kalbančios šeimos į lenkinamų lietuvių apylinkes, 
be abejo, atliko katalizatoriaus vaidmenį. Pirmiausia tai 
padėjo vietiniams lietuviams išmokti baltarusių kalbą ir 
tapti dvikalbiams. O dvikalbių žmonių rytinėje Vilniaus 
apskrities dalyje jau būta seniai. Tai matyti iš bažnytinių 
archyvų. Antai jau 1702—1729 m. Lavoriškių bažnyčios 
metrikų knygoje vienos lietuvių pavardės slavinamos, ki
tos — rašomos lietuviškai. Galimas dalykas, toks rašymas 
priklausė nuo žmonių, jau mokėjusių kalbėti kuria nors 
slavų kalba ir sugebėjusių savo pavardę suslavinti, pvz., 
Bilucowna, Derainawiciowna, Derwin, Derwiniuwna, Der- 
winowicz, Gudei, Jakszto, Masiun, Sawuliowna, Trakim, 
Wilkiel, Zwirbliowna. O kitos pavardės užrašytos grei
čiausiai irgi pagal tarimą, jau neiškraipytos, pvz.: Awižy- 
nie, Balczunas, Bielonis, Bildzis, Dervinis, Derwiniucia, 
Gayliucia, Grigaycie, Kanapeckucia, Kazulaitis, Kigay- 
luczia, Kiekciucia, Krikštulėnas, Krysztupiunas, Kubilu- 
cia, Kurszis, Maximiuczia, Markūnas, Pawitenas, Pietru- 
cia, Sebickaytis, Saltanosaicia, Sawuluczia, Valūnas, 
Waszkaicie ir kt.30
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Galbūt kai kurie parapijiečiai, diktavę suslavintas savo 
pavardes, lietuviškai jau nebemokėjo, tačiau nėra prie
žasties rašiusįjį metrikus įtarti tyčia vienas pavardes sla
vinus, o kitas palikus lietuviškas.

Metrikų knygos kalbos mokslui yra vertingos daugeliu 
atžvilgių, tačiau vien iš jų spręsti apie kalbų sąveikos 
laipsnį sunku, nes dvikalbių žmonių, ypač ten, kur susi
duria dvi ar daugiau kalbų, visais laikais buvo. Mums 
rūpi nors apytikriai nustatyti, kokiose vietose tas biling- 
vizmas priėjo kritinį momentą ir žmonės iš vienos kalbos 
ėmė pereiti į kitą. Lavoriškių apylinkėje šis lūžis grei
čiausiai vyko apie XIX a. pradžią ar XVIII a. pabaigą, 
nes 1827 m. Vilniaus vyskupystės ,,Žiniose11 rašoma, jog 
čia kalbama rusiškai (baltarusiškai), nors gimtoji kalba 
esanti lietuvių, nes prieš keliolika metų visi kalbėję lie
tuviškai31. Vadinasi, apie Lavoriškes baltarusių kalba įsi
vyravo palyginti neseniai.

31 Ведомости...— L. 1.
32 Ведомости.L. 7, 17, 19, 21.
33 Žr.: Vilnius ir Vilniaus kraštas.— K., 1932.— P. 75—76.
34 Syrokomla W. Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna 

(Do Oszmiany — do Kiernowa — do Kowna).— Wilno, 1860.— T. II.— 
S. 58.

35 Balinski M. i Lipinski T. Min. veik.—P. 213.

Analogiška padėtis, galimas daiktas, buvo ir apie 
Šumską, Rūkainis, Rudaminą ir Tabariškes (sakoma ir la
bo riškės). 1827 m. „Žiniose" čia visur vyraujanti kalba 
nurodyta lenkų32. Tuo tarpu 1857 m., P. Kepeno duome
nimis, surinktais irgi per katalikų dvasininkus, visos šios 
parapijos (taip pat ir Astravo) buvusios lietuviškos33. 
Greičiausiai šie duomenys — ir pirmieji, ir antrieji — yra 
per daug apibendrinti ir abeji savotiškai teisingi. Tose 
apylinkėse, per kurias ėjo labai svarbūs Ašmenos—Vil
niaus ir Smurgainių—Šumsko—Vilniaus keliai, jau galėjo 
būti ir margesnė gyventojų sudėtis, todėl dvikalbiai žmo
nės galėjo daugiausia kalbėti baltarusiškai, ypač viešose 
vietose. Kad taip buvo apie 1860 m., paliudija prie Vil
niaus—Ašmenos kelio gyvenęs rašytojas L. Kondratovičius- 
Sirokomlė. Savo kelionės iš Vilniaus į Ašmeną įspūdžiuose 
jis rašo, jog pakelėse vietomis sutikti žmonės kalba 
lietuviškai, tačiau jaunoji karta lietuvių kalbą pamirštanti: 
čia labiau vyraujanti rusinų-lenkų (baltarusių) kalba34. 
Kaip lietuvių kalba nyksta Medininkų apylinkėse, užsi
mena M. Balinskis ir T. Lipinskis35. Apie 1875 m. po
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Lietuvą važinėjęs Rusų geografų draugijos narys etnogra
fas J. Kuznecovas, rengęs taip pat smulkų lietuvių kalbos 
vartojimo žemėlapį, savo rankraščiuose mini, jog apie 
Tabariškes dar sutinkama lietuviškai kalbančių žmonių36.

36 Rusų geografų draugijos archyvas Leningrade, J. Kuznecovo fon
das 11.— Ap. 2.— Nr. 2 (pluoštas nenumeruotų lapų).

37 Ведомости...— L. 7.
38 Rudaminos apyl. pietiniuose pakraščiuose, taip pat Parudaminio 

ir Jašiūnų apyl. senų lietuviškai mokančių žmonių dar buvo išlikę ir 
XX a. pradžioje. Juos gerai prisimena senieji marijampoliečiai (plg. 
Lietuvių kalbos ir literatūros instituto 1957—1967 m. dialektologinių ir 
toponiminių ekspedicijų medžiagą).

39 Balinski M. i Lipinski T. Min. veik.— P. 251; Ведомости... L. 5; 
Сведения о состоянии сельского хозяйства и промышленности, 
1868—1876 m. Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto bibliotekos 
rankraštynas, A-63, 11154, 11160, 11170. Čia nurodoma, kad lietuviškai 
dar kalbama Griaužiškių, Jūrotiškių ir Bokštų apyl.

40 Balinski M. i Lipinski T. Min. veik.— P. 122.

Toliau į pietus ir pietryčius nuo Turgelių parapijos, 
kurioje 1827 m. vyraujanti kalba nurodyta lietuvių37, yra 
ištisi plotai su dominuojančia lietuvių kalba. Prie Vilniaus 
ši riba prasideda maždaug tarp Rudaminos ir Pärudami- 
nio38, eina į šiaurryčius nuo Turgelių pro Tabariškes, tarp 
Ašmenos ir Graužiškių, nuo čia suka į pietus, o iš šiaurės 
rytų apima Jūrotiškes ir Lazūnus39.

Vadinasi, šios ribos pietryčiuose ir rytuose bei šiaurės 
rytuose (čia ji eina maždaug pro Salas, Šumską, Kienę, 
Lavoriškes, toliau iš šiaurryčių ir šiaurės apima Mickūnus 
su Naująja Vilnia, Vilnių bei pietines Vilniaus apylin
kes40) ir yra ankstesnio slavėjimo zona. Galimas dalykas, 
jog kaip tik čia aktyviausiai pasireiškė minėti slavėjimo 
veiksniai, spartinę lietuvių kalbos asimiliavimąsi. Parapijų 
ir dvarų centruose atsiradusios slaviškos salelės, žinoma, 
ne be Vilniaus miesto įtakos, tolydžio plito viena su kita 
susijungdamos ir tartum bangos užliedamos vis naujus 
lietuvių kaimus. Rytinėse apylinkėse įsigalėti baltarusių 
kalbai daugiau įtakos turėjo Vilnius, o ne kaimynystė su 
baltarusiais — apie Vilnių anksčiau susidarė platesnė sla
viška teritorija negu apie Medininkus. Tai akivaizdžiai 
liudija ir šių dienų lietuvių kalbos vartojimo žemėlapis. 
Iš esmės aktyviausia slavėjimo banga čia persirito iki 
XIX a. antrosios pusės. Šis procesas daugelyje vietų su
aktyvėjo XIX a. pradžioje ir Kosciuškos sukilimo (1794 m.) 
metu, tačiau vietomis jis galėjo prasidėti ir anksčiau. Tie
sa, daugiau ar mažiau lietuviškų kaimų ar pavienių šeimų 
ir šiame plote dar išliko iki XIX a. pabaigos ir net XX a. 
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pradžios41, t. y. maždaug iki to laiko, iki kurio gyvavo 
ir šių dienų lietuviškų salų — Gervėčių, Lazūnų ir iš da
lies Dieveniškių — pagrindiniai tiltai, jungę jas su pagrin
diniais lietuvių kalbos plotais.

41 1966 m. dialektologinės ir toponiminės ekspedicijos metu apie 
Lavoriškes, Šumską, Kienę, Naująją Vilnią buvo rasta žmonių, prisime
nančių savo tėvus ar senelius, kalbėjusius lietuviškai. Nemiėškos k. 
valstietis J. Urbonavičius (vadinamas dar Urbonu), gim. 1880 m. Mie- 
žiūnų k., dar ir pats šiek tiek mokėjo lietuviškai.

42 Lietuvių padėjimas Vilniaus vyskupijoje // Viltis.— 1908.— 
Nr. 115, 116, 125.

43 Viltis.— 1908.—Nr. 117, 118, 125.
44 Vilnius ir Vilniaus kraštas.— P. 76—77.

1908 m. Vilniaus laikraštis ,,Viltis" praneša, kad Bui
vydžių apylinkėje dar yra apie ketvirtadalį, Varnionių ir 
Mikailiškių — apie trečdalį, o Gervėčių — tris ketvirtada
lius lietuviškai kalbančių ar mokančių žmonių42. Iš to pa
ties laikraščio matyti, kad lietuviškai mokančių tuo metu 
dar buvo ir apie Lipniškes, Subätninkus, Geranäinis, Dū
das, netoli Lazūnų, Trakeliuose, Kauleliškėse, Kliukščio- 
nysė ir kitur 43, kur ir dabar dar yra lietuviškai kalbančių 
žmonių.

Taip pat anksčiau slavų kalbos ėmė įsigalėti ir deši
niajame Neries krante maždaug tarp Svyrių (sakoma ir 
Svierių) ir Kiemeliškių, taip pat palietė Karkažiškių, 
Kliukščionių, Lentupio, Kamojų ir Pastovių apylinkes. 
Tiesa, 1857 m. P. Kepenas Lentupio ir Kamojų parapijas 
nurodo kaip lietuviškas, o Kiemeliškių ir Kliukščionių 
(pastarojoje dar ir dabar yra lietuviškai mokančių) -— 
,,lietuvių kilmės", Pastovių — kaip mišrią (lietuvių ir len
kų), tik nenurodyta, kokia yra Svyrių parapija44. Apie 
šio ruožo slavėj imo eigą trūksta smulkesnių duomenų. 
Galima manyti, jog slavų kalbai čia įsigalėti turėjo reikš
mės Neries upė, kuria ėjo svarbus prekybos su Baltaru
sijos žemėmis kelias, todėl ir pakrančių gyventojų sudė
tis galėjo greičiau kisti.

Iš šios trumpos ir dar daug kur tikslintinos apžvalgos 
nors apytikriai jau dabar galime išskirti du anksčiau ir 
du vėliau suslavėjusius lietuvių kalbos plotus. Į šiuos 
plotus įeina ir Gervėčių, Lazūnų, taip pat ir kitos gerokai 
didesnės (pvz., apie Breslaują, Apsą, Varenavą, Rodūnią, 
Pelesą ir kt.) apylinkės, kurios nepriklauso Lietuvos TSR 
teritorijai, bet kur dar yra išlikusių lietuviškai kalbančių 
žmonių.
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Kyla klausimas, kodėl tose apylinkėse slavų kalbos įsi
galėjo tokiu nevienodu laiku. Žinoma, tai priklausė nuo 
viso komplekso istorinių, politinių, ekonominių ir kultū
rinių sąlygų, bendrų visam tam kraštui, ir nuo siauresnių, 
individualesnių veiksnių, būdingų tik tam tikroms apylin
kėms. Daugelio priežasčių ir sąlygų dabar jau nebegalime 
susekti. Antai Gervėčių apylinkė. Patikimiausias čia yra 
pačių vietos žmonių aiškinimas, perduodamas jau per 
kelias kartas. Gervėčių dvaro savininkas (senelis) labai 
griežtai draudęs savo baudžiauninkams bet kaip bendrau
ti, o tuo labiau giminiuotis su kitų dvarų žmonėmis. Ir 
tai jis skelbdavęs per Gervėčių parapijos kunigus. Žino
ma, vargu jis tai darė kultūriniais sumetimais. Vėliau to 
dvarininko sūnus, nors ir labai nekentęs lietuvių kalbos, 
nebepajėgė jos išguiti. Pati didžiausia slavėjimo banga 
jau buvo persiritusi. Atėjo laikai, pažadinę nacionalinio 
sąmoningumo daigus. Tokiu būdu iki mūsų dienų išliko 
ši visokeriopai įdomi lietuvių kalbos sala, apsupta balta
rusių kalbos.

Apie Gervėčių apylinkės lietuvių skaičiaus kitimą ga
lima spręsti tik iš negausių ir gana apytikrių duomenų. 
Anonimo pateiktais skaičiavimais, XIX a. pabaigoje apie 
Gervėčius lietuviais užsirašė 3480 žmonių45. 1908 m. Ger
vėčių parapijoje buvo 7636 gyventojai, lietuviai sudarė 
tris ketvirtadalius 46. Išeitų, kad lietuviškai kalbančių tuo 
metu čia buvo apie 5700 žmonių.

45 Anonim. Obszar języka litewskiego w gubernii Wilenskiej // 
Materyaty antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne.— Krakow, 
1898.—T. 3.—S. 13.

46 Lietuvių padėjimas Vilniaus vyskupijoje // Viltis.— 1908.— 
Nr. 115(150).

Lietuvių skaičiaus išaugimą veikiausiai reikia aiškinti 
Gervėčių apylinkes tuo metu pasiekusia lietuvių tautinio 
sąjūdžio banga. Lietuvių tautinę savimonę žadino čia 
dirbę pažangūs inteligentai. Ir dabar gervėtiškiai šiltai 
prisimena vargonininku dirbusį Miką Petrauską ir ne kar
tą čia dainavusį jo brolį Kiprą.

Gretimos Varnionių ir Mikailiškių apylinkės tada jau 
baigė slavėti. Nors lietuviškai mokančių dar buvo pri
skaičiuojama iki trečdalio visų gyventojų, tačiau iš es
mės tai buvo vyresniosios kartos atstovai. Buivydžių apy
linkėje jų buvo likę tik apie ketvirtadalis. Per pirmąjį 
XX a. ketvirtį visai nustota lietuviškai kalbėti ir į pietus 
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nuo Gervėčių apylinkės: apie Sniegionis, Jokintonis, Sa
las ir kt.

Buržuazinei Lenkijai okupavus Vilniaus kraštą, lietu
vių kalba čia išliko tik apie Gervėčius. 1928—1933 m. 
lietuviškai čia dar kalbėjo apie 3000—3500 vietos gyven
tojų 47. Sis skaičius sparčiau pradėjo mažėti pokario me
tais, kai dalis gyventojų, ypač jaunimas, metę žemės ūkį, 
patraukė į mokslus arba prie kitų darbų ir pradėjo kurtis 
miestuose. Nemaža jų dalis apsigyveno Lietuvoje, o ypač 
Vilniuje. 1985 m. Gervėčių apylinkės Tarybos duomeni
mis, 17 kaimų ir 1 vienkiemyje lietuviais buvo užsirašę 
1320 asmenų48. Visame Astravo rajone 1987 m. lietuvių 
buvo 1655 žmonės. Iš jų 1448 asmenų gimtoji kalba buvo 
lietuvių, 172 — baltarusių ir 35 — rusų49.

47 Chominski O. Mapa obszaru językowego litewskiego w Rrzeczy- 
pospolitej polskiej 1928—1933.— Warszawa.

48 Romaneiuk A. Lietuvių kalbos funkcionavimas Gervėčių apylin
kėse // Jaunųjų filologų darbai.— V., 1986.— P. 241.

49 Ačiū K. Garšvai, suteikusiam šias žinias.
50 Lukšienė M. Min. veik.— P. 24.
51 Martinkėnas V. Vilniaus krašto lietuviškos pradžios mokyklos ir 

skaityklos 1919—1939 metais // Medžiaga mokyklų istorijai (Mašinraš
tis).— V., 1970. Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Centrinės bibliotekos 
Rankraščių skyrius.— F. 284—2.

,,Vakarinėse gubernijose yra bendras polinkis moky
tis— tai išskirtinis to krašto pobūdis",— rašė vienas caro 
pareigūnas 50. Iš tiesų gervėtiškiai troško šviestis. Daugu
mas jų iš seno buvo raštingi. Ypač daug ryžto parodė 
tarpukario metais, kai šis kraštas atvirai buvo pradėtas 
lenkinti. Nenorėdami savo vaikų leisti į lenkiškas mokyk
las ir nepaisydami įvairių pabaudų bei areštų, vietos 
gyventojai steigė privačias lietuviškas mokyklas. Nuo 
1921—1924 m. iki 1928—1932 m. čia veikė 12 privačių 
lietuviškų pradžios mokyklų Gaigalių, Galčiūnų, Gėliūnų, 
Gervėčių, Girių, Gudininkų, Knystuškių, Miciūnų, Mockų, 
Pelegrindos, Petrikų ir Rimdžiūnų kaimuose. Kai lietuviš
kos mokyklos buvo uždarytos ir vaikai nuvaryti į lenkiš
kas mokyklas, nuo 1931—1932 m. iki uždraudimo 1936 m. 
čia dar veikė lietuviškos skaityklos51.

1939 m., kai Astravo rajonas buvo atiduotas Baltaru
sijos TSR, visur buvo atidarytos baltarusiškos mokyklos. 
Tik po ilgų prašymų 1957 m. Gervėčių vidurinėje, Girių 
aštuonmetėje, Rimdžiūnų ir Gėliūnų (pastaroji dėl mokinių 
stokos 1972 m. visai uždaryta) pradžios mokyklose buvo 
leista dėstyti rusų kalba ir dukart per savaitę leistos gim
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tosios kalbos (pasirinktinai — lietuvių ar baltarusių) pa
mokos.

Šiandien Gervėčių apylinkė mokslui yra ne šiaip sau 
lietuvių kalbos sala. Visa, kas rytinėje lietuvių kalbos 
ploto dalyje per ilgus amžius susiformavo ir dėl feodali
nio uždarumo bei menkų bendravimo saitų išliko nutrū
kus tiesioginiams ryšiams su pagrindiniu lietuvių kalbos 
plotu, Gervėčių tarmėje tarsi užsikonservavo. Dėl to čia 
galima rasti labai archaiškų morfologijos, leksikos ir sin
taksės dalykų, svarbių kalbos istorijai, istorinei dialekto
logijai, baltų etimologijai ir t. t., kurių dažnai jau seniai 
nebėra kitose tarmėse.

Antra vertus, specifinės izoliacijos sąlygos ir glaudūs 
kontaktai su slavų (ypač baltarusių, mažiau lenkų ir ru
sų) kalbomis sudarė palankias sąlygas šioms kalboms 
skverbtis į lietuvių kalbą. Todėl čia labai gerai galima 
stebėti ir tirti visų šių kalbų kontaktų ir sąveikų rezulta
tus, nustatyti, kurie kalbos reiškiniai yra paslankesni ir 
kurie atsparesni. Čia taip pat galima išsiaiškinti, koks 
tokių izoliuotų vienos kalbos salelių poveikis jas supan
čiai kitai kalbai, be to, koks kalbinis imunitetas, ir kitus 
klausimus. Taigi tokių izoliuotų tarmių tyrimai yra svarbūs 
tiek baltistikai, tiek slavistikai, tiek bendrajai kalbotyrai.

Gervėčių tarmė turi dar vieną labai svarbią ypatybę — 
gyvybingumą. Tuo ji skiriasi nuo vadinamųjų mirštančių 
lietuvių kalbos salų, tokių kaip Zietela arba Lazūnai. 
Tiek vyresnioji, tiek jaunesnioji gervėtiškių karta nėra 
abejinga kultūriniam savo aplinkos gyvenimui, todėl jie 
neatsilieka nuo visos liaudies pažangos. Dalyvaudami vie
tos gamybinėje ir kultūrinėje veikloje kartu su baltaru
siais, jie seka Lietuvos TSR kultūrinį gyvenimą ir palaiko 
su juo artimus ryšius, skaito spaudą, klausosi radijo, žiūri 
televizijos laidas. Todėl čia palyginti stipri ir lietuvių 
literatūrinės kalbos įtaka. Taigi susidaro įdomi ne tik 
kelių kalbų, bet ir vienos kalbos įvairių lygmenų kalbinių 
reiškinių koegzistavimo ir sąveikų situacija.

Lietuvių kalbos ploto pakraščiai, išlikę kaip salos ar 
pusiasaliai, dėl savo geografinio izoliuotumo teikiantys 
įvairių tyrinėjimo galimybių, palyginti anksti atkreipė 
mokslininkų akis.

Bene pirmasis dar XIX a. pabaigoje Gervėčius aplan
kęs mokslininkas buvo tuometinis Peterburgo universiteto 
privatdocentas, Vilniaus krašto tarmių tyrinėjimo pradi
ninkas, etnografas Eduardas Volteris. Jis čia tarmiškai 
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užrašė ir vėliau paskelbė 11 lietuviškų dainų52. Manoma, 
jog čia yra lankęsis ir rinkęs duomenis savo baltistikos 
tyrimams didysis latvių kalbininkas prof. Janis Endzely
nas. Kurį laiką čia yra gyvenęs, tyręs tarmę ir rinkęs 
leksiką prof. Jurgis Gerulis (Georg Gerullis), tačiau jo 
užrašyti duomenys neišliko.

52 Вольтер Э. Литовская хрестоматия.— СПб., 1904.— Вып. 2.— 
С. 386—402.

53 Атитпаа Р. Litauische mundartliche Texte aus der Wilnaer Ge
gend mit grammatischen Anmerkungen.— Dorpat, 1931.

54 Fraenkel E. Der Stand der Erforschung des im Wilnagebiete ges
prochenen Litauischen //Baltico-slavica.— Wilno, 1936.— Bd. II.— S. 14— 
107; Apie Vilniaus krašto lietuviškų tarmių ypatybes. Reti slavų žo
džiai ir konstrukcijos šiose tarmėse // Lietuvių tauta.— V., 1935.— 
T. V.— P. 257—262.

Labai vertingi yra estų kalbininko, buvusio Lundo uni
versiteto (Švedijoje) profesoriaus Peterio Arumos tarmiš
kai užrašyti ir sukirčiuoti Gervėčių tarmės tekstai su gra
matiniais paaiškinimais 53.

Gervėčių tarmės duomenimis savo darbuose neretai 
remiasi ir vokiečių kalbininkas Ernstas Frenkelis (Ernst 
Fraenkel). Jis yra parašęs gana išsamią monografiją apie 
Vilniaus krašto tarmes54. E. Frenkelis specialiai lankėsi 
Vilniuje, tačiau nėra žinių, ar pats yra buvęs Gervėčių 
apylinkėse.

Lietuvių kalbininkams ši tarmė pasidarė prieinama tik 
Tarybų valdžios metais. Daug kartų čia buvo atvykęs 
rinkti ir tikrinti tarmės žodžių ir vietovardžių profesorius 
Juozas Balčikonis.

Pirmąją dialektologinę ekspediciją į Gervėčius 1952 m. 
suorganizavo vienas iš pagrindinių lietuvių kalbos atlaso 
pradininkų Juozas Senkus. Tuo metu ir kiek vėliau kal
binę medžiagą čia rinko kalbininkai Z. Zinkevičius, 
V. Grinaveckis, A. Laigonaitė, J. Kardelytė, J. Paulaus
kas ir kt. J. Paulauskas su tautosakininku J. Dovydaičiu 
taip pat dalyvavo 1956 m. čia vykusioje kompleksinėje 
Maskvos ir Pabaltijo etnografų, antropologų ir filologų 
ekspedicijoje.

1970 m. čia lankėsi net dvi ekspedicijos: Lietuvių kal
bos ir literatūros instituto tautosakininkų bei kalbininkų 
ir kompleksinė kraštotyrininkų kartu su Baltarusijos moks
lininkais. Kalbinius duomenis rinko K. Eigminas, O. Ba- 
liukaitė-Kosienė, A. Jonaitytė, J. Lipskienė, A. Pakerys, 
M. Razmukaitė, A. Vanagas, A. Vidugiris, o tautosaką — 
K. Aleksynas, K. Grigas, B. Kerbelytė, V. Misevičienė, 

253



L. Sauka, N. Vėlius ir kt. Su baltarusių kalbininkais čia 
lankėsi ir mūsų dialektologė E. Grinaveckienė.

Iš išspausdintų darbų vertingiausias yra J. Kardelytės 
monografija „Gervėčių tarmė. Fonetika ir morfologija" 
(V., 1975). Straipsnių apie Gervėčių tarmę yra paskelbę 
arba parengę spaudai K. Eigminas, E. Grinaveckienė, 
A. Jonaitytė, J. Lipskienė, V. Maciejauskienė, M. Razmu
kaitė, A. Romančiuk, A. Vidugiris ir kt. Pastaruoju metu 
darbą apie Gervėčių apylinkės lietuvių tarmę ir jos sąsają 
su slavų kalbomis, ypač su vietos baltarusių tarme rašo 
gervėtiškė A. Romančiuk. Darbo vadovas yra žinomas 
lietuvių-baltarusių paribio tarmių tyrėjas V. Cekmonas, 
1986 m. čia suorganizavęs universiteto studentų ekspedi
ciją. Čia suka ir kitų lietuvių kalbos pakraščių tarmių 
tyrėjų keliai, pvz., K. Garšvos, L. Grumadienės ir kt.

Gervėčių tarmę ir jos saitus su slavų kalbomis yra ne
maža tyrusios ir Maskvos baltistės T. Sudnik, L. Nevskaja 
ir kt.

LEKSINE ADAPTACIJA KONTAKTUOJANČIOSE 
KALBOSE 1

1 Straipsnį išvertė Aldona J Onaitytė.

LIDIJA NEVSKAJA

Gervėčių kalbinei situacijai susidaryti daug reikšmės 
turėjo šios vietovės geografinė padėtis: čia nuo senų lai
kų pastovūs lietuvių ir slavų kalbų kontaktai.

Šio straipsnio tikslas — aptarti kai kuriuos ekspedici
jos metu tiesiogiai stebėtus dabartinės trijų kalbų 
leksinių sistemų sąveikos aspektus ir atskleisti pasisko
linto žodžio leksinio adaptavimosi mechanizmą. Sinchro- 
nijos ir diachronijos santykis šiuo atveju yra toks, kad 
dabartinių kalbinių kontaktų tyrimo išvadas galima ekst
rapoliuoti ir chronologiškai ankstesniems kalbiniams pro
cesams.

Vienos tarmės leksinę ir semantinę interferenciją tiks
linga nagrinėti pasirinkus uždarą vienos temos žodžių 
grupę. Taip galima išsiaiškinti, kaip toje žodžių grupėje 
viena kitą veikia visos tarmėje kontaktuojančios kalbos, 
lengviau susidaryti įvairių kalbinių kontaktų ir tų kontak
tų rezultatų vaizdą.
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Tokia leksine-semantine grupe buvo pasirinkti geogra
finiai terminai2, mūsų manymu, nepaprastai svarbus kal
bos leksinės sistemos fragmentas grynai lingvistiniu po
žiūriu ir drauge turintis nepaprastai didelę reikšmę spren
džiant ekstralingvistinius, netgi etnogenezės klausimus3.

2 Plačiau žr. Невская Л. Г. О лексическом и семантическом взаи
модействии литовского и славянских языков (на материале геогра
фической апеллятивной терминологии) // Советское славяноведе
ние.—1972.—№ 1.—С. 90—104.

3 Geografiniai terminai yra skoliniams ypač laidi leksinė grupė. 
Nustatyta, kad beveik iš tūkstančio slavų kalbų baltizmų didžiausią 
grupę sudaro geografinio reljefo pavadinimai (daugiau kaip 80 žodžių) 
(žr. Лаучюте Ю. Лексические балтизмы в славянских языках // 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук.— Л., 1971.—С. 13).

Lietuvių, baltarusių ir lenkų kalbos kontaktuoja Ger
vėčių apylinkėse jau nuo seno, ir tie kontaktai yra inten
syvūs. Tai ir nulėmė tendenciją kurtis bendrą žodyną. 
Mūsų nagrinėjamoje žodžių grupėje, apimančioje 115 lie
tuviškų, baltarusiškų ir lenkiškų leksemų — geografinių 
pavadinimų, 12 žodžių sudaro vadinamąjį pagrindinį bran
duolį, t. y. kiekvienoje kalboje pasikartojančius viene
tus. Jie sudaro 10,5 proc. visų šios grupės leksemų. Čia 
pateikiamos leksemos:
liet. brus. lenk.
kur(,jonas —kurgän— kurgän nedidelis pakilimas baloje, 

kupstas, kemsas
gruodas — grūda — grūda sušalęs žemės grumstas
skala — skala — skala status, griūvantis krantas
raistas —r6ist(a) —roist(a) miško bala
krinyčia — krwnica— krwnica liūno akis, duobė vande

nyje, upės dugne
greblias — grėblia — grėblia kelias per balą
sožalka —sažalka—sažalka dirbtinis tvenkinys, duobė, 

pilna nuo potvynio likusio 
\ vandens

vbispa —vbispa —vwspa žole apžėlusi miško aikš
telė,

rūčius —ručėj —rūčej upelis
bukta — bukta — bukta gili vieta upėje
ir kai kurios kitos.

O pridėjus dar į šią grupę įeinančius 8 vertinius, bend
rasis leksinis fondas išauga iki 17,4 proc. visų čia užra
šytų geografinių pavadinimų.
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Pagrindinį branduolį sudaro etimologiškai daugiausia 
slaviškos leksemos. Toks santykis atspindi ir procesus, 
vykstančius kituose kalbiniuose lygmenyse, kur slaviški 
elementai taip pat niveliuoja lietuviškuosius4.

4 Судник T. И., Толстая C. M., Топоров B. H. К характеристике 
южной части балтийско-славянского языкового союза // Советское 
славяноведение.— 1967.— № 2.

5 Bus remiamasi ne tiktai geografiniais terminais, bet ir kitomis 
ekspedicijos metu užrašytomis leksemomis.

Lyginant Gervėčių apylinkių kalbas vieną su kita pa
porini, išryškėja šiek tiek didesnis lietuvių kalbos vaid
muo bendrajame lietuvių ir baltarusių žodyne, į kurį, be 
pagrindinio branduolio leksemų, įeina dar ir šios:

atväjus — atvoj

liet.
kupina

brus.
— kupina

krosnis — krušnia
gruptas - grupt(bi)
pūščia — pūšča
kūne — кипа
rūdzymas — rudzimas

šaltinis — šaltin
kaliūva — kaliuga
kūdra — kūdra

nedidelis pakilimas pievo
je, kemsas, kupstas 
akmenų krūva, krosnis 
žemės grumstas
vieta, kur niekas neauga 
liūnas
bala su rudu vandeniu, rū
dyne
versmė, šaltinis
kelio duobė
baloje augantis tankus 
miškas
vandens verpetas, sūkurys.

Bendrasis lietuvių ir lenkų žodyno sluoksnis neišeina 
iš trijų kalbų pagrindinio branduolio.

Aukščiau pateikti faktai yra pakankamai gausūs, ir 
remiantis jais galima daryti kai kurias išvadas apie sko
lintos leksikos perėmimo mechanizmą 5.

Pirmiausia pažymėtini ,,grynojo" skolinimosi atvejai, 
kai žodis jį pasiskolinusioje kalboje nepasikeičia nei fo
netiškai, nei morfologiškai. Tokio skolinimosi pavyzdys
lietuvių kalboje yra slavizmai vbispa, kupina (beje, ir ne
reikalingi specialaus fonetinio ar morfologinio perdirbi
mo, nes visai atitinka lietuvių kalbos sandarą), o balta
rusių kalboje — lituanizmas rudzimas.

Tačiau tokių atvejų reta, nes skolinantis naujas žodis 
yra adaptuojamas, t. y. fonetiškai ir morfologiškai pritai
komas tai kalbai, kuri jį skolinasi. Skolinimosi reguliavi
mas ir kontaktų ilgumas sukūrė tikslų tokio prisitaikymo
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mechanizmą, kuris savo ruožtu palengvina perėjimą iš 
vienos kalbos į kitą ir praktiškai kiekvieną žodį padaro 
galimą skolintis. Čia turima galvoje dėsningi fonetiniai 
perkodavimai, tokio tipo kaip liet, a — brus. o, veikiantys 
nepriklausomai nuo skolinimosi krypties (liet, baras'— 
brus. bor „šilas, pušynas", liet, dirvonas — brus. dirvdn), 
liet, k — brus. h (viköras— vihor „viesulas, sūkurys, vėjo 
gūsis") arba slav. g perteikimas liet, v (liet, kaliüvä— 
brus. kaliūga „kelio duobė").

Morfologinio perkodavimo mechanizmas nėra absoliu
tus. Greta visai dėsningų atitikmenų, pvz.:
liet. brus.
gruptas — grupt
atväjus — atvoj
šaltinis — šaltin
žvyras — žvir
kūne — кипа
prato line — protdlina
kelmai — kialmbi
brazdai — brazdu

žvirgždas, akmenukai

miško laukymė, trakas 
kelmai, kelmynė 
tarkuotos daržovės,

pasitaiko, kad skolinantis pažeidžiami giminės perteikimo 
dėsniai, pvz., brus. dumblą, tuo tarpu liet, dumblas „žemi 
neprieinami dumblėti krantai; purvas, dumblas", liet. 
grėblias — brus. grėblio, brus. maurd — liet, mauras, liet. 
patapo — slav. potop „tvanas, potvynis", arba skolinto 
žodžio giminė suvokiama specifiškai, pvz., liet, pulias, 
tuo tarpu slav. ры1ь.

Griežtas morfologinio perkodavimo mechanizmas nu
stato vienareikšmių atitikmenų santykį tarp tokių porų, 
kaip: liet, kdpčius— brus. kapėc „daržovių kaupas, rū
sys", liet, ručius— brus. ručėj — lenk, rūčaj.

Tendencija susikurti bendrą kalbinės medžiagos fondą 
reiškiasi ir žodžių daryboje, kur išskiriami bendri arba 
lengvai susiejami darybiniai formantai. Plg. liet, kriny- 
čia — brus. ir lenk, krbinica „liūno akis", liet, kapany- 
čia — lenk, kopanica „dirbtinis tvenkinys".

Galbūt ryškiausia ir labiausiai įsidėmėtina tokioje kal
bų sąveikoje (kada jomis kalbą žmonės nuolat bendrauja) 
yra tai, kad nepaprastai plinta vertiniai. Darantis daug 
vertinių, susiformuoja tendencija unifikuoti kontaktuo
jančių ir viena kitą veikiančių kalbų žodžių darybos struk-
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turą6. Tada nustatomi vienareikšmiai darybinių elementų 
atitikmenys, ir — tolesniame etape — darybinės priemonės 
jau integruojamos.

Tokių darybinių vertinių radimosi procesui būdinga ne 
tiek tai, kad viena kalba pasisavina kitos kalbos žodžio 
darybinę struktūrą, išsiversdama tą žodį pagal jį sudaran
čius morfologinius elementus atitinkamomis savomis da
rybinėmis priemonėmis, kiek tai, kad sukuriama panaši 
žodžio struktūra ir jau nebegalima nurodyti vertinių su
sidarymo proceso krypties. Taip atsiranda tokios poros, 
kaip liet, saus-uma— brus. suš-unia „sausa vieta, sausu
ma, sausra", liet, deg-uma— brus. gariač-binia „saulės 
atokaita, įsaulis, vieta saulėkaitoje" ir pan.; nustatomas 
griežtas priesagų atitikimo mechanizmas: liet.— urna, o 
brus. ir lenk.— binia. Tolesniame kalbų sąveikos etape 
darybiniai elementai jau gali būti apibendrinami: šalia 
brus. makr-binia atsiranda liet, šlap-ynė „šlapia, balota 
vieta“ ir tokio tipo liet.-slav. formos kaip bbistruma „upės 
sraunuma". Tokių, anot Veinreicho, „hibridinių" darinių, 
pusiau vertinių, iš dalies sudarytų iš savos, iš dalies — 
iš skolintos medžiagos, būna ne tik vardažodžių, bet ir 
veiksmažodžių, plg., pvz., retavätb „retinti daigus".

Iš abipusių vertinių suformuotų priešdėlių atitikmenų 
(be sudėtingus tarpusavio santykius turinčių liet, pa-, o 
slav. po-, plg. aprašomosios tarmės liet, padugne — brus. 
padenki „nuosėdos, padugnės") produktyviausias yra liet. 
iš- siejimas su slav. vu-: išdegimas — vbtgarišča ir liet. 
už- su slav. za-: užlenkimas — zakrutovina.

Kalbų sąveikos nulemti konvergentiniai procesai ap
rėpia ir semantiką. Plačiau nenagrinėdami sudėtingo klau
simo — panašių semantikos bruožų plėtotės Gervėčių apy
linkių lietuvių ir slavų kalbose,— paminėsime tiktai du 
jų sutapimo atvejus.

Semantinei leksemų liet, kraštas, brus. bėrag ir lenk. 
brzeg charakteristikai esminga tai, kad visos jos čia reiš-

6 Konvergentiniams procesams, kuriems būdinga panašių bruožų 
plėtotė, šiuo atveju padeda pats lietuvių ir baltarusių kalbų struktūros 
panašumas ir vienodas daugelio pavadinimų darybos motyvavimas. 
Plg., pvz., tokias poras kaip:

skynimas.

liet. brus.
lyguma raunina lyguma
tankynė guščar tankus miškas
išdegimas vbtgarišča miško išdaga
iškirtimas paseka miško iškarta,
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kia ne tiktai „krantas", bet ir „pakraštys"—miško, au
deklo, lysvės, indo ir 1.1.

Ir lietuviškas, ir baltarusiškas upės vagos pavadinimas 
susijęs su „vaga": leksemos vaga ir barazna (-da) sinkre
tiškai jungia tas abi reikšmes. Tačiau, norėdami išaiškinti 
šių semantinių sutapimų prigimtį, turėtume peržengti vie
nos tarmės kalbinės situacijos ribas ir atkreipti dėmesį 
į atitinkamų reiškinių pavadinimo tipologiją.

Svarbiausias semantinės interferencijos rezultatas yra 
semantinio lauko struktūros sukomplikavimas, nes skoli
nimasis dažniausiai būna susijęs su senojo (savo) žodžio 
reikšmės specifikavimu, o atėjusioji nauja leksema ją 
pasiskolinusios kalbos sistemoje įgyja papildomą požymį. 
Antai liet, raistas, patekęs į baltarusių ir lenkų kalbas, 
kur kaip rūšiniai pavadinimai jau turėta savi žodžiai 
balota, blöto ir žodis bagno nusakyti pievoje esančiam 
liūnui, ėmė reikšti miško pelkę, klampynę; slavizmas 
kur(,jonas lietuvių tarmėje, turinčioje seną savo leksemą 
kaupre „nedidelė aukštumėlė", vartojamas su papildomu 
semantiniu požymiu „nedidelis pakilimas baloje, kemsas, 
kupstas"; lituanizmas kūdra „baloje augantis tankus miš
kas" baltarusių kalboje pagal vietos požymį priešprieši
namas senajam savo žodžiui bor „miškas, augantis aukš
toje vietoje" ir 1.1.

Ypač pabrėžtina tai, kad rūšiniu objekto pavadinimu 
kiekvienoje kalboje išlieka senasis savas žodis — jis sko
liniams atsispiria.

GERVĖČIŲ VARDO KILME
VITALIJA MACIEJAUSKIENE

Baltarusijos TSR esantys Gervėčiai minimi S. Aleksand
ro vičiaus Lietuvos ir Baltarusijos miestelių sąraše (Gier- 
vriaty). Ten nurodoma, kad vardas pirmą kartą minimas 
1536 m.1 1784 m. Vilniaus vyskupystės vietovardžių są
rašuose taip pat yra užrašytas Gervėčių vardas — Gier- 
vriaty2. Be to, Gervėčiai minimi ir Varšuvoje išleistame 
„Geografiniame žodyne"; čia taip pat rašoma Gierwiaty3.

1 Alexandrowicz S. Geneza i rozwoj sieci miasteczek Bialorusi i 
Litwy do polowy XVII w. // Acta Baltico-slawica, 7.— Bialystok, 
1970,—S. 73.

2 1784 m. Vilniaus vyskupystės vietovardžių sąrašai, saugomi Lietu
vos TSR centriniame valstybiniame istorijos archyve (SA 19249, 1. 22).

3 Slownik geograficzny krölestwa polskiego i innych krajöw slo- 
wianskich.— Warszawa, 1900.— T. XV.— S. 498.
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Be Gervėčių miestelio, esančio Baltarusijos TSR, Lietu
voje yra buvęs Gervėčių vienkiemis (Vilniaus r.) ir yra 
Gervėčių kaimas (Širvintų r.).

Vietovardis Gervėčiai greičiausiai yra priesagos -ėt- 
vedinys. Jį galbūt reikėtų sieti su tuo darybiniu tipu, ku
riam priklauso hidronimas Gervėtis (ež. Salakas). A. Va
nago tyrimų duomenimis, upių ir ežerų vardai su priesa
gomis -ėta, -etas pasitaiko tik pačiuose Lietuvos rytuose. 
Be to, daugumas su tomis priesagomis padarytų lietuvių 
hidronimų prieš priesagą turi priebalsį v, pvz., Birvėta 
(up., Tverečius), Erzvėta (up., Tverečius), Parsvėtas (ež., 
Dūkštas), Sirvėta (up., Švenčionys), Sirvėtas (ež., Šven
čionys) ir kt.4 Rytų Lietuvoje yra užrašyta dar keletas 
tokios pat darybos vietovardžių: Gervečios (pv., Žemait
kiemis), Gervečios (pik., Ignalina), Gervėčiai (mš., b., 
Utenos r.)5.

4 Žr. Vanagas A. Lietuvos TSR hidronimų daryba.— V„ 1970.— 
P. 140—141.

s Žr. Lietuvos TSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto 
vietovardžių kartoteką.

6 Žr. ten pat.
7 Vanagas A. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas.— V., 

1981.— P. 114.

Gervėčių vardo kilmė nėra visiškai aiški. Šaknis gerv- 
galbūt sietina su bendriniu daiktavardžiu gervė. Tos šak
nies vietovardžių yra gana daug. Tai kaimų, upių, ežerų 
ir įvairių smulkesnių vietovių pavadinimai6: Gerve lėnai 
(k. Biržų r.), Gervelės (k. Ignalinos r.), Gervėliškė (k., Ig
nalinos r.), Gervėnai (k., Alytaus r.), Gerveniškė (k., Igna
linos r.), Gėrviškės (k. Šalčininkų r.), Gervainys (up. Tel
šiai), Gervalė (up., Telšiai), Gervelė (up., Gudžiūnai, Ne
munėlio Radviliškis), Gervinąs (up., Kėdainiai, Meškuičiai, 
Tverai, Varniai, Viduklė), Gervinis (ež., Leipalingis, Rū
diškės), Gervė (pv., Jūžintai), Gervėliškė (L, mš., Varėna), 
Gervinai (mš., Šiauliai), Gervynas (ar., Alanta), Gervlnė 
(b., Imbradas), Gėrviškis (L, Baisogala) ir t. t. Tokių vie
tovardžių, kurių šaknis galima sieti su paukščių vardais, 
apskritai Lietuvoje yra labai daug.

Suprantama, Gervėčių vardą sieti su daiktavardžiu 
gervė galima tik spėtinai, bet tą spėjimą patvirtina dar 
ir tai, kad tokius hidronimus, kaip Gervainys, Gervalė, 
Gervėčia, Gervis, Gervinis ir kt., atitinkančiu bendriniu 
žodžiu yra laikomas paukščio pavadinimas gervė 7.
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AŠMENA KAIP BENDRINIS DAIKTAVARDIS 1

1 Straipsnį išvertė Aldona Jonaitytė.
2 Žodis upė tarmėje taip pat žinomas ir vartojamas.
3 Rudnicki M. Wisla // Onomastica, 5, Rocznik III (2).— Wroclaw, 

1957.— S. 329. Ten nurodyta ir tų reikšmių geografija.
4 Moszyftski K. Kultūra ludowa slowian.— Warszawa, 1968.— T. II.— 

Cz. 2.— S. 853.

LIDIJA NEVSKAJA

Milcėjų kaimo lietuviams upės vardas Ašmena virtęs 
apskritai upės pavadinimu ir turi bendrinio daiktavardžio 
ypatybių2. Antai Jonas Petrikas, pasakodamas, kaip kė
lėsi per Volgą, važiuodamas lankyti fronte sužeisto sūnaus, 
pasakė: „pervažiavo per ašmeną'. Galina Danilienė, kal
bėdama apie savo seserį, gyvenančią Vilniuje ant Vilnios 
kranto, irgi pavartojo šį vardą: „prieg ašmenai kvateruja 
mano sesuo".

Dvikalbis žmogus, kalbėdamas lietuviškai, vietoj žo
džio paupys vartoja prielinksninę konstrukciją p neg aš
menai, o baltarusiškai ją verčia kalia rėčki.

Kad šis pavadinimas vartojamas kaip bendrinis daik
tavardis, matyti ir iš to, jog sudurtinis žodis vidupys čia 
keičiamas žodžių junginiu vidui ašmenos, reiškiančiu 
kiekvienos upės vidupį.

Žodis ašmena „upė" labai įsiskverbęs į Milcėjų kaimo 
lietuvių tarmę — jis vartojamas ir tokio tipo dariniuose 
kaip sėnašmena „upės senvagė, vorupė".

Pagaliau, kaip organiškai šis žodis įaugęs į tarmę (ir, 
vadinasi, kiek jai svetimesnis ir „knygiškesnis" yra žodis 
upė), netiesiogiai patvirtina ir tai, kad upelis čia vadina
mas slavišku skoliniu ručius, o ne upės deminutyvais (upe
lis, upokšnis ir pan.).

Geografinių apeliatyvų daryba iš toponimų, ypač iš 
hidronimų (vandenvardžių), pažįstama’ ir slavų kalbose. 
Mūsų turimi duomenys rodo, kad tokie pavadinimai kaip 
Visla ar Dunojus dažnai iš hidronimų virsta bendriniais 
daiktavardžiais.

Žodis vrisla, vartojamas kaip bendrinis daiktavardis, 
turi tokias reikšmes: 1) „purvas, bala"; 2) „(pavasario) po
tvynis"; 3) „drėgmė, upė"; 4) „kiekviena didelė upė"; 
5) „srovė, srautas, tėkmė" 3. Kad mažalenkių tarmėse šis 
žodis vartojamas apskritai upės reikšme, yra rašęs ir 
K. Mošinskis4.
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Dar dažniau kaip geografinis apeliatyvas vartojamas 
žodis dunojūs. Lenkų tarmėse dunaj reiškia: „didelė upė, 
didelis vanduo", ukrainiečių дунай—„klanas, valka; po
tvynis" 5. Į baltų kalbas patekęs žodis dunojus dažniausiai 
Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje (Vilkaviškis, 
Jurbarkas, Lazdijai, Utena) vartojamas „didelio vandens" 
reikšme 6. Latvių dunavas reiškia „nedidelis upelis, neuž
šąlantis šaltinis" 7.

5 Moszytiski K. Min. veik.— P. 852.
6 Lietuvių kalbos žodynas.— V., 1969.— T. II.— P. 860—861.
7 Mülenbacha K. Latviešu valodas vardnlca.— Riga, 1923—1925.— 

T. I.—P. 518.
8 Jordan /. Toponimia romineasca.— Bucuresti, 1963.— P. 95.
9 Apie tai užsiminė jau J. Rozvadovskis, kuris Dunojaus vardo gau

sumą ir didelį paplitimą aiškino tuo, kad, be pasiskolinto iš germanų 
kalbų „didžiojo, svarbiausio, tikrojo" Dunojaus pavadinimo, „slowianie 
posiadali z dawien dawna niezalieznie od tego nazwy wodne, urobione 
od pnia dun innego pochodzienia". (Rozwadowski J. Nazwy Wisly i jei 
dorzecza // Studia nad nazwami wod slowianskich.— Krakow, 1948.— 
S. 297). K. Mošinskis visai kategoriškai pareiškė, kad žodis dunaj sla
vams nuo senovės buvo žinomas kaip labiausiai paplitęs vandens ape
liatyvas, etimologiškai sietinas su ide. dhau- „plaukti, tekėti, bėgti" 

л
(Moszynskį K. Min. veik.— P. 852). Vislos pavadinimas siejamas su 
(s)ueid- „drėgmė".

10 Tokie samprotavimai aprašomajam atvejui netinka ir dėl etimo
loginių priežasčių. Apie hidronimo Ašmena etimologiją ir darybą bei 
jo santykį su Akmena žr.: Топоров B. H. Две заметки из области бал
тийской топонимики; Rakstu kräjums veltljums akad. Jänim Endzeli- 
nam.— Riga, 1959.— P. 261 ir kt.; Vanagas A. Lietuvos TSR hidronimų 
daryba.— V., 1970.— P. 59, 131, 145. Tiek tipologiniu, tiek lingvogeo- 

Be slavų, tas reiškinys pažįstamas ir rumunų kalboje: 
čia nistru ir prut (tikriniai daiktavardžiai) vartojami kaip 
rūšiniai tekančio vandens pavadinimai8.

Apsiribosime šiais pavyzdžiais, nors apskritai duomenų 
tipologijai apie geografinių apeliatyvų darybą iš toponi
mų yra gana daug.

Mokslininkai, aprašę šį ryškų, savitą reiškinį, dažniau
siai jį aiškindavo tų hidronimų etimologija, bandydami jų 
nominaciją susieti su vandens ar apskritai drėgmės pa
vadinimais— su „tekėti, sroventi" ir pan. tipo sąvokomis, 
t. y. nustatydami iš tiesų gana produktyvų hidronimų da
rybos semantinį modelį9.

Tačiau tokie samprotavimai gali paaiškinti tik vienodų 
(ar panašių) hidronimų gausumą ir jų kartojimąsi. Mus 
dominančio klausimo — kodėl hidronimai netenka topo
niminės funkcijos ir įgyja bendrinio daiktavardžio savy
bių — jie nepaaiškina 10.
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Matyt, toponimo denominacijos procesą reikia laikyti 
pakankamai stipriu kalbiniu reiškiniu — nuo tam tikro 
pavadinimo perkėlimo kitiems analogiškiems objektams 
(kai dar išlaikomos toponimo funkcijos) 11 iki visiško vir
timo bendriniu daiktavardžiu.

grafiniu aspektu šio reiškinio charakteristikai svarbu tai, kad rytinėje 
lietuvių teritorijos dalyje tie baltiški hidronimai turimi šalia gana papli
tusio slaviško vandenvardžio Kamenka (žr. Топоров B. H. Ten pat.); 
Dnepro baseine taip pat priskaičiuojama apie 70 Kamenkų (Moszyns- 
ki K. Min. veik.— P. 858), kurių kaimynystėje dažnai būna осъма tipo 
pavadinimų. Šio tipo pavadinimuose galima įžvelgti reliktinę senojo — 
men — kamieno formą. (Топоров B. H., Трубачев O. H. Лингвисти
ческий анализ топонимов Верхнего Поднепровья.— Москва, 1962.— 
С. 165).

11 2г. šiame straipsnelyje pateikiamus du pirmuosius kontekstus; 
be to, dar pig. K. Mošinskio nurodymą, kad Mogiliovo baltarusiai Dnep- 
rą vadina Dunojumi (Moszynski K, Min. veik.— P. 851).

1 Žr.: Vanagas A. Kaip atsirado pavardė. // Vardai ir žodžiai.— 
V., 1971.—P. 38.

2 Pavardes rinko Marytė Razmukaitė; papildė Kazys E i g m i- 
n a s, Julius Šalkauskas, Aloyzas Vidugiris, Angelė Ž a 1 a- 
1 y t ė.

GERVĖČIŲ APYLINKIŲ PAVARDES

KAZYS EIGMINAS

Išgirdę kokio žmogaus pavardę, pirmiausia pagalvoja
me apie žmogų, o į pavardę dažnai neatkreipiame dėme
sio. Ji mums atrodo savaime suprantamas dalykas: pavar
dę žmogus paveldėjo iš tėvo, tėvas — iš senelio ir t. t. 
Žodžiu, čia nieko nebepakeisi. Tačiau jei pasidomėsime 
pavarde kaip kalbos faktu, pasigilinsime į jos reikšmę, 
pastudijuosime kilmę, pamatysime, kad ir pavardės gali 
labai daug papasakoti. Pirmiausia jos palyginti neseniai 
atsiradusios (pavardės galutinai susiformavo Lietuvoje tik 
XVIII a. pabaigoje) '.

Tyrinėdami gervėtiškių pavardes2 semantiniu požiūriu, 
suskirstysime jas į dvi grupes: asmenvardines ir pravar- 
dines. Nagrinėdami šių abiejų grupių pavardžių kilmę ir 
reikšmę, savo ruožtu skirstysime jas dar į smulkesnes gru
peles, stengdamiesi išryškinti darybinius elementus.

Asmenvardinės pavardės. Mūsų asmenvardines pavar
dės yra kilusios iš senųjų pagoniškų lietuviškų ir po Lie
tuvos krikšto atėjusių krikščioniškų vardų. Tie krikščio

263



niški vardai daugiausia kilę iš hebrajų, sen. graikų, loty
nų, germanų ir kitų kalbų.

Asmenvardinės pavardės, kilusios iš 
lietuviškų pagoniškų vardų. Gervėtiškių 
asmenvardinių pavardžių, kilusių iš seniausių dvikamienių 
lietuviškų vardų, yra palyginti nedaug. Tai: Atminis: liet. 
at+min- (plg. minėti, minti arba atminti, atmintis)3; But
vilą: liet, but- (plg. butas „namai", būti)+vil- (plg. viltis 
„tikėtis")4; Ülvinas: liet, ul+vin- „priežastis, kaltė" (plg. 
vainä „priežastis")5.

3 Plg. Būga K. Rinktiniai raštai.— T. I.— P. 223; Lietuvių kalbos 
rašybos žodynas.— K., 1948.— P. 128; Vardai ir žodžiai.— P. 119.

4 Plg. Vardai ir žodžiai.— P. 66, 152.
5 Plg. ten pat.— P. 152.
6 Dėl mil- plg. ten pat.— P. 119.
7 Plg. ten pat.— P. 89.
8 Plg. ten pat.— P. 128.
9 Plg. ten pat.— P. 79.

Pavardžių, kilusių iš senųjų lietuviškų vienkamienių 
ir trumpinių vardų, Gervėčių apylinkėse nerasta.

Keletas pavardžių yra senųjų lietuviškų vardų priesagų 
vediniai, pavyzdžiui, Mileišis: liet, mil- (plg. pa-milti)6 + 
eisis, arba tėvavardinių mažybinių maloninių priesagų 
vediniai: Giedraitis ir jos dzūkiškas variantas Giedrdicius: 
liet, giedr- (plg. giedras)7+ -aitis; Radžiulis (tarminė dzū
kiška forma Radžiulis): liet, rad- (plg. rado)8 + iulis (dj> 
dž>dz).

Asmenvardinės pavardės, kilusios iš 
krikščioniškų vardų. Yra keletas gervėtiškių 
pavardžių, kilusių tiesiog iš krikščioniškų vardų, be jokių 
darybinių elementų. Tai dažniausiai įvairūs krikšto vardų 
variantai.

Iš graikų kilmės vardo Aleksandras randami tokie 
trumpiniai variantai, daugiausia pasitaiką slavų kalbose: 
Aliochna (plg. brus. Алёхна), Alioksa (plg. brus Алекса), 
Aliokša (plg. brus. Алекша, Олекша), Aliöcha (plg. brus. 
Алёха).

Iš romėnų kilmės vardo Emilijonas (lot. Aemilianus) 9 
Gervėčiuose yra pavardė Amilibnas,

Pavardė J eirėmas kilusi iš pravoslavų krikštavardžio 
Ефрем, o Jermūkas — iš pravoslavų krikštavardžio Ермо
лай, šnekamojoje kalboje vartojamo varianto Ермак.

Pavardė Jeraminas, mūsų manymu, galėtų būti suloty- 
ninto graikų vardo Hieronymus variantas, o Zidöras — 
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krikščioniško sulotyninto graikų vardo Izidorius varian
tas, neretai pasitaikantis lietuvių kalbos tarinėse.

Keletas gervėtiškių pavardžių yra krikščioniškų vardų 
trumpiniai: Bazys— sulotyninto graikų Bazilijus (Bazilius) 
trumpinys (plg. lenk. Bazyli); Jocius — sutrumpintas iš Ja
cintas, o šis yra vardo Hiacintas (kilusio iš sulotyninto 
Hyacinthus <gr. Hyakinthos) variantas (plg. lenk. Jac, 
Jacek, brus. Яц, Яцко, Яцук); Jočas tikriausiai tokios 
pat kilmės kaip Jocius; Miklisas— iš Mikalojus (plg. 
lenk. Miklasz, brus. М1клаш, М1ХЛ1к); Mikluša— iš Mi
kalojus (plg. lenk. Mikloszek); Miziejus — iš Michailas 
(plg. brus. АИсъ, Mic, liet, pavardę Misius). Ramys Ц Re
mys Ц Remis // Rėmis galėtų būti trumpinys iš krikšta
vardžio Jeremijas (plg. lenk. Remiasz iš Jeremiasz). Va
riantą Ramys būtų galima laikyti ilgesnio vardo trumpiniu 
arba kildinti tiesiog iš liet, žodžio ramus. Tačiau tokia 
prielaida nėra patikima, nes Ramys kaitaliojasi su Re
mys // Remis // Rėmis. Tiesa, kai kurie variantai gali būti 
tik nevienodos rašybos rezultatas.

Juška yra krikštavardžio Юрий trumpinys: brus. Юш
ка, Юшко 10; Lukša — krikštavardžio Lukas trumpinys 
(plg. brus. Лукша<Лука, lenk. Lukasz 11; mat Baltarusi
joje įsigalėjo bažnytinės slavų kalbos Лука iš lenk. Lu
kasz12); Mockä — krikštavardžio Motiejus trumpinys (plg. 
brus. Мацко<Матфей13, lenk. Mack-iewicz, Maciej); 
Sauka — Sava // Savelijus trumpinys (plg. brus. Саука, 
Сауко, Савка, Савва 14, lenk. Savr-czyk, Saw-icki<Sawa 15, 
rus. Савка< Савелий?)16.

10 Plg. Взрыла M. В. Беларусская антропашм1я.— Мшск, 1966.— 
C. 50.

11 Plg. ten pat.— P. 110.
12 Plg. ten pat.
13 Plg. ten pat.— P. 117.
14 Plg. ten pat.— P. 142.
15 Plg. Bystron J. S. Nazwiska polskie.— Lwow—Warszawa, 1936.— 

S. 275.
16 Plg. Петровский H. А. Словарь русских личных имён.— Мос

ква, 1966.— С. 35.

Ne visai aiški pavardės Valeika ir jos variantų Velei- 
ka, Valaika, Velaika, Vėlaika kilmė. Šaknis greičiausiai 
kilusi iš trumpinio vardo Valys, Valius, atsiradusio iš lo
tyniškos kilmės vardų Valentinas, Valerijus ir kt.

Gervėčių apylinkėse nemaža krikštavardinių pavardžių 
su mažybinėmis maloninėmis tėvavardinėmis priesagomis.

Priesagos -aitis vediniai yra Bazäitis — iš Bazys, Ces- 
näitis (baltarusiška forma Часнойц) — iš Cėsius, Cėsys 
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(vardo Cčslovas trumpinys; plg. lenk. Czesiaw); Ilijditis 
(// Iliįoitis) — iš pravoslavų krikštavardžio Hija,- Jackdi- 
tis — iš Jacka (krikštavardžio Jokūbas trumpinys; plg. 
brus. Яцько, Яць, lenk. Jacek, Jack-owski); Jurkäitis (bal
tarusiška forma Юркойц)— iš Jūrka, krikštavardžio Juri
jus trumpinio (plg. brus. Юрко, rus. Юрка); Lukditis 
(// Lukoitis)— iš Lukas; Marcinkaitis— iš Marcinkus (ki
lusio iš krikštavardžio Martynas; lot. Martinus<lot. Mar
ijus: Marš „Marsas“ 17; plg. brus. Марцын, MapųiHKoy, 
Марцынкев1ч, lenk. Marcinek, Marcink-iewicz, Marcink- 
owski); Matulaitis (// Matulöitis, baltarusiška forma Мату- 
лойц)— iš Matulis (krikštavardžio Motiejus — variantas); 
Pacditis — iš Pacas (krikštavardžio Ипатий trumpinys; 
plg. brus. Пац 18); Viloitis (<VHaitis, neaišku, ar kilęs iš 
Vilius <liet. Vilmantas, Viltautas ir pan., ar iš vok. 
Wilhelm).

17 Plg. Vardai ir žodžiai.— P. 116.
18 Plg. Б1рыла M. B. Min. veik.— P. 90.

Tėvavardinės priesagos -ūnas vedinys Gervėčių apy
linkėse rastas tik vienas: Morkūnas (baltarusiška forma 
Markūn) — iš krikštavardžio Morkus.

Keletas pavardžių yra priesagos -ulis vediniai: Augu
lis — iš Augus (trumpinys iš krikštavardžio Augustas, Au- 
gustälis); Janulis — iš krikštavardžio Jonas (plg. brus. Ян, 
lenk. Jan); Paliulis galėtų būti iš Palys (vardo Palemonas, 
sulotyninto gr. Palai mo n trumpinys); Vaičiulis — iš Vai
čius, seno slaviško vardo Vaitiekus (brus. Войтех, lenk. 
Wojciech) trumpinys.

Yra ir pora priesagos -elis, -elė vedinių: Petrelis — iš 
krikštavardžio Petras; Mackelė (// Mackėlė) — iš Mockus 
(trumpinys iš krikštavardžio Motiejus, plg. brus. Мацко, 
Мацько).

Su priesaga -ikas yra tik viena pavardė Patrikas 
(// Petrikas) — iš krikštavardžio Petras (plg. rus. Петрик, 
brus. Пет рык, lenk. Pietrzyk).

Priesagos -utis vedinys yra pavardė Damūtis su tarmi
niu dzūkišku variantu Damūcis (baltarusiška forma Da
nute) — iš Domas (greičiausiai trumpinys krikštavardžio 
Dominykas // Domininkas).

Nemaža gervėtiŠKių pavardžių yra krikščioniškų vardų 
vediniai su slaviškomis priesagomis.

Su priesagomis -avičius, -evičius: Adomavičius (//bal
tarusiška forma Adamovič; plg. brus. Адам, lenk. Adam);
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Bagdonavičius (plg. brus. Багдан, lenk. Bogdan); Baltru- 
kavičius— iš Baltrus (trumpinio iš Baltramiejus, su dvi
guba tėvavardine priesaga: lietuviška -ūkas ir slaviška — 
-avičius); Bazavičius (// Bazevičius)— iš Bazys; Brazävi- 
čius (/f Brazevičius) — iš Brazys, trumpinio iš Ambrazie
jus; Česnavičius (pateikta baltarusiška forma Casnovič) — 
iš Cėsys (// Cesius), trumpinio iš Česlovas; Grigaravi
čius— iš Grigorijus (plg. brus. Tpieop); Janavičius (plg. 
brus. Ян, lenk. Jan); Jankavičius (plg. brus. Янка, Янко, 
lenk. Jank-iewicz); Kasandravičius (baltarusiška forma 
Kasandrovič), Laurinavičius (// Laurynavičius)—iš Laury
nus; Petravičius (// Petrevičius) — iš Petras,- Steponavi
čius — iš Steponas; Urbonavičius (jĮ Urbanavičius) — iš 
Urbonas,- Ustinavičius (baltarusiška forma Ustindvič; plg. 
rus. šnekamosios kalbos Устин — iš Юстин); Valansävi- 
čius (plg. lenk. Walis, Walqsiewicz— iš vardo Walenty); 
Andriuškevičius (plg. vardo Andriejus, Andrius brus. 
variantus Андруш, Андрушко, Андрош, Андруша, Анд
ру шка); Grinevičius (plg. brus. Г pin, Гршев1ч — iš Гри
горий); Havrilkevičius (baltarusiška forma Havrilkievič; 
plg. brus. mažybinę formą FaepiAKO— iš Гавриил); Hab- 
rukevičius (baltarusiška forma Habrukievič; plg. brus. 
Габрук — iš Гавриил); Ivaškevičius (baltarusiška forma 
Ivaškevič, Ivaškievič; plg. brus. leaui, leauiKO); Jancevi- 
čius (plg. lenk. Janczy); Juknevičius — iš Jukna (lenk. 
Juchna); Juodzevičius (su fonetiniais variantais: Jedzevi- 
čius, Jadzevičius; brus. forma Jadzievič; Jodz — kartais 
gali būti iš Юда 19f bet gali būti ir iš liet, šaknies Juod-); 
Marcinkevičius (plg. lenk. Marcin, Marcinek, Marcinkie- 
wicz, brus. MapųiH, Марцын); Naruševičius; Petkevičius 
(pi. brus. Пятко, Пяткев1Ч); Rinkevičius (baltarusiška for
ma Rinkievič; plg. brus. vardo Римма mažybinį variantą 
Рымка ir iš jo padarytą pavardę su tėvavardine priesaga 
Рымкев1Ч); Sienkevičius (baltarusiška forma Senkievič; 
plg. brus. Сёмка, Сень, Сенко, Сенка, Сенько, kilusios iš 
Simeon); Stankevičius (plg. brus. Станко, Станько, kilu
sios iš Станислав, lenk. Staniek, Stankiewicz — iš Stanis
law); Tunkelevičius (baltarusiška forma Tunkelėvič; plg. 
brus. Томка?, kilusį iš Томас, rus. Томка — iš Том). Pas
taroji pavardė su dviem priesagom: liet, -elis ir slav. 
-evičius; Vaitkevičius (plg. vardo Vaitiekus variantą rus. 
Войтко, Войтка — iš Войтех, lenk. Wojtan, pavardė 
Wojtkiewicz—iš Wojciech).

19 Plg. ten pat.— P. 92.
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Su priesaga -(i)auskas: Petkaus kas (plg. brus. Петко, 
Петько — iš Петр}-, Petrauskas (plg. brus. Пятроускл, lenk. 
Petrowski); Stakaūskas (plg. brus. Стах, Craxiü, pavardę 
Стахоуск!—iš Стахий); Vitkauskas (plg. brus. В Ика, 
BiTKO — iš Вит, liet. Vitkus, lenk. Wit).

Jančiauskas (baltarusiška forma Янчэускл; plg. lenk. 
Janczak, Janczy, Janczyk — iš Jan, brus. Янцук, Янчик — 
iš Иоанн); Tamašiauskas (plg. lenk. Tomasz, Tomaszewski); 
Vasiliauskas (baltarusiška forma BacueycKi; plg. brus. 
Васиь — iš Василий); Zacharaūskas (plg. brus. Захар1я).

Su priesagomis -eckas, -ickas; Janeckas (baltarusiška 
forma Янецк!; plg. lenk. Jan, brus. Ян); Jakovlckas (plg. 
brus. 1аков, Яков); Savickas // Savickis (plg. brus. Сава, 
Савенка, Савеня, lenk. Sawicki siejama su vardu Sawa).

Pravardinės pavardės. Gervėtiškių pravardinių pavar
džių yra nemažai. Jos skirstomos į kelias semantines gru
pes.

Tautovardinės pavardės. Jų Gervėčių apy
linkėse užrašyta keletas. Iš tautovardžio gudas su lietu
viškomis ir slaviškomis tėvavardinėmis priesagomis turi
mos tokios pavardės: Gudaitis, Gudauskas (užrašytos tik 
moteriškos pavardės: Gudinskaitė ir Gudinskienė), su tar
miniu dzūkišku variantu Gudzinskas (// Gudzinskas) ir 
baltarusiška forma Гудзшскк

Pavardės, reiškiančios amatų, įvairias 
pareigas, visuomeninę padėtį, tam tikrą 
žmonių grupę. Tokių pavardžių šiose apylinkėse 
irgi nedaug: Kardys Ų/Kardis; plg. kardas); Kareivis (už
rašyta forma su nelietuviška galūne Kareivy, Kareiwo; plg. 
kareivis); Kazokas (plg. kazokas); Služulis (// brus. va
riantas Služul?; plg. slūžyti?); Šaulys (plg. šaulys); Ulonas 
(plg. ulonas).

Gyvūninės pavardės. Tų pavardžių čia yra 
daugiau. Jų yra ir grynų kamienų, ir priesaginių vedinių. 
Antai: Avienis (pateikta baltarusiška forma Avien,- plg. 
avis); Kiškelis (plg. kiškis); Kurmelis (plg. kurmis); Meš
ka (Gervėčių kapinėse užrašyta greičiausiai klaidingai 
Meška; plg. meška); Meškys (// Meškis, Mieszkis; plg. 
meška); Vilkas (plg. vilkas); Būblys (plg. būblys); 
tos pačios šaknies vedinys Bublevičius; Gaigalas (Gervė
čių kapinėse užrašyta tik daugiskaitos forma Gaigalai; plg. 
gaigalas); Kikilis (plg. kikilis); tos pačios šaknies vedinys 
Kikilič; Gulbinditis (plg. gulbinas); tos pačios šaknies ve
diniai: Gulbinūvičius, Gulbinskis (užrašyta Gulbinskij), 
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Gulbickis (užrašyta Gulbickij); Paukštienė (pig. paukštis). 
Pavardės, reiškiančios įvairius fizinius 

trūkumus ir ydas. Šios grupės užrašytos tokios 
pavardės: Bukėlis (plg. bukas); Kairys (plg. kairys); Ma- 
žeikd (plg. mažas); Maknočius (plg. maknoti); Mikna (plg. 
miksėti); Puiša (plg. puiša); Pūkštą // Pakštas (plg. pūkš, 
pūkšti); Pliduga (plg. pliduga, plidugti); Semis // Sėmys 
(plg. šėmus, šėmis); Tridūlis (plg. triesti).

Pavardės, reiškiančios įvairius daiktus, 
jų savybes, ypatybes ir k t. Tai Kūlys (plg. kū
lys); Kuolaitis (plg. kuolas); Reketys // Reketis // tarm. 
dzūk, Rekėcis (plg. reketis, reketys); Statinis (plg. statūs, 
statinis); Sukėlis (plg. šukė).

Pravardinės pavardės, reiškiančios įvai
rias savybes. Užrašytos tokios: Gražulis (// Grąžui; 
plg. gražūs); Glaudėlis (plg. glaūstis, glaudūs); Miklus (plg. 
nuklys); Raudonovičius (baltarusiška forma Raudo novič; 
plg. raudonas); Skirutis (plg. skirti) // Skirutis; Treipšys 
(plg. trepsėti?).

Nelietuviškos kilmės pravardinės pa
vardės. Gervėčių apylinkėse yra nemaža tokių pavar
džių. Dauguma jų yra priesaginiai vediniai.

Su priesaga -ka: Apriška; Виска (// Виска), Bucko (pri
skirsime ir Būckus; plg. brus. Будзька, Будзько, Буцько — 
дз>ц); Gluska (rus. Глушко, Глушок); Kahdrka, Kochar- 
ko; Kuckd (prie šios grupės priskirsime ir Kūckus; plg. 
brus. Куць, Куц, Куцько); Meleška (plg. lenk. Meleszko); 
Merėška (plg. lenk. Mereszka); Palaiko; Pdpka (plg. brus. 
Папкб, Попка, rus. Попко); Rožka (plg. brus. Рожа, Рож
ка, Рожко); Skurkä (plg. Скурка, Скурко).

Su priesaga -yčius: Babyčius (plg. brus. Баб1Ч).
Su priesagomis -avičius, -evičius: Safranavičius (balta

rusiška forma Safranovič; plg. brus. Шафранович).
Cernušėvičius (baltarusiška forma Чарнушэв1ч; plg. 

brus. Чарнышев1ч); Subatkėvičius // Subotkevičius (plg. 
brus. Субаткёв1ч); Saškevičius (plg. brus. Шашкев1Ч).

Su priesaga -auskas: Astrauskas (baltarusiška forma 
AcTpoycKi; plg. lenk. Ostrowski, rus. Островский); Bara- 
naūskas (baltarusiška forma Baranovski); plg. lenk. Ba
ranowski, brus. Бараноуск1, rus. Барановский); Baraüskas 
(plg. lenk. Barowski); Barkauskas (plg. lenk. Borkowski); 
Bučiaūskas; Chmieliaūskas (plg. lenk. Chmielewski, brus. 
Хмялеускц rus. Хмелевский); Caikaūskas (plg. lenk. Czaj- 
kowski, brus. Чайкоускц rus. Чайковский); Ciulaūskas 
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(baltarusiška forma Чулоуск!); Dambrauskas (plg. lenk. 
Dąbrowski); Jaraūskas (baltarusiška forma ffpoycKi); Ka
linauskas (plg. brus. Кал1ноуск1, rus. Калиновский, lenk. 
Kalinowski); Katkauskas (plg. brus. Хаткоусм, lenk. Kot- 
kowski); Kavaliauskas (plg. brus. Кавалёуск!, rus. Кова
левский, lenk. Kowalewski); Kazlauskas (plg. brus. Коз- 
лоуск1, rus. Козловский, lenk. Kozlowski); Koženiaūskas 
// Koženiaūskas (plg. brus. Кожанеуск1; o gal lenk, korzefi 
„корань"); Kulikauskas (baltarusiška forma Kulikėvskij; 
plg. brus. Кул1коуск1, rus. Куликовский, lenk. Kulikows- 
ki); Labačiauskas (baltarusiška forma Labačėvskij; plg. 
brus. ЛабачэускЦ rus. Лобачевский); Lisauskas (baltaru
siška forma Lysovskij; plg. brus. Л1соуск1); Malinaūskas 
(baltarusiška forma Malinovskij; plg. brus. Мал1ноуск1, 
rus. Малиновский, lenk. Malinowski); Mankaūskas (plg. 
brus. Манкбу, Манкев1ч, lenk. Mankowski); Mlinkauskas 
(plg. brus. Млынкоуск1); Sadauskas (baltarusiška forma 
Sadauskij; plg. brus. Садбуск!, rus. Садовский, lenk. Sa
dowski); Saikaüskas (plg. brus. Сайкбуск!); Sablauskas 
(baltarusiška forma Sablöuskij, Sablövski; plg. brus. Шаб- 
люк, Шабл1нск1, Шабл^цк!); Salauskas (baltarusiška forma 
Salovskij); Zdanauskas.

Su priesaga -ickas: Katkavlckas (užrašyta tik moteriš
ka pavardė su dviguba priesaga Katkavickaitė; plg. brus. 
Хадко, Хадкев1Ч; Muchickas — užr. Muchickaįa?); Sinlc- 
kas (baltarusiška forma Sinickij; plg. brus. CiHiųKi, rus. 
Синицкий, lenk. Sinicki); Zimnickas // Zimnickis (plg. 
brus. 3iMHi, rus. Зимницкий).

Su priesaga -eckas: Paneckas (plg. brus. Панедзька); 
Zaleckas (plg. brus. Залецк!, lenk. Zaleski — z Zalesia).

Su priesaga -ockis: Zablockis (baltarusiška forma Zab
lockiu plg. lenk. Zablocki).

Su priesaga -skis: Lipskis (baltarusiška forma Lipskij; 
plg. brus. Л1ПСК1, rus. Липский, lenk. Lipski).

Su priesaga -inskas, -inskis: Bučinskas // Bučlnskis (plg. 
brus. Бучынск!); Ripinskas (baltarusiška forma Ripinskij) 
Ц Rupinskas; Rudzinskis // Rudzinskas (plg. brus. Py- 
deiHCKi, rus. Рудзинский); Rusinskas (plg. brus. PyciHCKi); 
Sečinskas (baltarusiška forma Sečinskij) // Siočynskas (užr. 
Siečynska) Ц Sičinskas // Sečinskas (plg. brus. Шыц, Шы- 
ц1к, Шыц1кау).

Su priesaga -onskis: Polonskis (baltarusiška forma Po
lonskij).
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Su priesaga -uckas: Praulūckas (baltarusiška forma 
Prouluckij Į] Provluckiį).

Iš šios trumpos Gervėčių apylinkių pavardžių apžval
gos matome, kad pavardės nėra bereikšmiai žodžiai. Jos 
irgi turi savo istoriją, savitus atsiradimo būdus, turi savo 
reikšmes. Todėl šią apžvalgą ir baigsime Plauto žodžiais: 
„Nomen ėst omen", kuriuos galėtume versti taip: „Var
das— tai tam tikra reikšmė; vardas jau apibūdina žmogų". 
Vadinasi, pavardės, bent jau tada, kai atsirado, tikrai 
turėjo konkrečią reikšmę, o tik vėliau buvo tradiciškai 
paveldimos, nebepaisant reikšmės arba jos net nežinant.

GERVĖČIŲ APYLINKIŲ VIETOVARDŽIAI

MARYTE RAZMUKAITE

Į vietovardžių1 (gyvenviečių, vandenvardžių, mikro- 
toponimų, arba smulkiųjų vietovardžių) sąrašą įtraukiama 
nemaža ne tik lietuviškų, bet ir gretimų, dabar jau slaviš
kų, daugiausia Astravo raj. kaimų vietovardžių, surinktų 
per 1970 m. kompleksinę ekspediciją, nesilaikant kokių 
nors administracinių ribų. Slaviški vietovardžiai rašomi 
lotyniškais rašmenimis. Jeigu vietovardis turi dvi ar ke
lias lietuviškas ar slaviškas formas, jos pateikiamos visos 
kartu. Apeliatyviniai vietovardžiai daugiausia yra verčia
mi, todėl vienos reikšmės lietuviški ir slaviški vardai 
(pvz., Salai tė ir Astravok) yra pateikiami vienoje pozici
joje pagal lietuviškąjį alfabetą. Neturintys lietuviško ati
tikmens slaviški apeliatyviniai vietovardžiai pateikiami 
alfabetine tvarka, kaip ir visi kiti slaviškos formos vardai.

1 Vietovardžius surinko Jan 
kaitė; dalį vietovardžių yra pateikęs Aloyzas Vidugiris (Gaigalių, 
Gėliūnų, Gervėčių, Jokintonių, Miciūnų, Milcėjų kaimai).

1. GYVENVIETES

Ant6niškės // Antoniškės 
k.

Asiniškės k.
Ažūkapė Rimdžiūnų k. da

lis

Ažūlaukė keli vnk. prie 
Papiškių k.

Ažūraistis k.
Babräuninkai // Babrau- 

nifikai (t. Babräunykai // 
Babraunykai) k.

Linskienė ir Marvtė Razmų-
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Bagdoniškės // BagdSniš- 
kės k.

Bajörai k.
Balninkai (t. Bälnykai) k.
Barauskai k.
Barškėtas buv. dv.
Bezdanos // Bėzdenos // 

Bezdönys k.
Cefniškės k.
Ciužėvščizna k.
Daukšiai k., buv. d v.
Gaigäliai k.
Galčiunai k.
Gėliunai k.
Genučiai mstl.
Gibifdė // Gibirzdė keli 

vnk. prie Gervėčių k.
Girios k.
Gruodžiai k.
Gudagöjus mstl.
Gudinifikai (t. Gudinykai) 

k.
Jacinos Didelės // Jacinä 

// Didžiakiemis k.
Jacinos MSžos // Mažakie- 

mls k.
Jokintėnes Didžiulės k.
Jokintėnes Mažūtės k.
Kälviai k.
Karėiviškės // Kareiviškės 

// Karėivos // Kareivos 
k.

Karmäzos, Karmazai vnk., 
žr. Kerplėšinė

Karveliai k.
Kavaliauskai // Stalčiunai 

k.
Kerplėšinė // Kerplėšinė // 

Kerpldšina (sen. Karmä
zos) к.

Kiemeliškės mstl.
Knystūškės k.
Kolidnija vnk.

Komsomdlska // Nauji Rim- 
džlunai k.

Krčvas mstl. Smurgainių 
ra j.

Maliutä k.
Margelynas k.
Miclunai k.
Miestėniškės mstl.
Mikailiškės, Mikėliškės k.
Mil сё jos k.
Mockos k.
Nauji Rimdžiunai k., žr. 

Komsomdlska
Pabaliai (brus. Pöbali) k.
Palestina buv. dv. prie 

Šatrininkų k.
Paliauskai (brus. Paliouka) 

k.
Pamedš Girių k. dalis
Paėnys // Pėnys (brus. Pū- 

hoviči) k.
Papiškės // Pėpiškis // Pa

piškiai k.
Päverbiai (brus. Päverbi) 

k. prie Bajorų k.
Pelegrindä k.
Petreliškės vnk.
Pėtrikai k.
Pridötkai buv. dv. prie 

Galčiūnų k.
Radžiūliai k.
Ramanaūčizna buv. dv. 

prie Rimdžiūnų k.
Rimdžiunai k.
Sakalėičiai k.
Sakunai (brus. Zakūncy) k.
Savičiunai k.
Senė Rūdniė k.
Sniegiėnys // Sniegäinys Ц 

Snigiėnys k. Smurgainių 
ra j.

Stalčiunai k., žr. Kava
liauskai

Svibalai k.
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Svierial mstl.
Svirtiškės (brus. Svirsčiz- 

na) к.
Sätrininkai // Satefninkai 

(t. Sätrinykai // Satefny
kai, brus. Satėrnyki) к.

Ūžupis // Ūžupė // Zarečė 
(brus. Zarėcia) k.

Vaigisai (brus. Vaigisy) k.

2. HIDRONIMAI

Aluošiė // Alošia // Aluo- 
šė (brus. Lošė) up., įte
ka į Ašmeną

Ašmenė up., įteka į Nerį
Barėikinės upelis up.

Mockų k.
Gaigälis (brus. Gaigėlka) 

up. Šatrininkų k.
Grūbaja Sosnė ež. Sen. 

Rudnios k.
Kamoras up., įteka į Aluo- 

šią Mockų k.
Kėnskas Bėras up. Knys- 

t u š k i ų k.
Kapanicä up. Petrikų 

k.
Kernavė (brus. Kernėvka) 

up. Sniegionių k.
Kunė //Kun€ up., įteka į 

Ašmeną Rimdžiūnų, 
S a kūnų k.

Luvas buv. up., Ašmenos 
intakas Rimdžiūnų 
k.

Valeikunai (t. Valaikunai) 
k.

Varonä k.
Varniėnys mstl.
Viktasinä k.
Voškėnys // Vaškunai k.
Zabelina k.
Zalies k.
Zelionkė k.
Zavelcai k.

(VANDENVARDŽIAI)

Maliutė up. M. J a c i n ų 
k.

Mėželka // Mėževka up., 
įteka į Ašmeną M i 1- 
cėjų, Pelegrindos 
k.

PelegrindSlė up., įteka į 
Ašmeną Rimdžiūnų 
k.

Pėršaja ež. Sen. Rūd- 
n i o s k.

Rėvas išdžiūstantis up., įte
ka į Ašmeną Rim
džiūnų k.

Rištakas up., įteka į Ašme
ną Rimdžiūnų k.

Upelis 1. buv. up. Gervė
čių k. 2. up., įteka į 
Aluošią Gudininkų k. 3. 
brus. Rėčka // Ručėj up. 
Šatrininkų k.

Veiliė (=Neris) up. Ger
vėčių k.

3. M1KROTOPONIMAI (SMULKIEJI VIETOVARDŽIAI)

Abšarutė b., p v. P a-
1 i a u s k ų k.

Akmeniniai pv. Girių k.
Allöksai (brus. Aliėksi) 

vieta miške Sen. Rud
nios k.

Alksnynas 1. gn., pv. M i 1- 
c ė j ų k. 2. brus. Al- 
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šėvnik kr., 1., mš. S a- 
kalaičių k.

An cegelnlos 1. Rim
džiūnų k.

An dväro 1. G a 1 č i ū- 
nų k.

An kėlno mš. Kny s triš
kių k.

Arklio Hunas gn., 1. Gi
rių k.

Artimosios 1. M i c i ū n ų 
k.

Ataugai mš. Petrikų k.
Atiškė (t. Aciškė) pv. G i- 

r i ų k.
Aukštuolėitė 1. G a 1 č i fi

nų k.
Aukštufilė 1. 1. Galčifi- 

nų k. 2. buv. b. Pa
piškių k. 3. mš. K a- 
reiviškių, Paba
lių, Papiškių k. 4. 
pv. Babrauninkų 
k. miške

Až Būkfilio 1. R i m d ž i fi
nų k.

Až daržų pv. M i 1 c ė j ų 
k.

Ažerykščia 1. Rimdžiū
nų k.

Ažerfiiskaja b. Kalvių 
k.

Ažūdaržės pv. Papiš
kių k.

Ažfikalnė 1. 1. Peleg- 
r i n d o s k. 2. Ažūkalni 
1. D. Jokintonių k.

Ažūkampopis 1. G a 1 č i fi
nų k.

Ažūkapė 1. 1. G a 1 č i fi
nų k. 2. Ažūkapiai gn. 
Rimdžiūnų k. 3. 
Zamahilniki 1. S n re
gion i ų k.

Ažūlaukė 1. 1. Papiš
kių k. 2. 1., pv. Mi- 
ciūnų k.

Ažūneriai kraštas už Ne
ries up.

Ažūšilė mš. Gervėčių, 
M i c i ū n ų k.

Barškėtas pv. Girių, 
nų k.

Až varyklų 1. M i 1 c ė- 
jų k.

BaciAnik 1. M a 1 i u t o s k.
Bagūčio kėlias kl. G fi

liu n ų k.
Balöca 1. b. Sakalai- 

č i ų k. 2. gn. S a t r i- 
ninkų k.

Balfita 1. pv. M. Jokin
tonių, Šatrininkų 
k. 2. Balėto gn. S a k a- 
1 a i č i ų k.

BalšAja darėga 1. S a ka
la i č i ų k.

Bėltasiai 1. b. Girių k.
2. 1., pv. Petrikų k.

Baronkinė pv. G ė 1 i ū n ų 
k.

Barono rägas 1., pv. Gi
rių k.

Barškėtas pv. Girių
M i 1 c ė j ų k.

Barzdynė barzdžių 1. 
Rimdžiūnų k.

Beröza 1. Šatrininkų 
k.

Beržalūta b. M o c k ų k.
Beržynas 1. mš. Galčiū- 

n ų k. 2. brus. Berėz- 
nlk gn. Šatrininkų 
k.

Beverdis vieta prie mš. 
Bezdanų k.

Bielaja gn., pv. Kalvių 
k.
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Bikiškė 1. pv. G ė liūnų 
k. 2. pv. Milcėjų k.
3. vieta paašmeny U ž- 
u p i o k.

Brastė brasta per Ašmeną 
Milcėjų k.

Brästai 1. Gėliūnų k.
Brastlnė 1., pv. Milcė

jų k.
Brätskaja pv. Svirtis- 

kių k.
Bučki 1. Bajorų k.
Būckije lukä pv. B a j o- 

rų k.
Ciudesy gn. P a o n i ų k.
Ciūrlės pv. Gervėčių 

k.
Daržellnis 1. Petrikų k.
Daukšiniėtskaja b. Kal

vių k.
Dageniūska lukä pv., rst. 

Bajorų k.
Didžiosios pv. R i m d ž i fi

nų k.
Didžiųjų kradatafskos pv. 

Rimdžiūnų k.
Dvarnėja 1. mš. Mockų 

k. 2. brus. Dvėrnaja pv. 
prie buv. Paliauskų 
dv.

Dziesenciny mš. P a o n i ų 
k.

Dzikėvina 1. b., pv. M. 
Jokintonių k. 2. 
gn. K a 1 v i ų k.

Eglynas mš. Milcėjų k.
Eglynas gn., 1. Gėli fi

nų k.
Frencuziniai kln. G a 1- 

čiūnų k.
Frencüznios 1. Peleg- 

r i n d o s k.
Galinė 1. Rimdžiūnų 

k.

Galinės 1. 1. Miciūnų 
k. 2. pv. Petrikų k.

Galiniai 1. Galčiūnų k.
Gėliūnų pieva pv. P a- 

1 i a u s k ų k.
Gerviätskij lės mš. Cer- 

n i š k i ų k.
Gibif zdė // Gibifždė // Gi- 

vifzdė dr., pv. Gėliū
nų k.

Gilasiai vieta miške U ž- 
u p i o k.

Gilviškė gn., pv. Jokin
tonių k.

Gifičius 1., pv. Gėliūnų 
k.

Gyvatiška vieta prie mš. 
Bezdanų k.

Göjus 1. mš. G a i g a 1 i ų 
k. 2. brus. Häj beržynas 
Pabalių k. 3. brus. 
Häj mš. Cerniškių 
k. 4. brus. Häik 1., buv. 
mš. Maliutos k.

Grėblinės 1. Petrikų k. 
Haradi 1. Svirtiškių k. 
Įkampė (t. Inkumpė) 1.

Petrikų k.
Ilgainiä // Ilgainia gn., pv. 

Bezdanų k.
Ilgasiai vieta miške U ž- 

u p i o k.
Ilginis 1. K e r p 1 ė š i- 

nės, Knystuškių 
k.

Ilgėj! pv. Girių k.
Ilgosios 1. L, pv. Pele- 

grindos k. 2. brus. 
Dėlhije 1. Sen. Rud
nios k. 3. brus. Dėl
hije 1., pv. Svirtiš- 
kių k.

Išlaidė 1. gn., pv. Milcė
jų k. 2. 1. R i m d ž i ū- 
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n ų k. 3. 1., pv. P e 1 e- 
grindos k.

Jaklntėnskaja kūdra kūdra 
Svirtiškių k.

Jäsiaus naujienä pv. G a 1- 
č i ū n ų k.

Jokintonių balos pv. Kal
vių k.

Jėlački mš. Š a t r i n i n- 
kų k.

Jūodasiai 1. P e t r i k ų k. 
Juödis L, pv. Girių k.
Juodupys pv. Mockų k. 
Jūrgiškės gn. Kalvių k. 
Juzulyna b. Kalvių k. 
Kabeikė pv. Galčiūnų 

k.
Kėlninė 1. M i 1 c ė j ų k.
Kamienica 1. D. Jokin

tonių k.
Kamorai 1. Papiškių 

k.
Kapanicelinės 1. Kerp- 

lesinės k.
Kaplfinka // Kapų lankė 

(t. Kapų lunkė) pv. G ė- 
liūnų k.

Karėiviškė 1. Kareiviš
ki ų k.

Karklynas 1., pv. Gal
čiūnų k.

Karklyne gn., 1., pv. Gė
liūnų k.

Karklynėlis 1. K e r p lę
ši n ė s k.

Karotenkije 1. Sen. Rud
nios k.

Kėrtački 1. Svirtiškių 
k.

Kauprė b., pv. Peleg- 
r i n d o s k.

Kauriškės 1. su mš. Rim- 
d ž i ū n ų k.

KavAlskaja 1. S n i e g i o- 
n i ų k.

Kavölkas bu v. 1., dabar 
mš. Rimdžiūnų k.

Kemsė pv. D. J o k i n t o- 
n i ų k.

Kemsynė 1. b. Petrikų 
k. 2. 1. Kerplėši- 
nės k.

Kernavė 1. S n i e g i o- 
n i ų k.

Kerobalaitė 1. R i m d ž i fi
nų k.

Kerplėšynė pv. Petri- 
kų k.

Ketvirtėlnls 1., pv. M o c- 
kų k.

Kėžeraistis 1. pv., rst. U ž- 
u p i o k. 2. brus. Keže- 
rėist pv. Paliauskų 
k.

Kliny pv. Svirtiškių 
k.

Klinkt 1. Svirtiškių k.
Kločkėvskaja b. Kalvių 

k.
Kolpakėva kūdra Svir

tiškių k.
Kėlzaniškė k. Petrikų 

k.
Kėnski bėr (sen.) // Zeliė- 

ny bėr (nj.) mš. Kal
vių k.

Kraštinė 1. M i 1 c ė j ų k.
Kraštinės 1. Petrikų k.
Kreikas pv. Mockų k.
Kripuškės 1. Paonių k.
Krifiglasiai 1. K e r p lę

ši n ė s k.
Krėsnlnė 1. M i 1 c ė j ų k.
Kruglainys pv. B e z d a- 

nų k.
Krūglasiai buv. 1., dabar 

mš. Užupio k.
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Krūglyje pv. Svirtis- 
kių k.

Krugloja pv. Bezdanų 
k.

Kūdra 1. b. Mockų k.
2. 1. Galčiūnų, J o- 
kintonių k.

Kūdrelė 1. kūdra Papiš
kių k. 2. vieta miške 
Pelegrindos k. 3. 
Kūdreška b. Sakalai- 
č i ų k.

Kūdriški gn. P a o n i ų k.
Kūdros b., 1., mš. M. J o- 

kintonių k.
Kūdziškl mš. Kalvių k.
Kūkilicha mš. Kalvių k.
Kuhöro medžias buv. mš., 

dabar 1. M i 1 c ė j ų k.
Kūleliai pv. Galčiūnų 

k.
Kūlelis pv. Papiškių k. 
Kūliai 1. gn., 1., pv. Gė

li ū n ų k. 2. pv. P a- 
p i š k i ų k.

Kūlys pv. Girių, M o c- 
kų k.

Kunigiškiai pv. Petri- 
kų k.

Kunigų stöinia vieta prie 
up. Bezdanų k.

Kuronai 1. Petrikų k.
Kūsiška // Kūsiškė pv.

Bezdanų k.
Kušnieriškė pv. Galčiū

nų k.
Kūt gn. Satrininkų k.
Labandė 1., mš. Sen. 

Rudnios k.
Laibagällai 1., pv. Pele

grindos k.
Laibynėičios 1. Pele

grindos k.

Laibynėitė 1. Pelegrin
dos k.

Laibynios 1. Pelegrin
dos k.

Läibosios 1. K n y s t u š- 
ki ų k.

Lankė pv. Kerplėšy- 
nos, Petrikų k.

Lankelė pv. K e r p 1 ė š i- 
nės, Petrikų k.

Lankelės pv. G a 1 č i ū- 
nų k.

Lankėicia most buv. tiltas, 
1., pv. D. J o k i n t o- 
nių k.

Lankos pv. Galčiūnų 
k.

Latäkas pv. Petrikų k. 
Laužymas mš. U ž u p i o k. 
Laužynė pv. Petrikų k. 
Lažki pv. S a k a 1 a i č i ų 

k.
Lebedinė mš. Sen. Rud

nios k.
Lesnėja kūdra kūdra 

Svirtiškių k.
Lėtamyžė // Lietamyžė pv., 

prie Mockų k.
Lygiėja b. Petrikų k.
Lipavėny gn., 1. Kalvių 

k.
Lyrliškė b. Petrikų k.
Lysaja gėra 1. kln. Ma

li u t o s k. 2. brus. Ly- 
sa hūra kln., kr. Snie- 
g i o n i ų k.

Lysy 1. Sen. Rudnios 
k.

Liūnai pv. Girių k. 
Liūnas rst. Gėliūnų k. 
Lėbai 1. 1. Jokintonių 

k. 2. pv. Pelegrin
dos k.
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Lėbas pv. M i c i ū n ų,
Petrikų к.

Lčbinė pv. B e z d a n ų k.
Lobūtis pv. Gervėčių 

k.
Lėnačka 1. su beržais M a- 

liutos k.
Lukä pv. Gudininkų 

k.
Lūki gn., 1. Malintos 

k.
MagSnlška pv., Paba

lių k.
Mahilnik prancūzkapiai 

Kalvių k.
Makalėbas // Mokalėbas 

kln., kr. Mockų k.
Mälenkije pv. Svirtis- 

kių k.
Mėly] jėlnik mš. dalis M. 

Jokintonių k.
Maliūcka(ja) darėga kl.

Sakalaičių k.
Margelėliai 1. 1. Petri

kų k. 2. 1., pv. P e le
gt i n d o s k.

Margeliai 1. Papiškių 
k.

Märgiai (brus. Margi) 1. 
Kalvių k.

Markeliavä b. G u d i n i n- 
kų k.

Maskilia jėlnik mš. dalis 
M. Jokintonių k.

Maskalicha gn. B e z d a- 
nų k.

Maskolienė pv. B e z d a- 
nų k.

Meldžiuniškės // Milėniš- 
kės gn. P a o n i ų k.

Menčiūnska // Mečifinska 
gn. Sakalaičių k.

Mendrynas (t. Mindrynas) 
pv. Mockų k.
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Mežėnai gn. Paonių k.
Mėžy 1. Cerniškių k.
Miciuniškė pv. G a 1 č i ū- 

n ų k.
Miežioniiį lanki pv. Pa

piškių k.
Mikagalis 1. Galčiūnų 

k.
Miknabalis 1. 1. Galčiū

nų k. 2. 1. Girių k.
Mykolo Hunas pv. Gal

čiūnų k.
Mikšatralds 1. R i m d ž i fi

nų k.
Minykai pv. Petrikų k.
Mogunų bälos pv. Gal

čiūnų k.
Molinės // Molynės 1.

Knystuškių k.
Monärchova 1. S v i r t i š- 

kių k.
M6rg 1. Kalvių k.
Murglynė // Murklynė b., 

pv. G ė 1 i ū n ų k.
Nahavički mš. Sen. 

Rudnios k.
Näros b., pv. Gėliūnų 

k.
Naujadarai 1. L, pv. Pe

le g r i n d o s k. 2. pv. 
Jokintonių k.

Naujädaris 1. gn. Moc
kų k. 2. pv. G a 1 č i fi
nų k.

Navasėliai pv. G a i g a- 
lių k.

Noraginė 1. Galčiūnų 
k.

Nūtrynė // Notr^nė 1., pv.
Petrikų k.

Notrynėlė pv. Girių k.
Nėvaja darėga 1. Saka

laičių k.



Obelinė pv. Kerplėši- 
nės k.

Obelynė pv. Petrikų k.
Ojėlis gyvulių išvarai 

skirta vieta Mockų k. 
Ojus mš. prie Mockų k. 
Ožio lėbas 1., pv. Girių,

M i 1 c ė j ų k.
Pabaliai 1. (brus. Pėbali)

b., pv. Sniegionių 
k. 2. 1. Girių k.

Pabalys 1. 1. Gėliūnų
k. 2. pv. Girių k.

PSberžės mš. Bajorų k.
Pad häj gn. Sakalai- 

č i ų k.
Padirvys pv. R i m d ž i ū- 

nų k.
Padpušynė 1. Sakalai- 

čių k.
Pagädos laukas 1. Papiš

kių k.
Pagaigalė pv. Gaigalių 

k.
Pagollnė 1. G a 1 č i ū n ų 

k.
Pakalnlnės 1. K n y s t u š- 

kų k.
Pakauprys kalningas pu

šynėlis Milcėjų k.
Paklūonė 1. P e 1 e g r i n- 

dos k.
Päkuniai pv. Gėliūnų 

k.
Palankiai 1., pv. Knys

tuškių k.
Palaukė b., mš. R i in

džiu nų k.
Palestinos pieva pv. Gi

rių k.
Paliauskų mahilnik buv.

kapinės R i m d ž i ū n ų 
k.

Pamurlė pv. R i m d ž i fi
nų k.

Panavasėlius buv. mš.
Gervėčių k.

Papär gn. Papiškių k.
Papievis 1. gn. Girių k.

2. pv. Miciūnų k.
Papriūdė pv. Papiškių 

k.
Papušyninė pv. Petri

kų k.
Par Ašmeną 1., pv. Mil

cėjų k.
Par eglyną 1. Milcėjų 

k.
Par marką 1., pv. Knys

tuškių k.
Parsėlia mš. Paliaus

kų k.
Pašalys (brus. Pasali) mš., 

pv. Jokintonių k.
Päseka 1. Milcėjų k.
Pėstyrskaja pv. S v i r t i š- 

k i ų k.
Pätakas 1., pv. Knystuš

kių k.
Patakynios pv. Peleg- 

r i n d o s k.
Papė pv. Gervėčių k.
Paveikiai 1. Miciūnų 

k.
Perechėdnyje pv. S v ir

ti š k i ų k.
PeskynaI kln., mš. Knys

tuškių k.
Petriškė 1. Bezdanų k.
Pieskovyje 1. S v i r t i š- 

kių k.
Piniginiai 1. G a 1 č i ū- 

nų k.
Plačiėja 1. 1. G a 1 č i ū- 

n ų k. 2. 1. K e r p 1 ė- 
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š y n o s, Petrikų k. 
3. mš. Rimdžiūnų k.

Plääosios 1. 1. M i c i ū- 
nų k. 2. L, pv. Pele- 
grindos k. 3. brus. 
Sirökije 1. S n i e g i o- 
n i ų k. 4. pv. S v ir
ti š k i ų k.

Plačiosios dirvos l.Knys- 
t u š k i ų k.

Platiejie 1. M i c i ū n ų k.
Plėtai pv. Girių, K e r p- 

lėšinės, Petrikų 
k.

Pod Gėliūny buv. 1. S a- 
kalaičių k.

Pod hūrčina 1. Svirtis- 
kių k.

Pod klėčki 1. K a 1 v i ų k.
Pod kutarämi 1. Svirtis- 

kių k.
Po Krukauskū 1. Rim

džiūnų k.
Pūlinės 1. Petrikų k.
Pėluošis 1.1. G a 1 č i ū- 

nų k. 2. pv. Mockų 
k.

Po raudonūoju pv. Gal- 
čiūnų k.

Pėšakelė (t. Pėšakela) pv. 
Pelegrindos k.

Prakalošiai gn. Mockų 
k.

Pramlškės 1. K n y s t u š- 
kių k.

Prancuzy 1. Sakalai- 
č i ų k.

Praniškl kl. P a b a 1 i ų k. 
Prldötkai 1. G a i g a 1 i ų, 

M i c i ū n ų k.
Pridotkėliai 1. M i c i fi

nų k.
Pri širėklch mš. S n i e- 

g i o n i ų k.

Pukėč 1., mš. Sen. Rud
nios k.

Pūkšto kälnas 1. Petri- 
kų k.

Pfisty bėr mš. dalis M. 
Jokintonių k.

Pūstošius 1. S a k ū n ų k.
Pušelinės 1. K e r p 1 ė š i- 

n ė s k.
Rabinki 1. M a 1 i u t o s k.
Račifinskaja gėra kln.

Kalvių k.
Radėkalnis 1. Užupio k.
Raisteliai 1. Gėliūnų k.
Raistelis (t. Raistelis) 1. b., 
pv. Petrikų k. 2. mš., 

pv. Gervėčių k. 3. 
pv. Galčiūnų k.

Ratabalä gn. P a o n i ų k.
Ravėk // Rėv gr. S a k a-

1 a i č i ų k.
Rebežy gn. Š a t r i n i n- 

k ų k.
Rėčečka gr. Maliutos 

k.
Rogės ketūrka pv. Gal

čiūnų k.
Rėista rst. Sniegionių 

k.
Rudfnai pv. Gėliūnų k.
Salėitė 1. pv. Mockų k.

2 . Astravėk mš. Sen. 
Rudnios k.

Salelės kälnas kln. Pet
rikų k.

Samanų raistas b. Užu
pio k.

Sanažūtka 1. 1., loma Sa- 
kalaičių k. 2. Sena- 
žūt pv. Sakalaičių 
k.

Santaka (brus. Suntėka) 1. 
Gėliūnų k.
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Santakos // Suntäkos 1. 
Papiškių к.

Sarokiškiai pv. S a k ū n ų 
k.

Sausiškė pv. Pabalių k.
Saviškės L, pv. J o k in

to n i ų k.
SSželka pv. P a o n i ų k.
Sėdybnyje 1. J o k i n t o- 

n i ų k.
Sėdimieji 1. Galčiūnų 

k.
Sėdimosios 1. Knystuš

kių k.
Sėdimųjų gėlas 1. Knys

tuškių k.
Sėdzyby 1. Sniegionių 

k.
Sėdzybny šnūr 1. 1. K a 1- 

v i ų k. 2. žemės skly
pas P a o n i ų k.

Senelė 1. Miciūnų k.
Sėniny beržynas S a ka

la i č i ų k.
Senėvė (brus. Sanävy) 1., 

pv. D. Jokintonių 
k.

Serebeiä 1. Šatrini n- 
kų k.

Seudeniški 1. Sakalai- 
č i ų k.

Siaurosios 1. Girių, 
Knystuškių k.

Siauručiai 1. Mockų k.
Siaurūtė 1. Galčiūnų, 

Rimdžiūnų k.
Siaurutės 1. M i 1 c ė j ų k.
Sibiri gn. Kalvių k.
Skarbävos 1. Bezdanų 

k.
Skatinis dr., gn. M i 1 c ė- 

jų k.
Skerdimas 1. G ė 1 i ū n ų k.

Skėrių lėbas pv. Gal
čiūnų k.

Skersinė 1. Galčiūnų, 
Užupio k.

Skersinės 1. 1. Girių, 
Knystuškių k. 2. 
pv. Petrikų k. 3. Pa- 
perėčkos 1. K e r p 1 ė š i- 
n ė s k. 4. Paperėčkos 
pv. Petrikų k. 5. 
brus. Paperėčki gn. 
Kalvių k. 6. brus. 
Poperėčki 1. S n i e g i o- 
n i ų k.

Skersiniai pridötkai 1. Mi
ciūnų k.

Skefstoniai 1. Petrikų 
k.

Skerstoms gn. P a o n i ų 
k.

Skynimai buv. b. Rim
džiūnų k.

Skrytėlė // Skritėlė b., gn., 
1., pv. Gėliūnų k.

Smaliėrnia 1. Sen. Rud
nios k.

Soūsiška rst. Pabalių k.
Splėvy rst. Sen. Rud

nios k.
Sträzdo pieva 1., pv. M i 1- 

c ė j ų k.
Svirsčizna 1. Sniegio

nių k.
Šačiškė 1. Rimdžiūnų 

k.
Šakės pv. Gėliūnų k. 
šaltinienė pv. Girių k. 
Sačiškė 1. Rimdžiūnų 

k.
Šaralė pušynėlis Papiš

kių k.
Šėrkinė gn. Milcėjų k. 
šėmių liūnai 1. Girių k.
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Seuleniškl b. su kr. S a- 
kalaičių k.

SeveliaI 1. Papiškių k.
Silas 1. mš. Gaigalių, 

Gervėčių, K n y s-
t u š k i ų k. 2. brus. 
Bėr mš. Sniegionių 
k. 3. brus. B6r // Cėrnyj 
bėr mš. D. J o k i n t o- 
nių k.

Šilelis 1. mš. Paliaus- 
kų k. į Petrikų k. pusę. 
2. pv. Petrikų k.

Silo siaurosios 1. Knys- 
tuškių k.

Silvijė pv. Galčiūnų 
k.

Slynai b. G ė 1 i ū n ų k.
Simnas 1. Knystuškių 

k.
Slynėmiškis 1. Gėliūnų 

k.
Šniūrinis pv. R i m d ž i ū- 

nų k.
Snurki 1. Sakalaičių 

k.
Stuflinė 1. Rimdžiūnų 

k.
Šulniai (brus. Sūlni) mš. 

Pabalių k.
Svėdiški mš. Sniegio

nių k.
Svėdskaja 1. Kalvių k.
Svėdskije 1., mš. Snie

gionių k.
Telėdnykas 1. b. Bezda- 

n ų k. 2. pv. K e r p lę
ši n ė s k.

Terpūkelė 1. Miciūnų 
k.

Tolimosios 1. Miciūnų 
k.

Trakai 1. kr., mš. G ė- 
liūnų k. 2. 1. G i r i ų 
k.

Trakėlskaja b. K a 1 v i ų k.
Treiniė 1. D. J o k i n t o- 

nių k.
Trinkūtė pv. G a 1 č i ū- 

nų k.
Turkliai b., pv. Gaiga

lių k.
Ukėč vieta miške Sen. 

Rudnios k.
Uliški kr. prie b. Snie

gionių k.
Uodeginis (t. Vuodėginls)

L, žemės sklypas 
Kerplėšinės k.

Ūzenkij žemės sklypas 
Sen. Rudnios k.

Už balds 1. Užupio k.
Užgriūvėlės lankė pv. B a- 

j o r ų k.
Vėitiškė (t. Vėiciškė) 1. 

pv. Galčiūnų k. 2. 
brus. Vėiciškl mš. B a- 
j o r ų k.

Vaitiekėlčiai (t. Vaiciekėl- 
ciai) gn. P a o n i ų k.

Valäkai (brus. Valėki) 1. 
Jokintonių k.

Vaikė 1. pv. P a o n i ų k.
2. šlapia vieta Paba
lių k.

Velika darėga kl. Saka
laičių k.

Velikij jėlnik mš. dalis 
M. Jokintonių k.

Velikaja balėta b. Pao- 
nių k.

Velikoje rėisto rst. Snie
gionių k.

Vertimas pv. Rimdžiū
nų k.
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Versmės šlapia pv. Gal- 
čiūnų, Mockų k.

Vidūlaukė pv. B e z d a- 
nų k.

Vidutinė 1. 1. Rimdžiū
nų k. 2. Siarėdnlaja 1. 
Svirtiskių k.

Vidutinės 1. Knystuš- 
kių k.

Vyhan 1. gn. Cerniš- 
kių, Sniegioniųk. 
2. 1. Sakalaičių k.
3. pv. D. J o k i n t o- 
nių k.

Vikiški kr. Sakalaičių 
k.

Vilkiškė mš. Rimdžiū
nų k.

Vinkšna kln. P a p i š- 
kių k.

Viršnė pv. S n i e g i o-
nių k.

Vėkiškės mš. K n y s t u š- 
kių k.

Vėlki pv. D. J o ki n t o- 
n i ų k.

Volėka 1. D. Jokinto- 
nių k.

Za darėžkai 1. Š a tri
ni n k ų k.

Za maliūckoj darėgoj 1.

Sakalaičių k.
Zapėška pv., vieta prie 

mš. Papiškių k.
Za rėčkoj 1. Šatrini n- 

kų k.
Za rėista 1. Sniegio

niųk.
Zarösnykas 1. mš., vieta 

prie mš. Mockų k.
2. Zärasnykas 1., mš. 
Užupio k.

Zäscinki pv. D. J o k i n- 
tonių k.

Za velikoj darėgoj 1. S a- 
kalaičių k.

Zubrienė 1. pv. G i r ių k. 
2. Zubrienis pv. Petri- 
kų k.

Žafnabalis // Žarnabalys 
b., pv. Mockų k.

Žčko beržynas L, kaubu
rys Mockų k.

Žemalandė 1. b. Petri
kų k. 2. buv. mš. Pa
li a u s k ų k.

Žydo naujienä p v. G a 1- 
čiūnų k.

Žilinskaja b. K a 1 v i ų k.
Žviry 1. Sakalaičių k.
Žvirėk tokia vieta M a- 

1 i u t o s k.

GERVĖTIŠKIŲ PRAVARDES

MARYTE RAZMUKAITE

Daugelis Gervėčių apylinkių žmonių turi pravardes. 
Šnekamojoje kalboje jos nuolat vartojamos ir, ko gero, 
neretai prilygsta pavardei, t. y. atlieka tokią pačią funk
ciją, kokią atlieka pavardės oficialiojoje vartosenoje.

Pravardė — tai tam tikras prievardis, padedąs išskirti 
asmenį iš didesnio bendrapavardžių būrio, ypač kai vie
name kaime ar miestelyje bent kelios šeimos turi tą pačią 
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pavardę (o neretai ir vardai sutampa). Be to, pravardė 
daugiau suaugusi su pačiu asmeniu, tarsi charakterizuoja 
ar nusako asmenį. Taigi pravardė susijusi su pačiu žmo
gumi, asmeniu daug glaudžiau negu pavardė. Kadangi iš 
daugelio pravardžių vėliau yra susidariusios ir mūsų pa
vardės, todėl jos, kaip svarbi onomastikos, antroponimi- 
kos sritis, yra vertos dėmesio ir mokslinių tyrinėjimų.

Šiame straipsnyje pateikiamos pravardės iš Gervėčių 
apylinkių, užrašytos čia 1970 m. kompleksinėje ekspedi
cijoje \ nurodomi jų pagrindiniai tipai.

Pravardes, atsižvelgiant į jų antroponiminę reikšmę, 
galima skirti į kelias grupes1 2: 1) individualias, duodamas 
atskiram asmeniui, ir 2) grupines, duodamas visai šeimai, 
kartais net kaimo dalies arba ir viso kaimo gyventojams. 
Gervėčių apylinkėse vyrauja ir pirmosios, ir antrosios 
grupės pravardės, tačiau griežtų ribų tarp individualių ir 
grupinių pravardžių čia nėra — dažnai vyro, šeimos gal
vos, pravardė prigyja visai šeimai, vaikams, net vaikai
čiams.

1 Kai kurias straipsnyje minimas pravardes, be straipsnio autorės, 
Pelegrindos k. yra užrašę K. Eigminas ir K. Labanauskas, 
Girių k.— A. Juška.

2 Plg. Воротников П. T. Групповые и индивидуальные прозвища 
в говорах Талицкого р-на Свердловской области // Антропоними
ка,—М., 1970,—С. 150.

3 Remtasi V. Cičiagovo skirstymu — plg. Чичагов В. К. Из исто
рии русских имен, отчеств и фамилий.—М., 1959.— С. 35—38.

Gervėtiškių pravardes pagal leksinę sudėtį arba kilmę 
galima būtų skirti į šias grupes: 1) apeliatyvinės (iš įvai
rių sudaiktavardintų bendrinių žodžių) ir 2) asmenvardi- 
nės (iš vardų, pavardžių) pravardės.

Apeliatyvinės kilmės pravardės čia bus bene labiau
siai paplitusios. Pagal leksinę-semantinę motyvaciją, tei
kiant pravardes, čia galima būtų išskirti tokias jų grupes3:

1) pravardės pagal žmogaus išorės charakteristiką (iš
vaizdą, kalbėjimo būdą, figūrą, veido, kūno spalvą, fizi
nius duomenis ir kt.), pvz.: Bitinas („nuo medžių rinkęs 
bites; įgėlus bitei, ėmęs šaukti „bicin, bicin!"—ir pra
mintas Bicinu") Girių, Miciūnų k.; Ciblikas („mažas ir 
storas") Girių k.; Daugarukas (plg. brus. даугарук! „ilga
rankis") Girių k.; Dobilas (kerdžius, mėgęs dainuoti „do
bile, dobile") Girių k.; Dnlius („stambus, storas"; plg. si. 
drilius < 1. dryl „grąžytuvas") Miciūnų k.; Dudukas (ta
ria ne „tadu", o „dudu") Girių k.; Gurutelis („mažas, kaip 
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trupinėlis"; plg. gurutys ,,trupinys, gurulys") Pelegrin
dos k.; Kreivdlis, Kreivys („kreivų kojų") Girių k.; Kud- 
reviecas (t. Kudraviecas; plg. si. kudrėvas < rus, кудря
вый „garbanotas") Jokintonių k.; Kemsą (t. Kimša, „chu
liganas"; plg. kemsą „kemsas, samanomis apžėlęs kelmas") 
Girių, Rimdžiūnų k'; Ryžas (plg. si. ryžas < brus. рыжы 
1. ryžy „rusvas, rusvaplaukis") Girių k.; Skūrelė („pa- 
džiūvėlis", plg. si. skūrd < brus. скура „oda") Girių k.;

2) pravardės pagal žmogaus būdo savybes, charakte
rio bruožus, pvz.: Abisinas (keistuolis, elgesiu išsiskiria 
iš kitų) Girių k.; Krusčius (plg. krusčius „darbštuolis") 
Pelegrindos k.; Maulia, Maulys (plg. maulia „apsileidėlis") 
Girių k.; Prokuroras („su giminėm vis riejasi, aiškinasi") 
Girių k.; Parpilius („daug šneka"; plg. parpti) Girių k.;

3) pravardės pagal žmogaus socialinę bei ekonominę 
padėtį, turtą, luomą ir pan., pvz.: Bocmanas („visų atama
nas kaime") Girių k.; Derevnia (plg. rus. деревня „kai
mas"; turi labai didelį namą) Girių k.; Gasudörius (plg. 
brus. гасудар, rus. государь „valdovas"; visą laiką pasitu
rimai gyvenęs) Gėliūnų k.; Karalius (turtingas ūkininkas) 
Girių k.; Sötnikas (plg. si. sotnikas < rus. сотник „šim
tininkas") Pelegrindos k.; Šlėktd. („kilęs iš ponų, geroj 
žemėj gyvenęs") Miciūnų k.;

4) pravardės pagal kalbą, tautybę, pvz.: Niemčius (plg. 
brus. немец, 1. niemiec „vokietis") Jokintonių k.; Palčins
kas (plg. brus. istor. палян „lenkas"; „lenku dedasi") Gu- 
dininkų k.; Paliokas (plg. si. paliokas < brus. паляк, 
1. polak „lenkas") Jokintonių k.;

5) pravardės pagal profesiją, verslą, pvz.: Agrodnykas 
(plg. 1. ogrodnik „daržininkas") Petrikų k.; Böndara (plg. 
brus. бондар „dailidė") Mockų k.; Dragūnas („dvare dirbo 
arklininku") Milcėjų k.; Kalvis Gudininkų, Rimdžiūnų k.; 
Kanavölas (plg. si. kanavölas < brus. канавал, rus. коно
вал „arklių gydytojas, veterinaras") Rimdžiūnų k.; Kraū- 
čius (plg. si. kraūčius < 1. krawiec „siuvėjas") Gudininkų 
k.; Kūkorius (plg. si. Rūkorius < brus. ку кар, 1. kucharz 
„virėjas") Miciūnų k.; Lekejus (plg. liokajus) Miciūnų k.; 
Leköjus (plg. leköjus „liokajus") Petrikų k.; Mdistras 
(plg. mdistras „meistras"; sako „dziedas buvo mdistras") 
Pelegrindos k.; Makänikas (plg. makänikas „mechanikas") 
Girių, Petrikų k.; Skarvad'mas (plg. si. skarvadd < brus. 
скаварада „keptuvė") Gudininkų k.; Strelökas (plg. brus. 
стралок „šaulys") Girių k.; Saūčius (plg. si. saūčius < 
brus. шавец „batsiuvys") Gudininkų k.;
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6) pravardės pagal gyvenamąją vietą, pvz.: Babruiskas 
(ilgą laiką gyvenęs Babruisko mieste) Pelegrindos k.; 
Bacenas (plg. si. bacenas < lenk, bocian „gandras"; gy
veno prie raisto) Girių k.; Galinis („gale kaimo gyveno") 
Gudininkų k.;

7) pravardės, dėl įvairių priežasčių duotos pagal: a) 
gyvūnų pavadinimus, pvz.: Bacėniūkas (plg. si. bacenas 
„gandras") Miciūnų k.; Briedis (sako, kad jo senelis nuo 
briedžių bėgęs) Girių k.; b) augalų pavadinimus, pvz.: 
Pupelė Miciūnų k., Žirnelis Girių k.; c) daiktų, reiškinių 
pavadinimus, pvz.: Gruodėlis (plg. gruodas, gruodis) 
Pelegrindos k.; Kalaša (plg. si. kalaša < lenk, koiosza 
„klešnė") Mockų k.; Kozyriukas (plg. brus. казырок „ke
purės snapas") Milcėjų k.; Frontas Mockų k.

4

4 Si pravardė gali būti ir asmenvardinė, plg., pvz., Gruodis, Gruodys 
(žr.: Lietuvių pavardžių žodynas.— V., 1985.— P. 730).

5 Asmenvardžiai palyginimui teikiami iš B. Savukyno „Vardai Ir 
žodžiai" (V., 1971.— P. 50—157) ir „Lietuvių pavardžių žodyno (I d. V.» 
1985; II d.— atiduota spausdinti).

Toks apeliatyvinių pravardžių skirstymas padeda iš
aiškinti pavardžių kilmę, tačiau jis nėra vienintelis; pra
vardes galima apžvelgti ir kitais aspektais — darybiniu- 
struktūriniu, gramatiniu ir kt.

Kita gervėtiškių pravardžių grupė — asmenvardinės 
pravardės. Dažniausiai tai iš vardų, daugiausia iš apylin
kėse paplitusių mažybinių krikšto vardų formų bei trum
pinių, per kelias kartas atėjusių ir virtusių tarsi pavel
dima neoficialaus įvardijimo dalimi, kilusios pravardės. 
Pvz.: Adomelė (plg. avd.5 Adomas, Adomėlis) Mockų k.; 
Antončikas (plg. avd. Antonas) Gėliūnų k.; Bartmiejus 
(plg. avd. Baltramiejus) Kalvių k.; Damulis (plg. avd. 
Damas, Damulis) Girių k.; Gėnsius (plg. avd. Genius) Moc
kų k.; Gordanas (plg. avd. Gördonas) Mockų k.; Henu- 
sius (plg. avd. Hėnius, Hėnrikas) Mockų k.; Ignočiukas, 
Ignotelis (plg. avd. Ignotas, Ignotelis) Pelegrindos k.; Juo
zapėlis (plg. avd. Juozapas, Juozapas ir mažyb. f.) Pele
grindos k.; Laurynas (plg. avd. Laurynas) Pelegrindos k.; 
Matukas (plg. avd. Matas ir mažyb. f.) Pelegrindos k.; 
Tamošius (plg. avd. Tomas, si. Tamošius) Pelegrindos k.; 
Valka (plg. avd. Valius, Valys) Pelegrindos k.; Vas'ilius 
(plg. avd. Vasilius) Rimdžiūnų k. ir kt.

Be to, paplitusios čia ir sudėtinės asmenvardinės pra
vardės, kurių vienas komponentas yra paveldėtos pravar
dės kilmininkas, kitas komponentas — vardas. Pvz.: Gai
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džio Mikas Girių k.; Galinio Kosdä (<avd. Kdstas) Gė
liūnų k.; Kačeno Vladas Galčiūnų k.; Kalvio Vladas Gal- 
čiūnų k.; Laurecko Vincas Gėliūnų k.; Lauryno Algys 
Pelegrindos k.; Sišūiės Vladas Galčiūnų k.; Vincelio Vla
das Galčiūnų k. Vartojamos tokios pravardės ir su pra
leistu vardo komponentu, pvz.: Juzupūlio Petrikų k.; Mi
kalina Mockų k.; Tamošiuko Girių k. ir kt.

Gervėčių apylinkėse galėtume išskirti ir „pavardinių 
pravardžių" grupę. Šios pravardės iš pirmo žvilgsnio ne
siskiria nuo oficialiųjų pavardžių su patroniminėmis, arba 
mažybinėmis, priesagomis, pvz.: Adūcikas Petrikų k.; 
Arlauskas Gėliūnų k.; Drėmelė Girių k.; Kūlaitis Gėliū
nų k.; Ravūckas Pelegrindos k.; Rinkevičius Petrikų k.; 
Rošelė Gėliūnų k.; Šimelis Gėliūnų k.; Verenas Girių k.; 
Zablūckas Galčiūnų k. ir kt.

Kadangi šios pravardės tikriausiai yra padarytos su 
priesagomis iš atitinkamų pavardžių (plg. avd. Adūtis, 
Aria, Drėma, Kūlys ir t. t.), tai priesagos, pridedamos ne
oficialiojoje vartosenoje, yra suteikusios šiems asmen
vardžiams pravardinį atspalvį.

Užrašyta Gervėčių apylinkėse ir neaiškių pravardžių, 
kurių nei kilmės, nei apibūdinamosios reikšmės tiksliai 
nepavyko su vietos gyventojais išsiaiškinti. Tai pravardės: 
Bakutä (gal plg. avd. Bakutis) Pelegrindos k.; Patapkä (gal 
plg. si. pätapas < 1. potop ,,tvanas") Gėliūnų k.; Ravas 
(gal plg. si. tavas < 1. row, brus. poy „griovys" arba avd. 
Ravdtis) Girių k.; Sapurkä (gal plg. avd. Sapurä) Girių k.; 
Smaūkė Pelegrindos k.; Svingarökas, Svigarökas Girių k.; 
Vägteris (gal plg. avd. Vaktaris) ir kt.



TAUTOSAKA

GERVĖTIŠKIŲ VESTUVINĖS DAINOS

DANUTĖ KRIŠTOPAITĖ, LAIMA BURKŠAITIENĖ

Jau iš pirmo žvilgsnio krinta į akis gervėtiškių vestu
vinių dainų atskirų grupių savitumas, o kartu ir ryškus 
dzūkiškas koloritas, glaudus ryšys su vietos vestuvių ap
eigomis, įvairių epochų poetiniai ir muzikiniai jų sluoks
niai. Visa tai nulėmė šio krašto geografinė padėtis ir isto
rinės sąlygos, žmonių gyvenimo būdas, jų tradicijos bei 
pasaulėjauta.

Gervėtiškių vestuvinį repertuarą sudaro trejopos dai
nos: senovinės dzūkiškos, turinčios savų vietinių bruožų, 
,,dvikalbės", dainuojamos ir lietuviškai, ir baltarusiškai, ir 
dainos, paplitusios visoje Lietuvoje.

Pirmosios grupės dainų nedaug išlikusių. Iš jų reikš
mingesnės— keletas piršlybų dainų, kurios šiai grupei 
skiriamos atsižvelgiant į kitų Lietuvos vietų analogiškus 
tipus, nes gervėtiškiai dainininkai, atrodo, jau nebepri
simena daugumos jų funkcinės paskirties, o kai kurie net
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tvirtina, kad per piršlybas esą nedainuojama. Žinomos 
piršlybų dainos čia turi savitas poetinio teksto ir melodijų 
versijas, todėl nusipelno dėmesio.

Populiarioji dzūkų piršlybų daina „Vai kad prijojo", 
kurios užrašyta trejetas variantų, Gervėčių apylinkėje 
papildyta viena kita nauja detale: pakilus svečių atvyki
mo vaizdas čia baigiamas apdainuojant jų suėjimą pirkion 
ir susėdimą už stalo:

Tai kad priajo
Pilna troba svetelių, 
Tai kad susėdo 
Ažu balto stalalio '.

Tas pakilumas išlieka ir vaišių vaizde. Į dainą įpinama 
konkrečių gervėtiškių buities detalių: svečiai vaišinami 
ne tik „raudonomis (mėlynomis) uogelėmis", bet jiems dar 
„priklosto pilnų stalų sūrelių" 2.

Dainos melodija dzūkams būdingo monodinio stiliaus. 
Užpildyta pirmos eilutės žemyn slenkanti kvartos intona
cija ir jos pakartojimas (forma ABAC) primena daugelio 
vestuvinių apeiginių dainų melodines slinktis. Antroji 
kulminacinė eilutė ir apibendrinanti baigiamoji suteikia 
visai dainai emocionalumo, išbaigtumo. Tuo pasižymi 
J. Valeikos (Girių k.) padainuotas variantas.

KTR 46(3)

Melodijoje stiprias pozicijas turi kvartos atramos to
nai. Rytų ir Vakarų Dzūkijoje žinomi variantai su ryškes
ne kvintos pozicija. Ja dažnai prasideda melodijos, arba 
šis atramos tonas išryškinamas apdainavimais. Artimes
nėse Baltarusijos apylinkėse ir Gervėčiuose dažnesnė yra 
kvartos pradžia. Tai rodytų ankstyvesnę melodijų san
darą 3.

3 LTR 4152 (142).
2 Ten pat.
3 Žr.: KTR 59(32), 82(11); LTR 205(451); plg. KTR 18(16), 44(1), 

59(21), 120(96) ir kt.
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Daina „Per medelį jojau"—žinomos piršlybų dainos 
„Saulutė tekėjo" gervėtiškių versija (tėra 3 variantai). 
Originali jos pradžia, kurioje apdainuojamas bernelio vy
kimas pas mergelę:

Per medelį jojau, Gaideliai gieda
Nieko negirdėjau, Ir šuneliai loja,
Кар išjojau lygan laukan, Ažrakinta užkabinta
Gaidelį užgirdau. Vuošvelės dvarelis.4

4 LTR 1221(52).
5 LTR 997(33).
6 LTR 4153(173).
7 Plg. KTR 28(21), 9(117, 190), 64(20, 125); Lietuvių tautosaka.—V., 

1962.—T. 1.—271.
8 KTR 125(22).
9 Ten pat; LTR 2447(111).

Iš neįmantrių valstiečio buities detalių (variantuose jos 
skirtingos: „Кар išjojau un laukelio, vėjelį užgirdau"5, 
„Kai prijojau lingu lauką, žemelė drebėjo"6) sukuriama 
skaidri nuotaika, sudaranti šviesų būsimų piršlybų foną. 
Bernelio sutikimo ,,vuošvelės dvarely" epizodas taip pat 
įdomus savitais įvaizdžiais („margoji bromelė", „šviesas 
stiklalis"), susijusiais su kuklia, jaukia jų kūrėjų buitimi. 
Sie momentai skiria gervėtiškių dainą nuo kitų dzūkų 
versijų7. Nuo populiarios šio tipo dainos skiriasi ir ger
vėtiškių melodija—labai plastiška ir išraiškinga, tobulos 
formos.

Dzūkuose ir apskritai Aukštaičiuose paplitusi daina 
„Tykiai tykiai Nemunėlis teka" Gervėčių apylinkėje (8 
variantai užrašyti Giriose ir 1 — Rimdžiūnuose) pasižymi 
meniniu išbaigtumu. Mergelės požiūris į tekėjimą už se
no arba už jauno tradicinis, tačiau seno ir jauno bernelio 
sutikimo ir palydėjimo vaizdai nutapyti spalvingom poe
tinėm detalėm, atskleidžiančiom švelniai sąmojingą, kiek 
tiesmukišką šių apylinkių žmogaus pasaulėjautą: „Sanų 
bernų až durių pastikau... kačergu vitojau... až pečia 
sodinau... kočėlu vaišinau... Sanam bernuo patalėlį klo
jau. .. vienų rėdelį akmenėlių... kitų rėdelį pagalėlių... 
Sanų bernų akėčiom apklojau... pro dvarelį laidau... 
akmenėliais svaidiau... šuneliais užlaidau" 8. O jauną — 
sodely pasitinka, už stalo sodina, vyneliu girdo, „medum 
čestavoja", jam kloja „vienų rėdelį pierynėlių. .. kitų 
rėdelį paduškėlių", lydėdama obuolėliais, žiedeliais svai
do 9. Gervėtiškių „Tykiai tykiai Nemunėlis teka" keletui 
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variantų būdingi priedainiai: leliuinoj vyno, leliumo vyno, 
lelimo vyno, žaliumo vyno ir kt.10 Priedainis leliumoj, 
leliuma ir pan. (beje, kaip ir tekėjimo už seno ir už jauno 
motyvai), pasitaiko senovinėse Advento dainose, tad ir šio
je dainoje šis priedainis laikytinas vienu jos archaiškumo 
požymių.

10 LTR 2447(111), 4159(131), 1221(50); KF 5800(2).
11 Plg. KTR 125(27). Kai kurie gervėtiškiai dainininkai ją laiko 

kalendorine daina: „Dainuoja Užgavėnių vakare" /LTR 1221(50)/, „Ap
link Kalėdas, kalėdojuc, кар svotai važinėja" /LTR 2447(111)/.

12 Žr.: Gaidės ir Rimšės apylinkės.— V., 1969.— P. 324; KTR 128(32), 
308(22), sp. pvz. 9.

13 LTR 4162(284).
14 LTR 2447(103).

Melodijos tipas taip pat skirtinas ankstyvajam kūry
bos laikotarpiui. Beje, šia melodija dainuojamos ir kai 
kurios Advento-Kalėdų dainos11. Gervėtiškių ,,Tykiai 
tykiai Nemunėlis teka" variantai melodiškai artimi ir ki
tur Lietuvoje paplitusiai dainai, ypač ritmo ir iš dalies 
intonacine sandara. Bet jie turi ir savitų bruožų, sukurian
čių kitokią melodijos versiją, kurioje vis dėlto galima 
įžvelgti pirminę žinomos melodijos raidos stadiją. Gervėčių 
versijos variantuose dar nėra kontrastinės trečios eilutės: 
melodija sudaryta iš dviejų eilučių pasikartojimo.

KTR 128(57)

Šios melodijos ir jos variantų dermė kitokia negu po
puliariosios— ji mažoriška kvartinė. Toks tipas paplitęs 
tiek Gervėčių apylinkėje, tiek Rytų Lietuvoje. Dainuoja
mas ir su kitais poetiniais tekstais 12.

Gervėčių apylinkėje esama ir daugiau senovinių pirš
lybų dainų—,,Tu berželi, tu berželi"13, „Ant kalno ru
giai" 14 ir kt. Bet apskritai piršlybų dainų tipų ir jų va
riantų čia nedaug. Matyt, šios grupės vestuvinės dainos 
nyksta sparčiau negu tos, kurios susijusios su konkrečio
mis apeigomis.

Nors vestuvinių apeiginių dainų Gervėčių apylinkėje 
irgi ne per daugiausia, bet jos ryškesnės ir geriau išsi
laikiusios. Grynai apeiginės yra mergvakario dainos, ne
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pasižyminčios dideliu tematiniu įvairumu. Vienose vyrau
ja vainiko pynimo, kitose — simbolinio mergelės sapno, 
trečiose — jaunosios našlaitės tema. Iš pirmųjų reikšmin
giausia—„Vedė mergelę tikri broleliai" („Stove mergelė 
viduj darželio"), kurios rasta apie 15 variantų (žr. sp. 
var. 11). Ji būdavo dainuojama atnešus iš darželio rūtas 
vainikui15. Visuose variantuose ryškus dainos apeiginis 
pobūdis: kuriamas konkretus mergvakario vaizdas — ski
nanti ar nešanti rūteles mergelė (paprastai vadinama var
du), prašanti nupinti vainikėlį '6, kartais jai liepiama to 
prašyti17; visi variantai baigiami linkėjimu nenuskinti 
„vargo šakelės" I8, „neunvyti vargaus lapelio" 19, „neun- 
pinti vargios rūtelės" 20, kad ji nevargtų „viso viekelio", 
o tik „šį vakarėlį už tėvo stalo". Dainos pradžioje atsi
spindi šios apylinkės mergvakario papročiai: jaunoji ei
davo darželin prisiskinti rūtų su kuo nors iš saviškių, 
dažniausiai su motina21. Dainos pabaigoje akivaizdus 
tikėjimas magine veiksmo galia. Taigi čia ryški senovės 
žmogaus pasaulėjauta, o lakoniški vaizdai rodo primityvų 
meninį mąstymą, nedideles emocijas, tą, pasak D. Saukos, 
„pirminį emocijos judėjimą" 22. Melodija sudaryta iš vie
nos pasikartojančios eilutės, o kaip tik „ankstyvosiose 
dainos formos stadijose esminę reikšmę turėjo tam tikro 
aukščio ir ritmo tų pačių intonacinių krypčių variacinis 
kartojimas"23. Visa tai leidžia sieti šį dainos tipą su se
nosiomis liaudies dainų raidos pakopomis. Nuo gervėtiš
kių nedaug skiriasi variantai, užrašyti apie Adutiškį, Tve
rečių 24.

Simbolinis mergelės sapnas apdainuojamas dainoje 
„Subatoj prieš nedėlią" (jos rasta vos 2 variantai). Sapnas 
dainoje piešiamas poetiškomis detalėmis: „Pilnas dvaras 
karvelių... Audeklais išklostyta... Sidabru išbarstyta"25. 
Pabaigoje lakoniškai aiškinama sapno simbolika — būsi-

,s LTR 4225(50).
16 KTR 126(90).
17 KTR 125(113, 128, 129), 126(67); LTR 4159(55), 4160(16), 4162(352). 
18 KF 5785(47), 5793(21).
19 KTR 125(128, 129).
20 KTR 126(90).
21 LTR 4225(50).
22 Sauka D, Tautosakos savitumas ir vertė.— V., 1970.— P. 259.
23 Čiurlionytė J. Lietuvių liaudies dainų melodikos bruožai.— V., 

1969,—P. 255.
24 KTR 11(26), 12(130), 33(120), 34(25, 127).
26 KTR 127(2).
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mas mergelės ištekėjimas, vestuvės, atsisveikinimas su 
gimtaisiais namais: „Karveliai — svotai tavo... audeklai — 
dovanėlės. .. sidabras — ašarėlės"26. Šio tipo variantai 
paplitę Adutiškio apylinkėse27. Jis žinomas ir Baltarusi
joje: O. Kolbergas pateikia variantą, užrašytą apie Pins
ką 28, M. Federovskis — apie Slucką29. Baltarusiškų va
riantų poetinis tekstas nuo lietuviškų nedaug skiriasi.

26 LTR 1235(7).
27 KTR 11(27, 154, 219), 34(1).
28 Kolberg O. Bialorus—Poliesie. . . // Dziela wszystkie.— Wroclaw— 

Poznan, 1968.— T. 52.—203.
29 Federowski M. Lud bialoruski.— Warszawa, 1958.— T. V.— 

757.
30 KTR 125(63); KF 5781 (22), 5793(3), 5795(24), 5800(5), 5887(20); 

LTR 4157(150), 4161(143).
31 KF 5781(22).
32 Ten pat.
33 KTR 33(96), 12(92), 11(212).
34 KTR 25(22), 34(27).
35 Sauka L. Lietuvių vestuvinės dainos // Dainuojamosios tautosakos 

klausimai.— V., 1968.— P. 87.

Nemaža apeiginių dainų gervėtiškių vestuviniame re
pertuare skirta jaunajai našlaitei. Iš jų minėtina „Tu ber
želi žaliasiai", viena gražiausių ir populiariausių mergva
kario dainų, kurioje skaudžiai, bet kartu šviesiai ir paki
liai išsakomos našlaitės emocijos. Dėl paralelizmo mirusių 
tėvų žadinimo ir kvietimo tam vienam vakarui motyvas 
suskamba labai nuoširdžiai, net intymiai. Nulenkęs šake
les berželis gretinamas su nulenkusia galvelę našlaite; 
ketinama prašyti Dievulį, „kad lietulis palytų"—,,maž ša
kelės paskeltų" berželiui, „kad vėjelis papūstų"—„maž 
peskelas raspūstų", „maž pakelt motinėlę (tėvelį)" mer
gelei 30, „ne un ilgo čėsalio, bet un šio vakarėlio, un rūtų 
vainikėlio" 31. Kai kuriuose variantuose, kaip ir raudose, 
kalbama apie laiškelio rašymą mirusiajam32.

Panaši ir Adutiškio apylinkių šios dainos versija, tik 
joje našlaitės išgyvenimai negretinami su gamtos reiški
niais33. Čia ryškūs laiškelio ir paukščių — žinių nešėjų 
mirusiajam motyvai34.

Neabejotina, kad daina „Tu berželi žaliasiai" siejasi 
su pagonišku mirusiųjų kultu. „Analogiškų dainų siuže
tuose atsispindi patriarchalinio valstiečio modifikuoti se
noviniai mitologiniai vaizdiniai apie mirusiuosius, jų bū
tiną dalyvavimą svarbiais gyvenimo momentais" 35. Dainos 
seną kilmę patvirtina ir emocinis jos santūrumas, nesudė
tinga meninė išraiška, glausta dvieilė strofa, kurią sudaro 
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pasikartojanti poetinio teksto eilutė, atitinkanti pasikarto
jančią melodijos eilutę (žr. sp. pvz. 12).

Našlaitė apdainuojama ir jaunosios graudinimo dai
noje „Jauna Onulė po sodą vaikščiojo" (jos užrašyti 2 va
riantai Giriose)36, kur vaizduojama našlaitė, kelianti mo
tiną. Savo nuotaika ji panaši į dainą „Tu berželi žaliasiai". 
Tik joje lyg daugiau šilumos, plaukiančios iš nuoširdaus 
dukters ir mirusios motinos dialogo, kuris, pabaigoje per
ėjęs į metaforą, išreiškia skaudžias pačios našlaitės nuo
taikas:

Baltos Hntelės Geltonom pieskelėm
Kojelas pirmygo. Akelas ažpylė.

Žalia žolaiė
Akelas ažaugo 37.

Ne mažiau poetiška ir kita tos pačios dainos versija — 
„Išeik išeik, tu Onute, darželiu", prasidedanti savitu pa
ralelizmu: našlaitė raginama prilenkti „sausų liepeiį ing 
žemei“, prikelti „tikrų tėvelį nors šiundzien" (užrašyta 
1960 m. Rimdžiūnų k.)38. Dainoje sukuriama skaudi, gailiu 
skundu skambanti nuotaika, bet pro ją skverbiasi šviesi 
viltis. Šias emocijas papildo muzikinės priemonės: melo
dija, tarsi perteikdama susikaupusį jausmą, jau krinta 
žemyn iš viršutinio atramos tono — kvintos, o antroje ei
lutėje pasiekia visišką kulminacinę įtampą. Čia, netiks
liai fiksuojant šeštą dermės laipsnį, minoriškoje melodi
joje retkarčiais sušvinta doriškos spalvos, o melodijos 
pabaigoje tarsi atsvara taip pat variaciškai pasigirsta fri- 
giška melodijos kryptis. Tokia dermės intonacinių krypčių 
kaita vienoje melodijoje gana retas ir emociškai stiprus 
reiškinys.

iš - eik iš - eik, tu O - nu - te, dar-2e - lin.

36 LTR 4155(946); KF 5885(15).
37 KF 5885(15).
38 KF 3328(13), KTR 222(50).
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Minimos dainos taip pat sietinos su senovės žmogaus 
pasaulėjauta; panašių variantų aptikta ir Adutiškio apy
linkėse 39. Mirusios motinos kėlimo motyvas žinomas ir 
kitų Lietuvos vietų vestuvinėse dainose 40.

39 KTR 11(29, 152), 12(154).
40 Lietuviškos svotbinės dainos, užrašytos Antano Juškos.— V. 

1955.—T. 1.—490, 493, 509—514.
41 KF 5800(9), 5793(20).
42 KTR 117(1, 51), 119(17, 18).
43 KTR 125(24). Užrašytas tik 1 šios dainos variantas; Girių k. iš 

G. Lukšienės.
44 Матер1алы для изучешя быта и языка русскаго населен i я 

Северо-Западного края // Собранные и приведенные въ порядокъ 
П. В. Шейномъ.—Санктпетербургъ, 1890.— Т. 1—Ч. II.— С. 446.

45 Песн1 беларусскага народа.— Мшск, 1959.— 46.
46 Kolberg О. Min. veik.— 368.
47 Гомельск1я народныя песни, записки... Зинайдой Рад

ченко.— С.-Петербургъ, 1888.— С. 77 (32).
48 Federovski M. Min. veik.—601, 783, 896, 1167, 1196, 1181; 

Шейн П. В. Min. veik.—Р. 290(3).
49 Шейн П. В. Min. veik.—Р. 58(91).

Kitoje jaunosios graudinimo dainoje „O kas tenai po 
naują dvarą vaikščiojo" našlaitė kalbasi ne su mirusiu 
tėvu, o su gyvais artimaisiais. Tame dialoge aiškūs krikš
čioniškos pasaulėjautos atgarsiai: artimieji atsako matę 
jį „po nauju kryžių guliantį, an krūtinės baltas rankelas 
laikantį" 41. Šiuo atžvilgiu gervėtiškių daina primena Ker
navės apylinkių dainos „Oi, ratu ratu" atskirus varian
tus 42.

Visai kitoks santykis su mirusiais tėvais dainoje „Iš
eik, Maryte, pasižiūrėtie", taip pat apeiginėje, pasak pa
teikėjos, dainuojamoje našlaitei „prieš vienčių" 43 (jauno
sios graudinimo). Čia jaunoji, raginama pasižiūrėti, ar ne 
tėvelis pas ją eina, atsako: „Nėra man laiko dar išeidyti... 
Neturiu kėdės tėvuo sodinti... Neturiu žvakių jam užde- 
gyti... Neturiu laiko su juo kalbėti..." Šioje dainoje, 
kitaip negu ankstesnėse, nėra pagarbos mirusiesiems. Aiš
ku, iš vieno varianto sunku daryti išvadas apie dainos 
kilmę, bet, atrodo, ji galėjo būti sukurta vėliau, nykstant 
protėvių kultui.

Našlaitės tema būdinga ir baltarusių vestuvinėms dai
noms. Kaip pažymi P. Seinas, jos buvo dainuojamos per 
mergvakarį visoje Baltarusijoje 44. Gervėtiškių minėtoms 
vestuvinėms dainoms artimesnių versijų užrašyta apie 
Smurgainis45, Borisovą46, Gomelį47, Volkovyską, Slucką, 
Slonimą, Naugarduką 48, Vitebską49 ir kitur. Tie panašu- 
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mal ne pažodiniai — sutampa tik pagrindiniai dainų mo
tyvai, kurie lietuvių ir baltarusių dainose įprasminami sa
vaip. Muzikiniu atžvilgiu su lietuvių dainomis artimiau 
siejasi tik netolimos Smurgainių apylinkės versija, o kito
se Baltarusijos vietose užrašytos versijos su lietuviškomis 
sutampa tik pavieniais intonaciniais ir derminiais bruožais.

Gervėtiškių mergvakario ir minėtų jaunosios graudi- 
nimo dainų ankstyva sandara ir apeigiškumas ryškus ir 
melodijose. Jos sudaro specifišką apeiginių melodijų 
grupę su tipiškais bruožais: monofonine faktūra, tercine 
arba kvartine derme (neretai su subkvarta), pasikartojimu 
pagrįsta forma. Dažna dvieilė strofa, sudaryta iš vienos 
eilutės (žr. sp. pvz. 12) arba dviejų eilučių (žr. sp. pvz. 11) 
variacinio pakartojimo. Kiek skirtingos tų eilučių pradžios, 
o dažniausiai kadencijos teikia melodijoms klausimo— 
atsakymo pobūdį.

Galima skirti keletą ryškesnių melodijos tipų, susijusių 
su apeiginiu dainavimu. Du melodijos tipai pagrįsti terci- 
nėmis dermėmis, kurių vienas mažoriškas su subkvarta 
(žr. sp. pvz. 12), žinomas ir Adutiškio bei Tverečiaus apy
linkėse. Antras melodijos tipas minoriškas, skirtingo met- 
roritmo ir kitokios nuotaikos:

KTR 126(19)

la-bai pra-šės mū-sų Ma-ry-tė iš už $ta - lo.

Antrasis melodijos tipas taip pat gana populiarus, dai
nuojamas tiek lietuviškais, tiek baltarusiškais tekstais50.

50 KTR 125(29, 121), 126(8).
51 LTR 4156(58), 4157(53, 199), 4160(7), 4162(126); KTR 125(96), 

127(11).

Nemažai užrašyta kvartinės dermės melodijų, turinčių 
ryškių apeigiškumo bruožų (žr. sp. pvz. 11). Kvintos atra
mos tonų tipo tuo tarpu vienintelis melodijos variantas 
labai emociškas, graudžiai lyriškas, jau, matyt, peržengęs 
griežtas apeigiškumo ribas. Tai minėtoji daina ,,Išeik iš
eik, tu Onute, darželin".

Gervėtiškiai turi ir kitos tematikos jaunosios graudi- 
nimo dainų, iš kurių minėtina Dzūkuose žinoma ,,Oi aš 
eisiu į sodelį" 51, tik čia jos vieta vestuviniame repertuare 
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nepastovi: ji dainuojama ir pinant vainiką52, ir parvažia
vus iš jungtuvių53, ir „kai jaunąją išveža nuo motinos" 54. 
Jos poetinis tekstas ir melodija siejasi su kitais dzūkiškais 
tos pačios dainos variantais [plg. KTR 7(56), 9(127), 33(9), 
51(62), 55(51), 69(51)].

52 LTR 4157(199).
53 LTR 4162(126).
54 LTR 4160(7).
55 KTR 126(6).
36 LTR 4225(53).
67 Čiurlionytė J. Lietuvių liaudies melodijos.— K., 1938.— 250.
58 Plg.: Oi, aš prašysiu

Pulko nemažo — 
Dviej šimtų šokėjų, 
Dviej muzikėlių. ' KTR 3(26).

59 LTR 2447(121).
60 KTR 126(105); Čiurlionytė J. Lietuvių liaudies melodijos.— 250.
61 KTR 125(138); KF 5785(8), 5800(6); Čiurlionytė J. Lietuvių liau

dies melodijos.— 250.

Savitesnė yra daina „Anksti ryto rytelio", užrašyta tik 
Gervėčių apylinkėje (apie 15 variantų). Pasak vienų pa
teikėjų, ji dainuojama „par rytų, кар vienčiun važiuo
ja" 55, pasak kitų,— kai „mergų iš pirkios išveda prie ve
žimo broliai..."56. Savo turiniu „Anksti ryto rytelio"— 
apeiginė daina. Čia minimas jaunosios pulkas, ryškūs 
konkretūs vestuvinių apeigų momentai. Apdainuojama 
verkianti jaunoji, kalbanti su tėvu apie savo pulką:

Tėveli mano tikrasai, 
Nerink man didelių draugų.
Nerink man didelių draugų, 
Užteks man trijų šimtų...57

Didžio, nemažo, ne didžio — mažo ir pan. pulko mo
tyvas pasitaiko kitų dzūkų vestuvinėse dainose ir simbo
lizuoja vestuvių linksmybę, bernelio šaunumą58. Gervė
tiškių dainoje didis pulkas nusakomas epiniu skaičium. 
Vienoje dainos versijoje jis padeda atskleisti rezignacinę 
su tėvų namais atsisveikinančios jaunosios nuotaiką: „Oi 
tėveli tikrasei, nerinke didelės draugės... bus gana trijų 
šimtų... šiai dienai lig vakarie... ryt rytuo lig pietumi... 
o popiet Dievo valia... " 59 Kitos versijos variantuose šis 
skaičius siejamas su atskirais apeiginiais veiksmais: pirmas 
šimtas padės jaunajai „stalan sėstis", antras—„stinksčio 
žungyt", „keleliu keliaut"60, trečias—„vargų vargti", 
„šliūban (vienčiun) stotis"61. Jaunosios noras dar pabūti 
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dideliam saviškių pulke, einant į nežinomą ateitį, nu
skaidrina šią apeiginę dainą nuoširdaus jausmo spindesiu, 
nors tas jausmas ir labai santūrus. Tuo būdu epiniu skai
čium, šiaip jau senajai liaudies poezijai būdinga meninės 
išraiškos priemone, dainos kūrėjai apibendrina jaunosios 
likimą, perteikia jos nuotaiką skiriantis su savo šeima ir 
žengiant pirmuosius žingsnius į naują — svetimą ir ne
mielą. Savo nuotaika, archaiška poetika daina ,,Anksti 
ryto rytelio" gražiai papildo senųjų vestuvinių dainų re
pertuarą.

Per ekspediciją buvo užrašyta trečios versijos variantų, 
kuriuose didžio pulko motyvas pakeistas kraičio motyvu:

— Tėveli mano brangus, 
Nekrauk man dzidzio kraičio,

Nekrauk man dzidzio kraičio, 
Užteks man trijų šimtų 62.

62 KF 5799(5), 5785(8), 5800(6).

Matyt, įsigalint kapitalistiniams santykiams, didėjant 
gyvenime turto ir pinigo reikšmei, ,,didis kraitis" daini
ninkams atrodė svarbesnis negu ,,dideli draugai".

„Anksti ryto rytelio", kaip ir išvažiavimo pas jaunąjį 
dainos „Jaunoji mūsų Onytė“, melodijos sudaro palyginti 
vientisą variantų grupę, nors jų metroritmika ir įvairuoja. 
Beveik kiekviena melodija turi vis kitaip — pastoviai 
(74-5 + 74-5; 6 + 5 + 6 + 5) ar nepastoviai (6 + 5 + 7 + 5; 
6+3 + 6+6; 7 + 5 + 7 + 6 ir pan.) — kintantį metrą, suda
rantį įvairias asimetrinio ritmo kombinacijas. Dėl to šios 
melodijos neturi tokio iškilmingo, lygiai plaukiančio ritmo 
nuotaikos kaip mergvakario dainos. Jų raiškumą lemia 
tradiciškai susiklostęs metroritmikos formulių įvairumas. 
Melodijos eilutėse glūdi variacinis pasikartojimas, tačiau 
jau įgavęs tezės—antitezės bruožų. Dermė — viena iš ar
chaiškų: minoriškas tetrachordas, variantuose — nepasto
vus pereinamasis garsas [žr. sp. pvz. 13, plg. KTR 125(138, 
144), Čiurlionytė J. Lietuvių liaudies melodijos, 250].

Grįžimo iš jungtuvių ir išvažiavimo pas jaunąjį dainų 
Gervėčių apylinkėje dabar nedaug belikę. Reikšmingesnė 
iš pastarųjų — „Ką, močiute, padarei", paplitusi ir kitose 
Lietuvos vietose, dažniausiai prasidedanti eilute „Dėkui 
tau, močiute". Ji taip pat baigia prarasti savo apeiginę 
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paskirtį63, nors tai viena iš populiariausių gervėtiškių 
vestuvinių dainų. Lakoniškesnis negu kitur Lietuvoje jos 
turinys išsako gimtųjų namų netekusio žmogaus prislėgtą 
nuotaiką. Ją perteikia ir glaudžiai su tekstu susijusi me
lodija, kurios forma (AABA) yra dažna nuotakos atsisvei
kinimo dainose.

63 Pažymima, kad ji dainuojama per vestuves [LTR 4162(267)] ir tik 
vienas pateikėjas nurodė: „Dainuojama bet kada, tačiau dažniau per 
vestuves, kai jaunąją atveža pas jaunikį1' [LTR 4231(109)].

64 KTR 126(29, 113); LTR 4159(50), 4153(147).
65 KTR 126(122), 125(8, 160, 147, 30), 46(28); LTR 4157(153), 

4162(353).
66 Plg. KTR 7(57), 15(49), 22(69), 11(44, 81). Gervėčių apylinkėje 

užrašyta ir baltarusiškų jos variantų [LTR 4153(89, 228)].
67 KTR 126(122).

Grįžtuvių dainos taip pat jau baigiamos užmiršti. Viena 
iš šių dainų — baladė apie gegute virtusią dukterį, popu
liari Giriose ir Rimdžiūnuose. Jos žinomos dvi versijos — 
„Per putino šakelę vanduo nebėgo" 64 ir „Pas močiutę 
augau"65. Pirmoji artimesnė Varėnos ir kitų dzūkų versi
jai: apdainuojama gegute virtusi duktė, kuri, nepažinta 
tėvų namuose, turi skristi atgal į girią66. Antrojoje apdai
nuojama situacija buitiškesnė, jai būdingas atskridusios 
gegutės ir motinos dialogas, kuriame panaudoti kitų ves
tuvinių dainų motyvai (,,jau surišta rankelės, sumainyta 
žiedeliai")67.

Šių dviejų versijų melodijos skiriasi. Pirmoji („Per 
putino šakelę vanduo nebėgo") tikriausiai bus slaviškos 
kilmės, nors jos variantai Dzūkijoje labai populiarūs. Ry
tų Lietuvoje ši versija dainuojama ir su kitomis, dažniau
siai mažorinėmis melodijomis, tačiau visi jų tipai pasižymi 
daugiau ar mažiau išplėtota monodija. Antrosios versijos 
(„Pas močiutę augau") melodija taip pat monodinė, bet 
jau kitokios nuotaikos. Ji, kaip ir daugelis lyrinių vestu
vinių dainų, turi kvintos atramos tonų dermę ir pasižymi 
aukštaičiams būdingomis intonacijomis.

KTR 126(122)

Pas mo - čiu - tj au- gau, var- go ne - tu - rč - jau, rė- jau.
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Verta dėmesio ir kita gervėtiškių grįžtuvių daina — 
„Lygiam lauke lakštuolė lakštavo" (jos užrašyti 5 varian
tai: 1 per ekspediciją, 4 — apie 1937 m.). Kaip ir kitose 
dzūkų grįžtuvių dainose, čia sugretinamas gyvenimas tė
vų namuose ir patekus „už šelmo bernelio". Praeities pri
siminimus ir dabarties vaizdus gervėtiškiai dainininkai 
piešia taupiomis, bet labai taikliomis išraiškos priemonė
mis: panaudojami vainiko, žiedo, perlų įvaizdžiai, poeti
zuojantys mielas jaunystės dienas:

Кар aš buvau par cikrų tėvelį, 
Ma galvelė kvietkuose glivėjo, 
Ma kaklelis perlalių nekėlė, 
Ma rankelės žieduose blizgėjo 68.

68 LTR 997(34). Dainos struktūra paliekama kaip rankraštyje.
69 LTR 1221(49).
70 LTR 997(34).
71 LTR 4153(65).

Ištekėjusios dalia apibūdinama kontrastingomis, iš bui
ties paimtomis jaunamartės gyvenimo detalėmis: „ma gal
velė suodžiuose blizgėjo" 69, „ma kaklelis dlūgelių nekėlė, 
ė runkelės pūslėse blizgėjo" 70, „ma kojelės kelaliu ne
ėjo" 71. Jaunų dienų gailestį ir graudų jaunamartės skundą 
perteikia ir melodija, prasidedanti kulminacine jausmo 
banga. Tolimesnė jos linija, kur visos frazės slenka že
myn nuo kvintos, o ypač trečioji, akcentuojanti kvartą, 
teikia dainos nuotaikai rezignacinio atspalvio.

LTR 1221(14)

Gervėtiškių vestuvinį repertuarą papildo lietuviškai ir 
baltarusiškai dainuojamos dainos. Jas pagimdė bendras 
lietuvių gyvenimas su baltarusiais. Vienos jų gyvuoja 
tik Gervėčių apylinkėje, o kitos žinomos įvairiose Balta
rusijos vietose. Ne visada įmanoma nustatyti jų kilmę, 
juo labiau kad šios dainos poetinio teksto ir melodijos 
santykiu — gana sudėtingas dainuojamosios tautosakos 
reiškinys. Aptariant „dvikalbes" dainas, atsižvelgiama „į 
lokalinius bruožus, leksikos elementus, vaizdų specifiką, 
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taip pat į meninės vertės lygį ir į vieno ar kito teksto 
žinomų variantų kiekį kiekviena kalba"72. „Dvikalbės" 
dainos dainuojamos per vestuves taip pat įvairiu metu.

72 Колпакова H. 77. Восточнославянская лирическая песня Ц 
Русский фольклор, XI.— М.—Л., 1968.— С. 104.

73 KTR 126(55).
74 KTR 126(34).
75 LTR 4157(51), 4231(62); KTR 125(25); KF 5793(19) ir kt.
76 LTR 4156(35, 54а); KTR 125(25); KF 5793(19); KTR 126(55).
77 KTR 125(14).
78 Plg. KTR 126(40); KF 5789(13, 14), 5793(24), 5800(7), 5885(18); 

LTR 4226(25).
79 KTR 125(16), 126(42, 57); KF 5785(11).

Ir lietuvišką, ir baltarusišką tekstą turi daina „Atvažia
vo svotai". Ji dainuojama sutinkant jaunojo „svotą" su pa- 
dėdraugiu, „atvežusius vainiką". Dainos pradžioje pajuo
kiami ir patys „svotai", ir jų vainikas:

Atvažiavo svotai 
Melagiai melagiai.
Atvežė vainikų
Iš notrelių, iš notrelių73 74.

Приехал! сваты 
Махляры, махляры.
Пр1вязл1 вяночек 
С кратвы, с кратвы™.

Dalis lietuviškų variantų prasideda eilute „Atvažiavo 
jaunas jaunikaitis jaunikaitis"75, ir juose nėra to pašai
paus tono. Baltarusiškų tokio pobūdžio variantų neužra
šyta.

Tiek vienuose, tiek kituose liepiama jaunajai to vai
niko „nepriimti". Variantuose jaunoji įspėjama nevieno
dai: „Tas vainikas apgavikas apgavikas", „Šitas vainikėlis 
nelaimingas nelaimingas", „Во itas vainikas privilioja pri
vilioja" 76 ir pan. Visur pabrėžiama, kad jis nuo mergelių 
„atskirdo", prie martelių „priskirdo". Panaši ir baltarusiškų 
variantų pabaiga77.

Minėtina ir pora „dvikalbių" dovanojimo dainų—„Ta
ve, Maryte, tave, jaunoji" ir „Dovanokit, svotai". Pirmoji 
dainuojama apdovanojant jaunąją vakare po jungtuvių. 
Šioje dainoje išreikštas konkretus apeigų turinys, taip pat 
troškimas, kad jaunoji būtų laiminga. Tiek lietuviškų, tiek 
baltarusiškų variantų turinys labai panašus78.

Nuotaikingesnė dovanojimo daina „Dovanokit, svotai", 
dovanojimų dainų dainuojama paskutinė. Joje piršliai 
raginami apdovanoti jaunąją—„aukso sidabro" negailėti. 
Linkėjimuose jaunajai sušvyti valstiečio svajonė apie gra
žesnę, turtingesnę ateitį — linkima, kad jaunoji „panavo- 
tų", „visus dvarus užimdytų (užpirkdytų)"79, „visus pali
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varkus ažimdytų" 80. Atskirų lietuviškų variantų pabaigose 
pašiepiami piršliai, kad jie „labai nedaug sudovanojo" 8I. 
Baltarusiškas dainos tekstas nuo lietuviško skiriasi tik 
viena kita detale82.

Šių „dvikalbių" dainų ir turinys, ir meninė išraiška 
labai artimi. Tokių poetinių tekstų tipų, turimais duo
menimis, niekur kitur — nei Lietuvoje, nei Baltarusijoje — 
neužrašyta, ir jie laikytini pačių gervėtiškių kūrybine 
nuosavybe.

Dovanojimo dainoms, kiek žinoma, būdingos dviejų 
tipų melodijos. Pirmojo tipo derminis pagrindas — mažoji 
tercija su gana retai dainose pasitaikančiu subtercijos in
tervalu (kartais subkvarta). Gana svari viršutinė kvarta. 
Tai gana reta, tik rytų dzūkams (Gervėčiai, Ignalina) ži
noma dermė. Pažymėtina tai, kad ir šiose melodijose ter
cijos atramos tonai su nepastoviu pereinamuoju garsu, 
kurio aukščio kitimas suteikia mažoriškai minoriškus at
spalvius83. Šio tipo variantai dažni, jais dainuojama ir 
minėtoji „Atvažiavo svotai", ir „Dai svotai, jūs mum da- 
jėdėt" bei kt. (žr. sp. var. 14, 15).

Dovanojimo dainų antrojo tipo melodijos tos pačios 
dermės, tik skiriasi forma ir metroritmas. Užfiksuotos dvi 
šios melodijos tipo versijos: pirma — mažosios tercijos 
atramos tonų (t. y. minoriška) su subtercija ir nepastoviu 
antruoju laipsniu ir antra — mažorine su subkvarta. Pasta
roji ekspresyvesnė, raiškesnė: KTR 126(40}

KTR 125(188) 
„ k k k<g>H J J' J' į; Г IP P p Jl J

Tau gi, Ja-nu-la, tau gi, jau-no - ji, tė-ve-lis do-va-

80 KF 5885(17).
81 KTR 125(16); KF 5800(8).
82 KTR 125(119).
83 Žr.: KTR 125(16, 42), 126(34, 91, 55).
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Gervėtiškių vestuviniame repertuare yra ir kitokio po
būdžio „dvikalbių" dainų. Jų poetinis tekstas artimesnis 
baltarusių dainoms, kartais net yra verstas. Kai kurias 
patys dainininkai, dažniausiai nė neklausiami, nurodo iš
sivertę iš baltarusiškų.

Tokia yra mergvakario daina „Rituok, vainikėli", dai
nuojama nupynus vainiką (užrašyta per 10 variantų, iš 
jų 1 baltarusiškas). Ji pradedama poetišku vainiko perso- 
nifikavimu: prašoma, kad vainikėlis „rituotų", „motulei 
rankosan įpultų" 84. Sis vaizdas, nors ir atsiradęs dėl konk
rečios ritualo situacijos, sukuria malonią nuotaiką. Ją 
palaiko ir tolesnis kreipimasis į motiną — prašoma, kad 
ji išeitų „priimt vainikėlį žaliausią",— ir dainos pabaiga, 
perteikianti motinos sielvartą:

KTR 125(23).
KF 5800(10).
KTR 125(23).
KTR 125(115).
Federowskj M. Min. veik.— 950.

— Negaliu, mergelės, 
Išeiti: 
Užu muzikantų 
Negirdžiu,

Užu muzikantų 
Negirdžiu, 
Užu ašarėlių 
Neregiu 85.

Šioje dainoje akcentuojami ne tiek jaunosios, kiek mo
tinos jausmai, parodant švelnius šeimos santykius, išreiš
kiant ją paliekančio žmogaus gailestį.

Rituojančio vainikėlio motyvas žinomas ir lietuvių, ir 
baltarusių dainose. Šioje dainoje jo išraiška artimesnė 
baltarusių poetikai. Tai pastebime, lygindami gervėtiš
kių lietuvišką ir baltarusišką variantą su kitos Baltarusijos 
vietos variantu:

Rituok, vainikėli, 
Rituokie
Per šitų balčiausį 
Staltiesį86.

Кацься, вяночек. 
На стал!, 
На бялюсеньк1м 
Абрусе 87 *.

Pakaciu Jasiulenko
Swoj rucwiany wianuczek, 
Pa stale, pa cisöwum, 
Pa bielom abrusi, 
Dia maladöji Kasiülenki™.

84

85

86

87

88
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Su baltarusių dainomis meniniais vaizdais ir nuotaika 
labiau siejasi ir dainos pabaiga ".

Beje, motinos sielvarto motyvas būdingas tiek šio kraš
to, tiek kitų vietų baltarusių dainoms* 90.

38 KTR 125(115); Шейн П. B. Min. veik.—P. 464(13).
80 Plg. LTR 4160(173).
81 KF 5785(10).
82 KF 5785(45).
83 LTR 4160(16).
84 Plg. KF 5785(46) ir ITecHi беларусскага народа.— 43. Užrašyta 

apie Pastovį. Šio tipo versijų užfiksuota ir apie Volkovyską (Fede- 
rowski M. Min. veik.— 751).

85 Plg. KTR 11(209), 25(20), 33(121), 34(24).

Kitoje mergvakario dainoje—„Liūdnas vakarėlis at
ėjo" („Laiminga valanda atėjo") — apdainuojama situacija 
primena dainą „Vedė mergelę tikri broleliai", bet jos poe
tinės detalės nelietuviškos: mergelė prašo nupinti vaini
kėlį „iš lelijų baltųjų" 9l, „iš rūtų, iš mirtų, iš lelijų"92, 
kad jos „širdelė nealptų", kad „galvelė žėrėtų"93. Balta
rusiškas tekstas panašus į lietuvišką, bet iš esmės skiriasi 
nuo kitur Baltarusijoje užrašytų dainų, kuriose labiau išryš
kinamas jaunosios atsisveikinimas su savo šeima 94. Atro
do, šis „dvikalbės" dainos tipas gyvuoja tik Gervėčių 
apylinkėse. Apie Adutiškį paplitusios panašios dainos 
tekstas su ja siejasi tik pačia bendriausia situacija95.

Abiejų dainų melodija to paties tipo (ja dainuojama 
taip pat jaunosios atsisveikinimo daina „Ant dangaus mė
nulis žibėjo", išvažiavimo pas jaunąjį—„Sudievu, merge
lės, sudievu"), tik labai įvairiai interpretuojama. Kiekvie
no dainininko lūpose ji gauna kitokį ritmo, melodijos 
vingių ar dermės spalvų piešinį. Kaip ir dauguma apei
giškumo rėmų nevaržomų melodijų, ji — emocinga, savo 
garsų skale prašoka oktavą, nors dermė, kaip ir daugelio 
tiek dzūkų, tiek ir baltarusių melodijų — minorinis pen- 
tachordas su subkvarta:

Baltarusių dainų poveikis ryškus ir išvažiavimo pas 
jaunąjį dainoje „Oi, imi, broli, imi", kurioje skamba pa-
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mokymai jaunikiui, kad jaunąją „mokėt šėnavot". Ir lie
tuviškų, ir baltarusiškų variantų tekstas visiškai sutam
pa 96, dainos vaizdai artimesni baltarusių poetinei tradici
jai. Jos baltarusiško teksto versija žinoma ir kitur Balta
rusijoje, sakysim, apie Borisovą97. Tuo tarpu jos melodija 
atitikmenų neturi. Ji gervėtiškiams gana būdinga (nemaža 
variantų užrašyta ir apie Adutiškį) ir savo vidine struktū
ra siejasi su kitų vestuvinių dainų melodika. Bet pats 
dainos charakteris, kurį lemia melodijos ritmo ypatybės, 
artimesnis baltarusiams.

96 Plg. LTR 4159(171); KTR 125(59), 126(21, 22, 109).
97 Kolberg O. Min. veik.— 403.
98 KTR 126(8, 9, 37, 95).
99 Гомельсюя народный пЪсни.— C. 80(40).
100 Federowski M. Min. veik.— 890; Песн1 беларусскага наро

да.— 45.
101 Federowski M. Min. veik.— 719.
102 Kolberg O. Min. veik.— 454, 455.
103 LTR 126(12, 13, 35, 36).
104 KTR 125(118).

20. Gervėčiai

Su baltarusių dainomis siejasi ir daina „Uždainavo 
jaunos mergelės ant dvaro'1, kurios keli variantai aptikti 
Rimdžiūnuose98. Labai panašus šios jaunojo sutiktuvių 
dainos variantas yra užrašytas apie Gomelį99, pora va
riantų— apie Gardiną 100 ir Slucką101. Jos nuotrupų pa
teikia O. Kolbergas102. Dainos paplitimas Baltarusijoje, 
kiek neįprastas lietuvių dainoms turinys ir vaizdai rodytų 
baltarusišką jos poetinio teksto kilmę. Melodijos sandara, 
kartu ir charakteris šiek tiek asocijuojasi su dzūkų terci- 
nėmis melodijomis, nors ritmas netipiškas. Remiantis iš
spausdintais rinkiniais, Baltarusijoje šio melodijos tipo 
neaptikta, tuo tarpu jo variantai gana populiarūs apie 
Tverečių ir Adutiškį. Jie mažorinio pobūdžio, kvartos 
apimties ir kadencijose turi aukštą subsekundą. Prasideda 
dažniausiai subkvarta. Gervėtiškių variantai minoriški, dai
nuojami su keleto tipų lietuviškais ir baltarusiškais poeti
niais tekstais [žr. KTR 126(19), 4-ojo pvz. „Paritavo žalios 
rūtelės" melodiją]. Šio melodijos tipo variantai palyginti 
pastovūs (jų sugretinta 15), griežtai išlaiko metroritminį 
ir intonacinį piešinį. Varijavimas čia daug silpnesnis, ir 
melodijos, kitaip negu kitų dzūkų, nėra itin vingrios ir 
puošnios.

Panašaus pobūdžio ir daina ,,Bjo Marytė per naujas 
prienes" («Ишла Марыся чрез новы сеш»),užrašyta Rim
džiūnuose 103 ir Petrikuose 104. Apdainuojama priešjungtu-
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vinė situacija (duktė guodžiasi motinai, kad jai „mergeli 
nebūtie, vainiko nenešiotie"; motina jai liepia aplankyti 
„savas mergelas"; bet „mergelės nepriimdo, pas martelas 
atsiųsdo" 105) lietuvių dainoms nelabai būdinga. Šios dai
nos baltarusiškų variantų užrašyta apie Naugarduką 106, 
Minską 107. Dainos melodija priskirtina dovanojimo dainų 
melodijų antrajam tipui.

105 KTR 126(35).
106 Fedorowski M. Min. veik.— 1183.
107 Шейн П. B. Min. veik.—P. 278(13).
108 LTR 4226(33); KTR 127(21).
109 LTR 4160(173).
110 LTR 4157(44).
111 KTR 125(58, 121); KF 5797(7).
112 LTR 4159(43).
113 KTR 126(11, 96).
114 KTR 126(19).
115 KTR 126(20).
116 KTR 125(166), 126(39).
117 KTR 125(120), 126(46).
118 KTR 125(29), 126(24).

Baltarusių poetinei tradicijai artimos ir šios dainos: 
„Ant dangaus mėnulis žibėjo" 108 („На небе месячж 
irpan")l09, „Išvažiuoju, miela motule, nuo jūsų" 110 („Адъ- 
ежджаю, радна матуля, ад цябе")111, „Ir kuri ten mo
tulė" 112 („Ой Ч1Я ж там матуля") 113, „Paritavo žalios 
rūtelės ant stalo"114 („Кащлася зелёна рута з явору")115 
ir kt. Tokia sąveika neišvengiama, kai šalimais gyvena 
dviejų tautybių žmonės.

Taip pat įprastas ir kitos tautos originalių dainų pasi
savinimas. Keletas tokių dainų įėjo į gervėtiškių vestuvinį 
repertuarą. Tai jaunosios atsisveikinimo daina „Caöipaft- V
ся, не бауся" I16, išvažiavimo pas jaunąjį—„Закосн1к1 
naHiui, naHi4i" ll7, „Вы сваточМ галубочю" 118 ir kt. Tiek 
šios „dvikalbės", tiek grynai baltarusiškos dainos dainuo
jamos jau aptartomis gervėtiškių melodijomis.

Kitą gervėtiškių vestuvinio repertuaro dalį sudaro dai
nos, paplitusios ir kitur Lietuvoje; nemaža jų dalis — 
daugiabalsės. Tai piršlybų dainos—„Aukštas dangus, švie
sios žvaigždės", „Saulelė raudona", mergvakario—„Sėk, 
mergele, rūteles", „Lėk, sakalėli", „Sėjau rūtą, sėjau mė
tą", jaunojo sutiktuvių—„Oi, jojau jojau, dūmojau", 
„Motule mano, širdele mano", jaunosios graudinimo — 
„Palaužta rūtele", „Pučia vėjelis iš visų šalių", grįžimo iš 
jungtuvių—„Oi, žiba žiburėlis", kraičio išvežimo ir išva
žiavimo pas jaunąjį—„Devinti metai — ne viena diena", 
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„Oi tu dieme diemedėli“, „Verkia mergelė", „Ko liūdi, 
putinėli", „Ausk, močiute, drobeles", marčpiečio—„Plau
kiau per jūrą, per dunojėlį" ir kt. Pasak dainininkų, šios 
dainos daugiausia yra išmoktos lietuviškose mokyklose 
ar choruose, kurie veikė Gervėčių apylinkėje buržuazinės 
Lenkijos okupacijos metais. Mūsų dienomis jos dar dai
nuojamos per vestuves, jau ne visada paisant ryšio su 
apeigomis. Kaip matyti iš dainininkų pastabų, ta pati dai
na per vestuves gali būti dainuojama įvairiu metu. Antai 
daina „Oi tu dieme diemedėli" dainuojama, „kai vainikų 
vija"'119, „kai už stalo sėdi ir kai šokina"120; „Oi, žiba 
žiburėlis"—„kaip suvažiuoja visi svotai, už stalo susė
da" 121; „Verkia mergelė"—„kai vainikų vija" 122, „prieš 
išvažiuojant į šliūbą" 123, „kai jaunąją išveždo pas jauną
jį" 124; „Ko liūdi, putinėli"—„išleidžiant į šliūbą" 125 ir pan.

119 LTR 4160(251).
120 LTR 4161(43).
121 LTR 4160(248).
122 LTR 4155(936).
123 LTR 4156(61).
124 LTR 4157(206).
125 LTR 4162(355).

Apžvelgdami reikšmingesnes gervėtiškių vestuvines 
dainas, pastebime, kad jų repertuaras mūsų dienomis jau 
nelabai gausus. Be abejo, dalis vestuvinių dainų yra nu
ėjusios į užmarštį drauge su senaisiais dainininkais. Ma
žiau aptikta grįžimo iš jungtuvių, vestuvininkų apdaina
vimo, grįžtuvių dainų. Kai kurios dainos, pavyzdžiui, pirš
lybų, vėlesnės mergvakario, išvažiavimo pas jaunąjį, yra 
artimesnės apskritai dzūkų ir kitų Lietuvos vietų dainoms. 
Tuo tarpu senosios apeiginės, ypač mergvakario, jaunojo 
sutiktuvių, jaunosios atsisveikinimo, dovanojimo dainos 
Gervėčių apylinkėje sudaro savitus tipus; dalis jų — arti
mi Adutiškio ir Tverečiaus variantams, o kiti, turimais 
duomenimis, gyvuoja tik Gervėčių apylinkėje. Daugumą 
vestuvinių dainų reikia laikyti senos kilmės, nes glaudus 
jų ryšys su apeiginiais veiksmais, turinys ir meninė išraiš
ka susiję su pirmykščiu meniniu mąstymu, nes vientisas 
poetinis ir muzikinis vaizdas. Apeiginių dainų melodijų 
ne tiek daug: iš viso būdingesnių vestuvinių melodijų 
tipų užrašyta apie 16, pusė iš jų apeiginiai. Žios apeigi
nės melodijos, kaip minėta, nuo kitų gervėtiškių melodijų 
skiriasi savitais bruožais. Tas savitumas pasireiškia ne 
tiek dermine-intonacine, kiek būdinga formos ir metro- 
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ritmikos sandara, tradiciškai susiklosčiusia per ilgus am
žius.

Didžioji vestuvinio repertuaro dalis, ypač seniausios 
dainos, dainuojama lietuviškai, mažiau—,,dvikalbių" ar 
baltarusiškų dainų. Kai kurios tų „dvikalbių" dainų, kaip 
matėme, gyvuoja lygiomis teisėmis ir savo menine išraiš
ka artimesnės lietuviškoms. Kitos labiau siejasi su balta
rusių poetine tradicija. Tuo tarpu jų melodijos nesiskiria 
nuo kitų gervėtiškių vestuvinių melodijų. Matyt, ir dėl 
artimos kaimynystės su baltarusiais, ir apskritai šiai apy
linkei baltarusė j ant čia ėmė plisti tiek iš kitur atklydu- 
sios, tiek ir vietinės baltarusiškos dainos. Tačiau, keičian
tis poetinio teksto kalbai, išliko nepakitusios ar nedaug 
pakitusios melodijos, kurios, muzikologų folkloristų nuo
mone, yra pastovesnis elementas negu tekstai126. Pavyz
džiui, taip yra atsitikę su gervėtiškių rugiapjūtės daino
mis, kurių dalis dainuojama baltarusiškai („Цы не вышла 
цёмная хмара", „Жнейки, дамой"), bet jų melodijos — 
Adutiškio, Tverečiaus rugiapjūtės dainų melodijų varian
tai. Taip pat beveik visos senesnės apeiginės gervėtiškių 
melodijos turi nemaža variantų Adutiškio ir Tverečiaus 
apylinkėse. Iš viso to matyti, kad šiame ruože ligi mūsų 
dienų yra išlikęs tipiškas lokalinis muzikinis dialektas, 
vienas iš ankstyvesnių jo klodų.

126 Čiurlionytė J. Lietuvių liaudies dainų melodikos bruožai.— P. 294.

DAINA APIE OZELĮ

DANUTĖ KUZINIENĖ

Vertingas Gervėčių apylinkės radinys — daina apie 
oželį. Tiesa, ši daina buvo užrašyta ir anksčiau, tačiau per 
kompleksinę Gervėčių ekspediciją pirmąkart surinkta 
daug daugiau jos variantų.

Visų variantų poetinis turinys yra vienodas,— čia nuo
lat kartojasi ant tiltelio stovinčio oželio motyvas. Oželis 
žiūri į vandenėlį ir gėrisi savimi: akelės kaip žvakelės, 
auselės kaip triūbelės, uodegėlė kaip šluotelė. Atskiruose 
variantuose būna ir kitokių palyginimų: akelės — zerko- 
lėliai, auselės — žirklelės, uodegėlė — kvartukėlis, o barz
delė — koštuvėlis. Kartais oželis net kirvelį turi „pasikišęs 

308



po juosta", „un ragelio šekelį atneša" ar „unsižiūri žalių 
žolaly", „žalių nendrelį" bei „aukso žiedelį". Daina turi 
priedainį „to to".

— To to, stove į oželis 
Ant tiltelio, to to to.

— To to, bestovėdamas 
Vandenin žiūri, to to to.

— To to, dai įsižiūrė' 
Žalią žolelę, to to to.

— To to, albo mano 
Ne akelės, to to to.

— To to, albo mano 
Ne rageliai, to to to.

— To to, albo mano 
Ne barzdelė, to to to.

— To to, mano akelės 
Kaip zerkolėliai, to to to.

— To to, mano rageliai
Vilkus pabadys, to to to.

— To to, mano barzdelė 
Ulyčias šluostys, to to to. 1

1 Čiurlionytė J. Lietuvių liaudies melodijos // Tautosakos darbai.— 
K., 1938.—48.

2 Juška A. Lietuviškos dainos.— V., 1954.— T. 1.— 153.

Toks dainos turinys žinomas ir kitur Lietuvoje. Vieną 
tokią dainą—„Ožys ant tilto stovėjo"—yra užrašęs 
A. Juška2.

— Ožys ant tilto stovėjo, (2 k.)
Į vandenėlį žiūrėjo. (2 k.)

— Ar graži mano barzdelė, (2 k.)
Ar bus mergelėms kvietkelė. (2 k.)

309



Tą dainos tipą vaikų folkloro tyrinėtoja Pr. Jokimai- 
tienė priskiria vaikų folklorui, nurodydama jo paplitimą 
Šiaurės ir Vidurio Aukštaitijoje, Suvalkijoje bei Žemaiti
joje3. Toliau spręsdama klasifikacijos klausimą, autorė 
pažymi, jog tos dainos ryšys su kitų tautų folkloru ir kai 
kurių variantų siužetuose glūdintis socialinis turinys rodo, 
kad tokios dainos nebuvo kurtos specialiai vaikams4.

3 Jokimaitienė P. Lietuvių liaudies vaikų dainos.— V., 1970.— P. 67.
4 Ten pat.—P. 68.
5 Slaviūnas Z, Sutartinės.— V., 1959.— T. 3.— P. 14.

Kyla klausimas, ar Gervėčių daina apie oželį taip pat 
priskirtina vaikų folklorui, ar kitokia jos kilmė bei pa
skirtis.

I tai atsakyti nėra lengva, nes reikia išsamesnės ana
lizės, tačiau daryti kai kurias prielaidas galima. Nors dai
nos funkcija jau seniai pamiršta, daugumas pateikėjų sie
ja tą dainą su kalendorinėmis šventėmis. Kai kurie prisi
mena ją dainuodavę „pusiaugavėny" ir dar ,,trečiadienį". 
Pasidėdavę lentą ant griovio, atsistodavę ant jos, žiūrė
davę į vandenį ir giedodavę. Pusiaugavėnis pagal senąjį 
kalendorių galėjo būti maždaug apie tą laiką, kai buvo 
laukiama pavasario, todėl vandenėlio, žalios žolelės ar 
žalios nendrelės įvaizdžiai galėjo turėti simbolinę prasmę. 
Kiti pateikėjai prisimena ją dainavę supdamiesi ant len
tos, o supimasis, kaip žinome, susijęs su pavasario šven
čių papročiais: supdavosi, kad būtų geras derlius.

Oželio įvaizdis randamas ir sutartinėse. Jų tyrinėtojas 
Z. Slaviūnas pažymi, kad tokios sutartinės greičiausiai 
buvo dainuojamos pjūties pabaigtuvių ir pavasario šven
čių metu, o ožys lietuvių liaudies tradicijose, ypač der
lingumo papročiuose, užimąs reikšmingą vietą. Senu liau
dies tikėjimu, jis teikiąs palaimą žemdirbystei ir gyvu
lininkystei 5.

Aptardami dainos apie oželį funkciją, turime atkreipti 
dėmesį į jos priedainį. Priedainis „to to to“, „oi to to“, 
„vai to to“ ir pan. asocijuojasi su ,,Oželio" sutartinių prie
dainiais, pvz., „o tuto“, „o tuto, o tutela“, „oi tuto, ta ta 
toi“, „ta ta to“ ir t. t.

Toks priedainis vartojamas ir pavasario-vasaros ka
lendorinėse dainose, išlikusiose Rytų Lietuvoje. Antai per 
Petrines buvo dainuojama:

To to, prieš Petrinėlį 
Trumpa naktelė, to to.
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To to, galu laukelio 
Gulsiu miegelio, to to 6.

8 KTR 212(47); KF 3925(6); Антология белорусской народной пес
ни.— Минск, 1968.— №41.

9 Čiurlionytė J. Lietuvių liaudies dainų melodikos bruožai.— V., 
1969.— P. 103; Квитка К. Избранные труды в двух томах.— М., 
1971.—Т. 1.—С. 169.

Panašų priedainį turi Joninių daina, susijusi su javų 
lankymo papročiu:

Oi ta ta, kupolia graži,
Dai kur tu buvai, oi tata.

Oi ta ta, laukely buvau 
Rugių dabocie, oi ta ta 7.

Analogiškus priedainius turi kalendorinės dainos, už
rašytos apie Kietaviškes, Švenčionis, Adutiškį, Tverečių, 
Zarasus, taip pat Baltarusijos vakaruose bei šiaurėje8. 
Tad priedainio „to to" priklausomybė kalendoriniam folk
lorui turėtų būti neabejotina. Tą paliudija ir tyrinėtojų 
pasisakymai9.

Ieškodami „Oželio" dainoje apeiginės poezijos šaknų, 
pažvelkime ir į kitą labai svarbų dainos komponentą — 
melodiją. Melodijos, istoriškai pastovesnės, ilgiau išlaiko 
archainius bruožus. Ypač svarbus vaidmuo jose tenka 
melodinėms intonacijoms, kurios apeiginių dainų žanruo
se (šiuo atveju — kalendorinėse dainose) tipiškos ir pa
stovios.

Palyginkime vieną populiariausių „Oželio" melodijos 
tipo variantų su aukščiau minėtų kalendorinių dainų me
lodijomis. Pamatysime, kad „Oželio" daina ir minėtos ka
lendorinės dainos turi tą patį melodijos tipą.

6 KTR 100(16).
7 LTR 1924(86).
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oi ta ta

LTA 122? I (55)

to to to.

Sis melodijos tipas (su nesvarbiais nukrypimais va
riantuose) vienija įvairaus turinio, skirtingų vietovių ir 
skirtingomis kalbomis dainuojamus poetinius tekstus. Toks 
melodinių ir poetinių tekstų ryšys randamas apeiginėse 
dainose, kur melodijos, kaip žinome, turi funkcinę reikš
mę 10.

10 Рубцов Ф. Статьи по музыкальному фольклору.— Л.—М., 
1973 _С. 117—129; Земцовский И. И. К изучению музыкальных свя
зей в славянском обрядовом фольклоре.— С. 126.

312



Vadinasi, „Oželio" melodija logiškai turėtų priklausyti 
kalendorinių dainų ciklui.

Įdomu, kad dainos poetiniame tekste vyrauja „stovin
čio ant tilto oželio" motyvas. Šis motyvas kaimyninių 
tautų folklore kol kas nežinomas, o kur Lietuvoje užra
šyti teksto variantai dainuojami naujo tipo melodijomis, 
kurios su gervėtiškėmis nieko bendra neturi.

Aukščiau cituotos melodijos tipas Gervėčių apylinkėje 
yra populiariausias. Melodija dvieilė. Posmas prasideda 
ir baigiasi priedainiu „to to".

Toks įrėminimas pasitaiko senose darbo ir kalendori
nių apeigų dainose bei sutartinėse.

O dėl melodijos derminės-intonacinės struktūros, tai 
pagrindinis vaidmuo tenka kvartos intervalui. Nors me
lodijos diapazonas yra kvinta, ryškų ketvirto laipsnio 
akcentą pastebime jau pradinėje priedainio intonacijoje; 
tas pats kvartos šuolis turi stiprią atramą ir antroje melo
dijos pusėje. Penktas laipsnis taip pat pretenduoja į at
ramą, bet jo pozicijos netvirtos, pagrindinė melodijos at
rama lieka kvartoje. Priedainio „to to" pradinė intonacija 
suteikia šiai melodijai santūrumą.

Kaip jau buvo minėta, Gervėčių apylinkėje užrašyta 
kelios dešimtys „Oželio" melodijų. Toms melodijoms, kaip 
ir visoms kalendorinėms, būdinga tai, kad jos neperduoda 
asmeninių žmogaus vidinio pasaulio išgyvenimų, neišreiš
kia kokių nors emocijų, o tik apibendrina nuotaikas. To
dėl vienos iš jų yra epiškos, kitos nuspalvintos šiltes
niais niuansais, trečios — iliustratyvios. Iš pirmo žvilgsnio 
lyg ir paskęstame toje melodijų įvairovėje, bet, artimiau 
susipažinus ir paanalizavus jų struktūrą, surandami tie 
melodijas jungiantys saitai, kurie leidžia jas sujungti į 
tam tikras variantų grupes, pagaliau net į tipus.

Vienos iš seniausių Gervėčių apylinkės „Oželio" me
lodijų turi žemyn slenkančio kvartinio tetrachordo pa
grindą. Folkloristas I. Zemcovskis, savo studijose lygin
damas slavų, vengrų, bulgarų, latvių ir kitų tautų kalen
dorines dainas, teigia, kad žemyn krentančio tetrachordo 
melodinės kryptys yra „vienos iš seniausių šventinių into
nacijų", būdingų įvairių tautų kalendorinėms dainoms, 
tarp jų — ir lietuvių11. Tokio tipo melodijos yra pateik
tuose dainų pavyzdžiuose (žr. mel. Nr. 1, 2). 11

11 Ten pat.
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Nr. 1, 2

Stov o - Že - lis art tfI - te - lio, to to, to to.

LTR 4155 (79?A180

Stov ö - že - lis un til tč - Ifo, to to, to to.

Viena iš jų mažorinio, kita — minorinio pobūdžio, tad 
laikysime jas to paties tipo su skirtingomis versijomis. 
Kad jos priklauso seniausių kalendorinių dainų palikimui, 
liudija ne tik intonacija, bet ir neišvystyta vienos melo
dinės eilutės forma, taip pat nuo kalbinių intonacijų ne
at itrūkusi melodija ir rečitatyvinis ritmas.

Abiejuose pavyzdžiuose, šalia rečitatyvinio elemento, 
pastebimas ir melodinis, išryškėjantis kadencijose.

Nors abi melodijos pagrįstos kvartiniu tetrachordu, ta
čiau jų derminiai atramos tonai yra kadencijose išryškė
jančios tercijos (mel. Nr. 1 — minorinė, Nr. 2 — mažo
rinė).

KTR 46(12)

?.aie

Nr. 3

i. Sto.vė-jo o-že-lls an til - te - Ho, to to, to to.

a.Jo a - ke-lts kaip zer-ко-IS-llal, to to, to to

Kita melodija (Nr. 3) teoriškai yra to paties tipo ma
žorinės versijos variantas. Dėl dainininkės improvizavimo 
šis variantas yra turtingas naujų intonacijų, sudėtingesnis. 
Nors ir kuklus yra įvestas melodinis vingelis, tačiau 
jis labai reikšmingas, nes praplečia melodijos apimtį, kar
tu sudaro anhemitoninio tetrachordo slinktį ir savitai 
skambančias anhemitonines intonacijas, kurios ypač švie
siai ir šiltai atsiskleidžia tolesnės melodinės eilutės antra
me motyve. Dainos ritmika jau atitrūkusi nuo rečitatyvo, 
sinkopuota ir gana organizuota.

Šį variantą su aptariamo tipo ankstyvesniais (Nr. 1, 2) 
sieja vienos melodinės eilutės forma ir tokios pat tercijos 
atramą turinčios kadencijos su priedainiu „to to".
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Nr. 4

Ketvirtame tetrachordinės melodijos pavyzdyje mato
me naujovę — alteruotą apatinę sekundą. Apie tai, kad 
toks reiškinys yra būdingas kai kurioms Rytų Lietuvos 
vietovėms (Adutiškiui, Melagėnams, Tverečiui), jau yra 
rašiusi J. Čiurlionytė 12. Tokios yra vestuvinių dainų ap
eiginės melodijos 13. Vestuvinių dainų tyrinėtojo L. Sau
kos nuomone, tos vestuvių veikėjų apdainavimo dainos 
yra giminingos slavų ,,aukštinimo dainoms" 14. Melodijos 
senumo požymiais laikysime dar rečitatyvinį jos pobūdį, 
jau minėtą tetrachordo pagrindą ir žemyn slenkančias 
melodines intonacijas bei astrofinę vienos eilutės formą. 
Melodijoje pastebime įdomų minties vystymo būdą. Pir
mosios dvi eilutės su priedainiu „to to to" baigiasi toni
koje ir turi visiškai baigtą mintį, vadinasi, jų paskirtis 
ekspozicinė. Tolesnės eilutės tokio išbaigtumo neturi, jos 
varijuojamos ir sukabinamos į vieną melodijos grandį, ku
rios tarpinės jungtys yra priedainio motyvas. To motyvo 
prasmingai įvairuojamos intonacijos ir yra bene svarbiau
sias minties plėtojimo stimulas.

12 Čiurlionytė J. Lietuvių liaudies dainų melodikos bruožai.— P. 213.
13 KTR 33(105).
14 Sauka L. Lietuvių vestuvinės dainos // Dainuojamosios tautosakos 

klausimai.—V., 1968.—P. 121—122.
15 KTR 222(81).

Yra užrašytas to tipo dar vienas variantas, kurio me
lodija sudėtingesnė 15. Šio tipo melodijoje dar nėra visai 
tvirtų kvartos pozicijų. Tokios senesnės sandaros melodijų 
yra užrašyta nedaug.

Kitos melodijos yra sudėtingesnės, jose pastebime be
siformuojantį posmą. Antai penktoji melodija jau atitrū
kusi nuo rečitatyvo, turi organizuotą ritmiką, taip pat — 

315



nusistovėjusias melodijos atramas, iš kurių ypač svari ket
virto laipsnio kvartos šuolio intonacija. Kadencijoje tam 
tikrą svarbą įgauna ir antras laipsnis. Atraminiai melodi
jos taškai (sol, la, do) galbūt išryškina buvusį ankstesnį 
anhemitoninį-trichordinį pagrindą. Melodijoje jau galime 
išskirti ir dvi eilutes.

Nr. 5, 6

Turime dar vieną gerokai nutolusį šio tipo variantą 
(mel. Nr. 6), kuris dėl sudėtingesnės improvizacijos, puoš
nesnės melodinės linijos, turi kitokią nuotaiką, tačiau to
kią pat ritmiką, kvartos atramą ir dviejų eilučių formą, 
vadinasi, šį variantą galima priskirti tam pačiam melodi
jos tipui. Si melodija prasideda ne ketvirtu, o penktu 
laipsniu. Staigus melodijos prasiveržimas mažorinio pen- 
tachordo viršūnėje, sinkopuotas atspirties taškas joje, pa
rengiantis stiprią ataką į ketvirtą laipsnį. Šuolis ne tiesus, 
bet įmantriai vingiuotas (apdainuoja penktą ir šeštą laips
nius), tuo dar labiau išryškinantis ketvirto laipsnio atra
mą. Sis vingis puošia melodiją, teikia jai grakštumo ir 
meniško išbaigtumo. Įdomiai į melodijos visumą įsikom
ponuoja priedainis „to to to", kuris, organiškai įsiliejęs 
į minėtą melodijos vingį, dar kartą kartojasi kadencijoje. 
Sis inertiškas pasikartojimas, išplaukiantis iš impulsyvaus 
melodijos įsibėgėjimo, sudaro dvigubos kadencijos įspūdį. 
Kadencija įdomi dar ir tuo, kad tvirtą atramą turįs ket
virtas laipsnis pretenduoja į tonikos pozicijas, o pati to
nika lyg ir perima subdominantės rolę. Kadangi tonika 
neturi ritminės atramos, o ketvirtas laipsnis itin yra ak
centuojamas, susidaro įspūdis, kad melodija ne pasibai
gia, o nutrūksta.

316



Čia nagrinėti pavyzdžiai pasitaiko nedažnai. Populia
riausios Gervėčių apylinkėje yra tos melodijos, kuriose 
kvarta galutinai užkariauja tvirtas pozicijas, o priedainis 
„to to" įsitvirtina net melodijos pradžioje. Bet ir šiose me
lodijose kartojasi tos pačios tipiškos intonacijos ir vieno
dos kadencijos. Šio tipo variantų yra daugiausia. Tokia 
yra septintoji melodija. Patraukia dėmesį labai laisva tos

dainos kompozicija. Pirmas posmas — dvieilis, sudėtas iš 
dviejų logiškai priešingų frazių, įrėmintas, kaip jau sa
kyta, priedainiu „to to to". Pasekę tolesnę dainos minties 
raidą, matome, kad posmas nebetenka dviejų melodinių 
eilučių, jų riba susiniveliuoja ir pasidaro viena prailginta 
melodijos atkarpa. Griūna ir priedainio rėmai, jam lieka 
tik kadencijos funkcija. Plėtojant melodiją, pasirodo ir 
subkvarta. Taigi melodija įgauna visai kitokį charakterį. 
Tokio tipo variantų yra ir daugiau 1C. Čia pateikti varian
tai (mel. Nr. 8 ir 9), nors teoriškai būtų artimi, improvi
zuojami skirtingai. Jei septintoji melodija dėl labiau ak
centuojamos kvartinės intonacijos, preciziškesnio ritmo

16 KTR 128(34); KF 797(10); LTR 4155(295), 1010(14).
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Nr. 9

yra ryžtingo charakterio, tai kitos dvi (Nr. 8 ir 9) skamba 
kitaip. Dažnesnis ritmas, metro kaita, platus melodijų dia
pazonas suteikia melodijoms kur kas šiltesnę nuotaiką. 
Ypač tai akivaizdu devintoje melodijoje, kurią šeštas 
laipsnis nuspalvina gana šviesiai. Vis dėlto tipiškiausias 
Gervėčių apylinkėje yra 8-asis „Oželio" melodijos varian
tas, jis labiausiai nušlifuotas, klasikinis. Turime ir mino
rinę šio tipo versiją. Joje, šalia ketvirto laipsnio atramos, 
matome ir tvirtą penkto laipsnio poziciją (mel. Nr. 10).

Nr. 10

To to, bo-bomsė - dė - tie, vai-ke-liam bo-vy - cles, to to to.

Variantas išsiskiria turtinga ritmo ornamentika, gyvu at
likimo tempu, iliustratyvumu. Šis variantas unikalus, pa
našiai improvizuojamų melodijų daugiau neužrašyta.
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Nr. 11, 12

Sto-vėj о - že-lls an dl-tė-Ho, to to to to.

KTR 943(5)

i. To to to, sto-vė-jo o-že - Ils ant til-te - Ho vai tai to.

ir žlū-rėj j van-dė-nė - lj vai tai to.

з. Vai kaip gra - žios ma-no-slos a - ke - lės vai tai to,

vai kaip gra - žfls ma-nie-ji ra-ge - liai vai tai to-

Kiti „Oželio" variantai vienas nuo kito skiriasi tiek 
dermėmis, tiek savo forma, tiek kompozicija. Tačiau juose 
matome tuos pačius tipiškus pasikartojančius elementus.

Vienuolikta melodija turi visai kitokį derminį pagrin
dą. Rečitatyvas nuskamba aukštyn kylančia mažorinės 
tercijos intonacija. Priedainis — šūksninis.

Dvylikta melodija taip pat retas to krašto radinys. Ši 
melodija — jau vėlesnio laikotarpio, nes ją sudaro mažo
rinis pentachordo pagrindas, praplėstas iki sekstos. Tai 
labai švelni, lyrinė melodija: ramus, kintantis ritmas, pa
mažu kylanti ir taip pat nusileidžianti kvintinė intonacija 
bei šviesią nuotaiką suteikiąs šeštas laipsnis. Lygindami 
šią melodiją su dešimta, matome didelį kontrastą. Jos 
kompozicija siejasi su septinta melodija, tik šioje ekspo
zicinis trieilis posmas persiformuoja į dvieilį, o sulaužyto 
priedainio baigtis „vai tai to", kadensuodama ištęstų fra
zių pabaigas, atsiduria posmo viduryje. Toks laisvas kom
ponavimas kalendorinėse dainose galėjo atsirasti vėliau, 
kai dainos funkcinė reikšmė nebeegzistavo.
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Nr. 13, 14, 15
KTR 46 (20

To to to, sto-vė-jo o-že - Hs un til - te - По,

о to to.

Sto-vė-jo o-že - lis un tll - te - lio, to to to,

Iš ma - no a - ke - Iių bus vai- ke - llam ži- bu - rt - Hat,

sag-tu - vė - llai, vai tai to»

Pst. Prie smuiko rakto turi būti mi bemolis ir re bemolis.

Trylikta, keturiolikta ir penkiolikta melodijos užrašy
tos pavieniui, tačiau jos vertingos ir įdomios senųjų der-
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mių spalvingumu. Trylikta melodija savo ritmika siejasi 
su dvylikta, panašios ir šių melodijų kompozicijos. Tačiau 
spalvinis tryliktos melodijos fonas visai kitoks. Ši melo
dija yra friginio tetrachordo intonacijų, turi supimosi rit
mą, atrodo, lyg suptųsi kažkur erdvėje. Friginio tetra
chordo kalendorinių dainų melodijos turi ypatingą spalvą, 
šviesią pavasarinę nuotaiką.

Keturiolikta melodija taip pat labai spalvinga, joje 
susipina friginio, natūralaus minoro ir harmoninio mažoro 
intonacijos.

Analogiška savo spalvingumu ir penkiolikta melodija. 
Originaliai skamba melodinis plataus diapazono tuščiai 
skambančių kvartų-kvintų intonacijų rečitatyvas. Melo
dija— subtilaus charakterio, dainininkės jautriai impro
vizuojama: tempo rubato, švelniai banguojančios kulmi
nacijos nutęsimas, mažoro-minoro spalvų kaitos sugreti
nimas. Melodijos nuotaiką apibendrina minorinio trichor- 
do kadencija. Tai viena gražiausių Gervėčių ,,Oželio" 
melodijų.

Gausūs Gervėčių ,,Oželio" užrašymai parodo, koks me
lodijų tipas toje apylinkėje buvo labiausiai paplitęs, ko
kie šio tipo atskiri elementai (tipiškos intonacijos, būdin
gos melodinės kryptys, priedainis, laisva kompozicija ir 
pan.) pasikartoja ir kitų tipų melodikoje.

Dainos priedainis sieja šį tipą ne tik su kalendorinė
mis, senomis darbo, rugiapjūtės bei piemenų dainomis, 
bet ir su „Oželio" sutartinėmis.

Šio tipo variantai bei jų atitikmenys kitų tautų kalen
dorinėje melodikoje liudija dainos funkcinį reikšmingumą 
bei platų jo gyvavimo arealą. Bet kyla klausimas, kodėl 
tas pats poetinis tekstas („ant tiltelio stovinčio oželio" 
vaizdas) galėjo turėti tiek daug melodijų, nors kalendori
nėms dainoms tai nebūdinga.

Reikia manyti, kad, pasimiršus dainos funkcijai, bet 
neišnykus jos populiarumui, imta skolintis melodijas iš 
kitų žanrų, t. y. vestuvinių, apeiginių, raudų ir pan. Todėl 
ji galėjo priartėti ir prie lyrinių bei vaikų dainų, nes daž
na laisva dainos kompozicija nebūdinga kalendorinėms 
dainoms.



GERVĖČIŲ BALTARUSISKOS BALADES 1

1 Straipsnį iš rusų k. išvertė Pranė Jokimaitienė.

LUA SOLOVEJ

Gervėčiai ir jų apylinkės teikia nepaprastai įdomios 
medžiagos baltarusių ir lietuvių kultūrinei sąveikai tirti. 
Šio straipsnio autorės, kompleksinės Gervėčių ekspedi
cijos dalyvės, uždavinys buvo surinkti iš šių apylinkių 
baltarusių poetinės kūrybos pavyzdžių. Drauge buvo at
liekami tam tikri stebėjimai, daugiausia susiję su tyrinėja
mu baladės žanru, kaip antai: kokie baladinių dainų siu
žetai čia labiausiai paplitę, koks jų santykis su kitų žanrų 
dainomis bei su visų baltarusių ir iš dalies lietuvių bala- 
dėmis ir, svarbiausia, kaip jose atsispindi etniniai ir kal< 
biniai vietos savitumai. Tačiau visa tai tik kai kurie bruo
žai, charakterizuoją baltarusių ir lietuvių sąveiką dvasinės 
kūrybos sferoje. Trumpas ekspedicijos laikas bei ribotas 
užrašytų poetinių kūrinių kiekis leidžia autorei čia pa
teikti tik trumpus pastebėjimus ir kai kurias provizorines 
išvadas.

Ištirtajam baltarusiškam repertuarui būdinga tai, kad 
čia vyrauja neapeiginė poezija. Dainų, kurios dainuoja
mos „bet kada", čia užrašyta dukart daugiau negu tų, 
kurios lydi kalendorines ir šeimos apeigas. Panašus san
tykis pastebimas ir kituose vakariniuose Baltarusijos ra
jonuose. Tai, matyt, pareina nuo bendrų socialinių, eko
nominių ir istorinių sąlygų, kurios padėjo išnykti seno
sioms žemės ūkio, šeimos gyvenimo apeigoms bei susiju
sioms su jomis dainoms.

Atrodo, šio kampelio baltarusių folklore, kai kurių jo 
temų traktavime, paveiksluose, poetikoje turėtų atsispin
dėti etninės ir kalbinės vietos ypatybės ir ypač kaip nors 
pasireikšti šios poezijos pateikėjų kilmė. Tačiau ištyrus 
balades kalbiniu požiūriu, jokios esminės įtakos nepaste
bėta. Tai labai svarbu, nes daugumas pateikėjų buvo lie
tuviai. Jie visi tvirtino baltarusiškas dainas dainuoją se
niai, išmokę vaikystėje iš senelių, motinų. Šių dainų ir 
kalba, ir nuotaika baltarusiška. Vietos gyventojai apskri
tai gerai kalba baltarusiškai, vartoja, kaip ir baltarusiai, 
tuos pačius priežodžius, rimuotus posakius, tas pačias krei
pimosi, mandagumo formas ir pan. Tiktai vyresnio am
žiaus žmonių tartyje galima pastebėti kai kurių lietuvių 
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kalbos įtakos bruožų, antai priebalsis x keičiamas į k; 
tai pastebėjo dar E. Karskis2. Matyt, dėl to ir priebalsis 
г praleidžiamas žodžio pradžioje: алоука, аспадар vietoje 
галоука, гаспадар. Pavieniuose kūriniuose pasitaikantys 
polonizmai ir rusicizmai bendro vaizdo nekeičia.

2 Карский E. Ф. Отчет о поездке в Белоруссию в течение лет
них месяцев 1903 года // Известия РГО.— T. XI.— Вып. 4.—С. 707.

3 Jokimaitienė P. Lietuvių liaudies baladės // Literatūra ir kalba, 
IX.— P. 297—353.

Dainininkai ne kartą yra užsiminę, kad anksčiau bal
tarusiškų dainų dainuodavo daugiau, kad ir dabar jos 
«часчей на думку забегаюцъ». Tad galima manyti, kad 
baltarusių kalba ir folkloras čia prigiję seniai ir vietos 
repertuaras atspindi ne vien tik siaurai lokalinę, bet bend
resnę šių apylinkių patirtą įtaką.

Neapeiginių dainų repertuare lyrinės-epinės baladės 
užima reikšmingą vietą (14%). Kaip ir kitose vietovėse, 
pateikėjai į atskirą grupę jų neskiria: jos priklauso dai
noms, dainuojamoms bet kada. Visiškai neužfiksuota ba
ladžių, susijusių su kuriuo nors kalendoriniu ciklu.

Užrašyti pavyzdžiai pasižymi baladėms būdingu turi
nio rimtumu, jų dramatizmas neretai labai jaudina ir dai
nininkus, ir klausytojus. Pateikėjos, daugiausia vyresnio 
ir vidutinio amžiaus moterys, nepraleidžia progos pabrėž
ti, kad tai graži daina — liūdna, teisinga (tikroviška). Iš 
neapeiginių dainų visumos baladės išsiskiria ryškiu pasa
kojamuoju pobūdžiu ir kiek didesne apimtimi. Todėl jos 
tinka dainuoti ne tiek sau, kiek klausytojams arba dai
nuoti kolektyviai kur nors ilsintis.

Beveik visi užrašyti tekstai yra klasiškųjų baladžių 
variantai, kurių siužetai paplitę visoje Baltarusijoje. Dau
guma šių baladžių, kaip: ,,Duktė gegutė", ,,Anyta marčią 
paverčia šermukšniu", ,,Našlė ir sūnūs jaunikiai", ,,Anyta 
nunuodija sūnų ir marčią", ,,Kareivio atsisveikinimas su 
žirgu" (,,Žirgas — kario mirties pranešėjas"), ,,Ne tikusi 
žmona" ir kt., gerai žinomos ir Lietuvoje 3, ypač rajonuo
se šalia Baltarusijos.

Duomenys, surinkti kitų BTSR MA Menotyros, etno
grafijos ir folkloro instituto folklorinės ekspedicijos daly
vių (1970 m.) BTSR Astravo ir gretimame Ašmenos rajo
ne bei LTSR Eišiškių (dabar Šalčininkų) rajone, patvirtina, 
kad užrašyti siužetai ne atsitiktiniai, o yra tipiški šioms 
apylinkėms. Ten kartojasi tie patys siužetų variantai ir 
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prisideda keletas naujų: ,, Apsimest a mirtis", „Motina mo
ko sūnų padaryti galą žmonai" ir kt.

Surinkti pavyzdžiai tipiški, nes kai kurie užrašyti siu
žetai dažni Gervėčių apylinkėse ir kitose Astravo bei gre
timų rajonų vietose. Pavyzdžiui, baladę „Duktė gegutė" 
mums pasitaikė išgirsti 3, kitiems ekspedicijos daly
viams — 7 kartus, „Anyta nunuodija marčią ir sūnų"— 
atitinkamai 2 ir 5 kartus ir t. t. Kai kurie baladiniai siuže
tai šiose apylinkėse paplitę taip pat kaip vidutiniškai vi
soje Baltarusijoje.

Užrašyti to paties siužeto variantai rodo ne jų savitu
mą bei originalumą, o bendrumą su kituose, kartais gana 
tolimuose rajonuose užrašytų siužetų atitinkamais pavyz
džiais. Tai pastebime lygindami Gervėčių apylinkėse už
rašytus variantus su kitų ne Baltarusijos vietovėse įvairiu 
laiku užrašytaisiais.

Baladės „Duktė gegutė" (labiausiai paplitusi — užrašyta 
120 variantų, bet galima užrašyti dešimteriopai daugiau) 
yra žinomos trys versijos. Pagrindinė versija grynai pa
sakojamojo pobūdžio, prasideda be jokių įžangų: ,,Adday 
мяне татачка (матуля, брацятка) замуж далёка11; toliau 
pasakojama, kaip marti, išsiilgusi gimtinės, pavirsta ge
gute, parskrenda į namus, bet niekas jos nepažįsta.

4 АИИЭФ.— F. 8 —Ap. 2. Saug. vien. 36.—Sąs. 2.— L. 19—21. 
Žr. 1 priedą.

5 Jokimaitienė P. Baladė apie dukterį gegutę Merkinės apylinkėse II 
Merkinė.— V., 1970.— P. 313.

Klasikinė šios versijos forma užrašyta Gervėčiuose iš 
Anelės Valeikienės 4. Vienintelis nukrypimas, kuris suardo 
logišką pasakojimo nuoseklumą, yra brolių vaidmens iš
plėtimas: jauniausiam, paprastai sesers gynėjui, čia su
teikiamas jos persekiotojo vaidmuo. Gina ją tėvas. Matyt, 
tai vėlesnis šeimos santykių traktavimas (užrašyta ir ki
tose vietose).

Lyriškesnė šios baladės versija prasideda kreipimusi į 
šermukšnį — kodėl jis ne laiku pražydęs — ir į motiną — 
kodėl ji nelaimingą valandą pagimdžiusi. Kartais įžangoje 
kalbama tik apie putiną ir avietę, kuriuos vanduo paplo
vė. „Putino-avietės" motyvas užrašytas daugiausia Rytų 
Baltarusijoje, Smolensko srityje, tačiau jis pasitaiko kar
tais ir centrinių, netgi pietinių rajonų tekstuose. Jis žino
mas ir Lietuvoje 5.

Šiuos abu motyvus (kreipimąsi į šermukšnį ir putino- 
avietės įvaizdį), susietus kiek mechaniškai, randame va-
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riante, užrašytame Sakalaičių kaime iš Elvyros Matulai
tienės. Tiesa, šermukšnis čia pakeistas putinu, nes abiejų 
įvaizdžių sujungimo nelogiškumas krenta į akis patiems 
dainininkams:
Кал1на-кал1начка, 
Калша мая, 
Чаму ты калшачка 
Рана расцв1ла (2x2)

Кал1ну з малшаю 
Вада падмыла, 
Нешчасл1вай гадз1нкай 
Maųi радзиа6. (2X2)

6 Autorės užr. АИИЭФ. —F. 8.— Ap. 2.— Saug. vien. 36.—Sąs. 
4.— L. 3—5.

7 Ten pat.— Saug. vien. 10.— Sąs. 4.— L. 19—20.
8 G. Bartoševič užr. АИИЭФ. —F. 8.— Ap. 1.— Saug. vien. 82.— 

Sąs. 6.— L. 21.

Abi šios įžangos strofos kitais atvejais tampa atskirų 
variantų pradžiomis:

arba
Раб1на-раб1начка, Калшу-малшу
Рабша мая, Вада падмыла,
Чаму ты рабшачка Нешчаснаю мамка
Рана расцвиш?1 На свет радз1ла\
(Klimovo r., Mogiliovo sr.) (Golubovo r., Vitebsko sr.)

Nors vėliau baladė buvo perdirbta — pridėta lyrinė 
įžanga, nebėra uždraudimo lankyti gimtuosius namus, o 
jo vietoj įvesta buitinė detalė (neduos žirgo, nenueisiu 
pėsčia), Sakalaičių kaimo variante brolių vaidmuo trak
tuojamas senoviškai: jauniausias brolis — sesers globėjas.

Taigi Gervėčių apylinkėse užrašyti baladės ,,Duktė ge
gutė" variantai rodo pagrindinių varijavimo tendencijų 
pastovumą, glaudų šių tekstų ryšį su visomis baltarusiš
komis baladėmis.

Tai patvirtina ir kita labai pas mus paplitusi baladė 
apie marčią, kurią anyta paverčia šermukšniu (putinu, 
tuopa, žolynu). Siužetas turi dvi versijas: pagrindinę, 
griežtesnę, kur anytos elgesys nemotyvuojamas, ir vėly
vesnę, kur sakoma, kad, ėmusi nekęsti marčios, ji išsiuntė 
sūnų į tolimą kelionę (į karą, į kariuomenę), o marčią 
užkeikė. Pagrindinė versija paplitusi beveik visoje etni
nėje Baltarusijos teritorijoje — nuo Gomelio iki Naugar
duko ir nuo buvusios Kauno gubernijos Zarasų apskrities 
iki pietų Polesės. Šios versijos variantai paprastai prasi - 
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deda anytos palyginimu su aštria dilgėle „Крапц)ка мая 
жыгл1вая, свякроука мая журлгвая». Toliau baladiškai 
glaustai pasakojama, kaip anyta barė marčią, privertė ją 
tapti šermukšniu lauke ir ten sutikti savo vyrą. Taip pat 
trumpai, truputį schemiškai dėstoma, kaip sūnus pamatė 
nepaprastą šermukšnį ir motina liepė jam nukirsti stebuk
lingą medį. Po tradicinio trečiojo kirčio šermukšnis-žmo- 
na prakalbėjo ir pasakė, kas juos išskyrė.

Tekstai, užrašyti Girių ir Zavelcų kaimuose, yra labai 
panašūs ir artimi pagrindinei siužetinei schemai bei va
riantams, užfiksuotiems kituose Baltarusijos rajonuose. 
Sutampa net variantų tekstai; tuo lengva įsitikinti lygi
nant 1970 m. Girių kaime užrašytą tekstą su Borisovo 
rajone užrašytuoju:

Кратука мая жыгльвая,
Свякроука мая журл1вая,
Прагнала мяне ад сябе проч:

— 1дз, нявестка, у \чыстае поле,
Стань, нявестка, рабшаю, 
Рабшаю, чьрвонаю.
Будзе мой сынок з вайны ехаць...

Секануу раз — трэска пола,
Секануу dpyei — кроу пацякла,
Секануу трэц1 — прамовыа:
Hi сячы hi рубай рабшачкц
Гэта жана твая.
(Borisovo г., 1936 m.) 9

9 A. Valevičiaus užr. ЦГАЛИ.— F. 1429.— Ар. 1.— Saug. vien. 
6.—L. 46—47.

KpaniyKa мая жыгльвая, 
Свякроука мая журльвая, 
Журыла мяне як дзень так ноч 
I выправьла ад сябе проч:

— 1дз, нявестка, у роуна поле, 
Дай стань, нявестка, рабшаю, 
Дай стань, нявестка, кудраваю. 
Як будзе миы з вайны ехаць...
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Адз1н раз махнуу — трэска пола,
Друг1 раз махнуу — жалка стала,
Трэц1 раз махнуу — прамовиа:
— Не сячы рабше галовачку, 
Бо гэта ж родная жоначка.
(Girios, 1970 m.) 10

10 Autorės užr. АИИЭФ.— F. 8.— Ap. 2.— Saug. vien. 36.— 
Sąs. 1.—L. 24.

11 Syiokomla W. Wybor poezji // Piosenka ludowa (z okolic Wil
na).— Warszawa, 1957.— S. 130.

12 Autorės užr. АИИЭФ .— F. 8.— Ap. 2.— Saug. vien. 36.— 
Sąs. 2.— L. 2. Žr. 2 priedą.

Tie pakitimai, kurie pastebimi užrašytuose baladės apie 
mylimųjų mirtį variantuose (,,Anyta nuodytoja"), rodo, 
kad čia susikryžiavo šiaurės rytų ir pietų vakarų ,,sro
vės".

Baltarusijoje žinomos trys šios baladės versijos, kuriose 
skiriasi konflikto priežastis. Pagrindinė, archaiškiausia 
versija, kurioje motina pyksta dėl to, kad sūnus, išvykda
mas tuoktis, pamiršo jai nusilenkti, paplitusi šiauriniuose 
ir centriniuose Baltarusijos rajonuose. Ji labai anksti pa
teko į folkloro rinkinius, o poetas L. Kondratovičius-Siro- 
komlė šios redakcijos variantą išvertė į lenkų kalbą11.

Vėlyvesnio pietvakarių Baltarusijos varianto konflikte 
atsispindi dar neseni šeimos gyvenimo įvykiai: motina iš
leido sūnų į karą (į kariuomenę, į kazokus) ir liepė ne
vesti, o sūnus, nepaklausęs draudimo, grįžo su žmona. 
Motina bando nunuodyti marčią, bet miršta abudu: sūnus 
ir marti.

Per ekspediciją užrašyti ryškūs šių abiejų versijų pa
vyzdžiai. Tekstas, kurį pateikė Marija Remezienė 12 (Ger
vėčiai), turi visas būdingas šiaurrytinei versijai ypatybes: 
pasakojimas glaustas, veržlus, kiek schemiškas, maža 
detalių. Be bendros schemos ir vienodų detalių, tekstas 
daugeliu atvejų visiškai sutampa su šios redakcijos va
riantais, užrašytais Ašmenos, Naugarduko ir kituose ra
jonuose.

Tekstas, užrašytas Milcėjose, skiriasi nuo Gervėčių 
varianto ne tiktai konflikto traktavimu, bet ir atskirų da
lių proporcijomis, eilėdaros struktūra, visos situacijos po
būdžiu. Tai vėlyvesnės, pietvakarių redakcijos pavyzdys, 
kuris labai panašus į tos redakcijos variantus, užrašytus 
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tolimuose rajonuose. Palyginsime jį su Slavgorodo rajone 
(Mogiliovo sr.) užrašytu variantu:

Зязюля кукавала, 
У сю прауду казала, 
Мац1 свайго сына 
У войска выпрауляла.

У зялёным лесе 
Зязюля кукавала, 
Maųi свайго сына 
Служьщъ выпрауляла.

— 1дз1, мой сыночак, 
Толью не пазн1ся, 
На трэщ гадочак 
Дамоу варац1ся.

— Служы, мой сыночак, 
Хуценька вярн1ся, 
У чужой старонцы, 
Сынку, не жанься.

Схараню сыночка 
У виинёвым садочку, 
А чужу невестку — 
Пад cyxiM кусточкам.
(Milcėjos, Astravo r.) 13

Пахавала сына
У зялёным садочку, 
Нелюбу невестку — 
У глыбоюм равочку.

(Slavgorodo r., Mogiliovo sr.) 14

13 Autorės užr. АИИЭФ .— F. 8.— Ap. 2.— Saug. vien. 36.— 
Sąs. 3.— L. 38—40.

14 I. Tiščenko užr. АИИЭФ .— F. 8.— Ap. 2.— Saug. vien. 21.— 
Sąs. 3.— L. 6.

15 Autorės užr. АИИЭФ .— F. 8.— Ap. 2.— Saug. vien. 36.— 
Sąs. 2.— L. 5—6. Žr. 3 priedą.

16 Добровольский B. H. Смоленский этнографический сборник.— 
M., 1908.—Ч. IV.—№ 1, а.—C. 521.

Baladė „Našlė ir sūnūs jaunikiai", užrašyta Gervėčiuo
se iš Marijos Remezienės 15, taip pat iš esmės nesiskiria 
nuo labiausiai paplitusios siužetinės schemos. Tai, mūsų 
nuomone, logiškiausias konflikto sprendimas; incesto iš
vengiama, nes sūnūs pažino savo motiną. Tekstų su tokia 
pabaiga Baltarusijoje užrašyta daugiausia. Variantuose, 
kur toliau pasakojama apie brolio ir sesers incestą ir jų 
pavirtimą gėlėmis — našlaitėmis (broliukais), ryškūs kon
taminacijos su balade apie sesers ir brolio susitikimą kar
čemoje pėdsakai.

Siužeto, pasakojančio apie kareivio atsisveikinimą su 
žirgu, kuris turi parnešti į namus žinią apie sūnaus mirtį, 
variantas, užrašytas Knystuškių kaime iš Natalijos Ilijai- 
tienės, irgi panašus į variantus, užrašytus kituose Baltaru
sijos rajonuose. Ypač jis artimas Smolensko srityje 
V. Dobrovolskio užrašytiems 16 bei Minsko ir Bresto sri
tyse vėliau užrašytiems variantams. Knystuškių tekstas 
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taip pat labai sulyrintas, prasideda kreipimusi į lauką, kur 
auga žilvičio krūmas, (kur?) bernelį sutuokė „пуля быст
рая“— greitoji kulkelė, laimino ,,сабля вострая“—aštru
sis kardelis 17. Greičiausiai šios detalės paimtos iš kareivių 
dainuojamo surusinto varianto. Dauguma baltarusiškų va
riantų šių detalių neturi.

17 Autorės užr. АИИЭФ .— F. 8.— Ap. 2.— Saug. vien. 36.— 
Sąs. 3.— L. 7—9. Žr. 4 priedą.

18 Ten pat.— L. 25—27. Žr. 5 priedą.

Chrestomatine galima laikyti baladę apie bernelį, mer
gelės nunuodytą už neištikimybę. Mat eilutės formavimo 
ypatybės (augančio pakartojimo principas) neleidžia kurti 
variantų. Todėl nenuostabu, kad Gervėčių baladės teks
tas, užrašytas iš Marijos Remezienės 18, toks artimas ki
tiems gana tolimų rajonų variantams.

Taigi, lyginant Gervėčių apylinkėse surinktų baladžių 
pavyzdžius su analogiškais kitų Baltarusijos rajonų teks
tais, galima teigti, kad šis žanras tvirtai išlaiko baltaru
siškas ypatybes ir tendencijas — vienodai traktuojami pa
veikslai, konfliktai, pateikiamos tos pačios smulkiausios 
detalės. Tad daugeliu atvejų tekstas sutampa. Užrašyto
sios baladės neatskleidžia kokių naujų reiškinių, kuriuos 
būtų galima paaiškinti etninėmis gyventojų ypatybėmis. 
Tuo tarpu šių kūrinių melodijos, pasak baltarusių liaudies 
melodijų specialisto P. Karuzo (jis maloniai sutiko iššif
ruoti ir komentuoti mūsų magnetofono juostas), kai ku
riais atvejais turi bruožų, giminingų lietuvių melosui. 
Minskas

PASAKŲ INTONACIJOS

LEONARDAS SAUKA

Dainos sparnai — jos melodija. Ir juo virpanti gaida 
lakesnė, tuo dainos skrydis aukštesnis. O pasakai toks 
gyvybės vanduo yra intonacija. Nuo intonacijos priklauso 
pasakos įtaigumas ir meninė vertė. Pasakos grožis atsi
skleidžia tik sukūrus turinį atitinkantį garsinį vaizdą. Prie
šingu atveju pasakų siužetai, herojai, jų paveiksluose 
įkūnyti idealai gali atrodyti kaip nuobodulio dulkėmis 
nusėstos drobės. Dėl netikros intonacijos gali visai su
dužti pasakų pasaulio iliuzija.

Intonacijos reikšmingumas šio žanro meninės kalbos 
sistemoje ir skatina ją aktyviau tyrinėti. Deja, iki šiol 
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lietuvių šnekos intonacija, juo labiau pasakojimo meno 
intonacija mažai tesidomėta L O kol nėra rimtesnių tyri
nėjimų, detaliau analizuoti intonaciją dar per anksti. Šia
me straipsnyje neliečiami pasakų intonavimo bendrumai 
arba skirtumai tarp Gervėčių ir kitų mūsų krašto regionų 
pasakų. Čia bandoma tik iškelti vieną kitą gervėtiškių 
pasakotojų intonacijos bruožą, aptarti tuos momentus, 
kurie reikšmingi klausytojams, žadina įvairias jų emoci
jas, padeda suvokti meninio kūrinio žavesį. Taigi domė
jimosi aspektas ne tiek lingvistinis, kiek folkloristinis.

Gervėtiškių pasakų intonacijai atskleisti pasirinkta ke
letas talentingesnių pateikėjų: iš Miciūnų kaimo — Jurgis 
Meškys (74 m.), iš Girių — Marija Kuckienė (60 m.), Va
lera Petrikienė (63 m.), Paulina Lukšienė (70 m.), Julius 
Ravaitis (69 m.), Ona Petrikienė (63 m.), iš Knystuškių — 
Michalina Jurkaitienė (73 m.), Stasys Žeimys (41 m.), iš 
Gėliūnų — Ona Bučinskienė (62 m.) ir kt.

Pasakų intonacija tirta iš klausos: fiksuoti ryškesni 
bruožai, kuriuos klausytojas jaučia tiesiogiai, t. y. kuriems 
nereikia skirti technikos priemonių, eksperimentinės apa
ratūros. Vienų pateikėjų šneka tirta klausantis, o apie 
kitus sprendžiama iš garsinių įrašų magnetofono juostoje.

Klausantis įrašytų pasakų ir prisimenant įspūdžius, pa
tirtus renkant jas Gervėčių apylinkėse, krinta į akis tiria
mų tekstų nelygiavertiškumas. Jis atsirado dėl įvairių 
psichologinių veiksnių, kliudančių pasakotojams talentin
gai sekti pasakas. Garsinis pasakų vaizdas, perteikimo 
tonas nemažai pareina nuo pateikėjo savijautos, natūra
lios aplinkos, aktyvaus ryšio tarp sekėjo ir klausytojo. 
Deja, bendravimas su nepažįstamu tautosakos rinkėju, 
įvairi garso įrašymo technika dažnai suardo kontakto har
moniją, o tai savo ruožtu veikia perteikimo būdą. Sekėjas 
varžosi, nepasitiki, neįstengia sekti laisvai, iš širdies — jo 
balse suskamba netikrų intonacijų; atsiranda ir skubotu
mo — nemažai epizodų pasakojama greitakalbe, jie geriau 
neapgalvojami,— iš nuovargio, be atokvėpio sekant pa
saką po pasakos. Be to, sekėjas negali pamažu apmąstyti 
visos pasakos, o turi ją čia pat iškasti iš atminties ir sekti.

Tačiau didesnė pasakotojų dalis greitai įeina į vėžes: 
jei ir nesužėri visu savo meistriškumu, tai bent išvengia 
dirbtinumo. Jiems savotiškai pagelbsti vaikai, dažnai da-

1 Keletą pastabų šiuo klausimu autorius yra paskelbęs straipsnyje 
„Stilistinio pasakų intonacijos tyrinėjimo perspektyvos" („Artės popu
läres", 1981).
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lyvaujantys rašant tautosaką: šitie tikrieji klausytojai su
mažina kontakto įtampą. Žinoma, daug kas priklauso ir 
nuo individualių pateikėjo bruožų. Ne kiekvienas gali 
taip natūraliai sekti kaip M. Karmazienė, kurios nesuglu
mino ir Vilniaus scena. Per koncertą ji pakiliai rezgė nai- 
vutės pasakos fabulą, visai nevaržoma didelės klausytojų 
auditorijos. Priešingai, atrodo, šioji ją net įkvėpė: taip 
aiškiai, nesipainiodama, su kaimišku tiesumu, nenumyk
dama, ji klojo žodį prie žodžio, ritmiškai ir harmoningai.

Atskirų pasakotojų sekimo manieroje nemažai indivi
dualių bruožų. Daugiausia tai pareina nuo žmogaus tem
peramento, būdo. Pavyzdžiui, J. Meškys, V. Petrikienė 
sakinius dėsto lėtokai, o M. Kuckienės tempas greitas, 
kaip ir ji pati. Balso tembras dažnokai nuo senatvės pri
gesęs, duslus arba skamba tartum įtrūkęs varpas, o kitų, 
kaip O. Petrikienės, nors ir nebejaunas,— skaidrus ir ty
ras. Intonacijos priemonės taip pat įvairuoja: čia jų daug, 
o čia, žiūrėk, ir gana mažai, bet visada rasime grynai 
asmeniškų, nepakartojamų bruoželių.

Daugumą pasakotojų sieja bendra sekimo tradicija, 
pareinanti nuo šio žanro kūrinių epinės struktūros, nusi
stovėjusios stilistikos, apibrėžta santykio su vaizduoja
muoju objektu, pasakojimo mechanizmo specifikos ir kitų 
dalykų.

Kiekviena pasaka yra palyginti sudėtinga meninė 
konstrukcija. Pasakotojui reikia gerai viską pasverti, kad 
pasakojimas išeitų sklandus ir darnus. Apgalvoti skirtos 
akimirkos, susimąstymas savo ruožtu lemia pasakotojų 
intonacijos kai kuriuos struktūrinius ypatumus. Vienas 
iš jų — neapibrėžtas frazių tąsumas. Ši frazavimo ypatybė 
gali būti pailiustruota tokiu pavyzdžiu:

Žiūri, kokia skūra (.) guli. Unsidė tų skūrų (.) vežiman. Atvažiuodo 
namon (.) senis2.

2 LTR 4155(434).
3 LTR 4152(97).

Čia sutartiniu ženklu (.) pažymėtos netikros sakinių 
pabaigos. Beveik visų pateikėjų intonacijai būdingos pa
stovios nežymios ar net ilgesnės pauzės ten, kur jų visai 
nelaukiame. Tad klausantis atrodo, kad mintis jau baigta, 
o žiūrėk — dar prisišliejo žodis, antras, trečias.

Pasakos eiga pristabdoma ir kitokiu būdu. Štai į 
J. Meškio pasakojimą kartkartėmis įsiterpia pertaras a-a:

— A! — sako,— tu kalvis, tu,— sako,—dangaus nenorėjai, tik norė
jai,— sako,— kad karčmos, a-a, tai nėr čia,— sako,— tau daikto. Aik,— 
sako,— per velnius autus skalaut jiem. A-a3.
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Pertaras ištariamas žemesniu, ramiu tonu, sulaiko per 
didelį pasakojimo įsisiūbavimą, tarsi paryškina neapibrėž
tą distanciją tarp pasakos ir nepasakos, atitolina nuo pa
teikėjo vykstantį veiksmą.

Daugelio žodžių atsainumas, lėtokas tempas, nereta 
jų svorio lygiava frazėse lemia ypatingą pasakos šnekos 
srovenimą. Epiškojo pasaulio rūmai auga pamažu, mūsų 
akyse. Tai nėra nūdienos įvykio, istorijos ekonomiškas 
perteikimas, sukcesyvaus reagavimo lydimas, o darnaus 
paveikslo žodinė ne visai kasdieniškų spalvų tapyba.

Savitai pablyškinto tonalumo šnekos apmatai ataudžia- 
mi ekspresyviomis intonacijos priemonėmis, kurių reikia 
reikšmingiems dalykams išskirti, besiplėtojančio veiksmo 
įtampai sustiprinti ar herojų ir jų aplinkos paveikslams 
paryškinti.

Paprasta, bet universaliausia norimų žodžių ar jų gru
pių išskyrimo priemonė yra akcentas. Akcentai aktuali
zuoja pasakymus, juos niuansuoja, išryškina didesnių teks
to dalių svarbiąsias vietas. Kad ir kokios prigimties jie 
būtų — loginiai ar emociniai, konstruktyvūs ar ekspresy
vūs, norminiai ar emfatiniai, gramatiniai ar ritminiai,— 
visada šnekos sraute išsiskiria ženkliomis dinaminėmis, 
temporalinėmis, melodinėmis ar kitomis intonacinėmis 
charakteristikomis. Ypač svarbų vaidmenį čia atlieka di
namika. Atskiri žodžiai ar net frazės ištariamos tai stip
riau, tai silpniau, ir tas bangavimas glaudžiai susijęs su 
pinamo siužeto kylančia ir slūgstančia įtampa. Antai pa
sakos „Apie kalvį"4 epizodas, vaizduojąs darbininkus, 
mušančius velnią, perteikiamas stipriu balsu, žodžiai daur 
dau, dau (davė, davė. ..) daužte išdaužiami; toks ekspre
syvus intonavimas didina vaizdo įspūdį, tiesiog intensy
vina audiovizualinį ryšį. Bet epizodo pabaiga ir kito pra
džia, atslūgus įtampai, jau sekama nurimusiu balsu. Tiesa, 
ne visose pasakose dinaminiai frazių akcentai vienodai 
raiškūs. Kiti pateikėjai lanksčiau operuoja temporaliniais 
ir melodiniais elementais, paryškindami frazę bei jos do
minantę ir atitoldami nuo neutralios šnekos normų, kur
dami ekspresyvų stilių.

4 Ten pat.

Žiūrint į frazių akcentus, matyti, kad pasakų stilius 
nėra grynai verbalinis ar nominalinis. Pasakotojai, at
kreipdami dėmesį į veikėjus, jų aplinką, įvesdami į veiks
mą naujus objektus, dažniau akcentuoja vardažodžius. Pa
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vyzdžiui, V. Petrikienė, išskaičiuodama, ką devyniabrolė 
pasiėmė iškeliaudama, akcentuoja žodžius: kuodelius, 
verpstį, kalavaratą ir t. t.5 Arba O. Petrikienė, perteikda
ma Žilvino pasakos epilogą, pabrėžia objektus, kuriais 
pavirsta žmona ir jos vaikai:

5 LTR 4162(251).
6 LTR 4157(164).
7 LTR 4155(434).
8 Ten pat.
9 LTR 4158(15).

Vienų mergaitį pavertė eglali, kitų — geguti <.. .> O sūnų ųžuo- 
liuku, o pati epušaiti6.

O plėtojant veiksmą, stiprinant dinamiką, atskleidžiant 
veikėjų nepabaigiamas keliones, darbus ar jų reagavimus, 
akcentuojami veiksmažodžiai:

Ё vilkas ėmė. <.. .> žarnas veršio ištųsė, ištųsė, tadu šaudų pri
kimšo, pastatė ir stovi, ir pats paskavo medzian. Paskavojo medzi, lapė 
atatna, ažsikinkė, botagu veršio muša,— neina, stovi7.

Dažnai tame pačiame pasakyme būna sumišę įvairūs 
akcentai: vienose frazėse pabrėžiami vardažodžiai, kito
se — veiksmažodžiai, dar kitose — modaliniai žodžiai ir 
pan. Visa tai susiję: pabrėžia reiškiamą mintį, nuotaiką, 
išgyvenimą. Kai kuriais atvejais reikšmingas yra ir stilis
tinis ritminis veiksnys. Pavyzdžiui, kartojant tą pačią fra
zę, paprastai pakeičiamas akcentuojamas žodis:

Ragutėlės ir pasdarė. Pasdarė ragutėlės8.

Tokia frazės akcentų kaita, griaunanti ar paliekanti tą 
pačią žodžių tvarką, pasakų stilistikoje gana mėgstama.

Pasakų intonacinėje išraiškoje svarbus yra tempas. Su
lėtinant tempą, pabrėžiant ilguosius balsius, išskiriami 
atskiri žodžiai ar net ištisos reikšmingos frazės. Antai 
prieš naują epizodą dažnai sulėtinamas pasakojimas. Ypač 
darniai ir raiškiai besitęsiančio garso įspūdis sustiprina 
leksines veiksmažodžių ėjo, laukia, nėr, gano ir t. t. reikš
mes, žadina ilgai trunkančio laiko asociacijas.

Tempas pasakose kaitaliojasi dėl įvairių priežasčių — 
tiek semantinių, tiek ritminių. Sakinio viduje pastebimi 
pagreitinimai siekiant tam tikro frazių išlyginimo. Greita
kalbe sakomi ne tokie reikšmingi bei remarkų tipo po
sakiai 9.

Tempo kaita priklauso ir nuo pasakos veiksmo dina
mikos: didesnės įtampos vietose jis greitesnis, atoslūgio 
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momentais — normalus. Pavyzdžiui, O. Petrikienė, pasa
kodama apie Žilvino apgavimą, jo pyktį, grįžimą atgal, 
sutrikusio karaliaus reakciją, greitina tempą. O kur veiks
mo tikslas visiškai ar bent tariamai pasiektas, tempas su
lėtėja. Pavyzdžiui, lėčiau pasakojama, kaip žalčiui pa
puošė ožką, kaip jis ją pasisodino į vežimą ir nuvažiavo 10 11.

10 LTR 4157(164).
11 LTR 4152(98).

Žinoma, tempas labai griežtai nuo veiksmo nepriklau
so. Visa šneka liejasi ekspromtu, todėl galima kalbėti tik 
apie kai kurias tendencijas. Užsimintina ir apie santūru
mą, pastebimą iš tempo kaitos. Nuosaikūs pasakotojai, ki
taip negu sekantys pasakas aktoriai, retai kada pradeda 
nuo pabrėžtinai lėtos ekspozicijos. Paprastai ji nuskamba 
pogreičiai: veiksmas tik pradeda įsibėgėti, nėra ko dėl 
smulkmenų jo stabdyti. Nereikšmingų detalių jie dirbtinai 
neiškelia.

Pasakų šnekos melodika, kaip ir dinamika, yra svarbus 
intonacijos komponentas. Melodinis bangavimas paklūsta 
bendros komunikacijos diktuojamoms figūroms, susiju
sioms su apibrėžtais sakinių tipais, o kartu yra inspiruo
jamas meninio pasakojimo logikos. Melodija pakyla reikš
mingesnėse kūrinio vietose, nuslūgsta ne tokiose svarbio
se. Itin aukštas registras pasitaiko retai, tik didžiausios 
įtampos momentais.

Melodija reikšminga ir pasakos kompozicijai: ji padeda 
diferencijuoti pasakotojų ir veikėjų tekstą. Melodinėmis 
priemonėmis iš pasakojimo išskiriama veikėjų kalba. Pa
prastai tiesioginė kalba pradedama pakeltu balsu. Tiesa, 
pažymėtina, kad tais atvejais, kai prieš veikėjo frazę esti 
verba discendi (sako, klausia), melodinio balso pakėlimo 
tiesioginėje kalboje gali ir nebūti, ypač jei ji neišskirta 
frazuojant.

Veikėjų kalba kai kada išskiriama ir balso tembro ypa
tybėmis: pavyzdžiui, pasakotojas tai paplonina, tai pasto
rina balsą. Tembro savybės sušvyti ir imitacinio pobūdžio 
frazėse, garsažodiniuose junginiuose. Antai J. Meškys, 
pasakodamas apie apgautą, ant kiaušinių pasodintą senį, 
fraze kva-kva-kva-kva imituoja vištos kvaksėjimą, įvairiai 
moduliuodamas tembrą11.

Įvairios — ir čia minėtos, ir neminėtos — intonacinės 
priemonės padeda identifikuoti pasakos turinį ir, kaip 
matome, yra svarbus meninės išraiškos komponentas. In
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tonacija savo konotacijomis praturtina meninius vaizdus, 
stiprina klausytojams daromą įspūdį. Ji taip pat formuoja 
pasakų ritmą, kuris lydi šneką nuo pradžios iki pačios 
pabaigos. Sekant pasakas, melodingai srovena frazės, o 
jose pulsuoja trumpi ir ilgi, kirčiuoti ir nekirčiuoti, stip
riau ir silpniau, aukščiau ir žemiau intonuojami skieme
nys, žodžiai bei jų junginiai. Visa tai padeda pajusti vos 
apčiuopiamus prasminius bei emocinius niuansus, kurių 
suteikia žodžiams pasakotojas, o kartu daro šnekos srautą 
grakštų, kupiną harmonijos ir vidinio gyvybingumo. Vie
tomis pasitaiko ištisų frazių, kur stiprių ir silpnų ritminių 
vienetų seka tokia dėsninga, jog ima noras jas matuoti 
muzikinio — labiausiai organizuoto — ritmo mastu.

Žinoma, to negalima pasakyti apie pasakų visumą. Kaip 
ir kiekviename prozinio tipo tekste, pasakoje šnekos rit
mas nėra organizuotas vieningai. Pagrindiniai ritminiai 
vienetai — frazės — čia dažnai sudaro nuolat kintančio 
derinimo bei hierarchijos sekvenciją. Čia pateikiamas pa
vyzdys rodo, kaip ritmingą tėkmę painioja minėtas neapi
brėžtas frazių tąsumas:

Pamirė diedas, pamirė boba, liko anys (.) siratėlėm, ir ais jau po 
svietų (.) veizdėc, jau valgymo kokio suvalgyc 12.

12 LTR 4155(435).
13 LTR 4158(8).

Įvairūs intonacinio baigtumo ir atskirumo atvejai, kul
minacinių viršūnių išsidėstymo, dinaminių figūrų margu
mas taip pat didina pasakos frazių ritmo neunifikuotumą.

Bet lyginant pasakų ir kitokios rūšies prozinę šneką, 
reikia pažymėti, kad pasakos ritmas gana raiškus ir ele
mentarus. Vis dėlto didesnę jų dalį sudaro nekomplikuo
tos frazės: jos striukos, nešakotos, dažniausiai vieno dvie
jų taktų. Žodžiai-frąžės rikiuojasi kaip lygūs greta ilges
nių frazių (kur taip pat frazinis kirtis iškelia pagrindinį, 
aktualiausią žodį), sudarydami permatomų periodų vir
tinę.

Nu vėjo, paėmė kirvĮ, iškirto beržų. Tų beržų iškirto, tadu aptašė, 
tadu obliuku apabliujo visai jau, išskutė net stiklų ėmęs... 13

Sklandžiai pasektose pasakose susidaro visa serija ana
logiškų frazių — jų taktų skaičius apylygis ir dinaminė 
struktūra panaši. Tokių frazių intonacinį bendrumą didina 
pasitaikantys morfologiniai ir sintaksiniai paralelizmai. 
Tartum dėl šnektos ritmo išlyginimo ilgesni pasakymai 
kartais emfatiškai suskaidomi.
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Pasakų ritmui grakštumo teikia šio žanro stiliui būdingi 
pakartojimai. Kartojami veiksmažodžiai, pabrėžiantys il
gai besitęsiantį veiksmą arba intensyvinantys paties veiks- 
iriažodžio reikšmę: supę supę, ėjo ėjo, gano gano, nere
gėjau neregėjau. Veikėjų kalboje labai įprasta sudvigu
binti kreipinius: kūmula kūmula, šienapjūvėliai šienapjū- 
vėliai, tilteli tilteli, mergela mergela, obelėla obelėla ir 
t. t. Šitokie leksiniai pakartojimai didina intonacinę si
metriją bei ekviritmiją.

Esti ir kitokio pobūdžio pakartojimų. Antai pasakos 
apie pirty paliktą našlaitę ir pamotės dukrą viename epi
zode ištisai kartojamas atsakymas ,.Neturiu", kitame — 
,,Turiu" l4.

14 LTR 4158(1).
15 LTR 4158(15).
16 LTR 4154(54).
17 Ten pat.

Dialogas sudarytas iš kintančių klausimų ir'pastovaus 
atsakymo. Vienoda intonacija kartojami žodžiai turiu, ne
turiu teikia šnekos ritmui tam tikro lygumo.

Sudėtingesnis ritmas susidaro tais atvejais, kai pakar
tojamas visas dialogas. Pavyzdžiui, pasakoje apie kiaulelę 
ir aštuonis paršiukus penkiskart skamba šitoks tekstas:

— Kūmula kūmula, kur tu gi laki su tokiu pulkeliu gražum? 
Sako:
— Lakiu žirniuosan.
— Ar nepriimsi ir mani?
Sako:
— Aik paskum, tik mano,— sako,— pulkelio nekliudyk 15.

Pasakoje „Vilko giesmelė" keletą sykių kartojami vie
nodi tėvo ir Mėcytės, Mėcytės ir vilko dialogai16. Šitoks 
didesnių teksto gabalų pakartojimas formuoja ritmą, stip
rina kūrinio kompozicijos išorinę darną. Beje, ne tik dia
logai kelissyk skamba ta pačia, mažai varijuojančia into
nacija. Pakartojant analogiškus epizodus, ir pasakotojo 
kalboje dažnai išlieka pastovios frazės, išlaikomas tas pats 
intonacinis planas. Pavyzdžiui, O. Bučinskienė, sekdama 
pasaką apie ožį melagį, analogiškai pradeda kiekvieną 
epizodą: lėtai pabrėžia frazę ganė ganė. Melodiniai akcen
tai nuolat krinta ant žodelių vėl, oi ir t. t. 17 Šitaip intona
ciniame vaizde lieka tie patys atramos taškai, epizodai 
išlaikomi vieno tonalumo, nubrėžiami stambesni ritmo 
kontūrai.

Aukštesnis ekviritmijos laipsnis pasiekiamas pasakose

336



su eiliuotais intarpais. Vienuose kūriniuose jų daug, ki
tuose — intarpas kaip kruopelytė. Vieni pastovūs, randa
mi beveik kiekviename tipo variante, o kiti atsiradę spo
radiškai. Tokią realią galimybę atsirasti naujam eiliuotam 
dainuojamam intarpui rodo frazių atkarpų atsitiktinis su- 
melodinimas M. Kuckienės pateiktoje pasakoje apie žvė
ris duobėje:

Кар šoko kiškelis — duobėn, šoko lapė — duobėn, šoko vilkas — 
duobėn, šoko meška — duobėn, šoko levas — ir tas duobėn 18.

Dėl intonacinio-sintaksinio stereotipo atsiranda frazių 
ritmo bendras matas, eiliuotumas. Pakeitę cituotos ištrau
kos užrašymo grafinę išraišką, gautume ištisą eilučių vir
tinę. Nežymūs varijavimai pirmoje ir paskutinėje eilutėje 
tik pagyvina periodą, negriauna susidariusios konstrukci
jos. Pažymėtina, kad pirmosiose trijose frazėse žodis duo
bėn jau intonuojamas muzikinės kalbos priemonėmis:

duo-bėn duo-bėn

Jeigu pratęstume šį frazių sumelodinimą, turėtume dai
nuojamąjį intarpą.

Kad ir kokia būtų eiliuotų intarpų kilmė, meninės funk
cijos požiūriu tekste jie visada yra svaresni, iškyla virš 
neutralaus stiliaus. Raiškiai organizuotos frazės iškalbin
gesnės, ženklesnės, pasižymi papildoma įtampa bei emo
cionalumu. Jų intonacinis savitumas nepaprastas, ypač 
kai intarpai dainuojami. O dainavimas — pagrindinė jo 
gyvavimo forma (daug rečiau jie sakyte sakomi).

Eiliuoti intarpai nėra vienodos struktūros. Vieni — pa
tys elementariausi — susidaro pakartojus tą pačią intona- 
cinę-sintaksinę formą antrą kartą; šitie sudvigubinimai 
dažnai palydimi ir dalinio leksikos pakartojimo:

Ažmieg, akie,
Ažmieg, kita ”.

18 LTR 4158(15).
” LTR 4162(239).
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Elementariuose dvieiliuose ar trieiliuose intarpuose 
frazių ekviritmija išryškinama viso pasakymo pakartoji
mu20, o ypač intonaciniu-sintaksiniu paralelizmu21.

20 LTR 4157(165).
21 LTR 4162(288).
22 LTR 4157(165).
23 LTR 415(268).

Randama pasakose ir primityvi, dainoms būdinga ei
liavimo forma — eilutė išskiriama pakartojant jos pas
kutinį žodį. Pavyzdžiui:

Žųsiekos — gulbiekos, 
Sesuo brolį nunešė nunešė 22.

Eilutės gale pakartojamas žodis ritmiškai atskirtas, su
daro atskirą koloną. Sis žodis paprastai esti triskiemenis: 
namulio, pienelio, šekelio ir pan.

Dalis eiliuotų intarpų yra refreninės prigimties. Pasto
vūs refreniniai žodžiai ku-kū, čiau-riau-riau, prisišliedami 
prie kintančios prasminės eilutės dalies, taip pat ritmiškai 
kiek atskiri, sudaro atskirą koloną. Tad visa eilutė pasi
žymi savotišku vidiniu dalumu ir įtampa, susidarančia 
nuolat įsiveržiant į vientisą pasakymą refrenui — savotiš
kam garsiniam ornamentui, kuris sudrausmina besiliejan
čios šnekos frazes.

Apskritai intarpai priskirtini astrofinėms eilėms. Jie 
nėra ilgi: nuo dviejų iki keliolikos eilučių. Eilutės paly
ginti trumpos. Nors griežtų silabinių rėmų jos neturi, bet 
heterosilabiškumas daugeliu atvejų ribotas (objektyvizuo- 
jant silabinę eilutės normą, svarbus vaidmuo tenka mu
zikai), o kai kur išryškėja net izosilabiškumas. Pažymėti
na, kad gana dažnai randamos 4—5 skiemenų ritminės 
atkarpos — eilutės ar kolonai. Štai ryškus keturskiemenių 
eilučių intarpo pavyzdys:

Atvažiuoja
Dziedo duktė,
Kąsny kuota, 
Baronuota, 
Vainikuota23.

Kituose variantuose keturskiemenė dalis sudaro tik ko
loną, prie kurio prisišlieja triskiemenis refrenas čiau-riau- 
riau, Griežtai išlaikydamas metrinį planą, visas pasaky
mas tampa ryškiai stilizuotas jau vien apibrėžtos silabi- 
kos žodžių sankaupa.

Žinoma, greta tokių simetriškų silabinio metro pavyz
džių, pasakose yra nemaža laisvesnio metro intarpų.
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Eiliuotų intarpų meninis raiškumas ir įtaigumas par
eina nuo įvairių faktorių. Gana reikšminga čia metro ir 
konkrečios intonacijos sąveika. Kai metras laisvokas, le
miamą reikšmę įgyja konkreti intonacinė-sintaksinė išraiš
ka. Intarpuose skamba aktyvios, valingos ir emocingos 
intonacijos. Dažnai čia girdėti įsakymas, prašymas, klau
simas, šaukimas ir pan.; arba jie perteikia graudulį ir nuo
skaudą, nerimą ir viltį24.

24 LTR 4154(100).
25 LTR 4157(257).
26 LTR 4162(258).

Kiti intarpai epiškesni, vyrauja pasakojamoji, konsta
tuojamoji intonacija. Kartais intarpas perteikia visą pa
sakoje atvaizduotos istorijos kvintesenciją:

Ku-kū, devyni brolaliai, 
Ku-kū, dešimta sasalė, 
Ku-kū, ųžuole sėdi.
Ku-kū, devyniagalvis, 
Ku-kū, ųžuolą graužia, 
Ku-kū, ųžuolą nugrauš, 
Ku-kū, sasalę suvės 25.

Bet ir pasakojamosios intonacijos intarpas nedvelkia 
ramia nuotaika: išsiliejęs metrinės schemos nubrėžta va
ga, jis suskyla į trumpas, kapotas frazes; lapidarinis sti
lius, nutylėjimai daro visą kalbą įtemptą.

Atlikdami įvairias kompozicines ir stilistines funkcijas, 
dainuojami eiliuoti intarpai visada įsiterpia į laisvoką pa
sakos šnekos srautą kaip kontrastingi gabalai. Juos atlie
kant, tempas kiek sulėtėja, frazės pasidaro melodingos, 
aiškaus ritmo. Žodžiai lyg iš naujo atgyja, netekę kai 
kurių šnekos intonacijos komponentų — juos pridengia 
melodijos šydas. Kai kuriuose intarpuose sugretinamos 
dainuojamos ir nedainuojamos eilutės. Tai suteikia intar
pui nelauktos ekspresijos:

Aš oželis 
Nabagėlis, 
Puse lupta, 
Puse skusta.

dainuoja

Кар šoksiu — peršoksiu, ] , , ,
Кар dursiu — perdursiu26 J deklamuoja

Po giedamo skundo pirmųjų keturių eilučių prasiver
žia aktyvios ir valingos, kito ritmo ir silabikos eilutės, 
sakyte sakomos grasinama intonacija. Toks „nabagėlio" 
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ožio melagio apsinuoginimas intonacinėje plotmėje, dvi
lypių jausmų sukryžiavimas labai pagyvina šį paveikslą.

Intonaciniu atžvilgiu gana svarbią vietą pasakose už
ima vien iš formulių sudaryti, dažnai rečituojami kūriniai, 
kaip pasakos be galo, pavyzdžiui, ,,Sakau sakau pasaką", 
,,Kap buvo dziedas su boba", formulinė klausimų-atsaky
mų tipo pasaka „Žmogel žmogel", jos atmaina „Dūda" 
ir kt. Šitie kūriniai primena astrofines ir formulines vaikų 
bei piemenų dainas.

Iš jų ypač išsiskiria gervėtiškių pasakų repertuare 
dažna „Giedanti nendrelė". Ši pasaka labai suformulėjusi 
(čia pasitaiko net ištisai giedama redakcija), ir daugelis 
pateikėjų formules išlaiko vienodas. Dainuojamąjį teksto 
pagrindą sudaro 8(4 + 4) ar 9 (4 + 5) skiemenų su nežymiais 
nukrypimais (±1) keliolikos eilučių tirada. Tai yra vie
nos pasakos „ėjimas", tarsi dainos šaka, o kai tie ėjimai 
pasikartoja 2—3 kartus, susidaro geroka eilučių virtinė, 
tiesiog trumputė baladė. Intarpe vyrauja pasakojamoji 
intonacija, tik pirmosios imperatyvinės eilutės padvelkia 
nuoširdumu:

Pamažu mažu, muzikontėli, 
5+5
Nepalaužyk man kaulelių, 
4+5
Nepatraukyk mano plaukelių27. 
4 + 5

27 LTR 4162(252).

Tolimesnės eilutės santūriu epiniu stiliumi atpasakoja 
šiurpų įvykį, atskleidžia žmogaus balsu prabilusio instru
mento ir juo grojančių asmenų santykį. Naracinė intona
cija, suvaržyta eiliuotos kalbos, palydima šabloniško rit
minio skaidymo, gerokai vienoda. Toks įspūdis susidaro 
ir dėl pastovių pasikartojančių eilėdarinių formantų, ir 
dėl vienodų sintaksinių konstrukcijų. Šiokio tokio ritmi
nio įvairumo atsiranda keičiantis skiemenų skaičiui kolo
nuose, pereinant nuo keturskiemenio prie penkiaskieme- 
nio kolono ir atvirkščiai.

Įterpimai bei ištisai dainuojami pasakų tekstai, kaip ir 
anksčiau aptartos įvairios kitos tradicinės formulės, tiek 
stambesnės, tiek ir smulkesnės, formuoja pasakos stilių 
ir yra pastovaus intonacinio rūbo prielaida. Tradicinio 
intonavimo norma ryškiausiai atsiskleidžia kaip tik šitų 
žodžių junginiuose, frazėse, pasakojimuose. Įdomu pažy
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mėti, kad jau nuo mažens vaikai, klausydamiesi bei pa
tys sekdami draugams pasakas, pirmiausia išmoksta ir 
ima kartoti šitas atramines stilistines priemones su būdin
ga ritmika ir melodika. Pavyzdžiui, šešerių metų Vytau
tas Skerla, sekdamas pasaką „Pupa", intonuoja suformu- 
lėjusias frazes, kaip ir visi suaugę gervėtiškiai28.

28 LTR 4151(196).
29 LTR 4158(16).

Intonacinės-sintaksinės pasakų stiliaus normos paste
bimos ne tik iš formulių, bet ir iš viso žodžių audinio. 
Trumpi sakinukai, lipdami vienas prie kito, nulemia gana 
pasklają koordinaciją; subordinacija čia neišplėtota. Pa
prastai, neieškant visų priežasčių ir padarinių, regzti pasa
ką dažnai nebemokama (per mokyklą, spaudą kinta mąs
tymo būdas). Todėl labiau išprususių pateikėjų pasakų 
kalba rišlesnė, bet praradusi elementų padrikumą, ne- 
komplikuotumą.

Iš intonavimo stiliaus atsiskleidžia ir santykis su pa
sakojamuoju dalyku. Čia pažymėtini keli momentai. Kai 
kurie pateikėjai kartkartėmis tiesiog įsiterpia į pasaką, iš
reiškia savo pačių vertinimą tarsi pašalinio komentato
riaus vardu. Pradedama juoktis dėl komiškos situacijos, 
graudintis dėl nelaimių, kreipiamasi įvairiomis replikomis 
į klausytojus ir pan. Pavyzdžiui, M. Jurkaitienė pasakų 
veiksmą nuolat palydi ir pristabdo linksmais nusikvatoji- 
mais. Pateikėja — guvi ir linksma moteris, dėl savo būdo 
mėgstama aplinkinių, šia gera nuotaika paspalvina ir at
kuriamas pasakas. Su kitokiu individualaus reagavimo 
atveju susiduriame M. Kuckienės pateiktoje pasakoje 
„Apie siratėlį, kur par velnių slūžijo" 29. Pati pateikėja 
sako labai sielvartaujanti dėl pamotės dukters pražūties, 
ir tai atsiliepia pasakojimo tonalumui: per visą antrąją 
pasakos dalį ji kalba sujaudintu balsu, jame skamba su
sirūpinimo, užuojautos gaidelės.

Šitoks epizodų nuspalvinimas viena emocine spalva, 
savotiškas lyrizmo antplūdis vis dėlto nėra dažnas reiš
kinys. Paprastai asmeninį reagavimą slepia epinė pasa
kojimo skraistė. Gervėtiškių pasakų intonavimo stiliui 
būdinga tai, kad pasakotojai, nors ir akcentuoja dramatiš
kas, dinamiškas, didesnės įtampos vietas, bet neperžengia 
epinio atokumo ribų. Pasaka taip pat nevirsta dramatizuotu 
dalyku, kur vienas aktorius imituoja kelių veikėjų kalbą. 
Veikėjų, o kartkartėmis ir pasakotojo kalba, nors ir into- 
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nuo jama pakilesniu balsu, vis dėlto netampa dramatizuotu 
dialogu su skaitovo remarkomis, neišsiskiria iš vientiso 
epinio pasakos monolito. Šitos stilistinės normos kartais 
nepaiso aktoriai, pernelyg pasakas dramatizuodami, indi
vidualizuodami veikėjų balsus. Toks pasakų sekimo stilius 
per radiją, atrodo, šiek tiek veikia ir vieną kitą liaudies 
pasakotoją. Pavyzdžiui, šitokia tendencija pastebima 
J. Ravaičio sekimo manieroje. Bet dauguma pasakotojų 
išlaiko savitą intonavimą, kurio vieną kitą bruožą straips
nyje ir mėginta pateikti.

KAS UŽTVENKĖ UPĘ

BRONISLAVA KERBELYTĖ

Pelegrindoje ir gretimuose kaimuose (Galčiūnuose, Gi
riose) užrašytas pluoštelis padavimo apie Pelegrindėlės 
upelio kilmę variantų. Šis padavimas sudaro atskirą siu
žeto tipą, kuris iki šiol neužfiksuotas kitose lietuvių gy
venamose vietose. Tad savaime kyla klausimas, koks to 
padavimo santykis su visa lietuvių padavimų tradicija, 
kokia šio kūrinio prigimtis.

Visuose padavimo apie Pelegrindėlę variantuose siuže
to schema beveik nekinta: dėl tam tikrų priežasčių vienas 
veikėjas užtvenkia didelę upę, atsiranda mažas per šal
tiniuotą pievą tekantis upelis. Visuose variantuose mini
mas tas pats pagrindinis veikėjas — ragana. Visi pateikė
jai ją laiko žmogumi ir tapatina su bendravardžiu mito
loginių sakmių personažu. Raganos sugebėjimas sustab
dyti upę asocijuojasi su mitologinėse sakmėse vaizduo
jamų nepaprastų žmonių galia ką nors pakerėti, užburti. 
Tekstuose tiesiai pasakoma, kad ragana — tai mokėjusi 
burti moteris. Pavyzdžiui: „Pelegrindoj buvo ragana, tokia 
boba sena..." \ ,,... Tai ana čaradzeika gi buvo, mokėjo 
padaryc..."1 2, ,,... Buvo viena toki žmona ir su dukte- 
riu... “ 3

1 LTR 4234(117).
2 LTR 4160(119).
3 LTR 4160(210).

Tačiau lietuvių mitologinėse sakmėse vaizduojamoms 
raganoms nebūdingas sugebėjimas pakeisti kurios nors 
vietovės geografinius ypatumus. Žmonės, moką sustabdyti 
ar išvesti ežerą, vaizduojami padavimuose. Kūriniuose 
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apie ežerų išvedimą visada vaizduojami vyrai, o padavi
me apie Pelegrindėlės kilmę — moteris. Tačiau šis skirtu
mas nėra esminis, jis nieko nesako apie kūrinio ir jame 
vaizduojamo veikėjo prigimtį. Kur kas svarbiau, kaip 
vanduo paveikiamas. Padavimuose sakoma, kad ežeras 
einąs paskui žmogų ir sustojus ten, kur šis įbedęs lazdelę; 
ežeras išeinąs, kai prie jo žmogus pakasąs kiaulės ar jau
čio galvą, pasakąs ežero vardą. Keliaujantis ežeras sustab
domas netyčia paminėjus jo vardą, ežero kelyje pastačius 
bažnyčios duris ir pan. Taigi visur kalbama apie magišką 
poveikį vandeniui (žodžiu ar tam tikiu veiksmu).

Viename padavimo apie Pelegrindėlę variante taip 
pat vaizduojamas magiškas poveikis — vandens užkeiki
mas: „Nu, ir ana [moteris] ažkeikė itų Aluošių. Pasakė, 
kad nebūt Aluošios, būt Pelegrindėlė"4. Taigi šiame teks
te poveikio būdas suderintas su veikėjo prigimtimi: ne
paprastais gabumais pasižyminti moteris sustabdo upę 
tam tikru magišku žodžiu. Tačiau visuose kituose padavi
mo variantuose upė kitaip sustabdoma. Sakoma, kad ra
gana „kuodelį verpė. Tai tuo kuodeliu užkimšė tų upį, ir 
tas vanduo nustojo tekėjęs, ir tik tokiu ravu tekėjo.. ." 5; 
„o ragana, šita burtininkė, kaip tik verpė namuosa. Už
girdo, kad jos duktė nuskendo, tai jinai metė verpt, nu
bėgo upėn ir užspaudė kuodeliu. Upė persiskyrė, tai čia 
atsiliko pelkė..6

4 Ten pat.
5 LTR 4234(117).
6 LTR 4156(2).
7 LTR 3517(2761).

Taigi ragana, pagauta sielvarto, užtvenkia upę. Jos 
veiksmas spontaniškas, staigus. Sužinojusi apie nelaimę, 
ji pačiumpa pirmą po ranka pakliuvusį daiktą. Kuodelis 
nevaidina jokio magiško vaidmens: juo upė užkemšama 
arba užspaudžiama, bet vanduo teka toliau. Tik susidūręs 
su tokia užtvara, jis nebegali tekėti viena stipria srove, 
o sunkiasi pro kuodelį mažu upeliu ir daugybe šaltinėlių, 
užtvindžiusių pievą.

Palyginkime šią situaciją su panašia padavime apie 
Galadusio ežerą. Galadusys buvęs sustabdytas pastačius 
jo kelyje bažnyčios duris7. Vanduo nebesiveržia toliau ne 
dėl mechaniškos kliūties, o todėl, kad buvo panaudotas 
daiktas, kuriam suteikta magiška prasmė.

Kūrinyje apie Pelegrindėlę upės užtvenkimo vaizdas 
gana realistiškas. Fantastiška jame tiktai proporcija: ga
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linga vandens srovė sulaikoma visai menku daiktu. Ta
čiau tokios proporcijos mums jau žinomos iš padavimų 
apie milžiną ir velnią — reljefo pertvarkytojus: iškračius 
smėlį iš milžino klumpės, atsiranda kalnas; praplyšta vel
nio maišas, ir iškrinta didžiulis akmuo ir pan. Tokie kont
rastiški sugretinimai padavimuose rodo nepaprastą reljefo 
pertvarkytojų didumą. Taigi aišku, kad padavimo apie 
Pelegrindėlę variantuose nuolat pasikartojantis motyvas 
(kuodeliu užkimšta upė) irgi charakterizuoja veikėją — 
pabrėžia nepaprastą raganos ir jos kuodelio didumą. Va
dinasi, seniau šiame padavime turėjo būti vaizduojama ne 
ragana — magiškos galios žmogus, o hiperbolizuota, savo 
prigimtimi panaši į milžinus moteriška būtybė.

Tokia būtybė yra lietuvių padavimuose. Tai laumė. 
Ji neša akmenį, statydama Liškiavos pilį arba norėdama 
užtvenkti Nemuną, bet jį pameta laukuose, nutrūkus pri
juostės raiščiui8. Ji supila Vosgėlių piliakalnį, norėdama 
apipilti bažnyčią9. Lietuvoje užregistruotas vienas kitas 
akmuo su laumės (arba laimės) pėda 10 11. Taigi apie laumę 
pasakojami tokie pat padavimai, kaip ir apie milžiną bei 
velnią, pertvarkančius reljefą.

8 LTR 374e(2612).
9 LTR 1420(166).
10 Į Tytuvėnus // Vienybė lietuvninkų.— 1894.— Nr. 33.
11 LTR 4106(22).

Kartais siužetas, susijęs su laume, turi savitą ,,mote
rišką“ atmainą. Antai Dubingių apylinkėse kraštotyrinin
kai užrašė įdomų padavimą: trys laumės, būdamos labai 
toli viena nuo kitos, kartu dainavusios „sutarytinę" H. Šio 
padavimo siužeto schema visiškai sutampa su kūriniais 
apie tai, kaip milžinai perduoda kits kitam kirvį per ma
rias, per Nemuną ir pan.

Padavimai, kuriuose laumės vaizduojamos kaip labai 
didelės ir reljefą pertvarkančios būtybės, yra labai reti, 
bet jų užrašyta įvairiose Lietuvos vietovėse. Iš to galima 
spręsti, kad čia yra ne vėlyva ir atsitiktinė padavimų apie 
milžiną ir velnią interpretacija, o kažkada plačiai papli
tusio reiškinio reliktai.

Gali būti, kad seniau lietuviai žinojo daugiau padavi
mų apie labai didelę ir stiprią moterišką būtybę. Štai vai
vorykštę mes kartais vadiname laumės juosta. Remda
miesi kitų tautų folkloru bei lietuvių etiologinėmis sak
mėmis apie dangaus kūnų kilmę, šį gamtos reiškinio pa
vadinimą galime traktuoti kaip įrodymą, jog lietuviams 
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buvo žinomi kūriniai apie laumę, labai didelę būtybę, pa
kabinusią danguje savo juostą. Pasakos apie vienaakį mil
žiną (ATh 1137) variantuose kartais vaizduojama hiper- 
bolizuota moteriška būtybė bėda 12, vienaakė pana 13, se
nelė 14.

12 LTR 2441(610).
13 LTR 2189(23).
14 LTR 1550(110).
15 Žr.: Šneideris E. Liškiavos senovė /7 Gimtasai kraštas.— 1934.— 

Nr. 3—4,—P. 170.
16 Žr.: LTR 1249(179), 1832(80).
17 Žr.: LTR 260(163), 1134(63), 1188(143) ir kt.

Greičiausiai kūrinyje apie Pelegrindėlę ragana yra 
pakeitusi laumę. Laumė su ragana neretai tapatinama lie
tuvių tautosakoje. Štai vienuose padavimo apie Liškiavos 
pilį variantuose minima laumė, o kituose pilis ir netoli 
esantis akmuo vadinami Viedzmos mūru ir Viedzmos ak
meniu 15. Tas pat kartojasi ir padavimo apie Vosgėlių pi
liakalnį variantuose 16. Pasakoje apie vienaakį hiperboli- 
zuota moteriška būtybė neretai taip pat vadinama raga
na 17. Daugelyje pasakų siužetų laumė ir ragana pakeičia 
viena kitą; ypač dažnai vartojamas net sudurtinis vardas 
laumė ragana.

Dažnokai laumė ir ragana painiojamos mitologinėse 
sakmėse, o kai kur Lietuvoje laumės vardas visiškai iš
nykęs. Išlikusiuose laumės ciklo siužetuose nuolat figū
ruoja ragana. Taip yra atsitikę ir Gervėčių apylinkėse: 
čia laumė užmiršta. Lietuvių kalbos ir literatūros institu
to darbuotojų ekspedicijos metu (1970 m.) buvo specialiai 
patikrinta, ar pateikėjai dar žino terminą laumė, kaip jį 
interpretuoja. Užklausus, kas tos laumės, ką apie jas žmo
nės pasakodavę, dažnas Galčiūnų kaimo pateikėjas tuoj 
pat imdavo pasakoti, ką jis girdėjęs apie raganas, o vienas 
kitas net „išvertė" užrašytojo pavartotą terminą laumę 
į raganą.

Matyt, mitinių būtybių unifikavimo procesas, vykstąs 
pastaraisiais šimtmečiais lietuvių mitologinėse sakmėse ir 
kai kuriuose padavimuose (kitų mitinių būtybių vietą kū
riniuose labai dažnai užima velnias), palietė ir kūrinį apie 
Pelegrindėlę. Pakeisti veikėjo vardą skatino ir tai, kad 
šiame padavime mitinė būtybė yra itin antropomorfizuota, 
parodant jos kasdienį moterišką darbą ir visiškai žmogiš
ką sielvartą. Greičiausiai dar anksčiau, negu laumės vietą 
užėmė ragana, mitinė būtybė buvo sutapatinta su žmogu- 

345



mi. Taip spėjama remiantis kitais lietuvių liaudies kūri
niais: mitinės būtybės buvo antropomorfizuojamos pada
vimuose apie milžinus, kurie vėlesniuose siužetuose lai
komi senoviniais žmonėmis 18. Padavime apie Pelegrindėlę 
mitinė moteriška būtybė (spėjamoji laumė) atlieka ne
paprastą darbą — užkemša upę, tad ji ir pakeista magiškos 
galios žmogumi — ragana. Keičiant veikėjo vardą, nebuvo 
atsižvelgta į tai, kad padavime vaizduojama būtybė turi 
bruožų, visiškai nesuderinamų su raganos prigimtimi, ne
buvo atkreiptas dėmesys į kūrinyje atsiradusius prieštara
vimus. Tik pavieniai pateikėjai mūsų dienomis stengiasi 
išvengti prieštaravimų raganos charakteristikoje, keisda
mi užkeikimu motyvą apie kuodeliu užkimštą upę.

18 Žr.: Kerbelytė B. Lietuvių liaudies padavimai.— V., 1970.— 
P. 58—65.

1 LMD I 841(1, 13). Sakmės išspausdintos: Balys J. Lietuvių mitolo
giškos sakmės.— Londonas, 1956.— P. 112—113, 118—119; Lietuvių tau
tosaka.—V., 1967.—T. IV.—P. 472—473.

Iš įvairių pateikėjų skirtinguose kaimuose užrašyto 
padavimo apie Pelegrindėlės kilmę variantai duoda nau
jų duomenų tirti lietuvių padavimų raidą. Šis kūrinys pa
remia hipotezę, jog lietuvių tautosakoje kadaise turėjo 
būti labai didelė ir stipri moteriška būtybė.

TAUTOSAKINIS PERSONAŽAS IR JO PROTOTIPAS

NORBERTAS VĖLIUS

Gervėčių parapijos Slabadkos vienkiemy 1926 m. buvo 
užrašytos dvi mitologinės sakmės apie galingą burtininką 
Šimą Rėvą L Šiose sakmėse ypač pabrėžiami antgamtiniai 
Šimo sugebėjimai, o žmogiškieji jo bruožai atskleisti ne
ryškiai. Tai Pele grindos kaimo ūkininkas, muzikantas, gy
venantis kartu su dukterimis ir ,,numylėtine". Į vestuves 
ateina apsikaišęs gėlėmis. Degtinės daug negeria ir vadina 
ją nuodais. Užtat kaip burtininkas jis gana įspūdingas. 
Simas skaito vadinamąją juodąją knygą, daro visokius 
burtus ir gydo žmones velnio galybe. Tas, kurį jis gydo, 
visada išgyja. Savo sielą jis yra pardavęs velniams. Kai 
naktį jie ateina, liepia rinkti papiltas aguonas, skaityti 
viso pasaulio medžių lapus, vandens lašelius, smėlio grū
delius ir dangaus žvaigždes... Jo valia vežimas be arklio 
važiuoja, vyrui kelnės nusmunka...
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Renkant tautosaką 1970 m., paaiškėjo, kad žodinė liau
dies kūryba apie Šimą (dažniausiai Šimučiu vadinamą) 
populiari ne tik Gervėčių apylinkėje, bet ir kitur. Apie 
jį užrašyta daugiau kaip 100 sakmių, pasakojimų, tikėji
mų. Juose irgi kalbama apie nepaprastus, dažniausiai ant
gamtinius galingo burtininko Šimučio sugebėjimus ir tik 
retkarčiais šmėkštelėja vienas kitas jo žmogiškasis bruo
žas, paminimas vienas kitas, kartais prieštaringas, jo gy
venimo epizodas. Jis — Pelegrindos kaimo ūkininkas, 
smuikininkas 2, turėjęs 5 dukteris 3 arba 3 dukteris ir vieną 
suaugusį sūnų4. Pirmoji žmona anksti mirusi, tada vedęs 
kitą iš Šalčininkų5. Buvęs gudrus6, paprastas, linksmo bū
do7. Gyvenęs labai gerai, turėjęs daug pinigų8. Mėgęs 
išgerti9. Miręs septyniasdešimties metų 10.

Kaip rodo užrašyti pasakojimai, burtininkas Simutis 
atlieka tokias funkcijas: padeda žmonėms, pajuokia juos, 
apdumia akis, pažadina arba nuslopina meilę, spėja at
eitį, kenkia žmonėms, bendrauja su velniais.

Dažniausiai (apie 40 kartų) pasakojama, kad Šimutis 
gydo žmones: išprotėjusius, sutrauktus, nužiūrėtus arba 
piktų burtininkų apkerėtus, gyvačių įkirstus, rože ir kito
kiom ligom sergančius. Kaip ir visi burtininkai, gydo labai 
keistais būdais. Vienus užkalba, kitiems visai nieko ne
daro, o trečius gerokai prikankina, pavyzdžiui, liepia 
bėgti apie klėtį11 arba apie kluoną 12, kočioja kojas kočė
lu, duoda palaikyti besidraskantį katiną13, meta juodą 
katiną ant galvos 14, trenkia kumščiu į ausį15, dvi savaites 
laiko uždaręs klėtyje ir muša rimbu 16, mojasi pjauti skus
tuvu 17 ir t. t. Jo gydomi ligoniai visada pasveiksta, o jei 
kuris ir miršta, tai tik nuo per didelio ,,vaistų" veikimo. 
Viena moteris niekaip negalėjo užmigti. Simas davė už
kalbėto vandens. Moteris apsiprausė ir nepabusdama iš
miegojo tris paras, kol numirė. Net kunigas neįstengęs 
jos pabudinti18. Dažniausiai gydė užkalbėjimu. Užkalba 
arba patį ligonį 19, arba vandenį ir liepia juo apsiprausti

2 LTR 4151(61), 4160(122), 4231(132), 4232(24, 33, 437, 739) ir kt.
3 LTR 4156(11). 12 LTR 4232(23).
4 LTR 4151(61). 13 LTR 4232(740).
5 LTR 4156(11). 14 LTR 4230(7).
6 LTR 4232(575). 15 LTR 4232(739a).
7 LTR 4232(620). 16 LTR 4160(183).
8 LTR 4227(38). 17 LTR 4160(184).
9 LTR 4160(180). 18 LTR 4232(27).
10 LTR 4232(620). 19 LTR 4232(484), 4233(15),
11 LTR 4232(564). 4160(179, 186).
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ar jį gerti20. Kartais dar rūko žolėmis21, žaizdą apibrėžia 
pieštuku22, aprašinėja mėlynu pieštuku ir uždeda mėlyną 
popierių23, apdeda moliu24.

20 LTR 4232(601), 4224(369).
21 LTR 4232(26).
22 LTR 4232(21, 522).
23 LTR 4232(31).
24 LTR 4230(6).
25 LTR 4233(22).
26 LTR 4157(18).
27 LTR 4160(123).
28 LTR 4160(123), 4233(22).
29 LTR 4157(18).
30 LTR 4151(100).
31 LTR 4156(11).

Burtininkas gydo ir gyvulius. Penkis kartus užrašyta, 
kad Simutis pagydo raganų pagadintas, ir du — gyvatės 
įgeltas karves. Norėdamas atitaisyti pagadintą pieną, Si
mutis varo adatas į slenkstį25, leidžia per jas vandenį, juo 
prausia ir girdo karvę26, liepia į koštuvą sukišti 12 vinių 
be galvučių ir virinti27. Atliekant šiuos magiškus veiks
mus, kaltininkai patys ateina28 arba burtininkas juos pa
rodo veidrody29. Nuo gyvatės perlieja karves užkalbėtu 
vandeniu30, apibraižo įkirtimą kreida31.

Už paslaugas žmonės Šimučiui atsilygindavę degtine, 
užkandžiu ir pinigais32; neturtingus gydęs veltui, o iš tur
tingųjų imdavęs 1—5 zlotus33. Iš to Šimutis ir gyvenęs34.

Šimutis žmonėms ne tik padėdavęs, bet mėgdavęs iš 
jų ir pasišaipyti. Beveik 30 kartų minima, jog jis galėjęs 
taip padaryti, kad merginoms (dažniausiai bešokant) visi 
sijonai nusmuktų arba iš sijono kepurės didumo lopas 
iškristų. Tačiau, kaip rodo sakmės, šitokią sarmatą pa
prastai jis daro tik to nusipelniusioms merginoms — ku
rios didžiuojasi35, neina su vaikinais šokti36, atstumia 
įsimylėjusį37, neperkelia burtininko per upę38 arba neigia 
jo antgamtinius sugebėjimus39, neteka už jo sūnaus40. 
Dažnai pabrėžiama, kad jis šitaip padaro supykęs ant 
merginos41. Ir tik vieną kartą minima, kad tokį piktą 
pokštą iškirtęs visoms merginoms, išskyrus tą, su kuria 
šoko42. Porą kartų užfiksuota, kad panašiai Šimutis pasi
juokia ir iš bernų — padaro taip, kad nusmuktų kelnės43.

Supykęs ant moterų, kartais jas ir labiau nubaudžia:

32 LTR 4232(23), 4233(16), 
4160(183).

33 LTR 4227(38).
34 LTR 4160(184).
35 LTR 4157(13), 4231(132), 

4232(24).
36 LTR 4232(827).
37 LTR 4232(437).
38 LTR 4160(122), 4231(136).
39 LTR 4232(676).
40 LTR 4151(61).
41 LTR 4232(18, 486, 522).
42 LTR 4160(75).
43 LTR 4160(122, 182).
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užburia, ir jos nuogai išsirengia 44, ima viduriuoti už sta
lo 45, nusigeria46.

44 LTR 4232(620).
45 LTR 4230(8).
46 LTR 4230(9).
47 LTR 4157(13), 4159(95), 

4160(181), 4232(620), 4162(309).
48 LTR 4153(176).
49 LTR 4157(13), 4232(32).
50 LTR 4153(176), 4224(369).
51 LTR 4224(369).
52 LTR 4232(458).
63 LTR 4232(551).
54 LTR 4232(20, 522).
55 LTR 4232(551).
36 LTR 4230(10).
57 LTR 4232(676).
58 LTR 4232(28, 522, 680).
59 LTR 4157(13), 4162(309),

4231(135), 4232(19, 522, 676, 533,
697).

75 LTR 4231(135). Tačiau yra vi
jęs tik padaryti, o tai, kas padaryta,

78 LTR 4161(239).

Šimutis mokėjęs užburti, kad arkliai netrauktų veži
mo 47 arba išsikinkytų48, ratai nusmuktų49, trūktų smuiko 
stygos50, skiltų pats smuikas51. Šitokias išdaigas daugiau
sia krėsdavęs vestuvėse.

Mokėdavęs ir akis apdumti. Įžeistas „padega" statomą 
namą52, vežimą šieno53, ant „gudų", norinčių mušti „gir- 
gūnus", „paleidžia" vandenį54, lenda per rąstą55, sudaužo 
į gabalus ir vėl sustato krosnį56, „supjausto" ir vėl sulipdo 
juostą57, „apleidžia" utėlėmis58. Akis apdumia keršyda
mas, norėdamas kam padėti arba vien tik parodyti savo 
sugebėjimus. Tik norėdamas pajuokauti ir parodyti savo 
jėgą, Šimutis padaro taip, kad ratai be arklio važiuoja 
(apie 10 informacijų59), baltas sūris pajuosta60, į dubenį 
pelė įkrenta61, stikliukuose atsiranda žalčių62, bažnyčioje 
velniai karstosi63, pats užsidega64, iššaukia gyvatę65.

Šimutis girdavęsis galįs taip padaryti, jog kiekviena 
mergina pas jį į pirtį ateitų66, pažadindavęs67 ir nuslopin
davęs68 meilę.

Pasitaiko vienas kitas nurodymas, kad spėdavęs at
eitį69, pasakydavęs, kiek žmogus gyvens70, kada mirs71, 
įvairiose bėdose protingai patardavęs72. Žinodavęs, ko 
žmogus pas jį atvyko 73 ir ką vykdamas kalbėjo 74. Viską 
galėjęs padaryti75. Todėl žmonės labai juo tikėję76, „jį 
visi gerbė ir bijojo"77, ką jis pasakydavo — jo visada

80 LTR 4232(818).
81 LTR 4232(32, 33, 38).
82 LTR 4160(180).
83 LTR 4160(185).
84 LTR 4160(181).
85 LTR 4232(533, 676).
88 LTR 4232(818).
87 LTR 4232(680).
88 LTR 4232(35).
89 LTR 4227(38).
70 LTR 4232(551).
71 LTR 4232(369).
72 LTR 4227(38).
73 LTR 4227(38), 4232(601).
74 LTR 4157(13), 4232(412).
informacija, kad Simutis mokė- 

aisyti nemokėjęs. LTR 4232(818). 
77 LTR 4227(38).
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klausydavę78. Retai kada burtininkas Šimutis smarkiau 
pakenkęs žmonėms 79.

78 LTR 4232(739). 88 I
79 LTR 4160(75), 4159(95). (309), 4
80 LTR 4227(38). 89
81 LTR 4232(369b). 90
82 LTR 4232(36). 91
83 LTR 4232(564). 92
84 LTR 4230(11). 9*
85 LTR 4232(564, 575). 95
86 LTR 4160(101), 4161(239), 4227 96 

(38), 4232 (697). 97

87 LTR 4161(228), 4230(11), 4232 98
(30, 36, 39). 99

Šimučio galios šaltinis — juodoji knyga, kuri apibū
dinama labai įvairiai; ji buvusi stora80, didelė, juodu vir
šum, baltais lapais81, juodais lapais, baltom raidėm82, 
labai stora, rusų kalba parašyta83, labai didelė ir juoda84, 
kai kurie pateikėjai sakosi net patys ją matę 85.

Paskaitęs juodąją knygą, Šimutis sušaukia velnius86. 
Užrašyta nemaža sakmių apie žmones, kurie, atsitiktinai 
aptikę tą knygą, ima skaityti ir prišaukia daugybę vel
nių87. Gerai, kad laiku atsiranda pats knygos savininkas. 
Vadinasi, sušaukti ir vėl pavaryti velnius valia tik pačiam 
burtininkui. Jis sugebėjęs velnius išvaryti ir iš apsėstų 
žmonių88. Ant jo pirkios stogo visada būdavę pilna juodų 
varnų — velnių 89.

Šimutis neidavęs į bažnyčią9C, o jei ir eidavęs, vis 
tiek slėpdavęsis nuo kalėdojančio kunigo91. Užtat jo mir
tis buvusi labai sunki92 — net ir priėjęs išpažinties, nega
lėjęs tol numirti, kol neatsikratęs savo juodosios knygos93. 
Jam, mirusiam, ant kojų atsigulęs juodas katinas 94, pri
skridę daug velnių ir išnešę kūną per kaminą95. Palaido
tas jis irgi nedavęs žmonėms ramybės — keldavęsis iš ka
pų ir užkabinėdavęs juos, kol šie, netekę kantrybės, kle
bono pamokyti, atkasę duobę, nukirtę galvą ir padėję 
tarp kojų96.

Apie šio galingo burtininko išvaizdą užrašytos tik ke
lios prieštaringos pastabos. Jis buvęs ,,toks juodas dzide- 
lis"97, susikūprinęs98, silpno kūno sudėjimo, aukštesnis 
už vidutinį, baltais, susivėlusiais plaukais, aštraus žvilgs
nio, kurio niekas neatlaikydavęs ".

Renkant tautosaką 1970 m., paaiškėjo, kad taip dažnai 
minimas garsusis burtininkas Šimutis turi savo prototipą.

7TR 4150(100), 4160(179), 4161 
232(22).
LTR 4232(533).
LTR 4153(176).
LTR 4156(11).
LTR 4160(182).
LTR 4151(100, 162).
LTR 4232(487).
LTR 4232(41).
LTR 4151(98).
LTR 4232(437).
LTR 4232(620).
LTR 4230(12).
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Tai Pelegrindos kaimo ūkininkas Šimas Augulis, gyvenęs 
apie 1880—1935 metus. Susidarė reta tautosakos mokslui, 
įdomi proga stebėti, kaip gimsta ir gyvuoja mitologinės 
sakmės, koks jų egzistavimo pagrindas, santykis su tik
rove, ir ryškiau apibrėžti burtininko vaidmenį senajame 
mūsų kaime, prasibrauti į vadinamojo juodojo meno labo
ratoriją.

Susipažinus su tautosakiniu burtininko Šimučio pa
veikslu, į akis krinta jo tradiciškumas. Daugelyje Lietu
vos vietų žinomos sakmės bei tikėjimai, kad burtininkai 
bendrauja su velniais, gydo žmones ir gyvulius, prisišau
kia gyvates, spėja ateitį, žino, ko interesantai pas juos 
atėjo ir ką ateidami kalbėjo, padaro taip, kad merginoms 
sijonai nukrenta, arkliai iš vietos nepajuda, nusmunka 
vežimo ratai, trūksta smuiko stygos, baltas sūris pajuosta, 
bėga vanduo, dega šieno vežimas 10e. Vadinasi, visoje Lie
tuvoje žinomos sakmės bei tikėjimai siejami su burtinin
ko vardą įgavusiu Simu Auguliu, panašiai kaip tie patys 
padavimų siužetai susiejami tai su vienu, tai su kitu gam
tos objektu (piliakalniu, ežeru, akmeniu).

Antra vertus, Šimučio paveikslas daug kuo skiriasi 
nuo tradicinio lietuvių burtininko. Lietuvių burtininkai, 
kaip rodo sakmės ir tikėjimai, ne tik padeda žmonėms, 
bet ir kenkia — paverčia juos vilkais, pagadina sveikatą, 
susargdina ar net išdvasina jų gyvulius 100 101. O Simutis ken
kia tik išimtiniais atvejais. Tai gero burtininko tipas. 
Toks burtininkas, sprendžiant iš užuominų mūsų XV— 
XVIII a. rašytiniuose šaltiniuose, tikriausiai seniau buvo 
populiarus ir Lietuvoje 102, tik krikščionybės veikiamas 
vėliau pakito ir sudemonėjo. Tačiau ir tuo atveju nenusi
kalstama tradicijai, o tik išsaugoma senesnė jos forma. 
Archaiškumu reikia laikyti ir apskritai sakmių bei tikė
jimų apie burtininkus populiarumą Gervėčiuose. Čia jų 
užfiksuota beveik 3 kartus daugiau negu sakmių apie 
raganas (iš viso apie 150). Tuo tarpu Lietuvoje sakmių 
apie juos užfiksuota perpus mažiau negu apie nuolat 
žmonėms kenkiančias raganas 103.

100 Vėlius N. Mitinės lietuvių liaudies sakmių būtybės.— V.— 
1977 — P. 233—245.

101 Ten pat.— P. 239—241.
102 Ten pat.— P. 199—218.
103 Ten pat.— P. 234.

Kitas Šimutį nuo lietuvių burtininkų skiriantis bruo
žas— jo turima juodoji knyga, kuri minima beveik 25
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kartus. Juodaknygio burtininko vaizdinys populiaresnis 
slavų, ypač lenkų, kraštuose. Lietuvoje dažniausiai jis mi
nimas labiau nutautusiuose, slavams artimuose pasienio 
rajonuose. Sis Simučio paveikslo bruožas irgi tradicinis, 
tik rodantis ne lietuvių, o slavų kultūros įtaką.

Ir vis dėlto Simučio paveikslas turi ir individualių 
bruožų, retai pastebimų arba iš viso nepastebėtų nei lie
tuvių, nei slavų tradicijose. Tai sugebėjimas pavėžinti 
žmones vežimu be arklio, paleisti į dubenį pelę, taip pa
daryti, kad merginoms iš sijono iškristų lopas medžiagos, 
nusmuktų vyrų kelnės. Ar nebus čia nauja, tik su Simučiu 
susijusi tradicija?

Kyla klausimas, kodėl visos minėtos tradicinės sakmės 
ir tikėjimai buvo susieti kaip tik su Simu Auguliu ir kiek 
šie gausūs tradiciniai ir netradiciniai tautosakos duomenys 
atspindi tikrus Simo Augulio gyvenimo faktus, jo veiks
mus ir ketinimus. Atsakyti į tai nelengva, nors dar tebe
gyvos jo dukterys, jį pažinoję kaimynai ir giminės. Vieni 
jų tiek persiėmę senojo kaimo tradicijomis, kad šventai 
tikėjo ir dabar tebetiki antgamtine Simo Augulio galia 
ir neįtikimiausias sakmes pasakoja kaip tikrus įvykius, 
kuriuose patys dalyvavę ir viską savo akimis matę. Kiti 
besąlygiškai neigia burtininkiškus jo sugebėjimus, viską 
laikydami tik žmonių prasimanymais arba akių dūmimu. 
Artimiausi giminės, sielvartaudami dėl pasklidusio garso, 
irgi neigia visus antgamtinius jo sugebėjimus ir tenden
cingai stengiasi iškelti jo dorumą, dievotumą. Be to, net 
artimiausių žmonių atsiminimai apie Šimą Augulį, kaip 
garsią, išskirtinę asmenybę, jau iš dalies yra sutautosa- 
kėję — įgavę savotišką tradiciją, ir sunku juose tiesą at
skirti nuo meninės išmonės. Visi be išimties pabrėžia jo 
gudrumą, apsukrumą, nagingumą.

Šimas Augulis iš tiesų buvo talentingas muzikantas. 
Be jo neapsieidavo nei vestuvės, nei krikštynos, nei vai
šės. „Jo rankose smuikas kalbėjo",— prisimena jo jau
niausioji duktė Julė Karmazienė 1C4. Grojo ir cimbolais. 
Ne tik pats grodavo, bet ir kitus išmokydavo 105. Jis ir 
gabus meistras drožėjas 106. Taisė laikrodžius 107. Buvo pa
sidaręs laikrodį su gegute, kuri, mušant valandas, išlįsdavo 
iš namelio ir kukuodavo 108. Išmanė ir staliaus amatą. Klė-

107 LTR 4157(13), 4230(16).
108 LTR 4230(16).

104 LTR 4230(16).
105 LTR 4157(13).
106 LTR 4226(10).
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telėje turėjęs visus būtinus įrankius ir, ko namams reikė
davo, viską pats pasidarydavęs. Mokėjęs rusiškai ir net 
lotyniškai. Turėjęs daug knygų ir jas skaitęs. Ypač mėgęs 
astronomiją. Kaip teigia duktė Julė, žinojęs visų žvaigž
džių vardus 109.

Šitokių nepaprastų gabumų Šimas Augulis, Pirmojo 
pasaulinio karo metu grįžęs iš Rygos ir apsigyvenęs savo 
tėviškėje Pelegrindoje, iš karto patraukė aplinkinių dė
mesį. Kaimynai eidavo pas jį pasitarti, pasikalbėti. Su vi
sais gražiai sugyvenęs, visus vaišindavęs, nes ir pats la
bai mėgęs išgerti. Nors ir prasilavinęs, savo mąstysena 
Augulis, atrodo, per daug nesiskyrė nuo kitų kaimo gy
ventojų. Naivių kaimiečių palankumą jis panaudojo sa
viems tikslams — užkalbėjimu ir kitais nepaprastais bū
dais ėmė gydyti žmones ir gyvulius, spėti ateitį,’ burti- 
ninkauti.

Užkalbėtojų ir burtininkų XX a. pirmojoje pusėje 
buvo vos ne kiekviename Gervėčių apylinkių kaime. Gal- 
čiūnuose gyvenę burtininkai Kasūra110, Bučka111, Mikai- 
liškėse — Zaviša 112, Gervėčiuose — Jakavickienė 113, Gi
riose— Mažeika114, „Kačerginė"115... Galčiūnuose užkal
binėjusi Kulienė116, Mockose — Mockienė117, Knystuš- 
kėse—„Dragūnas" 118, Gervėčiuose — Butvilienė 119 ir dau- 
kelis kitų. Kartais nuo gyvatės įkirtimo, rožės ir kitų „ne
pagydomų" ligų net ir dabar dar gelbsti užkalbėtojai. 
Užkalbėjimas ir burtininkavimas buvo ne tik populiarus, 
bet ir pelningas amatas. Todėl nenuostabu, kad jo ėmėsi 
ir toks visų galų meistras kaip Šimas Augulis.

Šimas Augulis iš tiesų buvo praktikuojantis, tikras 
burtininkas. Tai pažymi visi kaimynai ir artimiausi gimi
nės. Svarbiausias jo užsiėmimas, kaip atsispindi ir užra
šytoje tautosakoje, buvo žmonių ir gyvulių gydymas. 
Žemės turėjo tik 5 ha ir visai ja nesirūpino, nes nuo pat 
ankstyvo ryto priiminėdavo interesantus. Daugiausia gy
dęs užkalbėtu šaltinio vandeniu 12°. Julė ne kartą, atvykus

115 LTR 4232(514).
116 LTR 4161(378).
117 LTR 4161(12, 13).

118 LTR 4232(529, 530).
119 LTR 4226(3).

120 Šaltinio vanduo Gervėčiuose buvo labai gerbiamas, laikomas 
šventu [LTR 2447(71)]. Su juo atlikinėdavo įvairius magiškus veiksmus, 
norėdami sukelti lietų [LTR 2447(52, 61)]. Jį vartodavo ir kiti užkalbė
tojai.

109 Ten pat.
110 LTR 4232(141).
111 LTR 4232(515).
112 LTR 4232(502).
113 LTR 4151(101).
114 LTR 4232(523, 524).
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žmonėms, bėgdavusi jo parnešti. Ne vienas nervų liga 
sergantis ligonis, apsilankęs pas Šimą Augulį, iš tiesų 
pasveikdavo 121. Matyt, jo būta stiprios valios, geros orien
tacijos, mokėta ligonius paveikti, įteigti norimas mintis. 
Be abejo, daug čia padėdavo ir apie jį sklindantis garsas.

121 LTR 4156(40).
122 LTR 4230(17).
123 LTR 4157(18), 4160(123).
124 LTR 4226(9), 4232(551).

Šimas Augulis atlikinėdavęs ir kitus sakmėse nurodo
mus veiksmus: spėdavo, kiek kuris žmogus gyvens, pa
leisdavo į dubenį pelę, prisišaukdavo velnius ir kt.

Sunku dabar vien iš žmonių atsiminimų nustatyti, kaip 
pats Augulis žiūrėjo į pasirinktąjį amatą, kiek čia buvo 
tradicinio tikėjimo savo antgamtiniais sugebėjimais ir 
kiek paprasto šarlatanizmo — sąmoningo žmonių apgau
dinėjimo.

Atrodo, jog Augulis, kaip ir daugelis to meto valstie
čių, tikėjo užkalbėjimo ir kai kurių magiškų veiksmų 
galia, nes elgdavosi griežtai pagal to laiko tradicijas: 
vartojo ne paprastą, o šaltinio vandenį, išgąsčiu sergančius 
mastuodavo siūlais, kuriuos paskui kartu su dagiliais de
gindavo I22, ir pan.123 Tačiau į kitus burtus, kaip velnių 
sušaukimą, ateities spėjimą, nusimanymą apie pacientų 
gyvenimą, įvairias išdaigas vestuvėse ir kt., jis žiūrėjo 
kaip į paprastą žaidimą. Iš jų juokėsi ir artimiausi gimi
nės bei kaimynai124. Šimas juos padarydavo visai žemiš
kais būdais. Pavyzdžiui, pastebėjęs pas jį atvykstančius 
žmones, jis kur netoliese pasislėpdavo, o žmona išsitei
raudavo, kur ir kaip jie gyvena, kokia šeima. Paskui, neva 
iš kaimo parėjęs, burtininkas jau viską apie savo pacien
tus žinodavo ir tuo labai juos stebindavo 125. Spėdamas, 
kiek žmogus gyvens, liepdavo uždegti popieriaus lapą, 
paskui paimdavo tuos pelenus, patrindavo, ir delne atsi
rasdavo koks nors skaičius. O tą skaičių jis pats, kaip pri
sipažino Vitalijui Petrikui, anksčiau ant delno vašku iš
vedžiodavęs; patrynus delną pelenais, vaškas pajuosda- 
vęs126. Kaip pasakoja duktė Julė, visai žemišku būdu 
„užburdavęs", kad merginoms sijonai nukristų: iš anksto 
susitardavęs su kokiu bernu, kuris, šalia sėdėdamas, at- 
sagstydavo mergaitei sijono sagas ir tik išėjus šokti sijo
nas tuoj nusmukdavo 127. Duktė Julė prisimena ir daugiau 
tėvo „burtų", kurie buvo ne. kas kita, kaip paprastas akių 
dūmimas 128.

125 LTR 4151(4).
126 LTR 4232(551)
127 LTR 4156(40).
128 LTR 4230(19).
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Tikriausiai tokiais pat žemiškais būdais Augulis „už- 
burdavo", kad vežimas be arklio važiuotų, merginai iš 
sijono lopas medžiagos iškristų, pelė į dubenį įšoktų.

Šiuo atveju įdomūs pasakojimai bei tikėjimai apie Ši
mučio sugebėjimą važiuoti be arklio. Juose akivaizdžiai 
matyti, kaip konkretus, žmogaus jėgoms įmanomas veiks
mas vėliau sutautosakėja, tampa tiesiog mitinis, fantas
tinis.

Iš visų šių pasakojimų arčiausiai tiesos yra Augulį ge
rai pažinojusio Girių kaimo gyventojo Juliaus Ravaičio 
pasakojimas. Per jo pusbrolio vestuves muzikantas Au
gulis, be kitų išdaigų, sutemus pasisiūlęs vestuvininkus 
pavėžinti be arklio. Visi susėdę į vežimą, o jis pririšęs 
prie ienų lanką, į rankas paėmęs vadeles, pasakęs 
,,Noo!",— ir vežimas pavažiavęs kokį šimtą metrų. Tačiau 
vežimą atgal parvežę patys vestuvininkai, nes supykintas 
Augulis juos palikęs kaimo gatvėje 129. Naktį apsukriam 
žmogui išties nesunku buvo taip padaryti, kad vežimas 
pajudėtų be arklio; tuo labiau kad įkaušę vestuvininkai 
tikėjo, jog jis, velnio varomas, tikrai pajudės.

129 LTR 4157(13).
130 LTR 4232(19); panašiai: LTR 4232(676), 4162(309).
131 LTR 4231(135).
132 LTR 4232(697).
133 LTR 4232(533); panašiai: LTR 4232(522).
134 LTR 4152(17).

Pasklidus garsui, kaimynai šį konkretų faktą jau api
bendrina („Veždavo vežimą be arklio" 13°), patį veiksmą 
sustiprina („Prisodzina pilnų vežimų svečių, кар kur ve- 
selioj būna, ir lunkų prikliudzia, ė vežimas be arklio кар 
pradeda važinėc, кар su arkliu, cik ratai dunda" 131). Di
dinamas ir nuvažiuotas kelias („Vežiman susėdo žmonių. 
Augulis uždėjo lanką ir nuvažiavo" 132). Galų gale imama 
teigti: „Žmonės susėsdavo į nekinkytą vežimą, o jis taip 
padaro, kad be arklių nuvažiuodavo į miestelį" I33.

Atrodo, Šimas Augulis mokėjo ir hipnotizuoti.
Prietaringi žmonės, matydami tuos visus Augulio „bur

tus", dar daugiau tikėjo jo antgamtiniais sugebėjimais ir 
dar labiau plūdo pas jį gydytis. Visa tai duodavo pelną, 
tad Augulis savo triukus darydavo rimtai, pabrėždamas 
jų nepaprastumą. Nevengdavo ir pasididžiuoti savo gabu
mais 134.

Tikriausiai panašiais tikslais Šimas Augulis retkarčiais 
pasigirdavo ir „juodąja knyga". Gal ir turėjo kokią caro 
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laikais išleistą gan populiarią juodosios magijos knygą, 
kurioje aprašoma, kaip namų sąlygomis galima padaryti 
vieną ar kitą burtą.

Seserėčia Stasė Butvilienė teigia, kad jis turėjęs vais
tingųjų augalų knygą 135. Vargu ar tai tiesa, nes šiaip žo
lėmis jis negydė, o vartojo tik tas, kurių vietos tra
dicija reikia įvairiems magiškiems veiksmams. Be to, apie 
vaistažolių knygą niekas daugiau ir neužsiminė.

135 LTR 4226(9).

Vadinasi, tradicinės sakmės ir tikėjimai su Simo Au
gulio asmeniu buvo susieti neatsitiktinai — jis iš tiesų 
rimtai arba juokaudamas atlikinėdavo tautosakoje jam 
priskiriamus veiksmus. Tačiau jo santykis su užfiksuotoje 
tautosakoje vaizduojamu burtininko personažu yra sudė
tingas; labai skiriasi nuo literatūrinio kūrinio herojaus san
tykio su savo prototipu. Patį Augulį kaip burtininką su
formavo tada kaime populiarūs tikėjimai ir sakmės — 
jis ėmė atlikinėti juose vaizduojamus veiksmus. O vėles
niuose tų pačių sakmių variantuose jau atsispindi šie Au
gulio iš sakmių perimti veiksmai. Savo burtininko veikla 
šias sakmes bei tikėjimus jis dar labiau išpopuliarino, su
stiprino jų įtaigumą. Tapęs garsiu burtininku, savo indi
vidualia veikla jis padėjo atsirasti ir kai kuriems naujiems 
sakmių apie burtininkus motyvams, kurie palankiomis są
lygomis galėjo ir plačiau paplisti.

Šimo Augulio pavyzdys rodo, kad burtininkavimas 
senajame kaime kai kuriems žmonėms buvo svarbiausias 
užsiėmimas, beveik amatas, kuriuo jie pelnėsi duoną. Bur
tininkai pirmiausia nuo kitų skyrėsi savo fizinėmis ir dva
sinėmis galiomis — apsukrumu, greita orientacija, stipria 
valia, įtaiga, didesniu pažinimu žmogaus psichologijos ir 
kai kurių gamtos dėsnių, ypač susijusių su cheminėmis 
medžiagų savybėmis. Burtininkų padėtis visuomenėje bu
vo ypatinga. Baimė, pataikavimas, pagarba ir slapta pa
nieka lydėjo kiekvieną jų žingsnį. Augulio jauniausioji 
duktė Julė su širdgėla prisimena, kaip niekinamai į jas 
žiūrėjo kitos kaimo merginos. Vyriausia sesuo Marytė 
ilgai negalėjusi ištekėti, nors buvusi graži, gera audėja, 
dainininkė. Netgi jos dukrai, gražiai ir talentingai mergai
tei, dar kai kas prikišdavęs, kad ji burtininko anūkė.
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SENIEJI TIKĖJIMAI

JONAS TRINKŪNAS

Gervėčiuose užrašyta * 1 apie 1200 mitologinių sakmių, 
įvairių tikėjimų, burtų bei prietarų. Patys populiariausi iš 
jų apžvelgiami šiame straipsnyje, kartais pažymimi ir at
skiri retesni jų faktai.

1 Tikėjimus rinko Birutė Burauskaitė, Silva Ceporiūtė, 
Gediminas Dalinkevičius, Regina Jakučionytė, Prutenis J a- 
nulis, Zita Jurkiūnaitė, Regimantas Kurklietis, Nijolė P au
la i t y t ė, Jonas Trinkūnas, Zita Vanagaitė, Ligija Vaičių-
1 ė n a i t ė, Alfredas Vėževičius, Nina Vnukauskaltė. Tikėji
mai saugomi LTR 4232. Daugumą mitologinių sakmių užrašė tautosakos 
rinkėjai. 2r. LTR 4151—4162, 4224—4234.

Gausiausia sakmių bei tikėjimų grupė yra apie mitines 
būtybes (užfiksuota apie 500 vienetų).

Populiariausia mitinė būtybė Gervėčiuose buvo vel
nias, apie kurį užrašyta beveik 200 sakmių bei tikėji
mų. Bažnyčia, kovodama su senaisiais ikikrikščioniškais ti
kėjimais, dievybes ir įvairius demonus vadino velniais. 
Atrodo, velnio vardu buvo vadinamos kelios mitinės bū
tybės. Tačiau velnias turi ir specifinių bruožų, kurie lei
džia jį laikyti atskira būtybe.

Velnias rodosi žmonėms įvairiausiais pavidalais. Iš 
daugelio velnio paveikslų pirmiausia nurodoma bažnytinė 
versija — jis raguotas, su uodega ir pan. Liaudies variante 
tai gali būti ožys ar kitas gyvulys, nors kartais pasakoto
jas nenurodo, jog tai velnias. Jis gali pasirodyti juodai 
arba baltai apsirengusiu žmogumi. Kartais tai didelis žmo
gus arba tiesiog — milžinas. Čia tikėjimai susipynę su pa
davimais.

Norėdamas apgauti žmogų, velnias gali pasirodyti la
bai įvairių žmonių pavidalu, pavyzdžiui, kartais elgeta, 
o kartais net pasiverčia pačia Marija.

Charakteringas tirtų apylinkių velnias — kranklys ar 
varnas. Jis pasirodo įvairiomis progomis, ypač tada, kai 
kas ima skaityti juodąją knygą.

Velnio funkcijos gana įvairios. Etiologinių sakmių vel
nias kuria pasaulį, lenktyniaudamas su dievu. Padavimų — 
neša ir svaido akmenis, stato tiltus.

Ypač velnias mėgsta apgauti žmogų. Sutiktam keleiviui 
siūlo mainyti avis, arklius, smuikus, pypkes, šautuvus ir 
pan. Velnias pasijuokia iš žmogaus, nes vietoj arklio lie
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ka kelmas, vietoj smuiko — arklio koja, vietoj šautuvo — 
žarsteklis ir t. t. Tai nepikti juokai, nes savi daiktai vėl 
atsiranda.

Daug pasakojimų apie „velnio apsėstus" žmones. Ti
kima, jog velnias gali įlįsti į žmogų, ir dėl to žmogus su
serga, dažniausiai psichine liga. Velnią varo užkalbėtojai 
arba paprasčiausiai kaimynės muša šluotomis „velnio ap
sėstą" ligonį.

Sie tikėjimai buvo populiarūs XVI—XVII a., kai vyko 
raganų teismai, o per bažnyčias buvo skleidžiami prietarai 
apie velnius. Iš to paties laikotarpio ir tikėjimai, jog mo
teris gali pagimdyti velnią (taip atsitikę Giriose). Toks 
velnias pasmaugia motiną, jeigu subėgę žmonės jo ne
užmuša.

Dažniausiai velnias pristoja prie nusižudėlių. Sakmėse 
dažnai muzikantas ar šiaip keleivis patenka į velnių ves
tuves, kur jaunoji būna pažįstama mergina — pasikorėlė. 
Kartais — tai paprastas velnių pasilinksminimas. Jie mėgs
ta taip pat pasirodyti jaunimo vakaronėse kaip šaunūs po
naičiai.

Blogai baigiasi tiems, kurie sudaro su velniu sutartį. 
Po mirties tokie žmonės—„juodaknygininkai", burtinin
kai— patenka į velnių nagus. Toks likimas laukia ir be
dievių. Šiuose tikėjimuose jaučiama bažnyčios įtaka.

Kai kurių sakmių velniai yra piktos būtybės, pavojin
gos kiekvienam žmogui, nežinančiam jų įpročių. Jie lan
kosi pirtyse per vakarones ir išsmaugia merginas. Vienoje 
sakmėje jie tiesiog vadinami žmogėdromis. Pirtin jie atei
na praustis „ant trečio garo" (po vyrų ir moterų).

Nuo velnio galima apsiginti kryžiaus ženklu, maldomis. 
Nuo jo apsaugąs kūdikis.

Kartais velnias yra kvailas, ir jį žmogus nesunkiai ap
gauna. Senu įsitikinimu, velnias bijo Perkūno, persekio
jančio jį savo griausmais.

Velniais vadinamos dažnai ir tokios dvasios, kurių sa
vitos funkcijos dar tebebuvo aiškios, net vardai išlikę. 
Antai velniu kartais buvo vadinamas aitvaras.

Tikima, jog velnias nakčia nujodąs arklį. Toks velnias 
vadinamas kokliku (kochlikas, kokliušas) — tai vienas iš 
slaviškų velnio vardų. Koklikas jodo arklį, pavirtęs kati
nu, žebenkštim, žiurke. Jį galima pamatyti prie grabnyčios 
šviesos.

Prie velnių giminės priskiriami ir moteriški demonai.
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Tai jaunos merginos, ateinančios naktį pas berną ir ka
muojančios jį. Bernas vieną iš jų veda.

Užrašytas vienas pasakojimas apie krasnoliudkus (len
kiškas mitologinio nykštuko vardas). Tai namų dvasios, 
kurios dar vadinamos velniukais.

Vėjas ir vėjo sūkuriai irgi siejami su velniu. Jei vėjas 
didelis, sakoma „velnias veseliją kelia" arba „velniai pir- 
tin eina". Vėjas kyla, kai velnias pasikorėlį neša.

Nėra ryškesnės ribos tarp velnių ir įvairių v a i d u o k- 
1 i ų (užrašyta apie 100 vienetų), kurie rodosi žmonėms, 
klaidina ir persekioja juos. Dalis vaiduoklių neturi jokio 
ryšio su kitomis mitologinėmis būtybėmis. Tai gali būti 
gaidys, traukiantis vežimą, žmogus, pavirstantis kuodeliu, 
kurį nuritina vėjas. Daug pasakojama apie tai, kaip žmo
gus būna klaidinamas, vedžiojamas. Kartais aiškinama, jog 
tai blūdo darbas.

Iš vaiduoklių būna konkretesnių mitinių būtybių. Ro
dosi „didelė balta pana". Buvo manoma, jog balta mote
riškė — tai cholera (liga).

Dažniausiai minimi vaiduokliai — tai numirėliai. 
Manoma, jog iš kapo po tam tikro laiko išeinanti dvasia, 
visai panaši į mirusį žmogų. Vaidenasi užmuštas, nekrikš
tytas žmogus, burtininkas, bedievis.

Numirėlis apsiramina tik atkastas. Jam nukertama gal
va ir padedama tarp kojų arba perveriama epušiniu kuo
lu. „Nekrikštytoms dūšioms" suteikiamas vardas.

Numirėliai pasirodo ir per Vėlines; tada mirę tėvai lan
ko vaikus.

Numirėlį galima prisišaukti, bet tai pavojinga. Kartais 
prisišaukiama netyčia. Motina labai verkusi mirusio sū
naus ant kapų. Pasirodęs nepažįstamas žmogus ir pagrasi
nęs jai. Viena mergina labai gailėjusi mirusio sužadėtinio. 
Burtininkė patarė, kaip jį prisišaukti pirtyje. Pradėję rink
tis numirėliai. Numirėliai nemėgsta, kai norima juos pri
sišaukti. Vienas numirėlis, supykęs, kad jį vis nori pa
matyti gyvas draugas, atėjęs pasakė: „Daugiau manęs ne
reikalauk. Ot, tau bus atminimas". Uždėjęs ranką ir išde
ginęs marškinius, palikęs ženklą ant peties.

Po velnio populiariausias tikėjimų ir sakmių veikėjas 
yra aitvaras (100). Jis vadinamas skalsininku, kutu, 
o kartais chutu, skutu, sparyžium, paryžium, domoviku. 
Kai kada net sakoma, jog tai šeimininkas arba tiesiog 
velnias.
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Skalsininko išvaizda labai įvairi: „raudonas kaip ran
kovė", „ilgas, raudonas, uodega kaip šluota", „кар žvaigž
dė", „visokių spalvų tenai — mėlynų, žalių, geltonų, rau
donų". „Kutas — katinas", „kutas — raudona labai didelė 
paukštė ir su uodega", „kutas in šunį padabnas; uodega 
du metrai, duntys кар katino; su nagom". Jis panašus ir 
į šermuonėlį, šešką, gyvatę, o kartais tai tiesiog apvali 
ugnis, debesis.

Skalsininkas neša turtą savo šeimininkui: grūdus, pi
nigus, auksą. Jis kartais tapatinamas su slavišku „domo- 
viku": „Kutas namuose buvo lyg šeimininkas". Jis sude
gina ūkį, jeigu jo nemaitina, blogai su juo elgiasi.

Buvo manoma, kad skalsininkas nakčia arkliams pina 
karčius.

Daug kur pasakojama, kaip įsigyti skalsininką. Tradi
cinis būdas: „Gaidys sudeda kiaušinį, reikia trejus metus 
po pažastim nešioti į kermošių kas savaitę". Arba: gaidys 
sudeda ilgą kiaušinį, vienas galas storesnis. Jį pradaužus, 
matyti viduj kirmėlė. Galų gale iš kiaušinio išlenda kutas.

Galima ir iš svetimo skalsininko nešamą turtą paimti. 
„Kai anas lakia, tai reikia peilis žemėn inkišt, taip anas 
tadu sviedžia." „Parodyk skrendančiam paryžiui užpaka
lį— viską išmes."

Nemažai pasakojama ir apie žmones, turinčius skalsi
ninką, nurodomos tų žmonių pavardės. Kartais teigiama, 
jog žmogus, kuriam neša skalsininkas, parsidavęs velniui.

Kai kuriais bruožais skalsininkui artimas sparyžius — 
dviguba varpa arba dvilypis riešutas. Jų funkcijos pana
šios: sparyžius neša turtą. Todėl ir vardai painiojami, 
aitvaras kartais vadinamas sparyžiumi.

Žmogus, radęs miške du sulipusius riešutus — spary- 
žių — įdeda piniginėn. „Tai sparyžius pinigų atneš ir grū
dų." Sparyžių supeni avims ir karvėms: dvynelius atves. 
Jeigu mergaitė atranda sparyžių, tai, išėjusi už vyro, pa
gimdo dvynukus. Jeigu berniukas randa — turės dvi pa
neles, kurią norės, tą galės vesti. Sparyžių kartais deda 
už švento paveikslo, mergaitės — už kasų, kad prisisap
nuotų jaunikis. Jeigu abi sparyžiaus varpos vienodos, tai 
duonos užteks. Jeigu viena mažesnė, tai reikės duonos 
pirkti. Iš dvigubų varpų (sparyžių) pinamas vainikas ir 
kabinamas į „šventą kampą". Sparyžius yra vaisingumo 
simbolis.

Žodis sparyžius — slaviškas, tačiau pats tikėjimas ži
nomas ir Lietuvoje, o ypač Latvijoje.
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Vandens dvasia — gervėtiškių sakinėse ir tikė
jimuose gana dažna mitologinė būtybė (30). Ji kai kuriais 
bruožais artima velniui, numirėliui. Vandens dvasia, kaip 
ir kitos mitologinės būtybės, neturi konkretesnio pavidalo. 
Nuo kitų dvasių ji skiriasi tuo, kad rodosi prie vandens, 
vilioja žmones į vandenį. Pavyzdžiui, prie upės rodosi avi
nėlis ir stengiasi įvilioti keleivį į upę. Brenda žmogus per 
Aluošią, sutinka žmogų, siūlantį pasigrumti. Kažkas vis 
vaidenasi pirtyje, baldosi ir vis „tįsia upėn". Dažniausiai 
tai būna dvasios—skenduoliai. Pasakojama: „Petrui Ba
rauskui žvejojant ant luoto, iššoko merga, tik geltoni 
plaukai un undenio rassidavė. Ana jį vijosi net namon. 
Anas paskorė".

Tikėjimuose dar užsilikę ir ryškesnių vandens dvasios 
pavidalų. Sakoma: „Upėje sėdzi dziedai". Kad vaikai neitų 
prie šulinio, jie gąsdinami „diedu", gyvenančiu šuliny. 
Jis būna raudonomis akimis arba raudonais dantimis ir 
gali įtraukti į šulinį.

Yra daug sakmių ir tikėjimų, susijusių su žirgu — van
dens dvasia, kuri dažniausiai saugo paslėptus turtus. Už
rašyta ilga pasaka apie „undeninį karalių", kuris pavirsta 
tai lydeka, tai arkliu — tipiškais vandens dvasios pavida
lais.

Pasitaiko dar užuominų apie buvusį vandens dvasių 
kultą. „Senelis pasakojo, prieš 70 metų prie upės buvo 
šv. Jurgio koplytėlė. Sv. Jurgio dieną būtinai turi nusta- 
pyt koks žmogus."

Palyginti su aukščiau aprašytomis mitologinėmis būty
bėmis, Perkūnas rečiau minimas. Jis dažniausiai va
dinamas Perūnu ir tapatinamas su šv. Elijošium. „Per
kūnas— tai šventas Alijošius, važinėja 24 arkliais." „Kai 
Perkūnas griaudžia, šv. Alijošius su ratais važinėja." 
Griaustinis būnąs ir tada, kai susidaužia du debesys. Svar
biausia Perkūno funkcija — persekioti velnius. Užrašyta 
sakmė apie velnią ir Perkūną muzikantą vestuvėse. Sako
ma: „Alijošius apsiėmė visus velnius išdaužt". Velniai 
slepiasi nuo Perkūno net po kryžium, bet juos daužo ir 
ten.

Mėgstamas sakmių ir pasakų personažas yra senelis 
Dievas. Jis — pagrindinis etiologinių sakmių veikėjas. 
Sakmėse krikščioniško Dievo bruožai susipynę su ikikrikš
čioniškojo. Sakoma: „Seniau vaikščiojo Dievas — ubagas, 
diedukas tokis su barzdų, senas, su palkele. Kur vaikščiojo 
dievas, ty labai gražu. Kad čia pavaikščiotų, tai mūsų ku- 
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taras būt gražus!" Per Kūčias senovėje žmonės nenuimda- 
vo stalo, nes, sako, „Dzievulis atais, paragaus".

Buvo tikima, jog ,,be Dievo nieko nepadarysi". Sak
mėse patvirtinamas šitas teiginys. Dievas kartą leidęs 
žmogui pačiam orą tvarkyti, kol tas įsitikinęs savo bejė
giškumu. Jis nepadeda valstiečiui, norinčiam apsieiti be 
Dievo pagalbos. Dievas atėmęs žmogui ateities žinojimą, 
nes „кар žino, kadu mirs, tai nekruta (nedirba)".

Menkai tikėjimuose ir sakmėse išlikusios laumės. 
Skiriamos dvi laumių rūšys — blogosios ir gerosios. „Lau
mės plaukais apsilaidį, baisios, skarmalais apsirengį. Bū
davo ir gerų laumių, ir vaiką naktį supdavo." Laumės, nu
sileidus saulei, upėje velėja, kultuvėm kulia, maudosi. 
„Viedmos darydavo ne tik bloga, bet ir gera — suverpda
vo linus, apdovanodavo mažus vaikus." „Viedzmos randa 
pamirštą vaiką ir gieda: „A-a-a palikėlis, a-a-a ažmiršė- 
lis".

Laumės dažnai tapatinamos su raganomis, jų ir vardai 
painiojami. „Laumės senos buvo. Un švinto Jono dienos 
rasą surinkdė, dėjo prijuostėn, žoles nurinkdė, karves ga
dino. Raganos ir laumės — tas pats."

Prie laumių priskiriamos ir stričkos (slaviškas vardas), 
kurios naktį žirklėmis karpo avis, jodinėja ant arklių, 
karvių.

Užsimenama kartais apie rugių bobą, javuose gy
venančią mitinę būtybę; ji, kaip ir laumė, tapatinama su 
ragana.

Mirtis dažniau minima pasakose. Tikėjimuose trum
pai nurodoma, jog ji — moters pavidalo.

Gyvybinga ir gausi tikėjimų sritis — nepaprasti 
žmonės (apie 250 vienetų). Buvo tikima raganomis, 
burtininkais, vilktakiais, užkalbėtojais, žmonėmis „blogom 
akim."

Ragana — populiari ne tik pasakų, bet ir sakmių bei 
tikėjimų veikėja. Ji vadinama keliais vardais, be raganos, 
vartojami ir slaviški vardai: vieditia, čaraunykė. Buvo 
manoma, jog yra nepaprastų, dažniausiai piktų moterų, 
kenkiančių savo kaimynams. Kartais nurodoma jų išvaiz
da, panaši į piktųjų laumių, nes jas ne visada ir skirdavo, 
bet tai — tik paprastos kaimo moterys.

Daugiausia buvo tikima, jog raganos atiminėja iš kar
vių pieną, ypač per Jonines. Paryčiui raganos velka per 
žolę skarinius, pavalkus, iš kurių paskui bėga pienas. Pa
brėžiama, jog aktyviausios raganos per rugių žydėjimą.
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Raganos renka rugių žiedus, iš jų verda košę, ir visos 
skrenda į sambūrį — į Kijevą.

Raganos piktos — ateina laikas, ir jos turi žmogų nu
žudyti, gali net savo vaiką nužudyti arba paversti akme
niu, žvėrim. Raganos visokiais būdais traukia iš žmonių 
gėrybes. Vienoj sakmėj sakoma: „Ana iš žmonių ašaras 
atimdavo. Tos, kurios karvelė ir bloga, vis tiek pusę ėmė".

Raganas nubaudžia gerieji burtininkai. Per pusiauga- 
vėnį žmonės ,,un lintos šoko, kad visos viedmos išlakstytų 
iš kaimo".

Teigiamesni vaizduojami burtininkai. Tikima, 
jog burtininkas gali atlikti ir gerų darbų. Jis nubaudžia 
piktą raganą ar burtininką. Nevengia parodyti savo ga
lios, pavyzdžiui, baltą sūrį paverčia juodu. Vienas burti
ninkas gyręsis: „Aš un visų viedmų jau galva".

Liaudies tikėjimuose, sakmėse ir papročiuose gerbiami 
seneliai elgetos, nes tai gali būti burtininkas ar net pats 
„senelis Dievas". Sakoma: „Ubagą varyt iš gryčios ne- 
možna". Senu papročiu elgetos apdovanojami per Vėlines 
ir Jurgines.

Buvo ir blogų burtininkų, černoknyžnikų, susidėjusių 
su velniais. Tikima ypatingų juodųjų knygų buvimu. Tu
rėti juodą knygą pavojinga. Jei neduosi sulėkusiems vel
niams darbo, žūsi. Blogųjų burtininkų mirtis būdavo labai 
sunki.

V i 1 k t a k i s minimas daugelyje sakinių apie burti
ninkus. Tai žmogus, pavirtęs ar paverstas vilku. Piktas 
burtininkas tam tikru būdu pasiverčia vilku ir sudrasko 
kaimyno arklį ar gyvulį. Jis baudžiamas šitaip: palieka
mas su vilko uodega — ištraukiamas vienas kuoliukas, 
per kurį vilktakis virsta norėdamas vėl tapti žmogumi.

Užkalbėtojai buvo populiarūs kaimo gydytojai. 
Dažnai pasakojama apie jų sugebėjimą gydyti. Užkalbė
jimų taisyklės ir būdai niekuo nesiskiria nuo kitose apy
linkėse ir kraštuose vartotų būdų.

Užkalbėjimuose kartais būna išlikusių gamtos garbi
nimo liekanų. Tame pačiame užkalbėjime iš pradžių keli 
žodžiai krikščioniškos maldos, o paskui sakoma: „Saula, 
Mėnuli ir žvaigždelas, padėk Antano (ligonio vardas) 
užkalbėt nuo parušenijos".

Užkalbėtojai mokėdavo ir „velnius varyti" iš ligonių.
Nepaprasti yra ir žmonės „blogom akim". Jas 

gali turėti kiekvienas žmogus. Blogas akis turi tas, kuris 
„gimė valandos paskutinėj minutėj", arba tas, kurį „mo
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tina du kartus atjunko nuo krūties". Tai gali priklausyti ir 
nuo žmogaus „kraujo".

Manoma, kad ne visiems žmonėms gali pakenkti blogos 
akys. Tokio žmogaus bijo tie, kurie gimė jaunatyje.

Viena iš turtingesnių liaudies tikėjimo sričių yra 
tikėjimai užkeikimais, burtais, ženklais ir kitokie prietarai 
(140 vienetų). Ypač populiarūs užkeikimai.

Užkeikimas kartais nepriklauso nuo žmogaus valios. 
Motina, netekusi kantrybės, keikė dukrą, velnias, išgirdęs 
keikimą, ją „nunešė į pirtį ir įspraudė plyšin un šešiolikos 
metų čirpt". Kita motina sušuko ant neklusnaus vaiko: 
„Kad tu skrad žemėn prasmegtum". Taip ir atsitiko. Žodis- 
užkeikimas turi savarankišką galią.

Daugiausia užrašyta sakmių apie užkeiktus pini
gus (apie 60). Senovėje pinigus slėpdavo ir užkeikdavo. 
Juos buvo galima paimti tik žinant užkeikimą. Ir Gervė
čių apylinkėse dažniausiai minimas užkeikimas: „Kieno 
ranka užkasė, to ir atkas". Užkeikti pinigai rodosi tam 
tikru laiku ir įvairiais pavidalais. Tai gali būti išlendantys 
„rakštis (karstas) iš papečės", šuo, gyvatė, katinas, ver
šiukas, mergaitė arba „žmogiukas — visas raudonas kaip 
auksas". Sudavus šie padarai subyra pinigais.

Ne visiems lemta matyti užkeiktus pinigus. „Jei žmo
gui pasirodo užkasti pinigai, jis laimingas." Reikia mokėti 
paimti lobį. Lobis apie save praneša visokiais būdais. Pa
vyzdžiui, sapne žmogus raginamas eiti ir paimti lobį. Pi
nigai gali kalbėti, tik reikia mokėti atsakyti.

Tipiškiausias užkeiktų pinigų pavidalas — vaikščio
janti ugnis. Pinigai rodosi ten, kur jie paslėpti, o juos 
saugo tos vietos dvasia. Dažnai lobis būdavo nuskandi
namas vandenyje, todėl užkeikti pinigai ugnelės, senio ir 
kitokiais pavidalais rodosi prie upės.

Buvo tikima užkeiktais daiktais, ypač užkeiktais ru
gių mazgais, jie dar vadinami baltarusiškai zalamais. 
Tuos rugių mazgus pjovėjos palieka, nes nupjovus gali 
atsitikti nelaimė, pavyzdžiui, susuks ranką. Burtininkai 
sudegina mazgus — panaikina užkeikimą.

Negalima imti ant kelio rastų daiktų, jie gali būti už
keikti.

Įvairiuose ūkio darbuose bei šiaip gyvenime dar ne 
per seniausiai dažnai buvo vartojami burtai, įvairios 
magijos priemonės. Užrašyta įdomių meilės ir vaisingumo 
magijos pavyzdžių. Dar prisimenamos senos magiškos prie
monės— peilio ir kirvio panaudojimas. „Namus reikia 
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pradėti statyti pilnaty. Kad geras gyvenimas būtų, reikia 
pirkti tris peilius ir į tris vietas ažkasti. Jei visi surūdija, 
dar kartą pirkti tris peilius." „Кар užeido didelis tamsus 
lietus, net baltos kmūros (debesys), jį mažna suturėt. Rei
kia melstis ir kirvį įkirsti žemėn. Pats didžiulis grįžta at
gal, o lyja mažas."

Kryžkelėje būdavo atliekami išskyrimo burtai, pavyz
džiui, kad tarakonai išeitų, kad vaikinas išsiskirtų su mer
gina.

Buvo daroma daugybė tradicinių burtų per žiemos 
šventes. Jų tikslas — sužinoti apie būsimą jaunikį, vedy
bas ir pan. Paminėtini burtai su vartais. „Nuima vartus 
nuo zoviesų, išneša ir išmeta kuo toliau nuo namų — kad 
greičiau atvažiuotų piršliai." Dažni burtai pirtyse.

Tikima ženklais — visokiais reiškiniais, kuriems su
teikiama tam tikra prasmė. Kiekvienos veido dalies nie
žėjimas turi savo paaiškinimą. Pavyzdžiui, jei niežti tarp 
akių, bus krikštynos, jei žandus — verksi ir t. t.

Iš gamtos reiškinių-ženklų sprendžiama apie būsimą 
orą. Burtų metu taip pat gaunami tam tikri ženklai, iš 
kurių sprendžiama, pavyzdžiui, apie būsimą jaunikį.

Iki šiol tebėra labai populiari ženklų rūšis — sapnai. 
Pavyzdžiui, sapnuoji bites — bus gaisras, muštynes — sve
čiai atvažiuos. Įdomu, jog sapnai skirtingose vietose aiš
kinami gana vienodai. Sapne, kaip minėjome, pasakoma, 
kur paslėptas lobis. Sapnas gali perspėti apie gresiantį 
pavojų. Tikima ne visais sapnais. „Labai pildosi sapnai 
prieš penktadienį. Pirmadienio sapnai neišsipildo." Dar 
manoma, jog „geras sapnas beveik niekad neišsipildo. 
Tik blogas išsipildo".

Nemaža užrašyta tradicinių gyvenimo ir elgesio tai
syklių, kurios paremtos įvairiais magijos dėsniais. Kiek 
visokių taisyklių reikia žinoti, kad višta gerai ir daug 
išperėtų viščiukų! „Vištą tupdo ant kiaušinių moterišką 
dieną — bus daug viščiukų. Tupdant reikia žiūrėti, kad 
tą patį mėnesį išperėtų. Kiaušinių dėti neporinį skaičių, 
kad višta būtų į porą. Tupdyti vakare. Ypač gerai, kai 
gena namo aveles, kai jos piliąsi, lekia. Tada ir kiaušinius 
pilia po višta. Visi iškart išeis. Kuo vėliau tupdyta višta, 
tuo ilgiau višteliai žiroja, neina tūpti. O kad pasodinsi po 
pietų, tai anksti ant laktų eis."

Daugumas taisyklių susijusios su laiku. Kuriuo nors 
metu vienus darbus galima dirbti, kitų negalima. „Statybų 
nepradeda pirmadieniais, pradeda antradieniais arba penk
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tadieniais." „Ladinė diena — ketvirta Sekminių diena. La- 
dinėj dienoj nedirbk. Vienas žmogus vežė toj dienoj trų- 
šas — кар davė ledai ir sumušė." Labai žiūrima mėnulio 
ketvirčių. Įvairūs darbai dažnai dirbami šventųjų dieno
mis. Pavyzdžiui, šv. Agotos dieną pasėti linai labai gerai 
auga. Žirnius sėti reikia šv. Stanislovo dieną, gegužės aš
tuntąją.

Mėgstama pasakoti apie gąsdinimus ir baus
mes žmonėms, nesilaikantiems elgesio ir darbo taisyk
lių. Štai mergaitę, uogavusią sekmadienį, įkandusi gyvatė. 
Mergaitė mirusi. Žmogus mėginęs tyčia kartis, tikėdama
sis, kad jį išgelbės žmonės, tačiau šunys ir gyvatės jų 
neprileidusios, ir žmogus pasikoręs. Kaip minėjome, baus
mė neaplenkia ir motinos, keikiančios savo vaikus: keiks
mas išsipildo.

Gervėčių apylinkėse užrašyta įvairių gamtos reiškinių 
ir objektų garbinimo liekanų. Tai gausi tikėjimų grupė 
(250 vienetų).

Žemės ūkio darbuose buvo nemaža apeigų žemei 
pagerbti. Jai meldžiamasi, aukojama. „Moma, kai supjau
na rugius, pasiima tris varpas, apriša duoną, užkasa, pa- 
lipina runku ir sako: „Žemela, žemela, davei tu mums 
duonelės, duodu ir aš tau". Kai ardavo rugiams dirvą, 
į vagą dėdavo duonos ir užardavo, kad geresni rugiai 
būtų. Pavasarį prieš darbus bučiuodavo žemę.

Ugnis irgi buvo apgaubta įvairių tikėjimų. Užkū
rus krosnį, reikia peržengnoti ugnį, antraip ji gali išeiti 
„pasivaikščioti" ir sudeginti namus. Ugnį reikia gerbti, 
net iškritųsios iš krosnies žarijos negalima iššluoti. Įžeista 
ugnis keršija. Pasakojama apie dviejų ugnelių pokalbį. 
Viena skundžiasi, kad su ja blogai elgiamasi, ir ji žada 
sudeginti šeimininką. Kita ugnis sako: „O aš nedeginsiu. 
Mano akių niekada nenupraus nešvariu vandeniu. Visada 
peržegnos". Ugnį būdavę galima užkalbėti.

Ugnis ir vanduo laikomi pagrindiniais gamtos pradais. 
Jais ir pasaulis pasibaigsiąs. „Pirmiau sakė, kad undeniu 
pasaulis pasibaigs, dabar — kad ugnela pasibaigs."

Tirtose apylinkėse yra ypatingų akmenų, daug ti
kėjimų ir sakmių apie juos. Akmenys anksčiau augę, bet, 
kai Marija nusidaužusi pirštą, nustoję. Arba: jie nustojo 
augę todėl, kad jiems buvo duotas vardas.

Apie pėduotą akmenį sakoma: „Кар dygo akmenai, 
velnias lėkė ir paliko pėdą". Arba: „Perkūnas daužė velnią. 
Anas кар treptelė akmenin — ir liko pėda".
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Viena Aluošios vieta vadinama „Velnio tiltu". Velnias 
nešęs akmenį, perjuosęs diržu. Užgiedojęs gaidys — ir pa
metęs.

Prie kelio į Astravą yra du dideli akmenys — tai esą 
užkeikti vestuvininkai. Ant vieno žymu „jaunosios kas- 
nykai raudoni".

Prie Mockų kaimo yra Moko lobas, ten yra akmuo Mo
kas. „Moku gąsdino. Sako, buvo toks didelis žmogus." 
„Mokas — tai buvo valdovas, užmuštas ir pakavotas, o jo 
vietoj pastatytas akmuo. Pirm praminta vieta Moko lobu 
(klonis toks). Kas tai norėjo rast skarbų, nakčia kasė."

Apie akmenis ne tik sakmės buvo sekamos — jiems pri
skiriamos ypatingos galios ir savybės. „S vintas akmuo 
stovėjo un kelio. E anas labai buvo didelis. Visuomet, jei
gu nori būt laimingas, kad būt gera kelionė, tai jį reikėjo 
labai gerbt. Kap pro jį aini, visuomet raikia pabuciuocia. 
Už tai tau bus, sako, maži akmenėliai, nieko nepaškadys." 
Nuo vieno imanti skaudėti ranka, jei prie jo pridedi. Ki
tas, dryžas, akmuo — saldus. Akmenų gali būti rūgštaus, 
saldaus skonio. Akmenys gerai rodo oro pasikeitimus; 
vieni prieš lietų būna sausi, kiti — tamsėja, dar kiti — 
kaista. Už Gervėčių kapinių yra didelis be jokių ženklų 
akmuo, kuris „vienu metu, kažkurią dieną prakalba".

Liaudies tikėjimuose ir sakmėse didelį vaidmenį vaidi
na gyvuliai, žvėrys, paukščiai.

Gervėčių tikėjimams būdingas baltas arklys. 
Rodosi jis prie vandens, pelkėse, klaidina žmones. Arklys 
kartais persekioja žmogų, vejasi. Yra vietų, susijusių su 
arkliu. Tai — Arklio liūnas, Baltas kapčius (ten užkastas 
baltas žirgas).

Baltas arklys rodosi ir ten, kur užkasti pinigai. Ant 
žirgo kartais būna raitelis. Tai dvasia, sauganti lobį.

Arklys susijęs ir su mirusiųjų pasauliu, su piktomis 
jėgomis. Jis rodosi ten, kur yra nusižudęs žmogus. Juo 
kartais joja numirėlis.

Įdomios sakmės, kuriose baltas arklys būna greta gy
vačių karaliaus arba tiesiog pakeičia jį. Abu jie saugo 
lobius.

Gyvačių karalius taip pat populiarus. Sakmėse 
apie gyvačių karalių mėgstama piešti jo įspūdingą išvaiz
dą. „Matė: uodega apie du metrai, ragai — pusantros met
ros didumo. Lakia tep apie kilometrų." „Odzinų karalius 
didžiulis, ilgas, storesnis кар šitoj kalada. [...] Žalias, 
ragučiai du galvoj. Anas rassižiojo. Duntys dideli — vie- 
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nan šonan, kitan šonan. Anas un kojų keturių, aina, кар 
ir šuva." „Gyvačių karalius kaip katinas, juodas su baltu, 
blizgančiom juostelėm, raudonos, žilos, juodos spalvos, 
keturių metrų ilgumo, storas, uodega plonesnė, švirkščia. 
Pats uodegos galiukas žilas, pakaklė žila. Turėjo ausytes, 
akys blizga, net mainosi." Štai kokia fantazija apipintas 
tas mitinis gyvačių karalius. Nepaprasta ne tik jo išvaiz
da, bet ir savybės. Jis gali skristi, šuoliuoti, gyvena že
mėje, jo įkandimas mirtinas, jokie užkalbėjimai nepadeda. 
Jį dažniausiai lydi jo „valdiniai"—mažesnės gyvatės. Ka
ralius baudžia tuos, kurie mėgina gyvates išvaryti iš ku
rios nors vietos. Jis gali saugoti paslėptus lobius. Karalius 
pasirodo ir toje vietoje, kur yra pasikoręs žmogus.

Gervėčių tikėjimai apie gyvačių karalių yra artimi kai 
kurių Lietuvos vietų, pavyzdžiui, Ignalinos ir gretimų 
apylinkių, panašiems tikėjimams.

Ekspedicijos metu užrašyta daug įvairių tikėjimų ir 
sakmių apie gyvates. Buvo manoma, kad gyvatės kalba.

Taip pat užrašyta prisiminimų apie meškininkus ir jų 
dresuotas meškas. Tikima meškos protingumu. Pasa
kojami atsitikimai, kai žmogus padėdavo meškai, o ši jam 
atsilygindavo. Meška taip pat dažna pasakų veikėja.

Nemaža sakmių ir apie vilkus. Žmogus su vilku 
turįs mokėti elgtis. Štai kartą žmogus sutikęs miške dvyli
ka vilkų, bet nesutrikęs: nusilenkęs jiems, o tie nuėję 
šalin. Vilko negalima gąsdinti arba erzinti, nes jis atker
šija. Vilkai staugimu pranašauja karą.

Iš paukščių sprendžiama apie ateitį, apie orą. Pa
vyzdžiui, geras gaidys, iki vidurnakčio giedodamas, pra
našauja orą, o po vidurnakčio — skelbia laiką: kiek va
landų, tiek kartų sugieda.

Kituose tikėjimuose gyvuliai ir paukščiai susiję su ra
ganavimu, vaidenimusi, piktomis dvasiomis.

Įdomių tikėjimų užrašyta apie medžius ir augalus. Mi
nimi ypatingi medžiai, kuriuose gyvenusios mirusių 
žmonių sielos. Medžiai buvo gerbiami. Prie Gudininkų 
buvusi sena vinkšna. Kadaise ten palaidojo užmuštą mer
gaitę. „Ir tadu iš tos mergaitės išaugo vinkšna. Jos ne- 
mažnėjo kirst. Kas jų kirs, tai darysis kas." Per didžiausią 
vėją vinkšna būdavusi rami, ir vėjas nelaužęs šakų. Vie
nas žmogus nupjovęs vinkšną, nors visas kaimas prašęs 
to nedaryti. „Kai nupjovė, jam ranką atėmė, kraujai iš 
vinkšnos bėgo."
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Mažųjų Jokintonių kapinėse anksčiau augusi pušis. 
Jos niekaip negalėję nupjauti — kraujas bėgęs. „Kitoj vie
toj pjauna — tai verkia, ir randai yra, kur ašaros byrėjo, 
o trečioje vietoje kai pjovė, tai labai vaivojo (vaitojo)."

Vaikams tėvai neleisdavo kirsti medžių. Sakydavo: „Ir 
medžiui skauda, kaip ir tau skaudėtų". Prisimenamos dvi 
obelys, išaugusios iš dviejų vyrų (tėvo ir sūnaus) ir dviejų 
jaučių, kritusių epidemijos metu. „Kur žmonės — tai balti 
obuoliai, o kur veršiai — tai raudoni obuoliai." Obelų 
negalima buvę liesti.

Iš medžių ir augalų spėjamas būsimas derlius, nustato
mas ūkio darbų laikas ir t. t. Pavyzdžiui, „jei pirmiausia 
pražysta putino žiedo kraštinis vainikėlis, tai bus derlinga 
pirma grikių sėja. Jei pirma pražysta žiedo vidurys, tai 
bus derlinga antra sėja. Todėl reikia palūkėti, anksti ne
sėti". Bulves reikia sodinti, kai alksniai išsprogsta, ir t. t.

Tikima, jog linai turi apsauginės galios. Vienoje sak
mėje aiškinama, kaip atsirado ši savybė. Linų laukas 
gelbsti mergaitę nuo velnio, pasakodamas ilgiausių isto
riją apie savo kančią — lino apdorojimą. Linus rauti rei
kia švariai apsirengus, tai kitais metais bus švarūs linai.

Kaip matome, Gervėčių apylinkėse buvo labai daug 
tikėjimų ir prietarų. Čia turėjo reikšmės istorinė šio kraš
to praeitis, lėta socialinė pažanga, buržuazinės Lenkijos 
okupacija. Daugelis papročių ir tikėjimų dabar pateikiami 
kaip buvę seniau. Pateikėjai juos vertina neutraliai. Se
nieji tikėjimai greitai nyksta. Tačiau dar yra žmonių, ypač 
senesnių, kurie tiki šiais prietarais. Paprastai sakoma: „Itai 
ne baika, ale mano tėvui itep buvo."

Mokslui senieji Gervėčių tikėjimai turi didelės vertės. 
Čia užfiksuota nemaža tokių mitologinių faktų, kurie ki
tose Lietuvos vietose jau seniai išnykę. Daugumas tikė
jimų beveik niekuo nesiskiria nuo kitose Lietuvos vietose 
užfiksuotųjų, išskyrus vieną kitą mitologinį vardą, pasi
skolintą iš slavų, arba vieną kitą pasiskolintą tikėjimų 
elementą.



DVI PATARLES SU GULINČIO AKMENS ĮVAIZDŽIU

KAZYS GRIGAS

Per abi ekspedicijas Gervėčių apylinkėse surinkta dau
giau kaip 900 patarlių ir priežodžių. Palyginti nemažai 
šios tautosakos pavyko užrašyti todėl, kad keli rinkėjai 
patarlių teiravosi specialiai, beje, naudodamiesi iš anksto 
parengtu pagalbiniu sąrašu. Priminus kurios nors patarlės 
vaizdo pagrindinį motyvą, buvo teiraujamasi, ar pašne
kovas ką panašaus yra girdėjęs, kaip atitinkamą posakį 
supranta, kada šis posakis vartojamas ir pan. Ekspedicijų 
dalyviams su specialiu sąrašu pavyko užrašyti daugiausia 
patarlių ir priežodžių.

Naudojantis sąrašu, dažnai visai netikėtai primenamos 
ir tokios patarlės, kurių jame nebūna. Taip atsitinka, kai 
pateikėjas, atsiliepdamas apie jam pasakytą vienai patar
lei būdingą vaizdo motyvą, prisimena visai kitą patarlę, 
su ta, kurią tikėtasi išgirsti, tesusisiejančią savo prasme. 
Pavyzdžiui, kalbantis apie patarlę „Kaip groja, taip šoka“, 
buvo išgirsta gervėtiškė jos redakcija „Kaip ūžia, taip 
turi šokt" ’. Be to, ją komentavęs pateikėjas pasakė ir 
visai kitą patarlę: „Prieš vėjų nepapūsi" 1 2. Kai buvo kal
bama, kad „varnas varnui akies nekerta", pašnekovas 
prisiminė tokį variantą: „Kranklys krankliui akių nela- 
sa" 3. Matyt, norėta šio posakio idėją dar labiau paryš
kinti čia pat priduriant dar kitą patarlę: „Ranka ranką 
prausia, kad abi būtų baltos" 4.

1 LTR 4154(4). 4 LTR 4155(695).
2 LTR 4154(5). 5 LTR 4155(790).
3 LTR 4155(694).

Dar dažniau nuo vienos patarlės prie kitos mintis pa
krypsta dėl jų meninių vaizdų asociatyvinio ryšio. Užsi
minus apie vieną, matyt, pašnekovui nežinomą patarlę, 
jis prisimena su jos vaizdu bendrų realijų turinčią stilis
tinę figūrą iš kitos patarlės ir tą patarlę pasako. Taip dėl 
išorinio kalbinio panašumo sugretinamos dvi skirtingos 
patarlės. Pavyzdžiui, rinkėjui užsiminus apie patarlę 
„Duok, Dieve, pirmuoju kąsniu paspringti", pateikėjas pa
sakė: „Didelis kąsnis gerklį plėšia"5. Aišku, jis šias pa
tarles susiejo tik dėl įvaizdžių panašumo (kąsniu paspring
ti— kąsnis gerklę plėšia), nes savo reikšmėmis jos nesi
sieja. Posakiu „Duok, Dieve, pirmuoju kąsniu paspringti" 
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paprastai pabrėžiama, kad didesnė laimė pragyventi su 
pirmuoju vyru ar žmona negu kelis kartus vesti ar tekėti, 
o patarlė apie didelį kąsnį — tai patarimas dirbant neper
sistengti. Tokiu pat būdu patarlė ,,Kumele gimusi, pavalkų 
nevengs" (jei turi dukterį, ji anksčiau ar vėliau ištekės) 
į ekspedicijų rinkinius atvedė priežodį ,,Kumeliuko nėr, 
o apinasrį veja" 6 (per anksti ruošiasi ir giriasi, nors dar 
neaišku, ar kas išeis).

Asociatyviniai ryšiai ir bus lėmę, kad, tautosakos rin
kėjams teiraujantis patarlės ,,Vietoj gulėdamas ir akmuo 
apželia"7, net 15 kartų atsakyta patarlės ,,Po gulinčiu 
akmeniu ir vanduo nepateka" variantais. Tikėtasi išgirsti 
vieną patarlę, o išgirsta kita, kuri, matyt, tiriamoje vieto
vėje šiuo metu gyvybingesnė.

Patarle ,,Po gulinčiu akmeniu ir vanduo nepateka" vaiz
dingai apibūdinamos tinginius lydinčios bėdos. Ekspedici
jų rinkiniuose jos prasmė aiškinama trimis būdais. Pirma, 
samprotaujama, kad nedirbant (gervėtiškiai dažnai pasa
ko— nekrutant), neprasigyvenama: „Ir žmogui vis reikia 
krutėc, tada visko turėsi" 8; „Kaip nedirbsi, nieko ir netu
rėsi" 9; „Jei žmogus tinginys, nenori dirbti, jis nieko ne
turi" 10; „Katras nedirba, ir neturi nieko"11; „Nedirbsi — 
neturėsi" 12. Antra, pasakoma, kad tinginys nieko nepa
dirba: „Ultiejuo darbas nesidaro" 13. Trečio tipo paaiškini
muose tik priduriama, kad šioje patarlėje kalbama apie 
tinginius: „Apie tinginį" 14; „Sako apie tinginį" 15; „Kas 
nenori dirbti, tingi, sako" 16.

Kalbant apie tingėjimą, ši patarlė vartojama ir kitų 
tautų. Aiškinamajame rusų patarlių žodyne taip komen
tuojama patarlės „Под лежачий камень вода не течет" 
reikšmė: „Jei nieko nedarysi, reikalas nepajudės, niekas 
nepasikeis. Sakoma tuomet, kai kas būna neveiklus, ne
nori pats savimi pasirūpinti ir pan." 17 Baltarusiško atitik
mens reikšmė aiškinama: „Tinginys pats kaltas dėl savo

6 LTR 4154(11).
7 Toliau dėl patogumo ši patarlė bus vadinama pirmąja, o patarlė 

„Po gulinčiu akmeniu ir vanduo nepateka"—antrąja.
8 LTR 4161(156). 13 LTR 4155(447, 480).
9 LTR 4151(88). 14 LTR 4153(274, 284).
10

11
LTR 4151(20).
LTR 4155(666).

15 LTR 4155(867).
12 LTR 4154(49). 16 LTR 4152(144).
17 Жуков В. П. Словарь русских пословиц и поговорок.— M.- 

С. 349.
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neturto" 18. Leidiniuose, kur tekstai suskirstyti temomis, 
ši patarlė dedama į skyrius apie darbštumą ir tinginiavi
mą: V. Dalis (rusų) —„Rūpestingumas — patirtis" 19; F. Ce- 
lakovskis (slavų tautų) —„Darbas, stropumas — veltėdžia- 
vimas, tinginystė" 20; E. Kuokarė (latvių) —„Be darbo nie
kas iš dangaus nekrinta" 21. Lietuvių tautosakos penkiato- 
myje ji irgi patekusi į skyrių, kuriame surinkti tekstai 
tingėjimo temomis22. Taigi gervėtiškių, apskritai lietuvių 
ir kitų tautų vartosenoje šios patarlės paskirtis ir idėja 
iš esmės vienoda. Jos suvokimo ir vartojimo tradicija 
tarptautinė.

18 Сборник белорусских пословиц / Сост. И. И. Носовичем.— 
СПб., 1874.—С. 130.

19 Пословицы русского народа /Сб. В. Даля.— М., 1957.— С. 488.
20 Celakovsky F. L. Mudroslovi närodu slovanskėho ve pfislovich.— 

Praha, 1949.—S. 156.
21 Latviešu sakämvardi un parunas. Izlase / Šast. E. Kokare.— 

Riga, 1957.—P. 63.
22 Lietuvių tautosaka // Smulkioji tautosaka. Žaidimai ir šokiai.— 

V., 1968.— T. 5.— P. 356.
23 Smulkioji lietuvių tautosaka XVII—XVIII a. Priežodžiai, patar

lės, mįslės / Paruošė J. Lebedys.—V., 1956.—P. 181.
24 LTR 3623(67).
25 LTR 4160(312).
26 Wander K. F. W. Deutsches Sprichwörter-Lexikon... / Hrsg, von 

K. F. W. Wander.— Leipzig. 1880.—Bd. 5.—S. 817.

Visai kitaip įprasmintas samanojančio akmens įvaizdis. 
Sakant „Vietoje gulėdamas ir akmuo apsamanoja“, pa
prastai teigiama, kad pastoviai gyvendamas, nesiblašky- 
damas ir nekaitaliodamas darbo žmogus prasigyvena. Taip 
šios patarlės semantika aiškinama įvairiuose lietuvių pa
tarlių šaltiniuose, kuriuose prie tekstų yra kokių nors pa
stabų. Štai pora prierašų: „Trankydamasis iš vienos vietos 
į kitą niekas nepraturtėją" 23; „Sėslus žmogus greičiau 
prasigyvena negu kilnodamasis" 24. Tą pačią mintį randa
me ir gervėtiškių pastaboje prie vieno iš trijų ekspedici
jose užrašytų variantų: „Ar akmuo, ar žmogus, kad un 
vieno daikto būsi ir dirbsi, tai ir prigysi" 25. Žodis prigyti 
greičiausiai ir čia reiškia prasigyvenimo sąvoką. Matyt, 
ne vien psichologinis nusiteikimas, bet ir ekonominis įsi
tvirtinimas turėta galvoje įrašant pastabą prie vokiško ati
tikmens: „Kaip akmuo, kuris guli, apauga, taip ir žmo
gus, apsipratęs vienoje vietoje, susigyvena su žeme“ 26. 
Kad patarlė vartojama kalbant apie žmogaus gerovę, aiš
kiai pasakyta lenkų patarlių knygoje: „Ši patarlė sako, 
kad, dirbant nuolat vienoje vietoje, kantriai, atkakliai, 
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galima susikurti gerovę, praturtėti"27. Labai išsamiai šią 
mintį aiškina XIX a. čekų rašytojas ir mokslininkas F. Ce- 
lakovskis. „Tai reiškia, kas dažnai kaitalioja gyvenimo 
vietą, tarnybą ir pan., nepraturtėją, o kada kas ilgai vie
noje vietoje išbūva, paprastai prasigyvena" 28. Vienas lat
viškas atitikmuo su nuolat judinamo akmens motyvu taip 
apibūdinamas: „Kas dažnai kaitalioja gyvenamąją vietą, 
duonos (turto) neužgyvens"29. Kiek abstrakčiau ši mintis 
pasakyta prieraše prie slovakiškų atitikmenų: „Svarbiau
sia sėslus gyvenimas" 30.

27 Księga przyslöw, przypowiesci i wyrazen przyslowiowych pols- 
kich / Zebr. i oprac. S. Adalberg.— Warszawa, 1889—1894.— S. 196.

28 Celakovsky F. L. Min. veik.— P. 156,
29 Кокаре Э. Я. Интернациональное и национальное в латыш

ских пословицах и поговорках.— Рига, 1978.— С. 36.
30 Zäturecky A. P. Slovenskė prislovia, porekadlä a ūslovia.— Bra

tislava, 1965.— S. 123.
31 Жуков В. П. Словарь русских пословиц...— С. 249.
32 Milner G. В. Quadripartite Struklures // Proverbium.— 1969.— 

Nr. 14.—S. 383.

Iš visų šių pastabų matome, kad ne vien gervėtiškiai 
ir ne vien lietuviai apsamanojaučio akmens įvaizdį supra
to vienodai. Kiek kitokį jo supratimą galima įžiūrėti tik 
viename kitame komentare. Kai kas šią patarlę sieja ne 
tiek su praturtėjimo, kiek su prisitaikymo idėja ir net 
uždarumu. V. Žukovas, pavyzdžiui, sako: „Žmogus pri
pranta prie vienos vietos, vienodos aplinkos ir nesiekia 
naujų dalykų, paįvairinimo" 31. G. Milneris, angliškus šios 
patarlės variantus susiejęs su pastovaus gyvenimo ir pra
turtėjimo idėja, pateikia ir tokį škotiško atitikmens ko
mentarą: „Netinginiauk, sukis, o tai prarasi veiksmingu
mą" 32. Si pastaba, kaip matome, lyg ir suartina pirmosios 
ir antrosios mus dominančių patarlių reikšmes, tačiau ji, 
kaip ir cituotas V. Žukovo aiškinimas, visų kitų fone at
rodo lyg ir ne visai patikima. Kad ir kaip ten būtų, mums 
aišku, kad patarlė su apsamanojančio akmens įvaizdžiu 
Europoje plačiausiai buvo vartojama proteguojant sėslų 
gyvenimą ir darbą.

Vadinasi, dviejomis labai panašaus meninio įvaizdžio 
saistomomis patarlėmis reiškiamos dvi visai skirtingos 
idėjos. Folkloro stilistikoje, kuriai ypač būdingi pastovūs 
epitetai, palyginimai, metaforos, simboliai, net tipinės for
mulės,— tai gana retas atvejis. Bet įdomu tai, kad, apklau
sos duomenimis, antroji patarlė tirtose Gervėčių apylin
kėse daug populiaresnė už pirmąją. Gulinčio ir vandens 
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nepraleidžiančio akmens įvaizdis čia lyg ir užkirto kelią 
plačiau prigyti gulinčio ir apsamanojančio akmens meta
forai. Peršasi išvada, kad žmonėms, įpratusiems toje pa
čioje situacijoje vaizduojamą realiją (gulintį akmenį) 
įprasminti vienaip, neparanku buvo lygiagrečiai naudotis 
ir kita, gana skirtinga, perkeltine reikšme, nors Euro
poje ir labiau išplitusi. Tad, jei paaiškėtų, kad ir kituose 
nedideliuose arealuose labiau pamėgta tik viena iš šių 
dviejų patarlių, galėtume tartis pastebėję įdomią patarlių 
funkcionavimo aplinkybę.

Iš turimų duomenų neįmanoma tiksliau nustatyti, kaip 
šios dvi patarlės pasiskirsčiusios visoje Baltarusijos teri
torijoje. Didesniuose spausdintuose baltarusių patarlių 
rinkiniuose 33 randame apytikriai po lygiai vienos ir kitos 
variantų, bet nežinome, ar jos vienodai populiarios visa
me krašte, ar turi savo atskirus plotus kaip Gervėčiuose. 
Taip pat yra su latvių34, rusų35 patarlių statistika. O len
kų patarlių leidiniuose 36 yra tik pirmosios patarlės atitik
menų. Peržiūrėtame slovakų patarlių rinkinyje 37 taip pat 
randame tik pirmosios pavyzdžių. Kapitalinis vokiečių pa
tarlių leidinys38 rodo, kad pirmoji patarlė vokiečių kal
boje daug plačiau vartojama už antrąją. Autoriaus per
žiūrėta anglų39, prancūzų40 patarlių literatūra taip pat 
teikia tik pirmosios atitikmenis.

33 Прыказю i прымаую у дзвюх киках / Скл., cict. тек- 
стау, уст. арт. i камент. М. Я. Грынблата.— Мшск, 1976.— T. 1—2; 
Беларуск1я прыказк!, прымаую, фразеалапзмы / Скл. Ф. Ян- 
коускЕ Выд. 2-е, дап.— Мшск, 1962.; Сборник белорусских посло
виц / Сост. И. И. Носович.— СПб., 1874; Federowski М. Lud biato- 
ruski na Rusi litewskiej: Materyaly do etnografji slowianskiej, fcgro- 
madzone w latach 1877—1905.— Warszawa, 1935.— T. 4.

34 Žr.: Latviešu sakämvärdi un parunas. Izlase / Šast. E. Kokare.— 
Riga, 1957.

35 Žr.: Пословицы русского народа / Сб. В. Даля...
36 Žr.: Księga przyslöw...; Nowa księga przystow i wyražen przy- 

slowiowych polskich / W oparciu o dzielo S. Adalberga oprac. Zesp. 
Red. pod kierunkem J. Kzyzanowskiego. Warszawa, 1969—1979.— 
T. 1—3.

37 Žr.: Zätuiecky A. P. Min. veik.
38 Žr.: Wander K. F. W. Min. veik.
39 Žr.: The Oxford Dictionary of English Proverbs / 3 rd Ed. Rev. 

by J. P. Wilson.— Oxford, 1936; Proverbs, Sentences and Proverbial 
Phrases From English Writings Mainly Before 1500 / By B. J. Whiting 
with the Collab, of H. W. Whiting.— Cambridge (Mass.), 1968.

40 Žr.: Le livre des proverbes franęais... / Par M. Le Roux de 
Lincy.— Paris, 1859.— T. 1—2.

Dabartinėje Lietuvos teritorijoje pirmoji patarlė daug 
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populiaresnė už antrąją. Tačiau, norint nustatyti, kaip 
jodvi pasiskirsto mažesnėse etnografinėse zonose, reikėtų 
šį klausimą tirti dar keliose ekspedicijose.

Remiantis minėtais lenkų, slovakų, anglų, prancūzų ir 
iš dalies vokiečių, latvių patarlių rinkiniais, taip pat turi
mais lietuvių duomenimis, galima būtų spėti, kad dauge
lyje Europos kalbų pirmoji patarlė yra sutrukdžiusi įsiga
lėti antrajai. Tačiau su tokia išvada nereikėtų skubėti, nes 
šios, kaip ir kitų patarlių, tarptautinį plitimą galėjo lemti 
ir kiti veiksniai, kurių dėl vietos stokos čia neminėsime.

Ta proga dera pridurti, kad pirmąją patarlę jau turėjo 
senovės romėnai41, kurių kalba ir kultūra daug šimtmečių 
stipriai veikė Europos, ypač germanų ir romanų, tautų 
kultūras. Ji buvo žinoma ir senovės graikams. Kaip teigia 
A. Teiloras, pirmą kartą raštu ją yra užfiksavęs graikas 
Lukianas42. A. Reicak nurodo, kad ši patarlė buvo varto
jama ne tik senovės graikų, bet ir asirų. Ji abejoja, ar iš 
graikų ją bus nusiklausę asirai, ar priešingai — graikai iš 
asirų43. Koks yra antrosios patarlės amžius, nežinome. 
Tai dar laukia tyrimo. Gervėčių ekspedicijose užrašyti 
tekstai bus parankūs sprendžiant šią įdomią problemą.

ROZALIJOS SEMIENES FRAZEOLOGIJOS SAVITUMAS

regina Šliogeryte

Nuo kitų mūsų aplankytų žmonių Knystuškių kaimo 
gyventoja Rozalija Semienė skiriasi ypatingu patarlių ir 
priežodžių pamėgimu. Si moteris širdį išlieja ne dainomis, 
save ramina ne pasakomis, bet pasiguodžia tinkamai pa
rinkta patarle ar priežodžiu.

Gimė ji 1906 m. Knystuškėse. Čia prabėgo ir visas 
gyvenimas. Tėvai Jakavickai nebuvo turtingi, tačiau duo
nos visados užteko, ir nė vienam iš devynių vaikų nerei
kėjo tarnauti. Tėvas mokėjęs skaityti, nors mokyklos ne
buvo lankęs, motina irgi. Pačiai Rozalijai mokytis beveik

41 Arthaber A. Dizionario comparato di proverb! e modi prover
bial!. ..— Milano.— P. 1087.

42 Taylor A. The Proverb.— Cambridge (Mass), 1931.— P. 44.
43 Рейцак А. К. Пословицы международного распространения в 

эстонском и русском языках // Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. Серия 
лингвистическая, т. 10 / Труды по русской и славянской филологии. 
Вып. 200,— 1969,—С. 168—169.
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neteko — tik tris savaites mokyklą telankiusi. Labai anksti 
mirė tėvas, o brolis, likęs šeimininku, išleido ją už nemy
limo. Vyras mėgo išgerti, o išgėręs savo galią rodyti žmo
nai kumščiu.

Vyras, vaikai, darbai ir rūpesčiai — viskas gulė ant 
Rozalijos pečių. Bėgo metai, užaugo du sūnūs ir dvi duk
ros, bet netruko išsklisti po pasaulį, mirė vyras. Visa Ro
zalijos paguoda dabar — mažoji anūkėlė Palmutė. Jos vie
nos pilni ištuštėję namai.

Taip ir praėjo gyvenimas, pagailėjęs šviesesnių dienų, 
bet su kaupu atseikėjęs vargo, sielvarto ir ašarų. Apie 
savo gyvenimą ji mums ėmė kalbėti atsargiai ir ne iš 
karto. Tai gana uždaro būdo moteris. Praeitį liečia labai 
nenoromis, kalba tarsi kažką teisindama, kažkam atleis
dama. Vargus ir nelaimes suvokia kaip būtiną savo gyve
nimo dalį, kaip neišvengiamą dalyką.

R. Šemienei būdingas polinkis į frazės bendrumą. Jos 
kalboje patarlės ir priežodžiai yra taip glaudžiai suaugę su 
kontekstu arba sutapę su esama situacija, net sunku juos 
atskirti. Jai patarlė nėra vien tik išvada ar apibendrini
mas; pats tekstas sukelia naujų minčių, samprotavimų. 
Pavyzdžiui:

„Kam bloga ant žemės, bus bloga ir danguj. E kiti sa
ko, kad bus užmokescis danguj. Кар ti bus, niekas nežino".

„Kiauras medis ilgiau gyvena negu gražus. Кар ne
sveikas, taip skrypuoja, sklypuoja. E кар gražus — ir nė
ra."

„Кар jau bagotas, taip ir protingas. E кар biednas, tai 
jis ir liūdnas, ir kvailas. Su juo ir kalbos nėra nei nieko. 
Кар turtingas — ir gražus, ir protingas."

„Žmogui vis vargas tįsias. Кар pradeda verkc nuo lop
šelio, taip ir verkia visą amžių."

Patarlės taikliai įsipina į R. Semienės kalbą, apibend
rina situaciją, veiksmą, įvykį. Dažniausiai tai būna prie
žodžiai. Antai Rozalija, rūpestingai taisydama anūkėlės 
kepuraitę, sako: „Nusmuko кар Simuko". Koks trumpas 
ir vaizdingas apibūdinimas!

Priežodžiais pateikėja paprastai vertina tokią situaciją, 
kurioje nereikia daugiau pokalbio dalyvių. Pavyzdžiui, 
tvarkydama stalą, Rozalija lyg pati sau ištarė: „Čia tik 
tėvo motinos betrūksta". Taip pasakyti priežodžiai, vaiz
dingi frazeologiniai junginiai, kai kalbos kontekstą atstoja 
pati situacija, klausytojui palieka vaizduotės ir minčių 
laisvę.
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Rozalija visada moka patarles ir priežodžius savaip 
perteikti. Jie ne tik informuoja, bet ir puošia kalbą. Aiš
ku, patarlė ar priežodis labiau patraukia tautosakos užra
šinėtojo dėmesį, o kitam pašnekovui praslysta kaip natū
ralus sakinys, nereikalingas ypatingo reagavimo. Kartais 
priežodis Rozalijai būna tikrai vienintelė bendravimo prie
monė. Taupydama žodį, ji ir svetelį valgyti ragina gražiu 
frazeologizmu: „Valgykit, kad plauše nereiktų".

Patarlėmis R. Šemienė reiškia ir savo pažiūrą į aplin
ką, buitį. Duktė apvilko savo mergytę suknute ir skun
džiasi, kad negraži. O Rozalija paguodžia: „Durnas nepa
žins, o protingas, kad ir pažins, nesakys. Bus gerai".

Iš tikrųjų R. Šemienės patarlės ir priežodžiai didesniu 
originalumu nepasižymi. Daugiausia tai visiems pažįstami 
variantai. Be to, ir didesnę užrašytų tekstų dalį sudaro 
įvairūs frazeologizmai, o ne tikrosios patarlės. Tačiau 
mums labai svarbu, kad, sekdami Rozalijos šneką, daly
vaudami pokalbyje ir atitinkamai jį pakreipdami, galime 
stebėti patarlių ir priežodžių varijavimą, patikslinti jų 
funkcijas ir vartojimo galimybes. R. Šemienės frazeologi
ja literatūros nepaveikta, patarlės ir priežodžiai nėra iš
mokti iš knygų, nes visas jos pasiskaitymas — tai kasdien 
nuplėšiamas kalendoriaus lapelis, retkarčiais perverčiami 
laikraščiai.

Patarlės ir priežodžiai Rozaliją pasiekė per gyvąją kal
bą. Tik labai retai ji gali nurodyti, iš kur girdėtas vienas 
ar kitas pasakymas. Pastebėti tik du tokie atvejai: „Кар 
mūsų kunigas Gylys sakydavo: „Po gavėnios bus ir Vely
kos. Neišbus vis bloga", „Davė gere tik stiklinėm, o aš 
norėjau kibirais, кар Jurkoicis sakydavo".

Atrodo, R. Šemienė žino tikrai nemaža patarlių ir prie
žodžių. Mes užrašėme tik nedidelę jų dalį (apie 200). Mat, 
norint išgirsti daugiau patarlių ir priežodžių, reikia ilgai 
bendrauti su žmogumi. Iš kelių pokalbių galima susidaryti 
tik bendrą vaizdą. Tinkamai pakreipęs pokalbį, beveik 
visada išgirsi laukiamos patarlės variantą arba kitą pana
šios prasmės patarlę ar priežodį. Antai rinkėjas pradeda 
samprotauti, kad žmogus negali būti be bėdų — jei ne to
kia, tai kitokia, kartais ir visos kartu apipuola, nors iš 
namų bėk, o R. Šimienė į tai atsiliepė: „Taip yra gyveni
me, kad viena bėda dar ne bėda. Dvi bėdos, e jau trečia 
ir kaklą suka. Ir mano sūnus pernai pavasarį žuvo..." 
Būna ir taip, kad, norėdamas išgirsti vieną patarlę, išgirsti 
visą jų virtinę. Pavyzdžiui: „Pakilo aukštai, nukrito že
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mai", „Jau ant viršūnės užlipsi, ale nuo viršūnės nukrisi", 
„Užlipo jau ant pačios spurgos besigirdamas", „Pagyrų 
puodas".

Rozalija labai gerai supranta, ko iš jos laukiama, ir 
beveik visada atsako patarle. Įdomu, kad ji pirma pasako 
vieną patarlę ir tuoj prisimena kitas. Pasiteiravus apie 
patarlę „Vilką mini, vilkas čia", pridėjo ir savų: „E кар 
kas užeina nelauktai, tadu sako: „Ne šunes tavi ažvijo?" 
E dar sako: „Tai kiek šunų (vilkų) tavi atvijo? Turbūt visa 
ruja?" Arba, paminėjus patarlę „Kas tepa, tas ir važiuoja", 
Rozalija pasakė ir daugiau: „Ir šuo darmai neloja", „Gie- 
doc darmai gerklė sopa", „E кар prašo padėti svetimam, 
e, sako, ir man rankos neniežti".

Tokių pavyzdžių galima būtų išvardyti labai daug. 
Kartais ne išklausta patarlė, o pats pokalbis primena nau
jus variantus. Tada beveik kiekvieną sakinį galima laikyti 
patarle, priežodžiu, vaizdingu žodžių junginiu. Pavyzdžiui: 
„Iš kito ir žodžio ištraukė negalima. Gaili ir užkalbėc ingi 
žmogų. Su kriūku žodžio neištrauksi". Paskui po kelių sa
kinių mintis tęsiama taip: „Кар bobos susibara, kad pri
manytų, tai nusipirktų žodžių ir dar pridėtų".

O paklausus, kaip sakoma apie žmogų, kuris visada 
sugeba greitai atsikirsti, paaiškino: „Žodžio šiukšlyne ne
ieško".

R. Šemienė gerai jaučia patarlių specifiką, suvokia, 
kuo jos skiriasi nuo paprastų šnekamosios kalbos sakinių. 
Todėl iš jos lengvai galima išgauti norimą patarlę ar 
priežodį.

Su pačiomis patarlėmis R. Šemienė elgiasi gana lais
vai. Paprašyta paaiškinti patarlės prasmę, ji kartais ima ir 
pakeičia vieną kitą žodį. Susidaro naujas variantas: „Pai
ko velnias neima. Jei sunkiai dirba, sako, nedirbk. A, sa
ko, savo vaiko velnias neima".

R. Šemienės pateikiami variantai pasižymi žodžio iš
raiškingumu, nors tai kartais truputį modifikuoja patarlės 
ar priežodžio vaizdą. Pavyzdžiui: „Šunio akys dūmų nebi
jo" (plg- „Geros akys dūmų nebijo"), „Geriau savo krašte 
žebravoc negu kitam uliavoc" (plg. „Geriau savo krašte 
ubagauti negu kitame ponauti"), „Kranklys krankliui akių 
nelasa" (plg. „Varnas varnui akies nekerta").

Patarlės tekstas neretai perdirbamas, nesilaikoma nusi
stovėjusios formos: „Egi juodos rankos — balta duona, e 
кар baltos rankos — juoda duona. Juodos rankos išbals". 
Šitaip patarlės išplečiamos dažniausiai tada, kai būna 
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klauste išklaustos. Pateikėja pasako patarlę ir lyg garsiai 
aiškinasi jos prasmę. Šitaip pasakyta patarlė sukelia Roza
lijai naujų minčių, asocijuojasi su įvairiais gyvenimo įvy
kiais. Ji padeda prisiminti ir dainų. Paminėjusi keletą pa
tarlių apie liūdną ištekėjusios mergelės dalią („Jei geras — 
šoksi, jei blogas — verksi", „Kai uždėjo vėlianą ant galvos, 
vargą mergaitei uždėjo"), R. Semienė prisimena ir dainelę:

Aš pas savo motinėlę 
Kaip rožė žydėjau, 
E pas tavi, bernužėli, 
Kaip rožė nuvytau...

Kalbėdama apie mergelės likimą, R. Semienė vėl pasa
kė patarlę ir ją susiejo su daina: „Atriektos riekės jau 
neprilipdysi. Atriekei — ir jau... Кар merga ištekės, o 
gyvenc negalima, nori sugrįžti par momų atgal. Užtat ir 
daina yra:

Ką, motula, padarei, 
Ką, širdela, padarei? 
Kam išleidai mane jauną 
Už to šelmio bernelio?"

Kaip galima spręsti iš pateiktų pavyzdžių, R. Semienė 
traktuoja patarles labai savotiškai ir įvairiapusiškai. Ilgiau 
bendraudami su ja, atidžiai sekdami jos kalbą, galėtume 
padaryti įdomių išvadų, išaiškinti kai kurias patarlių funk
cionavimo problemas. Ypač reikėtų patyrinėti, kaip patar
lės vartojimo ir perteikimo būdai priklauso nuo žmogaus 
gyvenimo, nuo individualių charakterio bruožų.

GERVĖČIŲ APYLINKES MUZIKANTAI

MINDAUGAS URBAITIS

Nedaug senųjų muzikantų Gervėčių apylinkėse, bet jie 
visi įdomūs ir saviti. Kompleksinės ekspedicijos dalyviai, 
ieškodami senosios kartos instrumentalistų ir instrumentų 
meistrų, sutiko žmonių, jaunystėje mokėjusių griežti, bet 
dabar jau užmiršusių ir daug metų nebeturinčių savo inst
rumentų. Senieji pasakoja, kad anksčiau daug kas grojęs 
armonika, savo darbo cimbolais, bet nė vienų cimbolų 
apylinkėje neaptikta, o armonika griežiančių irgi beveik 
nebeliko. Vis dėlto pavyko rasti keletą įdomių muzikantų, 
mokančių pasidaryti pučiamuosius instrumentus ir jais 
groti, taip pat vieną kitą smuikininką.
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Seniau labai paplitęs instrumentas buvo dūdelė (dū- 
dela). Ji išliko ir iki šių dienų. Tai gerai pažįstamas lumz
delis. Dūdelę pasidaro patys atlikėjai iš medžio — išskap
tuoja vidų, išgręžia skylutes (dažniausiai 6 ar 7) ir atitin
kamai užkemša galus. Tokias dūdeles turi Jokūbas Petri
kas (Girių k.) ir Vitalius Petrikas (Petrikų k.). J. Petriko 
dūdelė, kuria jis mums padūdavo, yra 28 cm ilgio, su 
6 skylutėmis, tarp kurių yra 2 cm tarpai.

Mūsų dienomis dūdelės daromos iš metalinio vamzde
lio ar dviračio pompos (Adolfo Rinkevičiaus iš Gibirdės k. 
ir J. Petriko). Dūduoja dažniausiai šokius, taip pat dainas. 
Polkų padūdavo J. Petrikas, A. Rinkevičius; kadrilį ir 
mazurką— V. Petrikas, A. Rinkevičius; A. Rinkevičius 
padūdavo ir smuiku pagriežė „Mikitą". J. Petrikas pasa
koja, kad kaimo bernai keliese dūduodavę, ūždavę (gro
davę), o mergos šokdavusios — nė armonikų jiems tada 
nereikėję. Dažniausiai šokdavę polkas ir kadrilius.

J. Petrikas (g. 1895 m.) daro ne tik dūdeles, bet ir dū
das (triūbas) *. Nežinia, ar seniau triūbos čia buvo labai 
paplitusios, nes visoj apylinkėj tik jis vienas ir moka jas 
daryti. J. Petrikas triūbas išskaptuoja iš pušies šakos ir 
apipina karnomis ar virvėmis. Jis ieško kreivo medžio, 
kad triūbos būtų riestos. Kiekviena triūba išgaunamas tik 
vienas garsas, skylučių nėra. Triūbų ilgis — 40—50 cm, 
bet daromos ir ilgesnės. Kiaurymės plačiajame gale — 
elipsės formos, jų skersmuo nevienodas: vienos triūbos — 
4,5 ir 7 cm, o kitos — 3 ir 5 cm. Siaurasis galas apvalus, 
su 0,5 cm skersmens skylute. Skirtingų derinimų triūbos 
savo pavadinimų neturi. J. Petrikas pasakoja, kad keliese 
netriūbuodavę. Seniau triūbomis ganydami sušaukdavę 
gyvulius, taip pat jas vartoję medžioklėje. Jo kaimynai 
pasakoja, kad dar prieš porą metų J. Petrikas išeidavęs 
per šienapjūtę į laukus ir kai „užtriūbydavęs", tai net už 
kelių kilometrų būdavę girdėti. Jis taip pat turi pasidaręs 
įdomų švilpuką. Sako, kad su juo gyvulius sušaukdavęs. 
J. Petrikas ne tik meistras muzikantas (anksčiau mokėjo 
ir smuikuoti, pats pasidirbo mandoliną), bet ir puikiai pina 
vyžas, daro šaukštus, ratus.

Nemažai žmonių Gervėčių apylinkėje turi smuikus, bet 
griežti nemoka. Instrumentai jų namuose likę kaip miru
sių tėvų ar giminių atminimas. Kai kurie buvę smuikinin-

1 Apie jų paplitimą Lietuvoje žr.: Paliulis S. Lietuvių liaudies inst
rumentinė muzika.— V., 1959.— P. 23.
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kai savo instrumentų nebeturi ir jau daug metų nebegrie
žia. Tai A. Rinkevičius, V. Petrikas, J. Petrikas ir kt. Pri
siminti ir pagriežti gavęs smuiką sugebėjo tik A. Rinke
vičius. Kiti sakėsi, kad dabar irgi norėtų griežti ir prisi
mintų, jei tik skripką turėtų. Vienintelis smuikininkas, 
kuris turi savo instrumentą ir iki šiol tebegriežia vestuvė
se bei pasilinksminimuose,— Stasys Kaltonas (Rimdžiū
nų k.).

Visų muzikantų repertuaras panašus. Jį sudaro lietu
viški ir slaviški (baltarusiški, lenkiški, rusiški) šokiai ir 
dainos. Visi savamoksliai, visi jaunystėje darę muzikos 
instrumentus, o kai kurie ir dabar retkarčiais tebedaro 
(pvz., J. Petrikas).

V. Petrikas (g. 1891 m.) padūdavo nemaža kūrinėlių. 
Anksčiau jis griežė armonika, smuiku. Smuikuoti pramo
ko būdamas 40 metų, nebegriežia jau 15 metų. Piemeniu 
būdamas, darė dūdeles, išpjaustinėdavo jas įvairiomis gė
lelėmis. Daug metų ganęs, tad ir išmokęs iš piemenų dū
duoti. Dūdelę turi ir dabar, retkarčiais „paūžia".

Jo atlikimo stilius — tipiškas lumzdeliavimo stilius, 
daug melizmų, bet improvizuoti V. Petrikas nelabai įvai
riai tesugeba. Įdomi jo padūduota polka. Visoje polkoje 
išlaikoma doriška dermė. Vienoje vietoje suskambėjęs 
II pažemintas laipsnis laikytinas atsitiktiniu. Polkoje, kaip 
ir kituose V. Petriko padūduotuose kūrinėliuose, aptin
kame būdingą slinktį žemyn iš V dermės laipsnio į I. 
Pirmuosiuose 12 taktų negirdėti pagrindinio dermės laips
nio, ir susidaro įspūdis, kad tai ne doriška dermė nuo 
garso d, o lidiška — nuo f. Vėliau pagrindinis dermės laips
nis įgauna svarbią reikšmę. Būdingos polkai ritminės figū
ros— Jjį ir Jį J (žr. spausdinamą 21 pvz.). V. Pet
riko pateikta baltarusiška „Kanareika" (taip pat doriškos 
dermės) pasižymi ritmiškai ir metriškai pabrėžta doriška 
seksta2.

2 LTR 4230(27); LTRF 1094(4).

A. Rinkevičius (g. 1894 m., Papiškių k.) smuiku nebe
griežia jau 10 metų. Anksčiau vaikščiojo po vestuves su 
smuiku, cimbolais, dūdele. Jo repertuaras gausus ir įvai
rus, pats muzikantas yra geras pasakotojas, paprašytas ir 
padainuoja. Iš visų pagriežtų kūrinėlių išsiskiria dvi pol
kos. Abi jos mažorinės, ritmika įvairi, gana daug melizmų, 
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dvigubų natų. Pirmojoje iš jų yra įdomus šuolis didžio
sios septimos intervalu aukštyn iš I dermės laipsnio į VII 
(žr. 22 pvz.). Antrojoje keletą kartų pasirodęs 3/4 metro 
taktas laikytinas atsitiktiniu, nes yra analogiškų vietų, 
kur su ta pačia melodika, bet retesne ritmika, išlaikomas 
2/4 metras (be abejo, svarbu ir tai, kad A. Rinkevičius 
10 metų negrojo ir čia pat, gavęs smuiką, bandė prisi
minti) 3.

3 Žr.: LTR 4230(29); LTRF 1094(24).
4 2r.: LTR 4230(30); LTRF 1094(23).

Stasys Kaltonas (g. 1917 m.) priklauso kiek jaunesnei 
muzikantų kartai. Smuiku išmoko griežti pats, būdamas 
14 metų. 1936—1937 m. darė balalaikas, mandolinas. Eks
pedicijos metu griežė kapeloje, kurioje, be smuiko, dar 
yra bajanas ir būgnas. Vienas nesmuikuoja, bet paprašy
tas keletą kūrinėlių pagriežė.

Gana įdomi viena jo polka. Jai būdinga ritminė figūra

J~J , kuri pirmoje dalyje beveik nuolat kartojasi.
Polkoje aiškiai jaučiamos T, S ir D funkcijos, ir drauge 
įdomiai suskamba miksolidiškoji dermė (VII laipsnis na
tūralus, VII — pažemintas, jie tolygiai išlaikomi visoje 
polkoje). S. Kaltonas mažai naudoja legato, dvigubų natų; 
užtat dažnas ryškus detašė, kurio reikia, kad smuikas 
būtų girdėti kapeloje4.

Įdomi ir J. Petriko padūduota baltarusių giesmė ,,Bed- 
naja". Jos pagrindą sudaro vienas motyvas, kuris įvairiai 
varijuojamas. Ritmika improvizacinė, todėl metras prak
tiškai nenustatomas (žr. 20 pvz.).

Iš Gervėčių apylinkės muzikantų užrašyti kūrinėliai 
įvairūs stilistiniu ir derminiu požiūriu, įvairi ir jų meninė 
vertė. Padūduotieji turi bendrų bruožų — improvizacišku- 
mą, melizmais išpuoštą melodiką; pagriežti smuiku, jie 
įgauna vienam ar kitam muzikantui būdingų bruožų — 
čia svarbu interpretacijos būdas, pareinantis nuo atlikėjo 
individualybės, jo fantazijos.
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TAUTOSAKOS KURINIAI

DAINOS

1. AŽMIGO SAKALĖLIS BIRŽYNI

Ažmigo sakalėlis biržyni, 
Atskrido gegužėlė budincie:

— Oi, kelkis, sakalėli, nemiegokie, 
Oi, kelkis, sakalėli, nemiegokie.
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Atskrenda trys pulkeliai vanagėlių, 
Atskrenda trys pulkeliai vanagėlių.

Atskrenda trys pulkeliai vanagėlių, 
Anys tavi sudraskys.

2. SKRIDO VANAGĖLIS, LELIMO

3. AUKŠTI LUNGAI, BALTI SUOLAI

Skrido vanagėlis, 
Lelimo,

— Katarų pasgausi, 
Lelimo?

Per dzidelį kiemų, 
Lelimo.

— Pačių gražutį, 
Lelimo.

Išsivedė vedė, 
Lelimo,

Knapc ir pasgavo, 
Lelimo,

Pulkų vištelių, 
Lelimo.

Pačių gražutį, 
Lelimo,

Pačių zylutį, 
Lelimo.

J*: 204
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Aukšti lungai, 
Balti suolai, 
Oi kalėdos kalėdėlės.

An tų suolalių 
Pilna mergelių, 
Oi kalėdos kalėdėlės.

Visos mergelės 
Su vainikėliais, 
Oi kalėdos kalėdėlės.

Tik viena Onytė 
Be vainikėlio, 
Oi kalėdos kalėdėlės.

Aisim nuveisim 
Rūtų darželin, 
Oi kalėdos kalėdėlės.

Priraškysim 
Žalių rūtelių, 
Oi kalėdos kalėdėlės.

Ir nupinsim 
Jai vainikėlį, 
Oi kalėdos kalėdėlės.

Ir pasodinsim 
Gali stalalio, 
Oi kalėdos kalėdėlės.

Gali stalalio, 
Krašti suolalio, 
Oi kalėdos kalėdėlės.

Aukšti lungeliai, 
Balti suolaliai, 
Oi kalėdos kalėdėlės.

An tų suolalių 
Pilna bernelių, 
Oi kalėdos kalėdėlės.

Visi berneliai 
Su kepurėlėm, 
Oi kalėdos kalėdėlės.
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Tik vienas Stasiukas 
Be kepurėlės, 
Oi kalėdos kalėdėtės.

Aisim nuveisim 
Naujon kromelėn, 
Oi kalėdos kalėdėlės.

Ir nupirksim 
Jam kepurėlį, 
Oi kalėdos kalėdėlės.

Ir uždėsim 
Jam an galvelės, 
Oi kalėdos kalėdėlės.

Ir pasodinsim 
Gali stalalio, 
Oi kalėdos kalėdėlės.

Gali stalalio, 
Krašti suolalio, 
Oi kalėdos kalėdėlės.

4. TO TO, STOVE OŽELIS

To to, stove oželis 
Un ciltėlio, 
To to to.

To to, ir unsižiūrė 
Žalių žolalį, 
To to to.

— To to, mano akelės 
Кар zerkolėliai, 
To to to.

To to, mano ausatės 
Кар žirklalės, 
To to to.
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To to, mano barzdelė 
Кар pušinėlė, 
То to to.

To to, mano vuodegėlė 
Кар šluotelė, 
To to to.

To to, ūlyčial šluocie, 
Bobom sėdėcie, 
To to to.

To to, bobom sėdėcie, 
Vaikeliam bovycis, 
To to to.

5. OI, VIDUJ LAUKO SIENELE

Oi, viduj lauko sienelė, 
Itoj sienelėj mergelė

Baltus linelius šukavo, 
Rusvų kasalį ašpynė.

Dai ir atjojo neliūbas, 
Dai ir atjojo senasiai.

— Atidarykie, mergelė, 
Atidarykie, jaunoji.

— Netidarysiu, neliūbe, 
Neatidarysiu, senasiai.

— Aš apjosiu aplink šienelį, 
Dai ir numinsiu rūtelį,

Dai ir numinsiu rūtelį, 
Dai ir nulaušiu roželį.

Dai ir užgirdo motina 
Savo dukrelį gailiunčių,

Savo dukrelį gailiunčių, 
Кар ryto rasų kritunčių.

— Neverk, dukrela, gailiunčiai 
Tu ir až rūtų žalesnė.

Tu ir až rūtų žalesnė, 
Ir až rožį raudonesnė.
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6. OI TU JURGI BAJORĖLI

— Oi tu Jurgi bajorėli, 
Kam tu neši pavorėlį?

Ganytie skatelius, 
Skyrinti bernelius.

— Aš nešu pavorėlį 
Ganytie skatelius.

Aš obuolėlį nešiau, 
Berneliuo svaidiau.

Aš obuolėlį svaidyt — 
Anas obuolėlį gaudyt.

7. JURGI, TĖVAS SAUKIA

Jurgi, tėvas šaukia, —Jurgi, paduok raktus, 
Jurgi, tėvas šaukia: Jurgi, paduok raktus
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Žemelį atrakintie, 
Kad žolalė ušaugtų.

Jurgi, paduok raktus, 
Jurgi, paduok raktus

Žemelį atrakintie, 
Kad lietulis palytų,

Kad lietulis palytų,
Kad rašale iškristų,

Kad rašale iškristų,
Kad rugeliai ušaugtų,

Kad rugeliai ušaugtų, 
Kad duonelės mum būtų.

8. JURJA BAJORĖLI
л ?=ii6

\h.J J1 J j).Į
Jur-ja ba-jo - rė_ Ii, pa-duok kruo-pų pa-vo - rė-l|

vai-ku-äam pe - nė - tie, pe - nė - tie. 
ma-žu-člam pe-ru - čiam, 
pie - ne-lj, ko-šy-tl

Jurja bajorėli, 
Paduok kruopų pavorėlį 
Vaikučiam penėtie, 
Mažučiam, geručiam 
Pienelį, košytį 
Penėtie.

9. OI, AUGO AUGO

Oi, augo augo 
Da dvi vyšnelės, 
Oi lylia lylia, 
Da dvi vyšnelės.

Oi, kaip augo 
Da dvi mergelės, 
Oi lylia lylia, 
Da dvi mergelės.
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Katara augo 
Da prie kelalio, 
Oi lylia lylia, 
Da prie kelalio,

Jos galvelė 
Sušukuota, 
Oi lylia lylia, 
Jos sušukuota,

Jos šaknelės 
Apvažinėtos, 
Oi lylia lylia, 
Apvažinėtos,

Jos suknelė 
Su kvalbonėliais, 
Oi lylia lylia, 
Su kvalbonėliais,

Jos lapeliai 
Apbraukyta, 
Oi lylia lylia, 
Apbraukyta.

Jos kojelės 
Apauta tuflaliais, 
Oi lylia lylia, 
Apauta tuflaliais.

Katara augo 
Soni kelalio, 
Oi lylia lylia, 
Soni kelalio,
Jos šaknelės 
Nesuvažinėtos, 
Oi lylia lylia, 
Nesuvažinėtos,

Katara augo 
Da be momulės, 
Oi lylia lylia, 
Da be momulės,
Jos galvelė 
Nesušukuota, 
Oi lylia lylia, 
Nesušukuota,

Jos lapeliai 
Nenubraukyta, 
Oi lylia lylia, 
Nenubraukyta.

Jos suknelė, 
Su brizgulėliais, 
Oi lylia lylia, 
Su brizgulėliais,

Katara augo 
Da su momuli, 
Oi lylia lylia, 
Da su momuli,

Jos kojelės 
Apauta vyželiais, 
Oi lylia lylia, 
Apauta vyželiais.

10. TAI ATSKRENDA SAKALĖLIS
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Tai atskrenda sakalėlis, 
Tai atskrenda vanagėlis 
Žalian vyšnių sodelin. (2)

Tai ateina ma močiutė, 
Tai ateina tikro ma 
Prašyt pas man rūtelių. (2)

Ma rūtelės nedygo, 
Lelijėlės nežydo, 
Šalavijus be lapų. (2)

* Tai ateina ma tėvelis, 
Tai ateina tikras ma 
Prašyt pas man rūtelių. (2) 

Ma rūtelės nedygo, 
Lelijėlės nežydo, 
Šalavijus be lapų. (2)

Tai ateina ma brolalis, 
Tai ateina tikras ma 
Prašyt pas man rūtelių. (2)

Ma rūtelės nedygo, 
Lelijėlės nežydo, 
Šalavijus be lapų. (2)

Tai ateina ma seselė, 
Tai ateina jaunoji 
Prašyt pas man rūtelių. (2)

Ma rūtelės išdygo, 
Lelijėlės sužydo, 
Šalavijus su lapais. (2)

11. VEDA ONUTĮ CIKRI BROLALIAI

Veda Onutį cikri brolaliai. (2)
Neša Onutė žalias rūtelas.(2)

Padėk rūtelas vidun stalalio, (2)
O pati sėskis ažu stalalio. (2)

Prašai, Onute, jaunas mergelas, (2)
Kad neunpintų vargios rūtelės, (2)

Kad tu nevargtum viso viekelio, (2)
Kad tu išvargtum šį vakarėlį, (2) 

Sį vakarėlį až tėvo stalo. (2)
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12. TU BERŽELI ŽALI AŠIAI

Tu berželi žaliasiai, (2)
Kam nulenkei šakelas? (2)

Gal kad lietulio nėra? (2)
Paprašysim Dievulio, (2)

Kad lietulis palytų, (2)
Kad šakelės pakiltų. (2)

Tu Maryte jaunoji, (2)
Kam nulenkei galvelį? (2)

Gal kad tėvelio nėra? (2)
Parašykie laiškelį (2)

Ir nusiųskie tėveliuo. (2)

Paprašykie tėvelio, (2)
Ne un ilgo laikelio, (2)

Bet an šio vakarėlio, (2)
An rūtų vainikėlio. (2)

Gal nemoki prašyti, (2)
Gal nemeilūs žodeliai, (2)

Negailios ašarėlės. (2)
Neprikėlei tėvelio, (2)

Tolimajam šonely, (2)
Aukštajam! kalnely, (2)

Naujajami grabely. (2)

13. ANKSTI RYTO RYTELIO

Anksti ryto rytelio 
Kriuglai saulalė teka.

Kriuglai saulalė teka, 
Gailiai mergelė verkia,

Po dvareliu vaikščiodama, 
Rankelas laužydama,

Rankelas laužydama, 
Tėvelio prašydama:

— Tėveli ma cikrasiai, 
Nerenk man dzidelių draugų,

Nerenk man dzidelių draugų, 
Gana man trijų šimtų.

Pirmasiai dai šimtelis 
Padės man stalan sėstis.

Antrasiai dai šimtelis 
Padės man slinksčio žungyt.

Trečiasiai dai šimtelis 
Padės man šliūban stocis.
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14. DOVANOKIT, SVOTAI

j ij>>/
Do_va-no-kit, <vo - (ai. ;o-\a_no_ ki _ t do-va-no - kit

Dovanokit, svotai, 
Dovanokit dovanokit.

Aukso sidabro 
Negailėkit negailėkit,

Kad mūsų Liliutė 
Ponavotų ponavotų,

Visus dvarus 
Užimdytų užimdytų.

Dovanojo svotai, 
Dovanojo dovanojo.

Labai nedaug 
Sudovanojo sudovanojo,

15. DAI SVOTAI, JUS

Dai svotai, jūs 
Mum dajėdėt, 
Dai dajėdėt.

Svotai arielkų 
Dai pagėrę, 
Dai pagėrę.

Arkliai šaudus 
Dai pa j ėdė, 
Dai pa j ėdė.

Svočios pyragus 
Dai pavalgė, 
Dai pavalgė.
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16. KELKIS, BROLALI

-Kel-kis, bro-Ia-li, kel - kis, tik-ra-slai, Jau ta pul-kc-lis

vai - ne - Tėn rtio-Sias.

— Kelkis, broleli, 
Kelkis, tikrasiai, 
Jau ta pulkelis 
Vainelėn ruošias. (2X2)

— Tegu sau ruošias
Ir sveiki joja, 
Aš juos pavysiu 
Pusiau kelalio. (2X2)

Išjoj brolalis
Viduj naktelės 
Ir juos pavijo 
Pusiau kelalio. (2X2)

Išaj sasalė 
Anksti rytelio, 
Išaj sasalė 
Anksti rytelio. (2X2)

Randa ana tį 
Šitų laiškelį. 
Ėmė kalbėti 
Šitas laiškelis: (2X2)

— Davė mundierių, 
Aštrų šoblalį, 
Jau man raiks numirt 
Ciužan šonely. (2X2)

— Siųske, brolali, 
Dažnai laiškelius, 
Laiške, brolali, 
Žalian sodely. (2X2)

— Nemirk, brolali, 
Čiužan šonely, 
Numirk, brolali, 
Ant ma rankelių. (2X2)

Tavo kapelį 
Aš aprėdysiu, 
Žaliom rūtelėm 
Aš apsodinsiu. (2X2)
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17. KAIP aS mažas nedidelis buvau

Kaip aš mažas nedidelis buvau, 
Kaip aš mažas nedidelis buvau,

Nemokėjau pro Pučionis vaikščiot, 
Nemokėjau pro Pučionis vaikščiot.

Kai nuėjau aš karaliui slūžyt, 
Išsimokiau pro Pučionis vaikščiot.

Pirmam pulki tėvas ir motina, 
Pirmam pulki tėvas ir motina,

Antram pulki apicieriai ėjo. 
Antram pulki apicieriai ėjo,

Trečiam pulki mes visi brolaliai, 
Trečiam pulki mes visi brolaliai.
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18. A LIŪLĮ LIULI LIŪLĮ

A liuli liuli liuli, 
Ma Joniukas guli.

Atskrido gaideliai 
Jonelio budinti.

Liuli liuli liuli, 
Ma Joniukas guli.

— Akis akis, gaideli, 
Jau tu nori draskyti.

— Akiš akis, gaideli, 
Nepabudinkie Jonelio.

Ma Joniukas miega, 
Ma Joniukas guli.

19. KAČIUTĖ LADUTĖ

15 a ~ ruo - dė -r Jfo fca-tj -nė-lls. smuksc i pa-ga - vo*

Kačiutė ladutė 
Pypulį lakė, 
Košiutį vedė. 
Smukt papečėlėn, 
Iš papečėiės
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Paklėtėlėn, 
Iš paklėtėiės 
Aruodėlin, 
Iš aruodėlio 
Katinėlis smuksc i pagavo.

INSTRUMENTINĖ MUZIKA

20. GIESMĖ (DŪDELE)
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21. POLKA (DUDELE)
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PAAIŠKINIMAI

1970 m. ekspedicijų metu Gervėčiuose buvo užrašyta apie 6000 
lietuvių tautosakos kūrinių, kurie perduoti saugoti Lietuvių kalbos Ir 
literatūros instituto (LTR) bei Konservatorijos (KTR) tautosakos rank
raštynams. Siame leidinyje skelbiamos tik būdingesnės Gervėčių dainos 
ir instrumentinė muzika. Dėl vietos stokos neįmanoma pateikti visų 
tautosakos žanrų pavyzdžių. Skelbiamų dainų tekstus spaudai parengė 
Danutė Krištopaitė, melodijas — Laima Burkšaitienė. Teks
tus redagavo Aldona Jonaitytė. Tekstai pateikiami tarmiškai, lite
ratūrinės kalbos rašmenimis. Papildomai vartojamas tik kietasis 1 (i) 
prieš ė ir iš ę kilusį tarminį į. Tarmės nenuoseklumai, labai dažnai 
atsiradę dėl literatūrinės kalbos įtakos, paliekami. Suvienodinamas tik 
gervėtiškių labai nelygiai (vienų geriau, kitų visai prastai) išlaikomas 
žodžio galo balsių ilgumas: čia jie visur žymimi ilgaisiais. Be to, pa
prastai žymima priebalsių asimiliacija.

Visa tautosaka užrašyta Astravo rajone, Gervėčių apylinkėje, tad 
paaiškinimuose nurodomas tik kaimas.

DAINOS

1. Ažmigo sakalėlis biržyn i.— Užrašyta Petrikų k. iš Ju
lės Petrikienės, 61 m. Į magnetofono juostą įrašė A. Lapinskas ir 
A. Barkauskaitė 1970.VIII.3. Tekstą iššifravo D. Krištopaitė, melodiją — 
L. Burkšaitienė. KTR 125(125).

Dainininkės pastaba: „Gieda pavasarį".
2. Skrido vanagėlis, lelimo.— Užrašyta Knystuškių k. iš 

Izabelės Katkauskaitės, 68 m. Į magn. juostą įrašė L. Burkšaitienė Ir 
2. Ramoškaitė 1970.VIII.3. Tekstą iššifravo D. Krištopaitė, melodiją — 
A. Lapinskas. KF 5778(9).

3. Aukšti lungai, balti suolą i.— Užrašyta Galčiūnų k. 
iš Marijos Petravičienės, 65 m. Į magn. juostą įrašė 1970CVI ir tekstą 
iššifravo B. Kerbelytė, melodiją — D. Kuzinienė. LTR 4160(199), 
LTRF 937(4).

4. To to, stove oželi s.— Užrašyta Girių k. iš Emilijos Kar- 
mazienės, 65 m. Į magn. juostą įrašė S. Bakaitė ir V. Gulbinaitė 
1970.VII.19. Tekstą iššifravo S. Bakaitė, melodiją — D. Kuzinienė. 
LTR 4157(197), LTRF 1018(10).

Dainininkės pastaba: „Dainuodavo gavėnioj vaikams <.. .> Dai
nuodavo moterys. Negarsiai".

5. Oi, viduj lauko sienei ė.— Užrašyta Rimdžiūnų k. Iš 
Onos Siečinskienės, 47 m. Į magn. juostą įrašė K. Kuzmaitė, R. Katinas 
ir T. Šumskas 1970.X.25. Tekstą iššifravo D. Krištopaitė, melodiją — 
L. Burkšaitienė. KTR 126(104), KF 5888(32).
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6. Oi tu Jurgi bajorė! i.— Užrašyta Girių k. iš Marijos Luk
šienės, 73 m. Į magn. juostą įrašė S. Bakaitė ir V. Gulbinaitė 1970.VI.2. 
Tekstą iššifravo V. Gulbinaitė, melodiją — L. Burkšaitienė. LTR 4157(100), 
LTRF 1017(22).

Dainininkės pastaba: „Кар skatus laukan varo an Jurgio rasos, 
tadu berniukai ir mergaitės gieda. Labai seniai itų išmokau, кар mer
gaitė buvau".

7. Jurgi, tėvas šauki a.— Užrašyta Rimdžiūnų k. iš Emilijos 
Trepšienės, 70 m. Į magn. juostą įrašė 1970.Х.31 ir tekstą iššifravo 
D. Krištopaitė, melodiją —L. Burkšaitienė. KTR 126(65).

Dainininkės pastaba: „It gieda per Jurgį, кар vaikščioja pė ru
gius. Išmokau Petrikuose, da bobutė giedojo".

8. Jurja bajorė! i.— Užrašyta Petrikų k. iš Natalės Gražulie- 
nės, 75 m. Į magn. juostą įrašė E. Dagytė ir D. Krištopaitė 1970.VIII.5. 
Tekstą iššifravo D. Krištopaitė, melodiją — 2. Ramoškaitė. KF 5784(3a).

Dainininkės pastaba: „Vaikams mažučiams per Jurgį giedojom".
9. Oi, augo augo.— Užrašyta Girių k. iš Albinos Buckienės, 

43 m. Į magn. juostą įrašė S. Bakaitė ir V. Gulbinaitė 1970.VII.7. Tekstą 
iššifravo V. Gulbinaitė, melodiją — L. Burkšaitienė. LTR 4157(265), 
LTRF 1033(9).

10. Tai atskrenda sakalėli s.— Užrašyta Galčiūnų k. iš 
Adelės Kulienės, 53 m. Į magn. juostą įrašė 1970.VI ir tekstą iššifravo 
B. Kerbelytė, melodiją—L. Burkšaitienė. LTR 4160(13), LTRF 939(31).

11. Veda Onutį cikri brolalia i.— Užrašyta Rimdžiūnų k. 
iš Emilijos Trepšienės, 70 m. Į magn. juostą įrašė A. Venckus, O. Kiau- 
šaitė ir J. Osis 1970.X.25. Tekstą iššifravo D. Krištopaitė, melodiją — 
A. Venckus. KTR 126(67).

12. Tu berželi žaliasa i.— Užrašyta Girių k. iš Liudvikos 
Kuckienės, 62 m., Stasės Kuckienės, 65 m., Genės Lukšienės, 50 m., ir 
Emilijos Ravaitienės, 57 m. Į magn. juostą įrašė 1970.VI.7 ir tekstą iššif
ravo S. Bakaitė, melodiją — L. Burkšaitienė. LTR 4157(150), LTRF 1025(6).

Dainininkės pastaba: „Padainuodavo merginos, pinančios vainiką 
šeštadienio vakarą prieš vestuves, jei jaunoji buvo sirata".

13. Anksti ryto rytelio.— Užrašyta Rimdžiūnų k. iš Onos 
Siečinskienės, 47 m., Leokadijos Leigienės, 42 m., ir Antaninos Alek
naitės, 68 m. Į magn. juostą įrašė K. Kuzmaitė, R. Katinas ir T. Šumskas 
1970.X.25. Tekstą iššifravo D. Krištopaitė, melodiją — L. Burkšaitienė. 
KTR 126(105).

14. Dovanokit, svotai.— Užrašyta Girių k. iš Liudvikos Kuc
kienės, 62 m. Į magn. juostą įrašė D. Augaitytė ir V. Abarius 1970.VIII.4. 
Tekstą iššifravo D. Krištopaitė, melodiją — L. Burkšaitienė. KTR 125(16), 
KF 5796(34).

Užrašinėtojų pastaba: „Pasak dainininkės, V ir VI posmas dainuo
jamas svotams įteikus dovanas".

15. Dai svotai, j ū s.— Užrašyta Rimdžiūnų k. iš Emilijos Trep
šienės, 70 m. Į magn. juostą įrašė V. Daujotytė ir R. Karpauskaitė 
1970.VI.1—14. Tekstą iššifravo R. Karpauskaitė, melodiją — L. Burkšai
tienė. LTR 4159(151), LTRF 1015(11).

16. Kelkis, brolali.— Užrašyta Girių k. iš Stasės Kuckienės, 
65 m. Į magn. juostą įrašė 1970.VIII.29 ir tekstą iššifravo D. Krištopaitė, 
melodiją —2. Ramoškaitė. KF 5793(8).

17. Kaip aš mažas nedidelis būva u.— Užrašyta Rimdžiū
nų k. iš Emilijos Trepšienės, 70 m. Į magn. juostą įrašė V. Daujotytė 
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ir R. Karpauskaitė 1970.VI.1—14. Tekstą iššifravo R. Karpauskaitė, me
lodiją—L. Burkšaitienė. LTR 4159(141), LTRF 1006(13).

18. A liuli liuli liul i.— Užrašyta Girių k. iš Marijos Lukšie
nės, 73 m. Į magn. juostą įrašė S. Bakaitė ir V. Gulbinaitė 1970..X.22. 
Tekstą iššifravo S. Bakaitė, melodiją — L. Burkšaitienė. LTR 4157(106), 
LTRF 1020(5).

19. Kačiutė ladut ė.— Užrašyta Knystuškių k. iš Marės Mar
cinkevičienės, 73 m. Į magn. juostą įrašė L. Burkšaitienė ir Ž. Ramoš
kaitė 1970.VIII.3. Tekstą iššifravo D. Krištopaitė, melodiją — A. Lapins
kas. KF 5778(16).

INSTRUMENTINĖ MUZIKA

20. Giesmė (dūdele).— Užrašyta Girių k. iš Jokūbo Petriko, 
75 m. Į magn. juostą įrašė M. Urbaitis ir E. Vyčinas 1970.VIII.7, iššif
ravo M. Urbaitis. LTR 4230(25), LTRF 1094(1).

Pateikėjo pastaba: „Kai kas miršta, tai gieda..."
21. Polka (dūdele).— Užrašyta Petrikų k. iš Vitaliaus Petriko, 

79 gn. Į magn. juostą įrašė M. Urbaitis ir E. Vyčinas 1970.VIII.7. Iššif
ravo M. Urbaitis. LTR 4230(26), LTRF 1094(3).

22. Polka (smuiku).— Užrašyta Gebirdos k. iš Adolfo Rinkevi
čiaus, 76 m. Į magn. juostą įrašė M. Urbaitis ir E. Vyčinas 1970.VIII.7, 
iššifravo M. Urbaitis. LTR 4230(28), LTRF 1094(23).

SANTRUMPOS
АИИЭФ — Baltarusijos TSR MA Menotyros, etnografijos ir folkloro 

instituto archyvas
CVA — Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas
CVIA — Lietuvos TSR centrinis valstybinis istorijos archyvas
KF —Lietuvos TSR valstybinės konservatorijos fonoteka
KTR — Lietuvos TSR valstybinės konservatorijos Tautosakos rank

raštynas
LMD — Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rankraščiai, esantys

Lietuvos TSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros institute
LTR — Lietuvos TSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto 

Lietuvių tautosakos rankraštynas
LTRF — Lietuvos TSR MA Lietuvių kalbos Ir literatūros Instituto 

Lietuvių tautosakos rankraštyno fonoteka
ММКБ —Молчанова Л. А. Материальная культура белоруссов.— 

Минск, 19*618.
SA — Senieji aktai
VUB RS — Vilniaus V. Kapsuko universiteto Mokslinės bibliotekos 

Rankraščių skyrius
ЦГАЛИ —Baltarusijos TSR centrinis valstybinis literatūros ir istorijos 

archyvas

ar. — arimas dr. — dirva
b. — bala dv. — dvaras
brus. — baltarusiškai ež. — ežeras
buv. — buvęs, buvusi gn. — ganykla
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gr. — griovys pv. — pieva
к. — kaimas r. — rajonas
kl. — kelias rst. — raistas
kin. — kalnas rus. — rusiškai
кг. — krūmai sen. — seniau, senas
1. — laukas slav. — slaviškai
lenk. — lenkiškai t. — tarmiškai
mstl. — miestelis up. — upė, upelis
mš. — miškas vis. — valsčius
nj. 
pik.

— naujas 
— pelkė

vnk. — vienkiemis



NUOTRAUKŲ SĄRASAS

GAMTA

1. Ašmenos upės tvenkinys. R. Kunsko nuotr.
2. Ašmenos upė aukščiau Degionių. R. Kunsko nuotr.
3. Aluošios upės klonis prie Jokintonių. R. Kunsko nuotr.
4. Ties Rimdžiūnais. C. Kudabos nuotr.
5. Rugių gubos Gėliūnų к. V. Miliaus nuotr.
6. Ties Mockomis. D. Šemetulskio nuotr.
7. Radžiūnų laukai žemutinės ledyno vandenų tvankos vietoje. R. Kuns

ko nuotr.
8. Ašmena ties Sniegionimis. R. Kunsko nuotr.
9. Aluošia žiemą. C. Kudabos nuotr.

10. Jokintonių laukai. R. Kunsko nuotr.
11. Beržai prie kelio į Girias. C. Kudabos nuotr.
12. Gėlės. J. Cesnavičiaus nuotr.
13. Vakarinio kalvyno pakraštys ir ledyno vandenų klonis. R. Kunsko 

nuotr.
14. Pargena bandą (Mockos). D. Šemetulskio nuotr.
15. Ledyninės tvankos terasa ties Sniegionimis. R. Kunsko nuotr.
16. Rudasis ežeras. R. Kunsko nuotr.
17. Sodybos prie Ašmenos tvenkinio aukščiau Sniegionių. R. Kunsko 

nuotr.
18. Ašmenos pakrantės (Girios). D. Šemetulskio nuotr.

GERVĖČIAI

19. Senasis vandens malūnas. J. Kudirkos nuotr.
20. Gervėčių gatvė. C. Kudabos nuotr.
21. Gervėčių vidurinė mokykla. D. Šemetulskio nuotr.
22. Vidurdienis Gervėčiuose. A. Juškos nuotr.

KAIMO ARCHITEKTŪRA

23. Martyno Bukelio sodybos vartai Mockose. D. Šemetulskio nuotr.
24. Juozo Sukelto sodyba Knystuškėse. L. Saukos nuotr.
25. Juozo Ramio pirkios gonkos Mockose. D. Šemetulskio nuotr.
26. Pranės Svirnelienės pirkios frontonas Mockų k. D. Šemetulskio nuotr.
27. Pirkios frontonas Rimdžiūnų k. N. Vėliaus nuotr.
28. Kazės Maziukienės klėtelė Petrikuose. J. Cesnavičiaus nuotr.
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29. Būdingas Gervėčių apylinkių sodybos kampelis. J. Cesnavičiaus 
nuotr.

30. Rimdžiūnai. D. Semetulskio nuotr.
31. Miciūnų kaimo svirnai. J. Kudirkos nuotr.
32. Girių kaime. J. Cesnavičiaus nuotr.
33. Rimdžiūnų gatvė. J. Kudirkos nuotr.
34. Rimdžiūnai žiemą. C. Kudabos nuotr.
35. Jono Petrikos sodyba Pelegrindoje. D. Semetulskio nuotr.
36. Jono Sukelio sodyba Knystuškėse. J. Cesnavičiaus nuotr.
37. Pelegrinda. D. Semetulskio nuotr.
38. Motiejaus Grigaravičiaus kiemas Pelegrindoje. D. Semetulskio nuotr.
39. Girių devynmetė mokykla. D. Semetulskio nuotr.
40. Buvusi Galčiūnų mokykla. D. Semetulskio nuotr.

BITININKYSTĖ

41. P. Rudzinsko bitynas Mockose. J. Petrulio nuotr.
42 ir 43. Kelminiai aviliai P. Rudzinsko sodyboje (Mockų k>). J. Pet

rulio nuotr.

DARBAI

44. Vantas riša (tautosakos pateikėjas Jonas Sukelis iš Knystuškių). 
L. Saukos nuotr.

45. Linus bruka (dainininkė Julė Sisienė iš Miciūnų). N. Vėliaus nuotr.
46. Dirba (Girių k. gyventojai Julius Ravaitis ir Jadvyga Ravaitienė). 

J. Kudirkos nuotr.
47. Siuva skrybėlę (Boleslovas Petrikas iš Milcėjų). D. Semetulskio 

nuotr.
48. Stasės Matulaitienės austa lovatiesė (Miciūnų k.). D. Šilainytės 

nuotr.
49. Stasio Pacaičio piesta, padirbta 1862 m. (Rimdžiūnai). D. Semetuls

kio nuotr.

IS KULTŪROS ISTORIJOS

50. Pelegrindos merginos sodžiaus meno parodoje buržuazinės Lenkijos 
okupacijos metais. Iš L. Savickienės fotoalbumo.

51. Gervėčių vidurinės mokyklos mokiniai 1957 m. ekskursijoje po Vil
nių. V. Miliaus nuotr.

52. Pelegrindos gyventojas Simas Augulis. Iš J. Karmazienės fotoal
bumo.

53. Miciūnų skaityklos, veikusios lenkų okupacijos metais, vedėjas An
tanas Bubulis. Iš V. Jankevičiaus fotoalbumo.

54. Miciūnų gyventojas Vaclovas Mileišis. V. Miliaus 1957 m. nuotr.
55. Kipras Petrauskas, 1901 m. vargoninkavęs Gervėčiuose. Iš E. Pet

rauskienės fotoalbumo.
56. Kompozitorius Mikas Petrauskas, 1898.VII.—1901.VIII vargoninka

vęs Gervėčiuose. Iš E. Petrauskienės fotoalbumo.

PATEIKĖJAI

57. Girių k. dainininkės Genė Lukšienė, Emilija Ravaitienė, Liudvika 
Kuckienė ir Stasė Kuckienė. R. Dambrauskaitės nuotr.
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58. Miciūnų pasakotojas Jurgis Meškys su vaikaičiais. N. Vėliaus nuotr.
59. Rimdžiūnų muzikantai. R. Kunsko nuotr.
60. Girių k. pasakotojas ir dainininkas Julius Valeika. J. Cesnavičiaus 

nuotr.
61. Petrikų k. tautosakos pateikėja Janina Petrikienė. D. Semetulskio 

nuotr.
62. Girių k. pasakotoja Marija Kučkienė. J. Cesnavičiaus nuotr.
63. Knystuškių smulkiosios tautosakos pateikėja Rozalija Semienė. 

L. Saukos nuotr.
64. Girių k. tautosakos pateikėja Paulina Lukšienė. D. Semetulskio nuotr.
65. Gėliūnų k. tautosakos pateikėja Ona Bučinskienė. K. Grigo nuotr.
66. Gervėčių dainininkė Zosė Gulbinavičienė. K. Aleksyno nuotr.
67. Gėliūnų k. tautosakos pateikėja Paulina Laurinavičienė. K. Grigo 

nuotr.
68. Galčiūnų dainininkė Verusė Lukaitienė. B. Kerbelytės nuotr.
69. Mockų k. tautosakos pateikėja Bronė Kiškelienė. D. Šilainytės nuotr.
70. Petrikų k. tautosakos pateikėja Paulina Petrikienė. D. Semetulskio 

nuotr.
71. Knystuškių pasakotoja Michalina Jurkaitienė. L. Saukos nuotr.
72. Girių k. tautosakos pateikėja Antanina Lukaitienė. A. Juškos nuotr.
73. Rimdžiūnų pasakotojas Mykolas Trepšys. J. Cesnavičiaus nuotr.
74. Knystuškių k. tautosakos pateikėja Kazimiera Buckienė. D. Seme

tulskio nuotr.
75. Gervėčių dainininkė Marytė Ramienė su vyru. K. Aleksyno nuotr.
76. Knystuškių meistras Jonas Sukelis. J. Kudirkos nuotr.
77. Pelegrindos menininkė Julė Karmazienė. V. Miliaus nuotr.
78. Milcėjų k. etnografinės medžiagos pateikėja Paulina Petrikienė. 

D. Semetulskio nuotr.
79. Petrikų k. tautosakos pateikėja Natalė Gražulienė. J. Cesnavičiaus 

nuotr.

EKSPEDICIJOS GYVENIMAS

80. Prof. J. Čiurlionytė su Konservatorijos studentais užrašinėja dainas 
iš Petrikų k. dainininkių Julijos Petrikienės, Natalės Gražulienės_ir 
Kazės Maziukienės. J. Cesnavičiaus nuotr.

81. I. Ermanytė rašo kalbos duomenis iš Milcėjų k. gyventojo Jono 
Petriko. I. Jakinevičiūtės nuotr.

82. Gervėčių ekspedicijos dalyviai. D. Semetulskio nuotr.
83. R. Šliogerytė užrašinėja tautosaką Petrikų k. D. Semetulskio nuotr.
84. D. Šilainytė Mockų kaime. J. Kudirkos nuotr.
85. V. Gulbinaitė ir S. Bakaitė užrašinėja tautosaką iš Girių k. pasa

kotojos Marilės Kuckienės. A. Juškos nuotr.
86. A. Juška Girių kaime. A. Juškos ir I. Tönurist nuotr.
87. M. Cilvinaitė su Galčiūnų k. etnografinės medžiagos pateikėja Ade

le Kuliene. D. Semetulskio nuotr.
88. R. Vėliuvienė su Miciūnų k. dainininkais. N. Vėliaus nuotr.
89. Gervėčių ekspedicijos aptarimas Vilniuje. D. Semetulskio nuotr.

ŽEMĖLAPIS PRIEŠLAPIUOSE — RIMVYDO KUNSKO



GERVĖČIAI

РЕЗЮМЕ 
ZUSAMMENFASSUNG 

SUMMARIES

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛАНДШАФТА ГЯРВЕЧЯИ 
И ЭТАПЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

ЧЕСЛОВАС КУДАБА, РИМВИДАС КУНСКАС

Своеобразие ландшафта окрестностей Гервят обусловлено сло
жившимся ранее, чем в восточной Литве, рельефом аккумуляции 
последнего ледникового периода, особенно мощной эрозионной дея
тельностью ледниковых рек, значительными переотложениями под- 
прудившихся ледниковых вод, солифлюкцией (сезонными оползнями 
в арктическом климате) и постепенным тектоническим поднятием 
в последнее тысячелетие (1 мм в год). Можно выделить шесть 
основных генетических типов рельефа и микроландшафтных ком
плексов: 1—холмисто-моренный рельеф, 2 — невысокие моренные 
холмы, оплощенные оположенными склонами, обнесенные песком, 
3 — огромные продолины с запесчаненным и часто выстланным гли
ной дном и пологими супесчано-гравийными склонами, 4 — расши
рения продолин в виде заболоченных равнин, выстланных глиной 
и песком, 5 — широкие террасовые уступы вдоль продолин и во
круг их расширений, сложенные озерно-ледниковым суглинком, су
песью и песком, 6 — долины рек послеледникового периода с 3—4 
террасами. Эти комплексы усложняют формы оползней и балок 
арктического климата в холмистом рельефе, дюнные урочища на 
песчаных террасах, заболоченные равнинные территории. Можно 
выделить четыре фазы развития ландшафта в арктических, безрас- 
тительных условиях: 1 — непосредственная ледниковая аккумуляция 
(живого льда), 2— водно-ледниковая камовая аккумуляция (мерт
вого льда), 3 и 4 — водно-ледниковая эрозия и аккумуляция рек 
и бассейнов, происходившая попеременно. В послеледниковье (на
чиная с биолингового периода) выделяется шесть фаз развития 
ландшафта: 1) фаза деятельности оживших слоевых и грунтовых 
вод, термокарстового возрождения (просаждения) озер и некоторых 
отрицательных форм рельефа, первого углубления рек, начала дер
нового процесса; 2) эоловая фаза (перевеивание на верхних тер
расах, второе углубление рек); 3) лесная фаза (отложения ниж
него комплекса первых террас, начало процесса оподзоливания); 
4) речная-болотная фаза (ввиду большой степени тектонического 
поднятия местности среднего течения р. Нерис, ее притоки Ашмяна, 
Лоша (Алуошя) начали сильно аккумулировать, заболачивать свои 
долины и сопредельные равнины); 5) фаза заболачивания водно
ледниковых низин (в последние 2 тысячелетия); 6) фаза хозяйст
венной деятельности общества.
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НАХОДКИ ИЗ КУРГАНОВ

АДОЛЬФАС ТАУТАВИЧЮС

Статья информирует о древнейших памятниках на берегах реки 
Лоши. Курганные могильники были исследованы в 1892 г. Ф. В. 
Покровским около деревень Лоша, Палоше и Сержанты, а в 1933 г. 
Г. Цегах-Голубовичовой в Лоше. Всего вскрыто 26 курганов, в 
большей части которых обнаружены погребения, свидетельствующие 
о распространенном в те времена трупосожжении. Находки из ис
следованных курганов в упомянутых местах и случайные находки 
из разрушенных курганов в Виткай и Гудогай составляют в Виль
нюсском историко-этнографическом музее коллекцию примерно в 120 
археологических изделий. Это узколезвийные топоры, серпы, нако
нечники копий, ножи, шипы, бронзовые шейные гривны, браслеты, 
спирали, глиняные пряслица и др. изделия. В статье дается обзор 
этих находок, они относятся к VII—XII вв. н. э. Погребальный 
обряд и инвентарь позволяет отнести курганы бассейна р. Лоши 
к восточнолитовскому типу курганов и считать, что их оставили 
литовские племена.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЯРВЕЧЯЙ

ДОМАС БУТЕНАС

В XIII—XIV веках Гярвечяй входили в состав Налыпянской 
(Гольшанской) земли. В исторических источниках Гярвечяй упоми
наются в 1511 г. как имение.

В 1536 году было основано местечко Гярвечяй, построен костел. 
На содержание костела был записан фольварк Папишкяй, 5 под
данных и 2 корчмы. Настоятель получил право безвозмездно поль
зоваться мельницей местечка, ловить рыбу, брать лес на строитель
ство и топливо.

Тяжелое экономическое положение и большие повинности кре
стьян фольварка Гярвечяйского костела нашли отражение в акте 
визитации костела в 1740 году. Каждый мужчина был обязан отра
ботать 104, а женщина — 23 дня в год. Кроме того они облагались 
еще и натуральной данью.

В момент основания костела уже существовало имение. Доходы 
с имения шли на содержание вильнюсского епископа (столовое име
ние епископа). Имение часто отдавалось в аренду разным лицам. 
К Гярвечяйскому имению принадлежало само местечко, деревни 
Мицюнай, Гайгаляй, Моцкос и несколько выселков. Каким имуще
ством владели подданные и какие отбывали повинности в 1793 году, 
видно по приложенной таблице. Они платили оброк деньгами, отбы
вали гужевую повинность, кгвалты, давали дякло (дань), состоящее 
из овса, сена, продуктов питания, строили и ремонтировали дво
ровые постройки, плотину, мосты, дороги.

В конце XVIII в. имение перешло в собственность М. Шуазель 
де Гуфье, а потом — М. Домейко.

По данным Северо-западного отделения Русского географиче
ского общества видно, что во второй половине XIX в. в земледе
лии преобладала трехпольная система, урожаи были очень низ
кими, слабо были развиты товарно-денежные отношения.
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Против феодального, а затем капиталистического гнета кресть
яне Гярвечяй и их окрестностей выступали не раз — в 1861, 
1863 гг., во время революции 1905—1907 гг.

НА ПОРОГЕ РЕВОЛЮЦИИ

РИМВИДАС РАЦЕНАС

В статье освещаются три вопроса: участие жителей Гярвечяй 
в первой мировой и гражданской войнах, тяжелое время немецкой 
оккупации и распространение революционных идей в округе.

После Великой Октябрьской социалистической революции из 
царской армии в Гярвечяй вернулось немало революционно наст
роенных солдат. Были и вернувшиеся из немецкого плена. При 
выборе приходского Комитета в его состав, под влиянием вернув
шихся солдат, были выдвинуты революционно настроенные лица. 
Первым председателем Комитета был Ю. Базявичюс, прозванный 
населением за его революционную деятельность «Красным капита
ном». Комитет, под воздействием идей революции, реквизировал и 
роздал инвентарь поместья Гярвечяй неимущим, выселил из дома 
помещицу Домейкене, создал народную милицию, отнял у готовив
шихся к эвакуации немцев награбленные запасы зерна и лошадей 
и роздал населению. Начальником народной милиции был Г. Моц- 
ка. Комитет держал связь с Вильнюсом, Ошмянами, Минском, от
куда получал вооружение и одежду для милиции.

С победой контрреволюции Комитет был разогнан, председатель 
Комитета Ю. Базявичюс заключен в тюрьму. Репрессиям подверг
лись и другие члены Комитета народной милиции.

ГЯРВЕЧЯЙ В ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

БИРУТЕ ПОВИЛЮНЕНЕ, ВАЛЕ КАВАЛЯУСКЕНЕ

На основании большого фактического материала раскрываются 
существенные сдвиги в социально-экономической и культурной жиз
ни поселка Гервяты и его окрестностей. В силу сложившихся исто
рических судеб здесь живут литовцы и белорусы, которые единой 
семьей трудятся и приумножают материальные и культурные богат
ства нашего края.

В результате социалистического переустройства деревни в 
1948—1950 гг. местные крестьяне объединились в колхозы, которые 
после укрупнения в 1958 году образовали колхоз «Родина».

Об интенсивности развития этого колхоза приводятся данные 
по основным показателям сельскохозяйственной продукции, по росту 
денежных доходов. Одновременно значительно увеличивался фонд 
оплаты труда, что способствовало улучшению материальной и куль
турной жизни колхозников.

Большое внимание уделяется развитию просвещения, которое 
здесь в основном осуществляется при помощи Гервятской средней 
школы. За 17 лет ее существования среднее образование получили 
245 человек. Большинство продолжили учебу в вузах и средних 
специальных учебных заведениях Белорусской и Литовской ССР.
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Переход ко всеобщему среднему образованию потребовал от школы 
значительного улучшения учебно-материальной базы.

В Гервятской школе обучение детей по желанию родителей ве
дется на русском, литовском или белорусском языках. Одной из 
важнейших задач школы является воспитание учащихся в духе 
дружбы народов.

EINBRINGEN DER ERNTE UND DRESCHEN

VACYS MILIUS

In dem Artikel wird das Material über das Einbringen der Ernte 
und Dreschen Ende des 19. Jh. und der ersten Hälfte des 20. Jh. in 
der Umgebung von Gervėčiai verallgemeinert. Ein Teil der von Dorf
schmieden angefertigten traditionellen Geräte wurde nach dem 1. 
Weltkrieg durch Fabrikate ersetzt, aber sie waren im großen und 
ganzen bis zur Kollektivierung im Gebrauch. Das war durch das 
herrschende Dreifelderwirtschaftssystem und kleine Bauernhöfe be
dingt.

Für landwirtschaftliche Geräte ist es charakteristisch: 1) gezähnte 
Sicheln, 2) der Stiel der Sense hat einen bogenförmigen Griff, 3) zum 
Schärfen der Sense wurden bis zum Anfang des 20. Jh. selbstgemachte 
eiserne Platten gebraucht, später in der Fabrik gegossene Wetzsteine, 
4) der Amboß zum Dengeln der Sense hatte bis zum 1. Weltkrieg eine 
quadratförmige Oberfläche, nach dem 1. Weltkrieg verbreitete sich ein 
schmaler Amboß, 5) der Harkenstiel ist eingespalten, 6) neun Roggen
garben werden zu einer Hocke zusammengestellt, wobei die 10. Garbe 
mit den Stoppeln nach oben senkrecht als Dach aufgesetzt wird, 7) 
eine Sommergetreidehocke besteht aus 5 Garben: zwei Paare werden 
schief gegeneinandergelehnt und eine Garbe wird mit den Stoppeln 
ein wenig nach oben gestellt, 8) runde Heuhaufen, 9) der Stiel des 
Dreschflegels hat eine Rinne, der Flegel ein Loch, 10) der kurzstielige 
Schaufel zum Getreidewürfeln.

COLLECTIVE HELPS AND THEIR CUSTOMS

JONAS MARDOSA
In the article collective helps and their customs, ceremonies and 

witchcraft are discussed in their historical development from 19th cen
tury to nowadays according to the collected and generalized material 
of expedition to the environs of Gervėčiai.

Great changes both quantitative and qualitative took place in the 
collective helps. An intensive disappearance of customs, ceremonies and 
witchcraft can be observed after World War I. Traditional harvest-time 
had remained until the establishment of the collective farm system after 
World War II. Noteworthy is the fact that having generally dissapeared 
the pig killing collective helps and their customs are still alive and 
the witchcraft while killing pig is to a certain extent practiced even 
now.

Almost all kinds of collective helps were spread in the environs 
of Gervėčiai. They may be classified into four basic groups: agricul
ture, cattle breeding, house building and various. The collective helps 
of agriculture are divided into helps held for the following purposes: 
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the manuring of fields, hay making, harvest time, potato planting and 
digging, flax breaking and thrashing. Widely spread pig killing collec
tive helps belong to the group of the collective helps of cattle breeding.

The collective helps of house building are subdivided into the 
helps for carrying timber, house building, roofing and collective helps 
of furnace constructing.

Feather tearing and collective helps to one who has lost all 
possessions in a fire belong to the group of various collective helps.

АГРАРНЫЕ ОБРЯДЫ И ОБЫЧАИ

ПРАНЕ ДУНДУЛЕНЕ

Аграрные обряды и обычаи литовцев Гервятских окрестностей 
сохранили остатки древнего культа обожествления растительного 
мира и плодородия. С глубокой древности сохраняется традиция 
празднования начала и окончания сельскохозяйственных работ.

Вспахивая первую борозду, пахарь целовал землю, молился. 
Вернувшегося с поля пахаря обливали водой, чтобы он был силь
ным и здоровым.

В глубокой древности возникали праздники начала сева и вы
гона скота, которые отмечались в апреле. Когда литовцы приняли 
католическую религию, древние обычаи были перенесены на день 
св. Юрия (23 апреля). В этот день выпекали хлебы, в середину ко
торых запекали яйца. Рано утром хозяин с этим хлебом обходил 
кругом поля, иногда 12 раз, а после этого кусок хлеба закапывал 
в землю. Этот обычай не что иное, как реминисценция жертвопри
ношения божеству земли.

Выходя первый раз сеять, хозяин надевал чистую, чаще всего 
белую одежду, исходя из верования, что если сев будет проведен 
в чистой одежде, то посеянные хлеба будут чистыми от сорняков, 
а хлеб белым.

Особенно важным моментом было снятие первого снопа, назы
ваемого «хозяином»,— его приносили домой и ставили в углу, за 
столом. Идя на зажинки в поле, хозяйка брала с собой хлеб и 
соль. Возвращалась домой, этим хлебом угощала соседок. Если 
в доме находилась молодая невестка, свекровь уводила ее в поле, 
где отбывались традиционные обряды у ржи. Свекровь сжинала 
первый сноп, а невестка завертывала его в кусок полотна, которое 
с этого времени принадлежало свекрови.

В дожинках главное место занимал последний сноп ржи. В 
этом обряде сохранилось многое от жертвования божествам уро
жая,— для этого в последний участок ржаного поля закапывали 
хлеб. Из колосьев последнего снопа свивали венок, который дер
жали дома целый год.

После уборки урожая в конце октября устраивали пир — 
«Ажинкай» в честь богов урожая и усопших предков.
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SOME FEATURES OF CATTLE-BREEDING

REGINA MERKIENE

Referring to the field material and to the archival results, an 
attempt is made to show the structure of the cattle herds, held in 
the rural district of Gervėčiai, the edifices for keeping cattle as well 
as their pasturage in the second half of the 18th c. and in the 20th c.

Cattle-breeding underwent serveral stages of evolution during the 
period under research. The first stage which ends with the liberation 
of the serfs had an original structure of draught-animals: 84.6 per cent 
of peasants cultivated land not only with horses, but also with oxen. 
The base of forage was poor. Cribs and troughs were used for feeding 
horses and troughs — for pigs. The implements for raising other farm 
animals were poorly developed.

The second stage reached the 2nd decade of the 20th c. The pea
sants started to sow fodder grass. Cows were fed with a mixture of 
straw and hay from crib and with scalded chaff from vats. Oxen were 
no longer used in the field work.

In the third stage — in the 2nd-5th decades of the 20th c.— cows 
and horses were given forage in „ėslios"— boxes standing on legs. The 
breeding of cattle for the market developed in more prosperous farms. 
The old customs disappeared or modified gradually.

The fourth stage began together with the collectivization of agri
culture. During this period the structure and number of cattle kept at 
all collective-farms as well as the base of forage became uniform. 
The old customs being bound with the first pasturage of cattle di
sappear,

ПЧЕЛОВОДСТВО

I ЮОЗАС ПЯТРУЛИС I

По воспоминаниям стариков, в прошлом крестьяне, найдя в 
лесах пчелиный рой, переносили его в свою усадьбу. До последнего 
времени в окрестностях Гервят сохранились некоторые черты тра
диционного пчеловодства: пасека устраивалась изолированно от 
усадьбы, огораживалась забором, обсаживалась деревьями, цветами. 
Устроенные таким образом пасеки крестьяне называли «содучяй» 
(^sodučiab). До начала XX в. сохранились «уми»— колоды. В на
чале XX в. уми уже ставили в виде домика, эта форма сохра
нилась до настоящего времени. Специально для поимки пчелиного 
роя колоды выдалбливаются изнутри и прикрепляются к щиту 
построек. Более крупные пчеловоды мед и воск продавали проез
жим купцам, мелкие же оставляли для семейного употребления, 
для угощения. Мед широко использовался в приготовлении домаш
них лекарств, а воск — для свечей.

В прошлом в окрестностях Гярвечяй был популярным обычай 
сябрования; считалось, что «пчелы сводят людей в родню». В день, 
когда выкачивали мед, пасечник ставил угощение, на которое при
глашал сябров и родственников.
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SCHMIEDEN ÄNDERT SEIN PROFIL

ANTANAS STRAVINSKAS

Im Artikel untersucht der Autor die Schmiedenseigenart des ehema
ligen Guts Gervėčiai (heute Kollektivwirtschaft „Radzima") und Ihre- 
Veränderung im Laufe der letzten 60—70 Jahre.

Es handelt sich um die Entwicklung der Schmiedens - und Beschla
gensarbeiten auf den Gebieten der Landwirtschaft und des Verkehrs. 
Dabei werden folgende Schlüsse gezogen:

— fast bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts ist hier das 
Schmieden mancher landwirtschaftlicher Geräte (Pflüge, Hacken u. a.)r 
das Pferde - und Räderbeschlagen erhaltengeblieben,

— das Schmieden hat sich durch die Entwicklung der Kollektiv
wirtschaften und die Steigerung der Mechanisierung wesentlich ver
ändert,

— es entstanden neue Schmiedeberufe: Mechaniker, Dreher, Schwei
ßer.

АРХИТЕКТУРА ДЕРЕВНИ РИМДЖЮНАЙ

|ИЗИДОРЮС БУТКЯВИЧЮС I

В статье дан анализ усадеб и построек деревни Римджюнай, 
одной из наиболее характерных в окрестностях Гервят.

Установлено, что деревня Римджюнай принадлежит к типу 
уличных деревень, образовавшихся в Литве в середине XVI в. Про
анализирован рост этой деревни и другие преобразования, проис
шедшие в течение времени.

Усадьбы в деревне Римджюнай выстроены по обе стороны ули
цы.

Избы — «пиркёс» («pirkios») — построены из круглых сосновых 
или еловых бревен — аукштайтского типа. В начале XX в. стены 
жилых домов были обтесаны, крыши соломенные, двускатные.

Клети из одного помещения. Чаще всего имеют боковой вход.
Гумна аукштайтского типа с въездом с торца. До середины 

XIX в. гумна были с ригами. Во второй половине XIX в. риги в 
гумнах исчезли.

Во второй половине XIX в. в деревне существовала традиция 
пристраивать хлева к жилым домам или клетям. Некоторые хлева 
стоят и отдельно, как самостоятельные постройки.

Можно утверждать, что деревня Римджюнай в архитектурном 
отношении принадлежит аукштайтскому ареалу, а также имеет не
которые сходные черты с белорусским народным зодчеством.

РАЗВИТИЕ ИНТЕРЬЕРА ЖИЛЫХ ДОМОВ

СТАСИС ДАУНИС

В окрестностях Гярвечяй в конце XIX—начале XX в. дома в 
усадьбах малоземельных крестьян состояли из двух помещений 
(хата — «пиркя» и сени — «премяне»), а в усадьбах середняков и 
зажиточных крестьян преобладали жилые дома с двумя концами 
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(хата — «пиркя> в одном конце, маленькая хата для овощей — «пир- 
кайте» в другом и сени — «премяне» в середине). Постройки по 
своей плановой структуре и интерьеру аналогичны традиционным 
сельским домам восточной Литвы.

Во второй и третьей четвертях XX в. в старых, традиционных 
постройках отказывались от просторных сеней, а на их месте обо
рудовалась кухня с плитой и печью для выпечки хлеба. Жилое 
помещение — хата — применялось к новым потребностям жителей, 
но его интерьер формировался в стиле старых бытовых традиций и 
сохранил немало традиционных элементов. В новых постройках в 
основном сохранились два типа жилых домов. Один из них — двух
секционный жилой дом с кухней и комнатой. Этот тип дома раз
вился из традиционного жилого дома с тремя помещениями при 
постепенной ликвидации сеней и маленькой хаты («пиркайте»). Дру
гой тип жилого дома (компактного плана) сформировался при де
лении дощатыми стенками кухни и комнаты на меньшие и более 
дифференцированные помещения (спальню, горницу, кухню, перед
нюю, складик). В последнем десятилетии при повышении благосо
стояния населения возникла тенденция сближения с типом город
ской квартиры.

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

ВИДА КУЛИКАУСКЕНЕ

В конце XIX—начале XX в. крестьяне пользовались в быту 
главным образом самодельной утварью. Она изготавливалась из 
дерева, глины, древесных корней и бересты.

Многие виды утвари по форме, способу изготовления, назначе
нию и названиям близки бытовавшим у их соседей в Белоруссии 
и в Литве. Это свидетельствует о тесных культурных и экономиче
ских взаимосвязях.

Крестьянская утварь в значительной степени зависела от уров
ня производства данного исторического периода и благосостояния 
семей.

В послевоенные годы в связи с ростом материального благо
состояния крестьян старинная утварь постепенно вытесняется фаб
ричной.

БАННЫЕ ОБЫЧАИ

СТАСИС ДАУНИС

Крестьяне окрестностей Гервят издавна пользовались и теперь 
пользуются банями. Все бани XX в. построены из бревен, а их 
полы, полкй и скамьи — из досок. Печи в банях раньше клались 
из камня, а в XX в. их боковины уже кладут из кирпича. Место 
печи в бане — в углу возле дверей. Характерны просторные пред
банники, в которых входящие в баню оставляют одежду. В пред
банниках также ручными мялками мяли лен.

Общей для всей деревни бани никогда не было. Обычно 5—10 
соседей сообща строили одну баню и топили ее поочередно, еже-
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недельно или каждую вторую неделю. В баню первыми всегда шли 
мужчины, а после них — женщины.

В XIX—первой половине XX в. быт женщин был теснее связан 
с баней, нежели быт мужчин. До сих пор в памяти старых жен
щин сохранились воспоминания о ритуальных банных обычаях, свя
занных с беременностью, рождением ребенка, браком, лечением, га
данием о будущей семейной жизни. Приношение даров неперсони- 
фицированным силам бани, охраняющим материнство или брак, со
ставляло самую важную часть ритуалов или обычаев.

За исключением некоторых локальных элементов, баня и ее 
интерьер, а также способ пользования ею — общее явление культу
ры народов Центральной Европы.

О ТРАДИЦИОННОЙ ОДЕЖДЕ

МАРИЯ МИЛЮВЕНЕ

На основе музейного и полевого материала в статье делается 
попытка охарактеризовать традиционный костюм и определить вре
мя его бытования в окрестностях Гервят. Судя по музейным мате
риалам, женский костюм второй половины XIX в. в окрестностях 
Гярвечяй состоял из белой холщовой рубахи, холщовой или полу
шерстяной сборчатой юбки в поперечную полоску, белого перед
ника, одноцветного лифа-корсажа, серой суконной сермяги, овчин
ной шубы, белого холщового или шерстяного клетчатого покрывала, 
головного убора, лыковой и кожаной обуви.

Мужской костюм того же периода также в основном шился из 
домотканины. Комплект мужской одежды состоял из белой рубахи, 
белых холщовых (летних) и серых суконных штанов, пиджака, сер
мяги, овчинной шубы и обуви: лыковой — повседневной и кожаных 
сапог — на выход. Головным убором служили шерстяные валяные 
шапки для зимы и покупные матерчатые — для лета.

Традиционный костюм окрестностей Гярвечяй был близок к на
родной одежде Аукштайтии, особенно к Швянченскому ее варианту.

К концу XIX в. традиционный костюм приобретает новые, го
родские черты.

СЕМЬЯ

ЙОНАС МАРДОСА

В статье рассматриваются анкетные данные 379 «Карточек се
мьи» из 11 деревень окрестности Гервят, которые были заполнены 
членами краеведческой экспедиции.

Анализируемый материал иллюстрирует ситуацию 1970 года.
На основе анкетных данных было составлено 5 таблиц, в кото

рых отражена в процентах структура семей, число детей и куль
турный уровень семьи. Также рассматривается уровень образования, 
разница в возрасте супругов, возрастное распределение семей, их 
образовательный ценз.

Общие тенденции развития советской семьи, подъем материаль
ного и культурного уровня, благоустройство колхозников отража
ется и в жизни семьи окрестностей Гервят.
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DIE HOCHZEITSBRÄUCHE

ELENA KARALIŪTĖ

Sich auf den Archivstoff der Gemeinde von Gervėčiai stützend, 
versuchte man, die Zeit der Hochzeit, die territoriale Verteilung in der 
ersten Hälfte des 19. Jh. zu bestimmen. Auf Grund des Stoffes, der 
während der Expedition in 9 Dörfern gesammelt wurde, werden die 
kennzeichnendsten Hochzeitsbräuche aus dem Anfang des 20. Jh. und 
ihre eigenartigen Redensarten („duonos ardymas", „suseizdis") und 
verschiedene Relikte der Hochzeitsmagik beschrieben.

МЕЖДУ ТВОРЧЕСТВОМ И РЕМЕСЛОМ

ИНГРИДА корсакайте

В творческой деятельности Юлии Аугулите-Кармазене (рожд. 
1920 г.) из Пелегринды переплетаются черты народного творчества, 
наивного искусства и так называемого «кича» или, как у нас при
нято говорить, «рыночного искусства».

При разборе созданных ею произведений — расписных ковриков, 
картин религиозного содержания, декоративных вешалок для поло
тенец, орнаментальных росписей интерьеров — показаны противоре
чивые творческие истоки и художественная неравноценность этой 
продукции. Особое внимание уделяется преобладающим в произ
ведениях Ю. Аугулите-Кармазене элементам «кича» — продукта мас
совой мещанской культуры, в свое время имевшей широкое хож
дение.

Ставится вопрос о необходимости изучать это уже отжившее 
и исчезающее явление в этнографическом и эстетическом отношении, 
так как оно соприкасается с другими видами непрофессионального 
творчества.

В биографии пелегриндской мастерицы, многих чертах ее лич
ности и мировосприятия выявляется глубокая народность, отмеча
ется ее доброта, чуткость, эмоциональность. Она является и хоро
шей исполнительницей народных песен.

ЧЕРТЫ НАРОДНОГО ЭТИКЕТА

ВИНГАУДАС БАЛТРУШАЙТИС

Этикет жителей Гервят, формировавшийся испокон веков на 
основании утвердившихся традиций и обычаев, со временем изме
нялся довольно медленно, и только самые значительные эпохальные 
потрясения наложили на него свои отпечатки.

Самая обычная форма общения людей — взаимное приветствие. 
Здоровались люди просто, искренне, без больших внешних эффек
тов. При проводах гостя обязательно было дарить подарки, хотя 
бы яблоко. Мужчины обычно набивали трубки. Очень красивый 
обычай у крестьян — поддержка соседа в беде. Помогали друг дру
гу в работах, участвовали в трудовой взаимопомощи, помогали 
семьям, в которых не хватало рабочих рук. Во все времена ува
жается трудолюбивый человек, порицается лентяй.
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REMEDIES OF FOLK MEDICINE

LILIJANA KALASAITYTB

The knowledge of folk medicine in the locality of Gervėčiai is 
comparatively rich. This was concluded from questioning seventy three 
persons, residents of the locality, familiar with folk medicine. For 
treatment of ailments various plant substances are most frequently used. 
Substances of animal origin, physiotherapic means and some kind of 
original psychotherapy are not so often applied. Medicinal herbs num
bering over one hundred species are used in plant therapy. The means 
used in folk medicine are grouped in accordance with diseases. Not so 
rare are cases of combined treatment: mixtures produced of plant or 
animal substances may be used alongside with physiotherapic treatment 
(most frequently the warming up). Moreover, some kind of original 
psychotherapy is used — charms, witchcraft, prejudices. Sometimes real 
means of treatment are also fantastically veiled with prejudices and 
mysterious ceremonies. It has been noticed that in those common 
cases where folk medicine has real and effective means of therapy 
psychotherapy is not used (e. g. in the cases of wound healing, disea
ses of the upper respiratory tract or gastrointestinal tract). Conversely, 
when a disease hardly yields to treatment or when there is no effi
cient medicine — as in the cases of joint malfunction, warts, fright — 
various psychoterapic forms of doubtful effectiveness predominate.

FOLK MEDICINE IN THE TREATMENT OF ORAL DISEASES 
AND AS A MEANS TO RELIEVE TOOTHACHE

VIDA MORKŪNAITĖ, I ONA PADEGIMIENE |

The article presents some forms of folk medicine used in the 
treatment of various oral diseases and as a means to relieve toothache. 
Superstitions as related by old people of the district and associated 
with the treatment of the above-mentioned diseases are described as 
well.

HEALTH, STATE OF SANITATION AND HYGIENIC CUSTOMS

BERNARDAS PADEGIMAS, HENRIKAS MITUZAS

Using the forms and ways of some subjective and objective inves
tigation, we analysed the general state of health and conditions of life 
of 57 families (200 persons) in the rural district of Gervėčiai. We were 
interested in some questions of the living standard (food, lodging), 
personal hygiene and rearing of children and at the same time in the 
habits of first medical aid and the usage of home drugs.

There are many older people (41-70 years old) in the rural dis
trict of Gervėčiai. We found 3-4 persons in every family h'ßvjng 
often 2-3 children, sometims 4 and very seldom 5 children. Already 
at the age of 25 all the women bear in the maternity wards. Therefore 
the death-rate of the children has decreased 2.6 times. There are no 

418



smoking women in the district and a half of them have never used 
strong drinks. These unhealthy habits have not yet disappeared among 
men. Almost a half of the investigated persons were quite healthy. 
Heavy infectious diseases are fully liquidated. Highly qualified and 
specialized medical aid is accessible to the whole population.

The farmsteads are rather small. They stand near roads, but are 
always clean. Nourishment, looking from the point of quantity and 
quality, is good, though seasonal changes can be found. The personal 
hygiene is not bad, the houses are spacious and clean. We found too 
much medicine of strong action in the home medicine boxes, but there 
was not enough necessary medicine in many of them. The people suffer 
from lack of knowledge of first medical aid.

ЛИТОВСКИЙ ГОВОР ЖИТЕЛЕЙ ГЕРВЯТ

АЛДОНА ЙОНАЙТИТЕ

Островной литовский говор жителей Гервят относится к вос- 
точно-дзукскому поднаречию. С одной стороны, говор подвергается 
влиянию окружающих белорусских говоров, с другой — в нем весь
ма ощутимо воздействие литовского литературного языка; таким 
образом, у одних носителей так называемый традиционный говор 
хорошо сохранился, у других — хуже, а у третьих он уже сильно 
разбавлен элементами либо литовского литературного языка, либо 
местных белорусских говоров. Языковеду литовский говор окрест
ностей Гервят интересен как своими архаизмами, так и иннова
циями.

В статье дается краткий обзор фонетики и морфологии тради
ционного литовского говора жителей Гервят.

AUS DER ENTWICKLUNG DER SPRACHLICHEN 
KONTAKTE

ALOYZAS VIDUGIRIS

Der vorliegende Artikel erklärt die Entstehung der heutigen sprach
lichen Situation, hebt die außerordentliche Bedeutung ihrer Unter
suchung sowohl für die Baltistik und Slawistik als auch für die allge
meine Sprachwissenschaft hervor, legt eine kurze Geschichte der Unter
suchungen der Mundarten von Gervėčiai dar.

Nach den Archivangaben und verschiedenen Nachrichten werden 
zwei Verbreitungszonen der slawischen Sprachen festgestellt. Aber 
wegen bestimmter politischen, ökonomischen und kulturellen Bedingun
gen ging die Slawisierung nicht in der gleichen Zeit vor sich. Günstige 
Bedingungen für die Entwicklung der belorussischen Sprache entstan
den infolge der Polonisierung: die litauische Bauernschaft hielt das Be
lorussische für eine Abart des Polnischen. Die Brücken des Gebrauchs 
der litauischen Sprache zwischen den heutigen Mundarten von Gervė
čiai und dem Hauptgebiet des Litauischen sind vor verhältnismäßig 
kurzer Zeit etwa von der Mitte des 19. Jh. bis zum Anfang des 20. Jh. 
verschwunden.
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ 
ЯЗЫКОВОГО КОНТАКТА

ЛИДИЯ НЕВСКАЯ

На основе географической терминологии окрестностей Гервят 
в статье исследуется лексическая и семантическая интерференция 
в условиях одного говора, раскрывается картина языкового контак
та и его результатов в различных формах проявления.

Длительность и интенсивность контактов литовского, белорус
ского и польского языков в Гервятах определяют тенденцию к соз
данию общей лексики, причем ее составляют преимущественно сла
вянские лексемы.

Механизм усвоения заимствованной лексики вырабатывается 
сложный, но достаточно строгий.

В говоре наблюдаются случаи «чистого» заимствования, когда 
слово в языке-реципиенте не претерпевает ни фонетического, ни 
морфологического преобразования. Но обычно при заимствовании 
новое слово адаптируется, т. е. фонетически и морфологически при
спосабливается к заимствующему языку, причем более строго со
блюдаются правила фонетического приспособления заимствованного 
слова. Механизм морфологического перекодирования оказывается не 
столь абсолютным.

Тенденция к созданию единого фонда языкового материала про
является и на словообразовательном уровне, где выделяются общие 
или легко соотносимые словообразовательные форманты, вырабаты
ваются однозначные соответствия словообразовательных элементов.

Самым существенным результатом интерпретации на семанти
ческом уровне является усложнение структуры семантического пола, 
т. к. заимствование часто сопровождается спецификацией значения 
исконного слова, а вновь усвоенная лексема находит свое место 
в системе языка — реципиента, приобретая дополнительный признак.

ZUM URSPRUNG DES ORTSNAMENS GERVĖČIAI

VITALIJA MACIJAUSKIENE

Im vorliegenden Aufsatz versucht man, den Ursprung des Ortsnamens 
Gervėčiai zu erklären. Dieser Name wird wahrscheinlich mit dem 
Suffix -et- gebildet. Die Semantik des Ortsnamens Gervėčiai ist nicht 
geklärt. Im Aufsatz wird der Stamm gerv- mit dem Substantiv gervė 
(der Kranich) in Zusammenhang gebracht.

АШМЕНА КАК НАРИЦАТЕЛЬНОЕ ИМЯ

ЛИДИЯ НЕВСКАЯ

Название реки Ашмена стало для носителей литовского говора 
деревни Мильцеи общим, родовым названием всякой реки и при
обрело свойство нарицательного имени. Явление оттопонимического 
образования географических аппелятивов, в особенности водной тер
минологии, отмечалось и в славянских языках.
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Это объясняется тем, что процесс деноминации топонима — до
статочно сильное языковое явление, имеющее разные степени про
явления: от переноса определенного собственного имени на другие 
аналогичные объекты (но с сохранением еще функции топонима) 
до полного перехода в нарицательное имя.

DIE FAMILIENNAMEN IN DEN GEGENDEN GERVĖČIAI

KAZYS EIGMINAS

Im vorliegenden Aufsatz werden die Familiennamen von Gervėčiai 
in semantischer Hinsicht in zwei Gruppen geteilt:

1) die aus Vornamen gebildeten Familiennamen, 2) die aus Spitz
namen stammenden Familiennamen. Diese zwei großen Gruppen wer
den ihrerseits in Untergruppen gegliedert, um die Elemente der Wort
bildung zu erklären.

DIE SPITZNAMEN VON GERVĖČIAI

MARYTĖ RAZMUKAITĖ

Die Spitznamen der Einwohner des Gebiets Gervėčiai werden Im 
Artikel in einige Gruppen nach ihrer Abstammung eingeteilt: appella- 
tivische, die durch Substantivierung der Gattungsnamen aus Appellati
ven stammen und anthroponymische, die aus Anthroponymen stammen.

Später werden hier sieben Bedeutungsgruppen aus appellativischen 
Spitznamen unterschieden: 1. Nach den äußeren Eigenschaften eines 
Menschen; 2. Nach dem inneren Wesen; 3. Nach der sozialen und 
ökonomischen Lage; 4. Nach der Sprache und Nationalität; 5. Nach 
dem Beruf; 6. Nach dem Wohnort; 7. Nach den Benennungen von Tie
ren, Pflanzen, Dingen oder Vorgängen,

Es wird unterstrichen, daß diese Einteilung der Spitznamen nicht 
die einzige ist; die Spitznamen können auch strukturell untersucht oder 
nach Bildung angegeben werden.

Die anthroponymischen Spitznamen der Einwohner des Gebiets 
Gervėčiai stammen am meisten aus den Abkürzungen der christlichen 
Vornamen ab.

DIE HOCHZEITSLIEDER

DANUTĖ KRIŠTOPAITĖ, LAIMA BURKŠAITIENĖ

Im Repertoire der Hochzeitslieder von Gervėčiai gibt es folgende 
Lieder: altdzükische, die einen ausgeprägten Kolorit des Ortes haben, 
„zweisprachige", die litauisch und belorussisch gesungen werden, und 
Lieder, die in ganz Litauen verbreitet sind.

Das Repertoire der Hochzeitslieder ist heute nicht sehr reich. Die 
erhaltengebliebenen Lieder zeigen, daß spezielle Lieder für jede Zere
monie vorhanden waren: für Polterabend, Empfang des Bräutigams, 
Abschied der Braut, Geschenküberreichung u. a. Manche dieser Lieder 
stimmen mit denen von Adutiškis und Tverečius überein, andere Lieder 
dagegen gibt es nur in der Umgebung Gervėčiai.
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Es wurden 16 Typen von Hochzeitsmelodien aufgeschrieben. Sie 
unterscheiden sich von den anderen Liedern dieser Gegend durch eigen
artige Züge: tonartige Struktur der Intonation, eine besondere Form 
und metrorhythmische Struktur. Man nimmt an, daß diese Lieder sehr 
alter Herkunft sind.

Ein Teil der „zweisprachigen" Lieder ist ihrem künstlerischen Aus
druck nach den litauischen ähnlich, und die anderen stehen den poeti
schen Traditionen der Belorussen näher. Inzwischen sind alle Melodien 
dieser zweisprachigen Lieder fast ausschließlich litauisch geblieben. 
Während der Vermischung der Litauer und der Belorussen unterlagen 
die Texte einer Veränderung, doch die Melodien, die die beständigeren 
Elemente darstellen, haben sich fast nicht verändert.

Die alten rituellen Lieder von Gervėčiai haben nicht wenige Ent
sprechungen mit den Liedern von Adutiškis und Tverečius. Diese Tat
sache beweist, daß die musikalische Volkskunst in diesem Streifen noch 
bis in unsere Zeit typische lokale Züge aufbewahrt hat.

DAS LIED VOM ZIEGENBÖCKLEIN

DANUTE KUZINIENE

In Gervėčiai sind etwa 30 melodische Variationen des Liedes vom 
Ziegenböcklein auf geschrieben. Im Inhalt der Lieder wiederholt sich 
ständig das Bild des Ziegenböckleins, das auf einer Brücke steht, ins 
Wasser schaut und sein Spiegelbild bewundert. Alle Melodien sind 
archaisch und sehr kunstvoll. Sie weisen spezifische Züge der Lieder 
eines gewissen historischen Zeitabschnittes im Gebiet Gervėčiai auf. 
Unter den Melodien kann man 12 Arten unterscheiden. Den ältesten 
von ihnen liegt die tetrachordische Tonart in Dur oder in Moll zugrun
de. Sie haben quartische Stütztöne. Für die meisten „Ziegenböcklein- 
melodien" sind Quartesprünge von der Tonik zur nächsten Subdominante 
kennzeichnend. Bei dem geringeren Teil der Melodien liegt der Penta
chord in Dur zugrunde. Für alle Melodien sind rezitative Elemente, 
große Improvisationsfreiheit charakteristisch. Das Lied vom Ziegen
böcklein hat „to to" als Refrain, der sehr mannigfaltig improvisiert, in 
das Ganze eingeführt ist.

Im Artikel wird das Problem vor gebracht, das Lied vom Ziegen
böcklein sei möglicherweise ein rituelles Frühlingslied gewesen.

БЕЛОРУССКИЕ БАЛЛАДЫ В ПЕСЕННОМ РЕПЕРТУАРЕ 
ЖИТЕЛЕЙ ГЯРВЕЧЯЙ

ЛЕЯ СОЛОВЕЙ

Опираясь на материал, собранный во время комплексной экс
педиции, автор статьи выясняет, какие сюжеты баллад наиболее 
распространены в окрестностях Гервят, как они соотносятся с ос
тальным песенным репертуаром, а также с общебелорусскими и 
частично литовскими балладами и, главное, как отразилось на них 
своеобразие этнических и языковых условий данной местности. Де
лается вывод, что этот жанр стойко сохраняет общебелорусские 
особенности и тенденции в трактовке образов, конфликтов, в пода
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че самых мелких деталей, что приводит в ряде случаев к тексту
альным совпадениям. Собранные баллады не обнаруживают в себе 
каких-либо новых явлений, которые можно было бы объяснить 
этническим своеобразием среды их бытования. Что касае^я мело
дий рассмотренных произведений, то они в отдельных случаях име
ют черты, роднящие их с литовскими напевами.

INTONATION OF FAIRY-TALES

LEONARDAS SAUKA

Investigation of the intonation of fairy-tales is an important com
ponent of artistic expression. Its dynamics, melodics, tempo, timbre are 
surveyed in the article and various intonational peculiarities are brought 
out in connection with the narration techniques, stylistic devices, the 
logic of the artistic image and other factors. Attention is drawn to the 
elementary rhythm of the speech of the fairy-tales, their clear equiryth- 
mical tendencies. Many formulas, characteristic of definite rhythmical 
figures and frequent repetitions, make the basis for becoming apparent 
of the constant supporting spots of the intonation image and the equal 
tonality. Original expressiveness is characteristic of rhythmical parenthe
ses and of mostly intonationally organized passages of the text. The 
population of Gervėčiai have rather well retained the traditional into
nation of fairy-tales, as they were but slightly influenced through the 
spreading manner of the fairy-tale narration by actors on the radio.

КТО ЗАДЕРЖАЛ РЕКУ

БРОНИСЛАВА КЕРБЕЛИТЕ

Среди литовцев, проживающих в окрестностях Гервят, в 1970 
году было записано несколько вариантов предания о происхожде
нии реки Пелегринделе. Рассказывают, что на ее месте была боль
шая река, которую ведьма заткнула куделью, когда в реке уто
нула ее дочь. Вода стала сочиться через кудель тоненькими струй
ками — образовалась речушка и роднички.

В таком виде сюжет предания не был зарегистрирован в ли
товском фольклоре. Ведьма воспринимается как человек, но вместе- 
с тем имеет черты гиперболизированного мифического существа.

Сравнение преданий о Пелегринделе с весьма редкими литов
скими преданиями, в которых изображается большое мифическое 
существо лауме (лауме переносит большой камень; три лауме, на
ходясь далеко друг от друга, вместе поют «сутартине» — полифони
ческую песню и т. п.), позволяет сделать вывод, что ведьма в тек
стах— более позднее привнесение. Скорее всего, и в этом предании 
изображалась лауме. Между прочим, в окрестностях Гервят, как 
и на юге Литвы, лауме заменена ведьмой и в сюжетах мифологи
ческих сказаний

Предание о Пелегринделе — еще одно важное свидетельство то
го, что в литовском фольклоре было известно очень большое и силь
ное мифическое существо не только мужского (великан), но и жен
ского пола.
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THE CHARACTER OF A FOLK-LORE MAGICIAN 
AND HIS PROTOTYPE

NORBERTAS VĖLIUS

In the article an attempt is made to analyse the character of the 
folk-lore magician Simutis popular with the people of Gervėčiai and to 
show the relation between him and Simas Augulis, a farmer of the 
village of Pelegrinda who is really considered to be a magician. In 
fact, the latter earned his living by witchcraft (i. e. by treating people 
and animals, by telling fortunes and playing tricks). The relation, how
ever, between him and the magician's character revealed in folk-lore 
differs greatly from that between the literary hero and his prototype: 
i. e. the former is determined by the principles of traditionalism and 
collectivism characteristic of folk-lore. Augulis became a magician 
under the influence of beliefs and legends which were popular in the 
village at that time and thus began to perform the actions narrated in 
them. In further versions of the same legends one can find the very 
actions performed by Augulis. Having become a well-known magician 
he caused the appearance of some new motives of legends about wiz
ards. It is stated that in spite of its traditionalism and archaism witch
craft itself in Gervėčiai at the beginning of the 20th century had lots 
of the features of charlatanism.

DIE ALTEN GLAUBEN

JONAS TRINKŪNAS

In Gervėčiai wurden während der Expedition etwa 1200 mytholo
gische Sagen, Glauben und Zauber gesammelt. Eine der zahlreichsten 
Gruppen der Glauben stellen die Glauben an mythologische Wesen 
(etwa 500) dar. Die populärsten mythologischen Wesen sind: Teufel 
(200), Kobold (100), Wassergeist (30). Die anderen Wesen — Donner, 
Feen, Tod — werden seltener erwähnt.

Es wird an Hexen, Zauberer (besonders gute), Werwölfe, Beschwö
rer und Menschen mit ,,den schlechten Augen" geglaubt. Man glaubte 
auch tief an Zaubersprüche, Zaubereien, geheimnisvolle Vorzeichen 
(140), verschiedene Erscheinungen der Natur, Lebewesen und Pflanzen 
(250). Typisch für die Glauben dieser Gegend sind der Schlangenkönig 
und das weiße Roß.

Die Glauben in Gervėčiai sind im Grunde genommen dieselben 
wie in Litauen. Der Einfluß der slawischen Glauben ist gering. Es kom
men nur slawische mythologische Benennungen vor: kutas, koklikas, 
domovykas, sparyžius, viedzma, čeraunykas,— aber es werden auch ihre 
litauischen Entsprechungen gebraucht.

Die alten Glauben von Gervėčiai haben für die Wissenschaft eine 
große Bedeutung. Sie enthalten viele mythologische Elemente, die in 
anderen Gegenden schon längst ausgestorben sind.
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TWO PROVERBS WITH THE IMAGE OF A LYING STONE

KAZYS GRIGAS

The Lithuanians of Gervėčiai often use such a proverb: "Under a 
lying stone even water doesn't run" (cf. Germ. "Festgelegner Stein lässt 
das Wasser nicht hinein"). In the collections of both expeditions there 
are even fifteen variants of the proverb.

The explanations given at the texts show it being used In the 
meaning of laziness. The people of Gervėčiai explain the meaning of 
its image as follows: "He who does not work has nothing."

The above given proverb is much more popular in the environs 
of Gervėčiai than the proverb “Lying still even a stone overgrows 
with moss" (cf. Eng. "A rolling stone gathers no moss") bnly three 
versions of which are recorded here. The latter usually conveys an 
idea that a permanent resident sooner becomes rich. The artistic mean
ing of both proverbs is based on the image of a lying stone, which, 
however, is given here two different meanings: the concept of a lying 
stone has the meaning of laziness and poverty in the first proverb 
and that of a permanent life and richness in the second one. The same 
opposition of the above given meanings is characteristic of the equiva
lents of the two proverbs. Similar equivalents can be found in other 
European countries too. It is supposed that one of these international 
proverbs could have impeded the popularity of the other in the surroun
dings of Gervėčiai as the people found it inconvenient to use the same 
image in two different meanings.

DIE EIGENARTIGEN REDEWENDUNGEN RER ROZALIJA SEMIENE

REGINA ŠLIOGERYTE

Semienė lenkte die Aufmerksamkeit der Folkloristen auf ihre reiche 
und eigenartige Phraseologie. Diese Frau legte während einiger kurzen 
Zusammentreffen über 200 Sprichwörter vor. Das ist nur ein kleiner 
Teil ihrer Phraseologie. Für Semienė ist die Neigung für phraseologi
sche Verallgemeinerung charakteristisch. Der sprachliche Gedanke ist 
bei ihr von der konkreten Erzählung, von der Situation zum Abstrakten 
abgelenkt. Wahrscheinlich darum sind die Sprichwörter in der Sprache 
von Semienė eng mit dem Kontext verbunden. Der Text selbst bringt sie 
an neue Gedanken und Überlegungen. Semienė drückt mit den Sprich
wörtern ihre Ansichten auf die Umgebung und auf das Leben aus. 
Semienė behandelt die Texte der Sprichwörter ganz frei. Sie arbeitet 
die Sprichwörter um und beachtet die alten Formen nicht. Auf solche 
Weise entstehen neue Varianten. Überhaupt zeichnen sich die von 
Semienė gebrauchten Sprichwörter durch keine Originalität aus. Aber 
es ist sehr wichtig, daß wir die Mannigfaltigkeit der Sprichwörter, die 
wahre Verbindung mit der Sprache beobachten, ihre Funktion erklären 
können, wenn wir die Sprache von Rozalija Semienė hören und am 
Gespräch mit ihr teilnehmen. Es wäre interessant zu erforschen, wie 
die Sprichwörter, ihr Gebrauch und Ausdrucksweise vom menschlichen 
Leben und von individuellen Charakterzügen abhängen.
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