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PRATARMĖ

Lietuvos pietuose, kur sraunusis Merkys, pasipildęs 
Stangės vandenimis, įteka į Nemuną, stovi nedidelis 
miestelis, apylinkės ir tarybinio ūkio centras — Merkinė, 
1970 m. surašymo duomenimis, miestelyje gyveno 
1275 žmonės, apylinkėje — 4468.

Tai — viena seniausių Lietuvos gyvenviečių, suvai
dinusi didelį vaidmenį mūsų krašto istorijoje. Patys pir
mieji gyventojai šioje apylinkėje įsikūrė X—IX tūkstant
metyje pr. m. e. (paleolito pabaigoje). Viduramžiais čia 
vyko atkaklios grumtynės su atėjūnais kryžiuočiais už 
visos Lietuvos laisvę. Garsioji Merkinės pilis ne kartą 
yra buvusi sugriauta ir vėl atstatyta. Žalgirio mūšyje 
galutinai palaužus kryžiuočių galybę, Merkinės miestas 
ėmė augti. Kurį laiką buvo administracinio, ekonominio 
ir kultūrinio pietų Lietuvos gyvenimo centras. Senąsias 
miesto ribas rodo dar iki šiol išlikę du miesto stulpai. 
XVII a. viduryje per karus Merkinės miestas buvo 
smarkiai apgriautas, sudegintas. Tačiau ir po to Merkinė 
neprarado savo vaidmens.
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Merkiniškiai aktyviai dalyvavo 1830—1831, 1863 m. 
sukilimuose, 1905 ir 1917 m. revoliucijose, skleidė revo
liucines mintis buržuazinės Lietuvos laikais ir su ginklu 
kovojo prieš vokiškuosius okupantus.

Gyvas ir Merkinės gyventojų veržimasis į šviesą. 
XIX a. viduryje Merkinėje dirbo žinomas lietuvių švie
tėjas Kajetonas Aleknavičius. Spaudos draudimo metais 
joje kryžiavosi daugelio knygnešių keliai, kuriuos visus 
globojo „knygnešių knygnešys“ Konstantinas Jagminas. 
XX a. pradžioje čia kūrėsi pirmieji, Pijaus Adomavi
čiaus vadovaujami, saviveiklos rateliai. O aplinkiniuose 
kaimuose nuo senų senovės skambėjo liaudies dainos, 
patraukusios daugelio mokslininkų ir šviesuolių dėmesį. 
Tautosaką Merkinės apylinkėse dar XIX a. yra rinkę 
Janas Karlovičius, Juozas Caplikas-Simtakojis, vėliau — 
Vincas Krėvė-Mickevičius, Teodoras Brazys, Jadvyga 
Čiurlionytė ir daugelis kitų įžymių tautosakos rinkėjų.

Merkinės gyventojai ne tik geri dainininkai, bet ir 
puikūs muzikantai, pasakotojai, menininkai. Meilę dai
nai, pasakai, viskam, kas gražu, žmonių širdyse ugdė 
ir žavi šių apylinkių gamta. Sau įkvėpimo joje sėmėsi 
Kazimieras Sarbievijus, Kajetonas Aleknavičius, liaudies 
rašytojas Rojus Mizara ir pagaliau lietuvių literatūros 
klasikas Vincas Krėvė-Mickevičius.

Į Merkinę Lietuvos TSR Paminklų apsaugos ir kraš
totyros draugijos Vilniaus miesto skyrius 1967 m. rug- 
piūčio mėn. suorganizavo mokslinę kompleksinę ekspe
diciją. Jos tikslas buvo tirti šio krašto gamtą, istoriją, 
žmonių materialinę ir dvasinę kultūrą, jos pakitimus 
tarybinės santvarkos metais, rinkti tautosaką, vietovar
džius, atsiminimus apie Vincą Krėvę bei jo raštų proto
tipus, aprašyti tarmę. Ekspedicijoje dalyvavo gamtinin
kų, istorikų, etnografų, kalbininkų, tautosakininkų, lite
ratų, muzikų, dailininkų ir kitokių specialybių žmonių- 
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Mokslo įstaigų darbuotojams talkininkavo aukštųjų mo
kyklų studentai, vidurinių ir specialiųjų vidurinių mo
kyklų mokiniai. Ekspedicijai vadovavo Norbertas Vė
lius, istorikus suorganizavo ir jų straipsnius redagavo 
Antanas Tyla, etnografus — Vacys Milius, kalbinin
kus— Aloyzas Vidugiris, tautosakininkus ir literatus — 
Norbertas Vėlius. Ekspedicija, kurioje dalyvavo daugiau 
kaip 100 žmonių, vyko visuomeniniais pagrindais.

Ekspedicijos metu buvo surinkta tik nedidelė Merki
nės apylinkės gyventojų dvasinės kultūros turtų dalis, 
nespėta įsigilinti į visas materialinės kultūros sritis. Sis 
leidinys, kuriame pateikiama ekspedicijos medžiaga, tu
rėtų paskatinti kitus kraštotyrininkus, visų pirma pačius 
merkiniškius, toliau tęsti ekspedicijos dalyvių pradėtą 
darbą — rinkti tautosaką, kalbinę ir etnografinę medžia
gą, gilintis į savojo kampo istoriją.

Ekspedicijos dalyviai ir šios knygos rengėjai nuošir
džiai dėkojame visiems Merkinės gyventojams, atvėru- 
siems mums ne tik dainų ir margųjų raštų skryneles, 
bet ir savo širdis.





GAMTA

Rimvydas Iš Dzūkų upyno
KUNSKAS ir ežeryno

praeities

Praplaukęs Dainavos smėlynus, pasiėmęs iš dešinės 
Merkį, Nemunas pasuka į vakarus, paskui į žiemius ir 
pataiko į Dzūkų aukštumų vartus. Čia baigiasi šilų 
Dainava, lygiųjų smėlynų, kur-ne-kur papustytų, kraš
tas. Abipus upės pasirodo kalvynai, priemolio dirvos, 
laukai. Tai grumtai. „Šilų“ ir „grumtų“ sąvokas dzūkai 
turi nuo seno, jomis nusakomas ne tik kraštovaizdis, bet 
ir gyventojų, miškininkų ir laukininkų, buitis.

Kelis šimtmečius ledynas savo plaštaka dengė Mer
kinės žemę, paskui plaštakos vietoje, Krikštonių apylin
kėse, paliko priemolio ir žvirgždo kalvynus, o labiau 
į pietus tekantys vandenys smėlio lygumą klojo. Toliau 
į žiemius priemolio paviršių vėlesni postoviai vietomis 
pridengė smėliais. Todėl tarp grumtų ir šilų riba liko 
neryški, einanti per Cimaniūnų laukus kairiajame Ne
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muno krante, Druskininkų — dešiniajame ir per Raiti
ninkų miškų. Ankstesnių postovių priemolio kalvos liko 
po lygumos smėliais. Poledynmečiu Nemunas, perskro
dęs lygumų, pasiekė priemolio sluoksnius, riedulius. Ir 
liko akmenys barkšoti Nemuno vagoje, trukdydami tėk
mei ir upeiviams. Tai ropos, kitaip — rėvos. Ties Ulči- 
čiais — Bajorė, ties Dubakloniu — Sakalas, Merkinės 
rėva, Siuvėjo rėva ties Maksimonimis. Jos turi savo 
tautosakų, savo aukų ir apnaikinimo istorijų. Dalis šių 
pasakojimų dar gyvi senųjų sielininkų ir upeivių lūpose 
Dubaklony ar Jonionyse.

Nemunas — didysis rytų Pabaltijo tautų kelias, kurio 
vaidmuo jų materialinės ir dvasinės kultūros istorijoje 
be galo svarbus. Liškiava ir Merkinė istorijos apyaušry
je įsikūrė bene svarbiausioje pietų Lietuvos kryžkelėje. 
Geriau pažinus Nemuno ir aplinkinių kraštovaizdžių 
praeitį, pasirodė, kad čia yra ir didžiųjų upių — Nemuno 
bei Merkio — istorinė kryžkelė, o gamtos istorijos tyri
nėtojams išryškėjo problemų mazgas ir tos istorijos šal
tiniai. Nemunas čia atidengė tarpledynmetinių ežerų 
nuogulas, kurias tyrinėjant, paaiškėjo tų laikotarpių 
gamtinės sųlygos. Čia, ties aukštumų vartais, Nemuno 
slėnis labai platus, supainiotas rinų, pradubų, senvagių, 
senųjų ir naujųjų pelkių, [vairiu laiku geologijos ir 
geografijos klausimus čia sprendė žymūs mūsų krašto 
tyrinėtojai C. Pakuckas, M. Kaveckis, P. Jodelė, J. Da- 
linkevičius ir pagaliau A. Basalykas, mūsų moderniosios 
geografijos ir landšaftotyros pagrindėjas.

Didžiąją kraštovaizdžio istorijos dalį užima upyno 
ir ežeryno istorija. Peržvelkime ryškesnius etapus.

Prieš 18—15 tūkstantmečių Merkinės apylinkėse bu
vo šaltas prieledyninis klimatas, tačiau vasaromis nuo 
ledyno, stovinčio Vilniaus — Aukštdvario — Merkinės — 
Veisiejų ruože (Naručio, arba Frankfurto, stadija), o ke
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liais šimtmečiais vėliau dažnuose Baltijos aukštumų 
arba Pomeranijos stadijos postoviuose plūsdavo milži
niški vandens srautai. Jie klostė Dzūkijos smėlinę lygu
mą, o patys nutekėjo į Vislą pro tas vietas, kur dabar 
yra Druskininkai, Augustavas, Bebro bei Narevo slėnis. 
Dabar toje lygumoje arčiau Merkinės yra Norulių, Ro- 
dukos, Lankininkų, Puvočių, Mardasavo, Bingelių, Purp
lių ir Dvaralaukio kaimai. Ledynui atropojus tik iki Ne
munaičio ir Daugų, tos pietryčių Lietuvos upės — Pro- 
nemunis su Promerkiu — gerokai susiaurėjo, bet užtat 
atsirado nemaža ledyninių dešiniųjų intakų. Arčiau Mer
kinės tokie yra Nemuno (tarp Nemunaičio ir Merki
nės), Apsingės ir Straujos senslėniai. Beje, tuos intakus 
reikia vaizduotis kaip kaskadus — virtines pratakių prie
ledyninių ežerų, kurių suklostyti moliai, kiek pridengti 
smėlio, aptinkami į pietus nuo Nemunaičio, apie Subar
toms ir abipus Laujos ežero.

Didysis upyno persimainymas vyko prieš 13—15 tūks
tantmečių. Tada visai sunyko ledyninės upės Promer- 
kis ir Pronemunis. Mat, ledynui pamažu traukiantis, 
stabčiojant vidurio ir šiaurės Lietuvoje, šiaurės Latvi
joje ir toliau, žemėjo ir prieledyninių ežerų vanduo- 
Ežerai nebesipylė per aukštumas į pietus, o nutekėjo 
į vakarus rytų ir vidurio Lietuvos upe — Šventosios ir 
Nemuno žemupio pirmtakais. Senslėnyje ties Nemunai
čiu Nemuno tėkmė apsigręžė. Drauge su Merkiu ir Ne
muno aukštupiu įpiečiau Gardino, prisijungusiu dėl že
mės kilimo pietuose, naujoji upė pralaužė aukštumų 
vartus žemiau Merkinės. Ilgą laiką tvyrojusio more
ninio slenksčio poveikis dabar gana akivaizdus Nemuno 
slėnyje ties Merkine: kurį laiką upė labai plačiai klai
džiojo į šalis, palikdama 4—6 km pločio slėnį (ypač 
ties Panaros ir Netiesų kaimais) ir 2—3 km spindulio 
kilpas su senvagėmis (Pakrikštės pelkė). Atrodo, kad 
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upė slenkstį išlygino tik alerodo šiltmetyje, prieš 11 —12 
tūkstantmečių. Iki tol buvo suklostytos labai plačios 
storasmėlės, didžiąją slėnio dalį užimančios IV ir III 
Nemuno terasos 30—35 m ir 18—24 m viršum upės ly
gio. Ten dabar plyti skurdūs Panaros, Gudelių, Duba- 
klonio, Maksimų, Jonionių, Maksimonių, Rudnios, Ne
tiesų ir Druskininkų kaimų laukai. Tai jau Nemuno do
vanotieji dzūkams smėliai.

Žemesniosios Nemuno terasos — II ir I — susiklostė 
jau esant šiltesniam klimatui. Neplačiai vingiuojantis 
Nemunas poalerodiniu vėsaus klimato laikotarpiu pali
ko II terasą (10—12 m virš upės), o po borealinio šilt- 
mečio upės įsigraužimo, prieš 9—10 tūkstantmečių, ant
roje mezolito pusėje, bevingiuodama upė vėl klostė pir
mųjų terasų aukštesnįjį lygį.

Šiltoko drėgno klimato laikotarpis prieš 11—12 tūks
tantmečių (alerodas), šilto sauso — prieš 8—10 tūks
tantmečių (borealis) ir šilto drėgno — prieš 5—8 tūks
tantmečius (atlantis) buvo etapai, lemiantys permainas 
ne tik upyne, bet ir ežeryne, ir visame žemės paviršiuje. 
Alerode jau turėjo būti išnykęs amžinas pašalas, arba 
jis liko tik giliau ir lopiniais, nes ežerų ir pelkių nuo
gulose pasitaiko alksnio, guobos, liepos ir net ąžuolo 
žiedadulkių. Tada ėmė smarkiai dubti žemė ištirpusio 
požeminio ledo vietose — susidarė vadinamasis termo- 
karstas. Žemės paviršių jis gerokai suskaidė, ypač per
simainė senslėnių ir latakų dugnai. Įšalusių ledyninių 
rinų vietose, kurios kadaise ledyno kaimynystėje buvo 
virtusios bėgančio vandens latakais su virtine lėkštų 
ledyninių ežerų, sujungtų tarpusavyje, ar atskirų, kur 
priešalerodiniu metu buvo negilūs slėniukai su upeliais, 
dabar atsivėrė naujos siauresnių ir gilesnių ežerų vir
tinės. Viena tokių kaskadinių virtinių, Apsingės upelio 
rina, prasideda žemiau Makniūnų ir ties Netiesomis pa
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siekia Nemuną. Didžiulė ežerų virtinė, atsivėrusi Ne
muno slėnyje ir 12 km nutįsusi pro Vaičiškę, Pelekiškę, 
Samūniškes, Rudnią bei Netiesas — ne kaskadas, o ilga
amžis Nemuno potvynių kelias. Potvyniai labai tuos 
ežerėlius suseklino, koks ketvirtadalis beliko jų neužpel- 
kėjusių. Šitoji rina — latakas — labai šaltiniuota, daug 
kur pelkėje spindi „vaivorykštinis vanduo“, o pakraš
čiuose ochriškas dumblas liula. Ties Rudnios vienkie
miu, anot senų žmonių, tas dumblas buvo kasamas, 
sodrinamas ir lydomas Rudnioje ir prie Straujos upelio 
buvusiose liejyklose.

Kiti upeliai, tokie, kaip Straujos intakas Gelovinė, 
yra jaunesni. Trumpa Gelovinės ežero ir giminingų jam 
pelkių istorija tokia. Palaidota ledyninė rina pradėjo 
dubti biolingo pašiltėjimo metu. Tačiau dar ir didelę 
dalį alerodinio šiltmečio čia teliūskavo apyseklis eže
ras, praplovęs platoką ir nuožulnų atabradą (dabar 3— 
4 m terasa). Ežero lygis tolydžio krito, atabradą grei
tai užgožė plynraisčiai ir raistai. Alerodo gale, prieš 
11 tūkstantmečių, ežeras staiga pradubo, nugarmėjo po 
vandeniu dideli plotai pakrantės raistų, ežeras pagilėjo 
iki 10—12 m. Pietvakarinėje ežero pakrantėje, plačiame 
alerodo pradžios atabrade, dabar susidarė dar mažesnė 
ežeriukų-pradubų virtinė, kai kur susijungusi su Gelo
vinės ežeru. Vienoje vietoje tokia įlanka atskyrė ilgą 
siaurą pusiasalį, lyg neriją, kuris padavimuose apie 
Gelovinę minimas kaip raganiaus buveinė, vadinama 
„Gelovinės sala“. Tada Gelovinės ežeras buvo daugiau 
kaip 4 km ilgio, tyvuliavo ir dabartinio Balyno (žiem
vakarių gale), ir Kriokiškės, Nožagario bei Bruzgulės 
(pietryčiuose) pelkvietėse, atėjo iki pat Subartonių kai- 
rnavietės. Su upėmis ryšio jis neturėjo. Lemtingi ežero 
raidai buvo tie trys šilti atlančio tūkstantmečiai, kurie, 
beje, sutapo ir su visuomenės poslinkiais. Atlančio vidu
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ry, arba neolito pradžioje, buvo neilgas, bet reikšmingas 
sausas laikotarpis. Vandens lygis žemėje, upėse ir eže
ruose kiek pakrito. Po to sekęs lietingas laikotarpis labai 
pasitarnavo upynui. Upeliai šoko graužtis j aukštumas, 
vėl pakilę ežerai pavasarį ėmė lietis per žemesnį dubens 
kraštą. Ir labai trumpu laiku daug ežerų įsijungė į upy
ną, labai pažemėjo jų lygis. Nukritusį lygį tokiuose eže
ruose dabar atitinka povandeninė terasa 2—5 m gylyje. 
Su šiuo laikotarpiu siejasi ir I terasų žemesniųjų lygių 
klojimas Nemune ir jo intakuose. Tada prasigraužė ir 
Gelovinės upelis. Subartonių kaime matyt lyg griova 
siaura upelio pralauža. Gelovinės ežeras pažemėjo apie 
3 m ir virto jau sekležerių virtine. Upelio gimimas lėmė 
šių ežerų senatvę. Jie sparčiai dumblėjo, seko: Baly- 
nas, Nožagaris, Bruzgulė subborealiniame sausmetyje 
prieš 3 tūkstantmečius jau ir pelkėmis virto. Tiesa, tada 
kiek užpelkėjo ir pats upelis, ir todėl drėgno subatlan- 
tinio laikotarpio pradžioje, prieš 2,5 tūkstantmečio, eže
rai gerokai atsistatė. Tada Gelovinė pakilo apie 2 met
rus, didelė dalis Balyno ir Krokiškės vėl pelkėtais 
ežerais virto. Užsitraukė jie mažiau kaip prieš tūkstant
metį. Akivarų ir šiandien liko. Žmonių ir Krėvės pada
vimus apie čia buvusius ežerus galime laikyti jau ne 
tiek liaudies logikos, kiek ilgaamžės atminties dalyku.

Panašios upelių raidos pavyzdys galėtų būti Strau- 
jos aukštupys, tik čia buvo nusekinti kiek kitokį eže
rai.

Per Mantvilų ir Maseliškių laukus vingiuojanti Strau
ja, kaip ir Gelovinė, atlančio antroje pusėje smarkiai 
pažemino Kampo-Pilvingio senežerį, kurį nuo visiško 
užpelkėjimo dar gelbsti vandeningas Ilgių ežeras, kur 
Strauja ir prasideda. Beje, Kampo bei Pilvingio ežer- 
vietės, ledyninio ežero palikimas, kaip ir jų apyežeriai, 
jau prieš daugelį tūkstantmečių būtų užpelkėję, jei eže
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rų nebūtų pagilinusios vėlyvojo termokarsto pradubos. 
Čia tai atsitiko daug vėliau, negu Gelovinės rinoje — 
prieš 7—8 tūkstantmečius. Padavime apie atsivėrusį 
Pilvingio ežerą ir prasmegusią bažnyčią, apie seniau 
buvusį platų ežerą, sėmusį aplinkines pievas, matome 
du aiškius ežero raidos atitikmenis: minėtąjį ežero pra- 
dubimą ir ežero nutekėjimą prieš šešis tūkstantmečius 
prasigraužusiu Straujos upeliu. Tai gali būti keistokas 
sutapimas, bet gali būti ir gyventojų sėslumo ir neįtikė
tinai ilgo padavimų išlikimo paliudijimas.

Tuo atžvilgiu dar įdomesnis Krėvės plačiai išgarsin
tas Gilšės ežeras. Tai atstovas dažnų Lietuvoje „uždelsto 
termokarsto“ ežerų, pradubusių borealio pabaigoje ar 
atlančio pradžioje. Turint galvoje ežervietėje ir pietinia
me paežeryje plytinčio molio storymę ir nepriklausymą 
nuo upelių, galima tikėti, kad staigus pradubimas čia 
buvo pirmoje atlančio pusėje (mezolito pabaiga) arba 
net sutapo su upyno šuoliu į ežerus antroje atlančio pu
sėje (neolitas). Nei pakrantėje, nei gylėje kol kas ne
rasta ežerinių nuogulų, senesnių kaip 6000 m. Gilšė sa
vita ir savo formomis—gana statūs krantai be jokių 
terasų viršum vandens nei po vandeniu, atabradai irgi 
nedideli. Gilumas — daugiau kaip 30 m. Tai tipingas 
jaunųjų ežerų atstovas.

Pastaruoju metu būrin tokių ežerų, turinčių vos še
šių septynių tūkstantmečių istoriją — lyginame su tei
sėtaisiais bei uždumblėjusiais ežerais, kurie dvigubai 
senesni, — patenka vis daugiau tiek vientisų rininių eže
rų (pvz., Asvejos, Jūžintų, Smalvo ežerai rytų Lietu
voje), tiek ir apvalainų ežerų virtinių, pvz., Gilšės, 
Kampinio, Pakelinio, Linamarko ežerai prie Subartonių 
kaimo. Pasitaiko, kad tokie palyginti jauni ežerai jau 
baigia užpelkėti: Krakinis ežeras netoli Nemuno ties 
Krikštonimis ir Polymas — pelkė su nedideliu liekaniniu 
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ežerėliu pirmojoje Nemuno terasoje prie Živuliškių 
kaimo.

Geomorfologinis padavimų pagrindas darosi vis tvir
tesnis. Tik dar neaiškus tų padavimų lokalizavimo klau
simas: ar padavimai apie skrajojusius bei pradubusius 
ežerus, prasmegusias bažnyčias sietini su tų padavimų 
paplitimo vietove, su minimais objektais, ar padavimus 
reikia vertinti atsietai nuo objektų, kaip tautosaką, 
atspindinčią tolimos praeities gamtos reiškinius apskri
tai. O tokių tautosakos ir geomorfologijos paralelių ma
tyti lenkų, vidurio ir šiaurės rusų, baltarusių, latvių, 
estų, suomių bei karelų tautosakoje. Jei pavyktų teigia
mai išspręsti padavimų lokalizavimo klausimą, daug kas 
paaiškėtų iš rytų Pabaltijo priešistorijos.

Aloyzas Ramunis Merkinės
BUDRIŪNAS apylinkių

augalija

Sunku nupasakoti Merkinės apylinkių įvairovę ir gro
žybę. Kiek bekeliautum nuo Merkinės į pietus ir į rytus, 
vien dunksančią Gudų girią aplink save regėtum. Tiesa, 
tai jau ne ta senovinė, neįžengiama Gudų giria, bau
ginusi keliautojus ir užkariautojus. Dabar joje gausu 
kaimų kaimelių, kelių kelelių. Vientisos Gudų girios 
plotas Lietuvoje yra apie 108 tūkstančius hektarų. Sun
ku tiksliai nusakyti jos dydį, nes daugelis miškų ir miš
kelių anksčiau taip pat priklausė girios masyvui. Dalis 
Gudų girios yra Baltarusijos teritorijoje, kur ji vadi
nama Ruskaja pušča.

Druskininkų, Marcinkonių ir Varėnos miškų ūkiai 
tvarko ir prižiūri Gudų girios miškus. Šių miškų ūkių 
teritorijoje ne miško plotai neužima nė 20%. Ir visame 
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Varėnos rajone miškų gerokai daugiau, negu dirbamų 
žemių. Rajone yra 154 tūkst. ha miškų, t. y. 63% visos 
rajono teritorijos.

Miškai — beveik ištisai kerpsamaniai pušynai. Tik 
patys nereiklieji augalai gali augti tokiuose sausuose 
smėlynuose. Iš medžių rūšių vien pušis ir išsilaiko. Žo
lių taip pat reta. Kiek dažniau pamatysime smiltyninį 
šepetuką, melsvąją keleriją, paprastąjį čiobrelį, šilinį 
viržį. Užtat čia gerai jaučiasi žalsvai ir melsvai pilkos 
kerpsamanės, didžiuliais kilimais nuklojusios žemę. 
Didžiuliais plotais auga miškinė ir elninė šiurė, nors 
gausu ir kitokių, smulkesnių kerpių. Čia ne tik medžių 
kamienai, bet ir šakos kerpėmis gausiai apaugę. Kerpsa- 
manių pušynų Gudų girioje yra maždaug 59%.

Lygesnėse ar slėnesnėse Gudų girios vietose galima 
rasti ir derlingesnių — brukninių pušynų. Čia gausu 
krūmokšnių — bruknių, viržių. Žemę nuklojusios žalio
sios samanos, o kerpsamanės boluoja tik lopais. Bruk
ninių pušynų yra 26%. Kitokių miškų Gudų girioje 
maža. Raistų pakraščiuose galima rasti mėlyninių pu
šynų, kartais su eglės priemaiša. Upių slėnių krantuose 
kai kur auga ąžuolai.

į šiaurę ir į vakarus nuo Merkinės žemės kiek der
lingesnės, ir čia miškų mažiau belikę, jau nebėra ma
syvo. Prie pat Merkinės yra nedideli Merkinės ir Pele- 
kiškės miškai, kiek i vakarus, dešiniajame Nemuno 
krante, didesnis Netiesų miškas. Toliau į šiaurę nusi
driekia Makniūnų ir Subartonių miškai. Didžiojo Tėvy
nės karo metais tai buvo partizanų vietos. Makniūnų 
miško 18 kvartale buvo „Šarūno“ partizanų būrio že
minė, o Subartonių miško 8 kvartale — „Dainavos par
tizano“ žeminė.

Subartonių miškas apie 2000 ha. Jis smarkiai ski
riasi nuo Gudų girios miškų. Dirvožemis čia taip pat 
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dažniausiai smėlis ir tik vietomis priesmėlis, tačiau jo 
sluoksnis nestoras. 2 m gylyje beveik visur rasime prie
molį arba molį. Todėl čia matome ne vien pušynus. Tie
sa, gryni ir mišrūs pušynai vyrauja (59%), bet nereta 
eglynų (16%) ir beržynų (17%), yra drebulynų (6%), 
juodalksnynų (2%).

Kitapus Nemuno, ties Merkine, anksčiau būta beveik 
vien dirbamų laukų. Po karo kai kur, nederlinguose 
plotuose, miškas buvo sodinamas. Dabar šie jauni Du- 
baklonio, Panaros, Rūsingės, Kibyšių, Jonionių, Žvirgž
dų miškeliai susijungė ir palei kairįjį Nemuno krantą 
turi užėmę beveik 3000 ha. Praeis dar keli dešimtmečiai, 
ir suoš gražus pušynas. Toliau į vakarus žemės der
lingesnės, ir miškuose, pavyzdžiui, Kudrėnų ir Trasnin- 
ko žaliamiškiuose, jau vyrauja eglynai.

Kaip minėjome, į pietus ir į rytus nuo Merkinės ant 
nederlingų smėlynų plyti Gudų girios pušynai. Kaimai 
įsikūrę prie upių arba ežerų. Daugumą kaimų randame 
prie upių, nes čia esama ne tik dirbamos žemės, bet 
Merkio ir jo intakų slėniuose gausu užliejamų pievų. 
Šios nuo kitų Lietuvos paupių pievų gerokai skiriasi. 
Merkys, taip pat Ūla, Grūda per pavasario potvynius 
aukštupiuose griauna krantus ir neša daug smėlio. Tas 
smėlis vėliau nugula slėniuose. Stambesnis nugula 
anksčiau, smulkesnis nunešamas toliau. Ypač užneštas 
yra Ūlos slėnis, kur po smėliu palaidoti durpynai, pa
keista slėnio augalija. Merkio slėnyje žemiau Skroblaus 
(apie vienuolikos km ruože) jau daugiau aliuvio, t. y. 
smulkesniųjų nuogulų. Čia vietomis auga tikrųjų pievų 
su pieviniu ir raudonuoju eraičinu (Festuca pratensis ir 
F. rubra), o vietomis ir stepinių pievų su Delavinio ke- 
lerija (Koeleria delavignei). Merkio slėnyje randama 
daug tik jam būdingų augalų ir jų bendrijų. Pavyz
džiui, raudonojo eraičino — plaukuotosios viksvos (Ca- 
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rex hirta) — paprastosios gvaizdės (Armeria vulgaris) 
bendrija yra tarpinė tarp pievų ir smėlynų žolinės au
galijos. Merkio slėniui būdingos ir halofilinės (druskin
gų dirvožemių) pievos, nes upės krantai šaltiniuoti ir 
vanduo turi daug druskų. Vidurupyje, maždaug apie 
Varėną, dažnos pievos su paprastąja bekmanija (Beck- 
mannia eruciformis). Žemupyje esama taip pat tik 
Merkio slėniui būdingų halofilinių pievų su melsvuoju 
meldu (Scirpus tabaernemontani). Merkio slėnyje auga 
labai retos Lietuvoje žolės: geltonžiedis pelėžirnis (Lat- 
hyrus levigatus), kampuotasis česnakas (Allium angu- 
losum), Borbaso ir kartūzinis gvazdikas (Dianthus bor- 
basii ir D. carthusianorum). Užliejamos Merkio žemupio 
pievos panašios į pietesnių upių užliejamąsias pievas, 
charakteringas pereina majai miško-miškastepės zonai.

Ne vien užliejamų pievų tokia savotiška augalija. 
Upių slėnių šlaituose ir šiaip smėlynuose pasitaiko daug 
augalų, būdingų pietų rajonams. Pavyzdžiui, lie- 
tuvinė naktižiedė (Silene lithuanica) ir baltarusinis 
pūtelis (Tragopogon bjelorussicus) auga Polesėje, smė
linis eraičinas (Festuca psammophila) dažnas Centri
nėje Europoje. Ryšius su pietinių teritorijų augalija 
patvirtina ir kai kurios miško bendrijos, pavyzdžiui, 
juodalksnynas su miškine monažole (Glyceria nemora- 
lis) Merkio ir Grūdos slėniuose ties Puvočiais.

Įdomi ir laisvų, nesutvirtintų smėlynų augalija. Ties 
Merkine Nemuno, Merkio ir Stangės šlaituose dažna 
smėlinio eraičino ir melsvosios kelerijos bendrija — vie
na pirmųjų bendrijų smėlynuose. Čia pat aptinkamos ir 
vėlesnės smėlynų sutvirtinimo stadijos: smėlinis eraiči
nas su paprastuoju čiobreliu. Prie pat Merkinės auga ir 
smiltyninė rugiaveidė (Elymus arenarius) bei plikažie- 
dis drugialaišis (Corispermum intermedium). Lėkštuo
se šlaituose ir aukštesnėse upės slėnio vietose ant smė
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lio dažniausiai pasitaiko smiltyninio šepetuko—papras
tojo čiobrelio bendrija.

Didžiulė, retai žmonių apgyventa Gudų giria labai 
mėgiama įvairių žvėrių ir paukščių. Gausu jų ir mažes
niuose miškuose. Subartonių, Merkinės apylinkėse daž
nai gali sutikti briedžių, šernų ar stirnų šeimynėlę, iš
baidyti pilkąjį kiškį. Gudų girioje nuo seniausių laikų 
gyvena lūšys, iš Baltarusijos atklysta vilkų, pastarai
siais metais buvo pasakojama net apie meškos viešna
ges. Ežeruose ir upėse yra ūdrų. Merkio ir jo intakų 
šaltiniuotuose krantuose juodalksniai daug kur pa
graužti bebrų, gausiai gyvenančių visose upėse. Prie 
Merkio žemiau Puvočių teko matyti dviejų vyrų vos 
apkabinamą juodalksnį, iš vieno šono per visą trečdalį 
kamieno pagraužtą.

Gausybė retų ir įdomių augalų ir jų bendrijų sudo
mino ne tik botanikus, bet ir gamtos apsaugos darbuo
tojus. Artimiausiu metu Merkio žemupyje numatoma 
įkurti botanikos draustinį.



IŠ ISTORIJOS

Laima
NAKA1TE

Žvilgsnis j Merkinės 
archeologinius 

paminklus

Jau XIX a. pabaigoje Merkinės apylinkių archeolo
giniai paminklai patraukė tyrinėtojų dėmesį. Z. Glio- 
geris savo etnografinių bei archeologinių kelionių metu 
surinko medžiagos apie akmens amžiaus paminklus. 
Ypač daug pasidarbavo V. Sukevičius. Merkinės apy
linkėse jis atrado daugelį akmens amžiaus stovyklų, 
sukaupė gana didelį archeologinių radinių rinkinį, duo
menis apie archeologinius paminklus skelbė spaudoje. 
Vėliau visa šia medžiaga naudojosi lenkų tyrinėtojai 
V. Antonevičius, L. Kozlovskis.

Kai kuriuos Merkinės archeologinius paminklus ran
dame pažymėtus archeologiniuose žemėlapiuose, suda
rytuose F. Pokrovskio (1893) ir P. Tarasenkos (1928).

Daug dėmesio akmens amžiaus stovykloms skyrė 
akad. K. Jablonskis. Jis daug kartų čia lankėsi, atrado 
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naujų stovyklų, turėjo surinkęs didžiausią ir sistemin- 
giausią radinių rinkinį. Pastaraisiais metais senuosius 
paminklus ne vieną kartą yra lankę Vilniaus archeolo
gai — R. Rimantienė, A. Gerdvilienė.

1955 m., 1962 m. į Merkinės apylinkes buvo atvyku
si Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos instituto 
žvalgomoji ekspedicija rinkti duomenų apie archeologi
nius paminklus, o 1962—1963 m. Istorijos instituto dar
buotojai tyrinėjo Maksimonių ir Netiesų akmens am
žiaus stovyklas.

Peržvelgus visų tyrinėtojų darbus, aiškėja, kad Mer
kinės apylinkėse yra akmens amžiaus stovyklų, piliakal
nių, pilkapių, pasitaiko ir senųjų gyvenviečių liekanų. 
Ypač čia gausu akmens amžiaus stovyklų. Iki šiol yra 
užregistruota daugiau kaip 80 vietų1, kur aptinkama 
tokių stovyklų liekanų, įvairių titnago dirbinių. Kai ku
rių kaimų žemėse žinoma net po kelias stovyklas, pvz., 
Kaibūčių, Maksimonių, Mardasavo, Puvočių ir kitų. Sto
vyklų aikštelių paviršius lygus ar banguotas, aikštelės 
dažniausiai laisvai pustomos vėjo arba įdirvonijusios, 
apaugusios smilgomis, pavieniais medžiais. Dirbiniai 
paprastai susikaupę žemės paviršiuje, o kultūrinis 
sluoksnis dažnai esti išpustytas vėjo.

1 Apsingė, Baležeris, Bingeliai, Cesukai, Daujočio ež., Dumblio 
upelis (prie Netiesų), Ešerinis ež., Glyno pelkė, Glyno tarpueže- 
ris, Glyno ež., Glyno miškas, Jonionys, Kaibūčiai, Kalubiškė, 
Kasčiūnai, Lankininkai, Maksimai, Maksimonys, Mardasavas, Mar
dasavo miškas, Merkinė, Merkio šlaitas, Netiesio ež., Netiesos, Ne- 
tiesėlio ež., Pakampio ež., Pamerkinė, Pašilingė, Puvočiai, Šni
piškės.

Pirmieji gyventojai Merkinės apylinkėse įsikūrė pa
čioje paleolito pabaigoje, t. y. apie X—IX tūkstantmetį 
pr. m. e. Jų stovyklų pėdsakai yra trečiojoje ir antrojoje 
Nemuno bei Merkio terasoje. Čia randama įvairių tit
nago dirbinių: madleninių ir svidrinių strėlių antgalių, 
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įvairių rėžtukų ir gramdukų, svidrinių, skeltinių lance- 
tinių antgalių ir kt. dirbinių. Tokių radinių yra ant 
Maksimonių kalno, Mardasave, ant aukšto Merkio kran
to, aukštuose Glyno ežero krantuose ir kitur.

Mezolitinės stovyklos (VIII—V tūkstantm. pr. m. e.) 
vandens lygio atžvilgiu yra visai žemai, prie pat da
bartinio kranto. Tik apie 5000 m. pr. m. e., atidrėkus 
klimatui, stovyklos rengiamos aukštosiose terasose, o 
mezolito pabaigoje vėl žemai, prie vandens. Žymiau
sios mezolitinės stovyklos yra Jonionių I, Maksimo
nių IV, Mardasavo II, V, Merkinės I, Netiesų I, IV ir kt. 
Salia dirbinių tipų, paveldėtų iš paleolito, jose rasta 
skersinių strėlių antgalių, žeberklų ašmenėlių, ovalinių 
apskaldytų kirvelių, pleištų.

Neolito epochos (IV—II tūkstantm. pr. m. e.) stovyk
los yra Jonionių I, Glyno tarpuežerio, Maksimonių I, 
Mardasavo I, Merkinės I, Netiesų I, Pamerkinės ir kt. 
Jose rasti titnago dirbiniai, ypač pirmosios laikotarpio 
pusės, dar labai artimi mezolitiniams dirbiniams, o ke
ramika — su augalinėmis ar sraiginėmis priemaišomis, 
labai mažai ornamentuota. Kirveliai gludinti, bet dar ne- 
gręžti. Ir tik vėlyvajame neolite ima atsirasti širdinių 
antgalių, gręžtų kirvelių, virvelinės keramikos.

Merkinės apylinkėse labai nedaug žalvario amžiaus 
(XVI—VI a. pr. m. e.) radinių. Šiuo metu galima teigti, 
kad Jonionių I stovykla galėjo būti žalvario amžiaus 
gyvenvietė, nes čia vienoje atskiroje krūvelėje buvo 
rasta nestorų puodų šukių, brūkšniuotų iš abiejų pusių, 
su gausiomis grūsto granito priemaišomis. Pastarajam 
laikotarpiui priskirtini ir priešais Cesukus rasti reti 
daiktai: žalvarinis įmovinis kirvis ir žalvarinis ieti
galis.

Daug daugiau žinome apie piliakalnius, pilkapius, 
senąsias gyvenvietes, t. y. apie geležies amžiaus archeo
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loginius paminklus. Tačiau jie netyrinėti, todėl nega
lima nustatyti tikslios paminklo chronologijos, pamink
lo struktūros, jo ypatybių.

Archeologinėje literatūroje dažnai minimi Binge
lių pilkapiai. Tai įvairaus dydžio kalvelės apie 
5 km nuo Merkinės, abiejose Merkinės—Varėnos plen
to pusėse. Pilkapiai išsibarstę 3 km ruože, miške, gana 
įvairiu atstumu, kartais net per 100 m vienas nuo kito. 
Tai apie 60—80 cm aukščio kalvelės, kurių skersmuo 
5—8 m, o kartais ir 10—12 m.

Prie senojo vieškelio iš Dubaklonio į Merkinę, apie 
3 km nuo Merkinės ir 2 km nuo Dubaklonio, jau miške 
yra pilkapių grupė, vadinama Dubaklonio pil
kapiais. Iš viso čia jų yra apie 60. Visas pilkapynas 
išsidėstęs 3—4 ha plote. Kai kurie pilkapiai tėra 40— 
80 cm aukščio, bet kitų aukštis yra iki 3—3,5 m. Pilkapių 
skersmuo svyruoja tarp 5—8 m. Visi pilkapiai taisyk
lingai apskriti, tik kai kurie suardyti. Kažkas juos yra 
bandęs kasinėti, tačiau apie radinius jokių duomenų 
nelikę.

Archeologinėje literatūroje minima nemaža piliakal
nių. Vienas iš jų yra Burokaraisčio piliakal
nis. Tai kalva dešiniajame Amarnios upės krante. 
Kalvos viršuje yra tarsi pylimo likutis, primenantis 
25 m ilgio ir 3—4 m aukščio kopą; vakariniu galu ji 
remiasi į Amarnios slėnį ir nueina puslankiu į pietus. 
Tačiau nėra jokių pėdsakų, rodančių, kad šis pylimas 
būtų ėjęs toliau, užsukęs kranto kyšulį ir šitaip suda
ręs krantinio tipo piliakalnį. Jokių kultūrinio sluoksnio 
liekanų nebėra.

Apie 2 km į pietvakarius nuo Mardasavo kaimo, 
dešinėje pusėje kelio, einančio per mišką į Bingelius, 
yra įvairaus dydžio ir formos kopų grupė. Pietiniame 
grupės pakraštyje, t. y. arčiau kaimo, viena didesnė kal- 
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vėlė žmonių yra vadinama Mardasavo pilia
kalniu. Jis yra apie 2 m aukščio, šlaitai vietomis 
gana statūs. Aikštelė netaisyklingos formos, 30x30 m 
dydžio. Vakariniame kalvos gale yra toks apie 15 m 
ilgio atsikišimas — nelyginant vėjo nuneštos kopos da
lis. Kopos viršuje kai kur pakraščiais išlikęs 40—50 cm 
pakilimas, o vietomis pastebėti 4—5 m pločio įdubimai, 
matyt, vėjo išpustyti.

Jokio kultūrinio sluoksnio žymių nėra. Taip pat ne
turime jokių žinių apie radinius. Galimas dalykas, kad 
ši kopa tėra buvusio, bet jau sunaikinto piliakalnio lie
kana.

Prie kryžkelės Merkinė—Alytus ir Piliakalnis—Ne
munaitis stūkso Piliakalnio piliakalnis2. Jis 
įrengtas aukščiausioje apylinkės kalvoje. Piliakalnis 
smarkiai deformuotas, nes prieš karą jo savininkas nu
kasė pietinį ir šiaurinį šlaitą, kad lengviau būtų arti. 
Išlikęs nepaliestas tik vakarinis šlaitas. Kalvos viršuje 
yra nežymiai įdubusi ovalo pavidalo 20x25 m dydžio 
aikštelė. Sprendžiant pagal išlikusį vakarinį kraštą, pi
liakalnis buvęs staigiais šlaitais, apie 4 m aukščio. Py
limo žymių nėra. Kultūrinio sluoksnio pėdsakų nei aikš
telėje, nei šlaituose nerasta. Piliakalnis laikomas su
ardytu.

2 Sis piliakalnis klaidingai vadinamas Makniūnų, arba Raiti
ninkų, piliakalniu. Tuose kaimuose jokių piliakalnių nėra.

Ariamame lauke į vakarus nuo šios kalvos rasta ke
lios lipdytinės keramikos šukelės nežymiai brūkšniuotu 
paviršiumi. Tai — čia buvusių pirmųjų mūsų eros am
žių sodybų liudininkės.

Labiausiai traukia akį garsusis Merkinės pi
liakalnis, suvaidinęs didelį vaidmenį lietuvių ko
vose su kryžiuočiais. Merkinės piliakalnis stūkso deši
niajame Nemuno krante tarp Stangės ir Merkio upių.
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Tai apie 20 m aukščio kalva, kurią nuo lygumos skiria 
gana gilus perkasas. Didžioji piliakalnio aikštelės dalis 
nugriuvusi į Stangės upelį, šiuo metu tėra išlikęs 5X7 m 
dydžio jos kraštas. Piliakalnio šlaitai gana staigūs, vir
šutinėje dalyje buvę nulyginti. Įvairiose vietose šlaitai 
kažkieno iškasinėti, o pietinio šlaito viršutinėje dalyje 
būta atkastos iš molio ir plytų mūryto ir vėliau sudegu
sio pastato dalies. Stangės išplauto šlaito dalyje rasta 
anglių, plytgalių, gargažių.

Piliakalnio apylinkėse aptikta senųjų Merkinės gy
venviečių liekanų, kurios rodo, kad Merkinė yra buvusi 
žymus centras. Antai pietvakarinėje piliakalnio papė
dėje, artimesnėse dirvose ir net paties miestelio dar
žuose pastebimas gana intensyvus kultūrinis sluoksnis, 
kur randama vėlyvajam geležies amžiui ir net XV— 
XVIII a. būdingos žiestos keramikos, plytų nuolaužų, 
koklių fragmentų ir kt. daiktų.

Ant aukštos, stačiais skardžiais kalvos, nuo piliakal
nio iš rytų atskirtos giliu grioviu, tarp Stangės ir Mer
kio upių, taip pat aptikta gyvenvietės pėdsakų apie 
1,5—2 ha dydžio plote. Kultūriniame sluoksnyje randa
ma XIII—XV a. ir vėlesnės keramikos, plytų nuolaužų. 
Pietrytiniame kalvos šlaite ir papėdėje radinių yra gau
siau. Galimas daiktas, kad ši kalva galėjo būti priešpi
lis. Dabar čia yra Merkinės pradžios mokyklos pasta
tai, o pietinėje ir rytinėje papėdėje—gyventojų so
dybos.

Senosios gyvenvietės liekanų aptikta taip pat kai
riajame Nemuno krante į pietvakarius nuo piliakalnio. 
Gyvenvietės teritorija prasideda nuo Nemuno bei pie
tinio tilto galo ir tęsiasi Merkinės—Leipalingio plento 
ruožu apie 300 m. Vakarinėje plento pusėje ir griovyje 
pastebėta beformių juodos žemės dėmių, kur rasta gele
žies šlako gabalų, plytų, keletas labai sudilusių mažy
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čių sidabrinių monetėlių, žiestų puodų šukių. Dalis šios 
keramikos priklauso XIII—XIV a., tačiau kitų puodų 
šukės yra vėlyvesnės ir skirtinos XVI—XVII a.

Dar viena senoji gyvenvietė rasta Stangės upelio 
saloje. Maždaug per 1 km nuo piliakalnio į šiaurės ry
tus, kur Stangės upelis, pervėręs tvenkinį ir nutolda
mas nuo stataus kairiojo skardžio, staiga daro vingį, 
yra lygi, graži salelė, apie 60X40 m dydžio. Atrodo, 
kad ji dirbtinė, nes pietinis salelės kraštas nuo stataus 
kranto atskirtas iškastu grioviu, juo teka upelio vanduo. 
Pietvakarinio salelės šlaito viršutinėje dalyje matyti iki 
70 cm storio tamsios žemės sluoksnis. Jame randama 
gyvulių kaulų, plytų nuolaužų, puodų bei lėkščių šukių. 
Rastoji keramika skirtina XVII a. Matyt, tada čia buvo 
kokio dvaro pastatai.

Apie 1,5 km į rytus nuo Merkinės piliakalnio, puši
mis apaugusioje aukštumoje, įsiterpusioje tarp Stangės 
ir Merkio upių, yra pilkapynas. (Per 30—40 m to
liau į rytus yra Merkinės—Druskininkų plentas.) Pil
kapiai išsidėstę arčiau Stangės upelio, apie 150X200 m 
plote. Vienas nuo kito jie nutolę per 5—10 m. Pilkapių 
dydis nevienodas: aukštis svyruoja nuo 80 cm iki 1,5 m, 
o skersmuo vienų 3—4 m, kitų — 8—10 m. Griovių, duo
bių ar akmenų vainikų apie pilkapius nepastebėta. Ta
čiau kai kurie yra iškasinėti „lobių ieškotojų“.

Apžvelgiant Merkinės apylinkių archeologinius pa
minklus, reikia paminėti ir Šarūno kalną — Maseliškių 
laukuose. Tai pailga apie 50 m ilgio kalva. Pietvakari
niu galu ji atsiremia į dešinį Straujos upelio krantą. 
(Maždaug už 100 m į šiaurę eina kelias iš Maseliškių 
į Kauno—Gardino plentą ir skersai jį — į Pagilšio ir 
Subartonių kaimus.) Kalvos viršus gana išgaubtas, 
10—12 m pločio. Šonai kiek staigesni iš šiaurės vakarų 
ir pietryčių. Papėdėje prie vakarų—šiaurės vakarų kam
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po yra nežymus pakilimas, tarsi terasa. Nėra jokių žy
mių, kad tokia forma kalvai būtų suteikta dirbtiniu 
būdu. Nepastebėta ir kultūrinio sluoksnio pėdsakų ar 
kokių pastatų liekanų. Atrodo, kad tai natūrali kalva, 
ne piliakalnis.

Taigi, Merkinės apylinkių archeologiniai paminklai 
apima be galo didelį žmonių gyvenimo laikotarpį, savo 
pradžia siekiantį paleolito pabaigą. Pavaikščioję senųjų 
Merkinės gyventojų paliktais pėdsakais, negalime su
sidaryti pilno vaizdo apie ano meto gyvenimą. Patys 
paminklai dar nėra visiškai ištyrinėti, nors tyrinėjimų 
pradžia jau padaryta. Tačiau reikia pasakyti, kad Mer
kinės apylinkių archeologiniai paminklai yra labai ap
naikinti, įvairių „ieškotojų“ iškasinėti. Archeologinius 
paminklus mums išsaugojo laikas, tad ir žmogus juos 
privalo rūpestingai globoti.

Romas
BATŪRA

Merkinės 
pilis

Garsios ir reikšmingos praeityje Merkinės seniausi 
rašytinės istorijos puslapiai atsiskleidžia XIV a. antro
joje pusėje — XV a. pradžioje, kovų su Kryžiuočių or
dinu epochoje. Pagrindiniai šaltiniai to laikotarpio Mer
kinės, jos pilies istorijai nušviesti yra kryžiuočių XIV a. 
pabaigos Vygando Marburgiečio ir XV a. pradžios Jono 
iš Posilgės kronikos, tuo. pat metu sudaryti kryžiuočių 
kelių į Lietuvą aprašymai, XV a. antrosios pusės 
J. Dlugošo veikalas, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Jo
gailos, Vytauto raštai bei kiti dokumentai, pats Mer
kinės piliakalnis, jo radiniai, padavimai. Istoriografijoje 
nagrinėjamą Merkinės istorijos laikotarpį apžvelgė 
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M. Balinskis, juo pasekė M. Brenšteinas, detaliai nu
švietęs vėlesnio laikotarpio Merkinės privilegijas, Aki- 
ras-Biržys. Pagrindinius faktus glaustai pateikė J. To
toraitis1. Apie Merkinės piliakalnį, taip pat apie kai 
kuriuos istorinius įvykius rašė F. Pokrovskis2, J. Radziu- 
kynas3, V. Sukevičius4, P. Tarasenka5. Apie šio laikotar
pio Merkinę, jos pilį kalbama enciklopediniuose leidi
niuose, Nemuno aprašymuose6 7 bei kitoje populiarioje 
literatūroje. Nežiūrint į palyginti gausų autorių skaičių, 
pilnesnės, dokumentiškai pirminiais šaltiniais argu
mentuotos karo su kryžiuočiais epochos Merkinės, jos 
pilies istorijos neturime. Naujausioje literatūroje tebe
kartoj ami kai kurie netikslūs XIX а. I pusės M. Ba- 
linskio teiginiai. Nepakankamai išryškintas Merkinės 
pilies vaidmuo Lietuvos valstybėje per karą su Ordinu.

1 J. Totoraitis, Sūduvos Suvalkijos istorija, d. I, Kaunas, 1938, 
p. 361.

2Ф. Покровский, Археологическая карта Виленской гу
бернии, Вильна, 1893, р. 120.

3J. Radziukynas, Suvalkų rėdybos piliakalniai, Varšuva, 
1909, p. 33—34.

4 W. Szukiewicz, Merecz. — „Ziemia“, t. III, Nr. 26, 
Warszawa, 1912, p. 423—425.

5 P. Tarasenka, Lietuvos archeologijos medžiaga, Kaunas, 
1928, p. 183.

6 S. Morawski, Od Merecza do Kowna. — „Teka Wi
leńska“, 1858, Nr. 4—6; Syrokomla W’adyslaw, Niemen od 
źródeł do ujścia, Wilno, 1861, p. 48—49; Kondratavičius 
Liudvikas, Nemunas nuo versmių iki žiočių, Kaunas, 1933, o. 25—26; 
Z. Gloger, Dolinami rzek, Warszawa, 1903, p. 45; S. Kolu
paila, Nemunas, Kaunas, 1939, p. 91—94; A. Matutis, nuo
traukos V. Stanionio, Nemuno vingiuose, Vilnius, 1959, p. 65.

7 Lietuviškas terminas „pilis“ atsispindi minėtose kronikose už
fiksuotuose Merkinės vietovardžiuose. Kitais atvejais Merkinės pilis 
apibudinama terminais „hus“, „castrum“.

Pradedant 1377 m., Merkinė minima rašytiniuose 
šaltiniuose (Merkenpil, Merkinpille, Merken, Merkin, 
Mereczy.l^ibwNo itin sunkaus Lietuvai karo su Ordinu 
laikotarpis. Nuo XIII a. pabaigos kryžiuočiams paver
gus vakarinius baltus (prūsus, jotvingius), Sūduva, ku
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rios didelę dalį sudarė dabartinė Užnemunė, ištuštėjo, 
virto beveik negyvenamu, giriomis apaugusiu kraštu, 
skiriančiu Lietuvos valstybę nuo Ordino valdų. Pagrin
dine Lietuvos valstybės branduolio su Vilniumi ir Tra
kais gynybine linija iš vakarų pusės tapo aukštutinis 
Nemunas ir jo pakrantėse stūksančios pilys8; iš jų dide
lis vaidmuo teko Merkinei, kaip vienai svarbiausių šio 
ruožo tvirtovių. Tokį vaidmenį konstatuoja keletas 
XIV a. antrosios pusės rašytinių šaltinių.

8 Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t. II, p. 850.
9 J. Jakubowski, Opis Księstwa Trockiego z roku 1387, 

Przegl. Hist., t. V, z. 1, p. 45 (1907).
10 Новгородская первая летопись, Москва—Ленинград, 1950, 

р. 476; M. Н. Тихомиров, Список русских городов. — Исто
рические записки, т. 40, Москва, 1952, р. 224, 236—237.

11 Codex epistolaris saeculi decimi quinti, Collectus A. S o- 
kołowski, J. Szujski, t. I, Kraków, 1876, p. 15—16; J. Da
nilewicz, Skarbiec, I, Nr. 611, p. 290; A. Prochaska, Dzieje 
Witolda, Wilno, 1914, p. 63; Jogaila, Kaunas, 1935, p. 77; M. Kos
man, Dyplomy W. Jagiełły... — „Archeion“, t. XLVIII, 1968, p. 51.

1387 m. Trakų kunigaikštystės aprašyme (Jogailos 
raštas Skirgailai) Merkinė vadinama pilimi (miestu), 
tuo tarpu Nemunaitis, Alytus, Punia, Birštonas — pilai
tėmis (miesteliais)9. Maždaug tuo pat laikotarpiu suda
rytame Rytų Europos pilių (miestų) sąraše, kurio se
niausias nuorašas išliko Novgorodo metraštyje, prie 
aukštutinio Nemuno teminima Gardinas, Merkinė, Kau
nas, Punia ir Perloja10. 1391 m. liepos 22 d. Jogailos do
kumente pažymėta, kad be Skirgailos, tuometinio Lietu
vos valdovo, sutikimo niekam nebus duodamos Vilniaus, 
Vitebsko, Merkinės ir Gardino pilys11. Pastarasis atvejis 
bene ryškiausiai rodo, kad Merkinė, stovinti svarbioje 
strateginiu atžvilgiu vietoje, prie kelio iš Vilniaus į Len
kiją, į jos sostinę Krokuvą, į Ordino teritoriją, turėjo 
didelę reikšmę ano meto Lietuvos valstybiniame gyve
nime.
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1384—1387 m. Ordino žvalgų sudaryti kelių aprašy
mai12 rodo, jog kryžiuočiams, puolantiems Lietuvą pro 
Merkinę, išeities punktai būdavo Instenburgo13 bei to
liau į pietryčius pastatytos Lecenburgo14 ir Metenburgo15 
pilys Ordino valdų rytiniame pakraštyje. Čia sutelktos 
kryžiuočių jėgos, įveikusios gana ilgą (kartais net su 
devyniomis nakvynėmis16) kelią per didžiąją Sūduvą, 
pasiekdavo Merkinę. Ordino žvalgai žinojo tiesų kelią 
į Merkinę17, arba pirma užsukdavo į Alytų, Nemunaitį 
ir pro Merkinę, Perloją patraukdavo į Trakus. Nuo ten 
pro Verknę, Punią, Alytų, Nemunaitį arba, pasukę nuo 
Trakų į pietryčius, pro Rudaminą, Salčninką, Eišiškes 
vėl galėdavo grįžti prie Merkinės pilies18. Pro Merkinę, 
Perloją, pereidami Merkio upės brastas (Ordino žvalgai 
jų žinojo per dešimt; apie vieną yra pažymėję, kad per 
ją gali joti šimtas vyrų greta vienas kito), kryžiuočiai 
galėjo būti vedami tiesiai į Salčninką, Ašmeną — „ka
raliaus dvarą“, iki Medininkų, Krėvos, Gaišios pilių ir 
prieiti „Mingailos kaimą“ — Dieveniškes, Trobas19.

12 Scriptores Rerum Prussicarum (toliau — SRP), t. II, Leipzig, 
1863, p. 689—691, Wegeberichten (Weg.) 57, 58, 60, 61.

13 Įsručio, dab. Cerniachovsko.
14 Dab. Gižycko, į vak. nuo Suvalkų ir Augustavo, sąsmaukoje 

tarp Negocino ir Mamrų ežerų.
15 Prie Mėtos (Nettos) upės, dab. Augustavo apylinkėse.
10 SRP, t. II, Weg. 57.
17 SRP, t. II, Weg. 56—61.
18 SRP, t. II, Weg. 76, 79.
19 SRP, t. II, Weg. 80, 81, 92; R. B a t u r a, Seniausios isto

rinės žinios. — Dieveniškės, Vilnius, 1968, p. 13.

1377 m. vasario mėn. Merkinę pirmą kartą pasiekė 
didelės Ordino ir jo talkininkų jėgos — „12 000 vyrų“, 
vedamos maršalo Gotfrido fon Lindeno į Vilnių ii 
Trakus.

Tai buvo ne eilinis puolimas. 1376 m. birželio mėn. 
Kęstučio ir Algirdo vedama lietuvių kariuomenė buvo 
smarkiai niokojusi Ordino teritoriją — Vėluvos, Insten-
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burgo ir kitas apylinkes. Kronikos ypač pabrėžia paimtą 
didelį grobį iš Instenburgo (ordino brolių žirgus ir kt.). 
Pažymėtina, kad tais metais Kęstučio sūnus Vytautas 
įvykdė pirmą savarankišką žygį iki to paties Instenbur
go20. Grobio iš Instenburgo paėmimo faktas, kaip maty
sime, leidžia sieti šiuos įvykius su Merkine. — Po pus
mečio, sukaupusi dideles jėgas, Ordino kariuomenė pro 
Merkinę veržėsi gilyn į Lietuvą, į sostinę Vilnių ir 
Trakus.

20 SRP, t. II, p. 110, 577—578, 580—581, 583; t. III, p. 100.
21 A k i r a s-B i r ž y s, Lietuvos miestai ir miesteliai, t. 1, 

Alytaus apskritis, Kaunas, 1931, p. 475.
22 P. Barkauskas, A. Vabalas, Vadovas po Lietuvą, 

Kaunas, 1938, p. 157.
23 SRP, t II, p. 548, 587. Šiucas, naudojęsis senesniu, negu 

išlikęs, Vygando kronikos tekstu, taip pat mini tik Merkinės apy
linkių niokojimą (Ten pat, p. 587).

Kalbant apie 1377 m. puolimą, literatūroje (M. Ba- 
linskio, M. Brenšteino, J. Totoraičio veikaluose) trum
pai konstatuojama didelio grobio, belaisvių paėmimas 
Merkinėje. Kartais kalbama, kad gerokai apardyta21 
ar sunaikinta22 pilis.

Vygando kronikoje pažymėta, kad kryžiuočiai plėšė 
„Merkinės žemę“, kad, žygiuodami prieš Merkinės pilį, 
paėmė didelį grobį ir drauge su savo talkininkais sku
bėjo į Trakus23. Apie pilies paėmimą nieko nesakoma. 
Kryžiuočiai skubėjo į Vilnių, todėl, matyt, buvo sunai
kinta mažiau įtvirtinta gyvenvietė — papilys, kur grei
čiausiai ir paimtas grobis. Ankstesnio 1376 m. lietuvių 
puolimo aprašymo duomenimis, tat, kaip atrodo, buvo 
iš Instenburgo pilies lietuvių paimti žirgai, kumelės, 
kumeliukai bei kitas turtas, kuris pačioje Merkinės pi
lyje, matyt, ir nebuvo laikomas.

Iš kryžiuočių paimto grobio buvimas Merkinėje rodo, 
kad ši pilis vaidino ne tik svarbų gynybinį vaidmenį. 
Ji buvo ir lietuvių puolimų į Ordino teritoriją bei atsi
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traukimo bazė. Ypač tai pasakytina apie Kęstučio lai
kus. Įdomu, kad netoli Lecenburgo pilies, iš kurios ėjo 
kryžiuočių kelias į Merkinę, 1437 m. dokumente minima 
„Kęstučio brasta“24, per kurią Kęstučio vadovaujami 
lietuviai, matyt, ne kartą įsiverždavo į Ordino valdas.

24 J. G e r u 11 i s, Kęstutis prūsų atmintyje. — Tauta ir žodis, 
kn. II, Kaunas, 1924, p. 27; A. J a n u 1 a i t i s, Kęstutis Marien
burgo pilyje ir jo pabėgimas iš ten. — Praeitis, t. I, Kaunas, 1930, 
p. 82.

25 SRP, t. III, p. 176.
26 Pradedant M. Balinskiu, istoriografijoje daugiausia kalbama 

apie 1393 m. Merkinės puolimą: M. Baliński i T. Lipiński, 
Starożytna Polska, t. III (Wielkie Księstwo Litewskie), Warsza
wa, 1846, p. 339; M. Brensztejn, Przywileje królewskie miasta 
Merecza, Kwartalnik Litewski, Petersburg, 1911, t. VI, p. 53; Aki- 
r a s-B i r ž у s, min. veik., p. 475; Mažoji lietuviškoji tarybinė en
ciklopedija, t. II, p. 559 ir kt. autoriai. Naujojoje literatūroje kartais 
kalbama netgi apie du (1393 ir 1394 m.) Merkinės puolimus. Ta
čiau Vygandas, Posilgė, Dlugošas visiškai nemini 1393 m. Mer
kinės puolimo. Aiškių duomenų turime tik apie 1394 m. antpuolį.

27 SRP, t. II, p. 652—653; t. III, p. 191.
28 SRP, t. III, p. 264; J. Długosz, Dzieła wszystkie, t. IV, 

Kraków, 1868, p. 520.

1391 m. lapkričio 30 d. kovų tarp Vytauto ir Jogailos 
metu Vytauto jėgos paėmė Merkinės pilį25.

Sekantį kartą26 Kryžiuočių ordinas puolė Merkinę 
1394 m., Vilniaus puolimo išvakarėse. Vasario mėn. su
organizuotam dideliam žygiui vadovavo maršalas Ver
neris fon Tetingenas, Ordinui talkininkavo prancūzų, 
anglų, vokiečių feodalai. Pro Gardiną, Naugarduką, Ly
dą priešas atvyko prie Merkinės, kurią, kaip Naugarduką 
ir Gardiną, lietuviai patys sudegino27, matyt, koncent
ruodami jėgas krašto sostinei ginti. Merkinės pilis vėl 
buvo atstatyta. 1403 m. ją vėl puolė, paėmė ir sudegino, 
nuniokojusi apylinkę, to paties maršalo vadovaujama 
kariuomenė, patraukusi toliau link Strėvos ir Trakų28.

Karo su Ordinu laikotarpiu Merkinės bei jos apylin
kių gyventojai aktyviai dalyvavo krašto gynyboje, statė 
ir taisė ne tik pačios Merkinės, bet ir gretimas pilis. 
Šia prasme reikšminga 1419 m. žinia, kad tuo metu.
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Lietuvai ruošiantis tolimesniam karui su Ordinu dėl 
Žemaitijos, visi Merkinės ir Perlojos žmonės buvę Gar
dine, ten statę ir taisę pilį29.

29 Codex epistolaris Witoldi magni ducis Lithuaniae. Collectus 
opera A. Prochaska (toliau — CEV), Cracoviae, 1882, p. 450; 
Lietuvos TSR istorijos šaltiniai, t. I, Vilnius, 1955, p. 91.

30 Zbiór praw i przywilejów miastu stołecznemu W. X. L. Wil- 
nowi nadanych, wyd. P. Dubiński, Wilno, 1788, p. 1—2.

31 1401.11.4 Vytauto laiškas Rygos miestui (CEV, p. 75); 
1413.X.25 Jogailos laiškas Ordinui (Ten pat, p. 268—269); 1418— 
1420 m., kai santykiai su Ordinu buvo įtempti, Jogaila kasmet bū
davęs Merkinėje (J. Długosz, Dzieła wszystkie, t. V, p. 203, 
217, 226); 1425.IX.12 — Vytauto laiškas didžiajam magistrui (CEV, 
p. 707—708); 1427.1.27 — tas pat. (Ten pat, p. 755).

M. Balinskis (min. veik., p. 340), M. Brenšteinas (min. veik., 
p. 54) ir kt. teigia, kad 1421 m. Jogaila Merkinės pilyje priėmęs 
čekų pasiuntinius. Tačiau šaltiniai liudija, kad ne Merkinėje, o „Va
rėnos dvare prie Merkio upės“ Jogaila ir Vytautas priėmė šiuos 
pasiuntinius, siūliusius valdyti Čekijos karalystę (J. Długosz, 
Dzie a wszystkie, t. V, Kraków, 1869, p. 250; J. Beblavy, 
Lietuvių čekų santykiai Vytauto Didžiojo laikais, Kaunas, 1930, 
p. 23; B. D u n d u 1 i s, Lietuvių kova dėl Žemaitijos ir Užnemunės 
XV amžiuje, Vilnius, 1960, p. 243).

32 „Gegebin uff unserm husze Merecz“; 1427 m. laiškas rašytas 
„mūsų dvare“ — „unsirm houfe“. Taigi Merkinė, kaip ir kitos di
džiajam kunigaikščiui priklausiusios pilys, rašytiniuose šaltiniuose 
vadinama tiek pilimi, tiek didžiojo kunigaikščio dvaru.

33 Merkinės pilis (castrum), jos ūkinės valdos minimos 
1442.1 II. 18 Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero dotaciniame 
dokumente Merkinės bažnyčiai (Codex diplomaticus ecclesiae cat- 
hedralis necnon dioeceseos Vilnensis, t. I, wyd. J. Fijalek 
i W. Semkowicz, Kraków, 1948, p. 193).

Taigi, šioje epochoje Merkinė, jos pilis — svarbus 
gynybinis, strateginis punktas, čia dažnai ilgesnį ar 
trumpesnį laiką būdavo Lietuvos valdovai, medžiodavo 
aplinkinėse giriose, spręsdavo reikšmingus vidaus (an
tai 1387 m. Merkinėje Jogaila suteikė Vilniaus miestui 
Magdeburgo teises)30 bei tarptautinių santykių klausi
mus. Tą rodo Merkinėje rašyti Vytauto, Jogailos laiškai 
bei kitų šaltinių žinios31. Pažymėtina, kad 1425 m. Vy
tauto laiškas magistrui rašytas „mūsų Merkinės pilyje“32. 
Taigi ir po didžiųjų karo su Ordinu audrų tebestovėjo 
Merkinės pilis33.
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Keičiantis istorinėms aplinkybėms, senoji pilis buvo 
apleista (gal apie XV a. pab. — XVI a.). Vėlesnių Mer
kinės valdytojų, didžiojo kunigaikščio vietininkų, buvei
nė greičiausiai bus buvusi naujomis sąlygomis patoges
nėje vietoje, senajame papilyje, aukštame Merkio krante. 
M. Balinskio duomenimis34, Merkinės valdytojų, seniūnų 
buveinė buvusi ant kalno prie pat Merkio, taigi, gal būt, 
papilyje į rytus nuo piliakalnio; čia randama pėdsakų, 
kad ilgai žmonių gyventa, yra mūrinių pastatų liekanų.

34 M. Baliński i T. Lipiński, min. veik., p. 344—345.
35 Ф. Покровский, min. veik., p. 120; Padavimai apie 

Liškiavą ir Merkinę. — Tauta ir žodis, t. III, Kaunas, 1925, p. 
331, 333.

36 A. Navarackas, Merkinės senovės gyvenvietė. — Kraš
totyra, Vilnius, 1967, p. 176.

Liaudies atmintyje išliko prisiminimai apie Merki
nės pilies, jos pylimų statybą (kepurėmis supiltą kalną), 
apie piliakalnyje stovėjusią pilį („rūmus“)35 36, kurios 
reikšmę ir didybę vaizdžiai nupiešė savo „Milžinkapyje“ 
Vincas Krėvė.

Šiandien Merkinės pilį primena Nemuno, Merkio ir 
Stangės santakoje stūksantis piliakalnis. Kalno lieka
nos (didelę jo dalį nunešė Stangės vandenys) rodo, 
kad pilis buvo įrengta aukštame upių santakos kyšu
lyje, iš rytų pusės atskirtame didelio, plataus gynybi
nio griovio; kalno viršuje buvo puslankiu supiltas py
limas, ant kurio stovėjo gynybinės sienos. Išliko pylimo 
dalis su pilies aikštelės krašteliu piliakalnio viršūnėje. 
Čia nuo seno žemėje matyti plytų, mūro pėdsakų.

Į rytus nuo piliakalnio, už gynybinio griovio, aukšto
je didelio ploto kalvoje tarp Stangės ir Merkio, atrodo, 
buvo senovės gyvenvietė — papilys30.

Taigi, Merkinės piliakalnis yra herojiško Lietuvos 
karo su Kryžiuočių ordinu epochos liudininkas, turtingą 
istoriją turįs kultūros paminklas.

2* 35



Vincas
MARTINKĖNAS

Merkinės 
miestas

Šiam straipsniui parašyti, be istorijos darbų, pasi
naudota Lietuvos TSR Mokslų akademijos bibliotekos 
rankraštyne saugoma istoriko J. Reitelaičio (1884— 
1966) medžiaga apie Merkinės praeitį (MAB RS, F 136), 
kruopščiai surinkta iš archyvų ir spausdintų šaltinių; 
M. Brenšteino (1874—1938), buv. Vilniaus universiteto 
bibliotekos bibliotekininko, darbu (Przywileje królewskie 
miasta Merecza), kuriame jis išspausdino savo suras
tas Merkinės privilegijas drauge su anksčiau įvairiuose 
leidiniuose skelbtomis Merkinės privilegijomis; Lietuvos 
TSR MA Istorijos instituto dokumentų rinkiniu „Lietu
vos valstiečių ir miestelėnų ginčai su dvarų valdyto
jais“ (II d., 1961; III d., 1968).

Po karų su kryžiuočiais Merkinė iš miesto-tvirtovės 
tapo svarbia stotimi Vilniaus—Gardino—Varšuvos ir 
Kauno—Gardino kelyje, taip pat svarbiu punktu van
dens magistralėje, Nemuno ir Merkio santakoje; seniū
nijos centru, kuriam priklausė Gelovinės, Ilgų, Druski
ninkų, Skrolių ir Barzdžiūnų vaitystės, visos drauge 
turėjusios 44 kaimus1; kai kurių Lietuvos didžiųjų kuni
gaikščių laikinoji rezidencija; kunigaikščio ir jo palydos 
medžioklių Merkinės didgiriuose sustojimo vieta; po 
1566 m. Merkinė — Trakų pilies „vėliava“, kur 4 kartus 
per metus vyko teismų sesijos2. Žinant tai, savaime kyla 
klausimas, kokio didumo buvo tas miestas ir kokie buvo 
svarbesni jo objektai. Šiandien į tą klausimą tiksliai 
atsakyti nelengva, nes trūksta orientyrų. Iš 1551 m. 

1 MAB RS, F 136—131, p. 180.
2 J. Totoraitis, Sūduvos Suvalkijos istorija, Kaunas, 1938, 

p. 282.
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sidabrinės mokesčio3, uždėto Lietuvos miestams ir mies
teliams, sąrašų4 matyti, kad Merkinės miestas (be žy
dų — šie tą mokestį mokėjo atskirai) turėjo mokėti 
20 kapų grašių, t. y. tiek pat, kiek Lyda ir Breslauja; 
Anykščiai, Ukmergė, Utena tuo laiku mokėjo po 10 kapų 
grašių, o Ašmena, Maišiagala — po 5 kapas grašių 
(4 grašius tuomet kainavo avis, 1 grašį — gaidys ir 
10 kiaušinių). 1558 m. Merkinės žemės matavimo va
lakais inventorius5 rodo, kad Merkinėje ant Straujos 
upės stovėjo karaliaus malūnas, kad Merkinės miestui 
dirvos buvo atmatuota 97 valakai (valakas čia 20— 
25 ha) per keturias vietas: vienoje vietoje 55 valakai, 
kitoje 25, trečioje 14 ir ketvirtoje 3 valakai. Toji žemė 
buvo suskirstyta rėžiais po 11 margų kiekvienas. Kas 
netilpo į rėžius, liko už rėžinių valakų ribos kaip dides
ni ar mažesni „užusieniai“ („zascienkai“). Merkinės 
pievų plotą sudarė 6 valakai, 6 margai ir 62 rykštės 
(rykštė, arba prentas, turi apie 5 m2); jos buvo prie 
Merkio upės per keturis gabalus. Vadinasi, 97 rėžiniuo
se valakuose buvo apie 2317 ha, užusienių 402 ha, pievų 
136 ha, taigi, iš viso 2855 ha. Tame pačiame invento
riuje Merkinės ganykloms skirta 7 margai pievos tarp 
Straujos ir Nemuno. 55 rėžinių valakų galai priėjo prie 
miesto. Kur buvo likusieji rėžiniai valakai, inventoriuje 
nepasakyta. Prie Merkinės miesto turgaus aikštės buvo 
26 sklypeliai. Už kiekvieną rykštę ploto reikėjo mokėti 
po 5,5 pinigėlio. Mieste inventorius rodo 182 gyvena
mus sklypus. Prie šių sklypų pažymėti 65 daržai. Už 
kiekvieną daržo rykštę reikėjo mokėti po pustrečio pi
nigėlio. Kai kurių to laiko daržų laikytojų vardai: 
Ambražas Vaitas, Motiejus Kalvis, Petras Sebastinavi- 

3 Sidabrinė — viduramžių Lietuvoje nenuolatinė karo rinkliava.
4 Lietuvos TSR istorijos šaltiniai, t. I, Vilnius, 1955, p. 153.
5 MAB RS, F 136—131, p. 178—180.
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čius, Petras Jakubavičius su Tomkum, Stasys Martyna- 
vičius su broliu Joneliu, Jonas Mockevičius, Petras 
Stracevičius, Jukna Laurynavičius, Paulius Zydanavi- 
čius ir Šimkus Marcinavičius, Stasys Pabalys, Grikis 
Tataravičius su Vagūnu ir kt. Jų daržai buvo daugiau
sia po 3 rykštes. J. Reitelaičio apskaičiavimu, visi mies
to sklypeliai ir daržai turėjo užimti apie 12 ha. Inven
toriuje neįrašytos bažnyčiai priklausančios žemės, buvu
sios Merkinės plote, taip pat bajorų ūkiai ir dvareliai.

Inventorius mini prie Merkio gyvenančius žvejus.
Jau nuo didžiojo kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio 

valdymo metų (1440—1492), o gal ir anksčiau, Merki
nės miesto centre buvo namai keleiviams apsistoti ir 
nakvoti; nestigo smuklių.

XV a. pabaigoje Merkinėje buvo matų tikrinimo 
įstaiga. Rinkliavas už matų tikrinimą iš pradžių dary
davo Merkinės vietininkų skirti žmonės. Vėliau didysis 
kunigaikštis jas pavesdavo rinkti arba išnuomoti kam 
nors, kas iš karto į kunigaikščio iždą sumokės sutartą 
pinigų sumą.

XV a. pradžioje ar XIV a. pabaigoje atsirado Mer
kinėje ir bažnyčia. Klebonui buvo duota teisė naudotis 
dešimtąja dalimi Merkyje sugaunamų žuvų. Tačiau žu
vų dešimtinės klebonui buvo per maža. Tad 1493 m. 
jis kreipėsi į kunigaikštį Aleksandrą, kad tas leistų jam 
įsitaisyti smuklę. Ir Aleksandras leido klebonui laikyti 
smuklę ta sąlyga, kad klebonas ir jo įpėdiniai „kas šeš
tadienis laikys giedamas mišias į šv. mergelę Mariją“. 
Tais pačiais metais tas pats kunigaikštis „amžiniems 
laikams“ užrašė „mūsų miesto Merkinės bažnyčiai“ dvie
jų valkšnų ežerą Gelovinį. Bet kai nei žuvys, nei smuk
lė nepajėgė Merkinės klebono išmaitinti, kunigaikštis 
Aleksandras 1496.V.3 pridėjo jam dar „visuose Merkinės 
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dvaruose“ auginamų avižų derliaus dešimtąją dalį ir 
du negyvenamus laukus dvarui įsikurti®.

Merkinę, kaip ir kitus Lietuvos miestus, viduriniais 
amžiais Lietuvos didieji kunigaikščiai dažnai įkeisdavo 
pinigingiems didikams už suteiktą iždui paskolą. Taip 
antai 1514 m. kunigaikštis Zygimantas pasiskolino iš 
Jurgio Glebavičiaus 1000 kapų lietuviškų grašių ir įkei
tė jam Merkinę iki gyvos galvos, bet Glebavičius išlaikė 
Merkinę tik iki 1518 m. Po to kunigaikštis Merkinę įkei
tė geresnėmis sąlygomis Stanislovui Astikui, taip pat 
paskolinusiam kunigaikščio iždui 1000 kapų lietuviškų 
grašių6 7. Ta proga Zygimantas davė Astikui privilegiją, 
iš kurios matyti, kokius mokesčius tada mokėjo merki- 
niškiai kunigaikščiui. Joje nurodoma, kad: ,,...{keičiamas 
Merkinės dvaras su miestu ir kiti Merkinės dvarai su 
visais Merkinės žmonėmis, su grašių ir medaus duok
lėmis, su bebrų ir kiaunių, su rugių ir avižų duoklė
mis, su šieno ir pluošto [linų ir kanapių]8, su gyvulių 
mezliava, su smukliniais pinigais ir visais mokesčiais, 
kuriuos tiekė mūsų [t. y. kunigaikščio] naudai Merki
nės miestas ir valsčius; o kai mes, valdovas, lankysimės 
Didžiojoje Kunigaikštystėje, tai jis [miestas] duos 
mums po 100 statinių rugių, po 100 statinių avižų ir po 
100 vežimų šieno, o visa mezliava iš Merkinės ir vals
čiaus [duodama gyvuliais, paukščiais, kiaušiniais ir 
1.1.] eis mums [t. y. kunigaikščiui], o kai būsime pa
čioje Merkinėje, ji mus maitins ir vežios, taip kaip ir 
anksčiau būdavo“9. Čia verta trumpai priminti, kad vi
duriniais amžiais Lietuvos valstiečiai turėdavo priimti 

6 M. Baliński i T. Lipiński, Starożytna Polska, t. III, 
Warszawa, 1846, p. 339—345; MAB RS, F 136—131, p. 36 ir kt.

7 M. Любавский, Областное деление и местное управ
ление Литовско-Русского государства, Москва, 1892, р. 148—150.

8 Intarpai laužtiniuose skliaustuose — autoriaus.
9 MAB RS, F 136—131, p. 36 ir kt.
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atvykusį didįjį kunigaikštį, vaivadą, tijūną arba kitą 
kurį jų vietininką, duoti jiems nakvynę, vaišinti ir aprū
pinti jų arklius pašaru. Tai sudarydavo valstiečiams 
daug sunkumo. Merkiniškiai, nors ir miestiečiai, tuomet 
daugiausia vertėsi žemės darbu. Taip pat buvo ne tik 
Merkinėje, bet ir kituose Lietuvos Didžiosios kunigaikš
tystės miestuose10.

10 2r. H. Łowmiański, „Wchody“ miast litewskich, Wil
no, 1923.

17 MAB RS, F 136—131.

XVI a. kairiajame Nemuno krante, priešais Merkinę, 
plytėjo didgiriai, turtingi žvėrių ir paukščių. Didgirių 
upėse ir ežeruose buvo gausu žuvų, tarpgirių žemesnė
se vietose, palei upes ir ežerus, žėlė vešlios pievos, lie
pynuose buvo puikiausios sąlygos bitynams. Nauda iš tų 
didgirių ėjo didžiojo kunigaikščio iždui. Kazimieras Jo
gailaitis pavedė prižiūrėti didgirį valdytojams pilių, sto
vėjusių Nemuno dešiniajame krante: Alytaus, Merkinės, 
Nemunaičio, Periamo, Pervalkos ir kt. Kiekvienai piliai 
buvo paskirtas tam tikras didgirio ruožas. Iš tų pilių 
buvo pasiųsti žmonės ieškoti naudos kunigaikščio iždui. 
Tai buvo žuvininkai (žvejai), drevininkai (bitininkai), 
šauliai ir miško tvarkdariai-eiguliai, arba sekėjai (osoč- 
niki). Jų pareiga, be kita ko, buvo sekti, kur yra kokių 
žvėrelių gūžtos. Eiguliai išvedė ir nuženklino sienas 
tarp pilims paskirtų plotų ir tuos plotus praminė sla
viškai „puščiomis“ (liet, didgiriai). Buvo Periamo, Mer
kinės ir kiti didgiriai. Merkinės didgiris prasidėjo nuo 
Nemuno ir ėjo pagal Avirės upę, Avirio ežerą, toliau 
vakarų kryptimi pagal Teiraus, Smaigyno, Baltosios An
čios ežerus, Zapsės upę ir tolyn iki Prūsijos sienos. 
Merkinės didgirio sausumos ribos buvo nužymėtos pra- 
tašymais, įkirtimais žymesniuose medžiuose11. Nusipel
niusiems valdovas duodavo Merkinės didgiryje po ga
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balą miško dvarams įsikurti, o valstiečiams leisdavo 
prasidirbti, jie kirsdavo mišką, darydavosi dirvų, sta
tydavo trobas, veisdavo bitynus. Tuo būdu didgiryje 
ilgainiui atsirado sodybų, pirmiausia prie Nemuno, kai
riajame krante, o paskui ir toliau. Į tą patį didgirį ver
žėsi žmonės ir iš Prūsų pusės, kur dar nuo Melno taikos 
metų (1422) nebuvo aiškiai nužymėtos sienos. Prūsijos 
žmonės senu įpratimu eidavo į Lietuvos miškus medžio
ti, žuvauti ir aiškindavosi nežiną, kame yra siena. Toms 
negerovėms pašalinti didysis kunigaikštis Zygimantas 
Senasis (1548—1572), susitaręs su Prūsijos kunigaikščiu 
Albrechtu 1529 m., kaupais aiškiau nužymėjo sieną. 
Nužymėti sieną buvo išlaidingas darbas: reikėjo pasie
niu išvesti kelią, per upes pastatyti tiltus, per balas iš 
šakų ar rąstų padaryti kamšas. Merkinė ir kitos pagi
rio vietovės didžiulei sienos tvarkymo komisijai ir dar
bininkams maitinti privalėjo duoti savo dalį — didelį 
kiekį maisto produktų12.

12 MAB RS, F 136—131, p. 122, 125.
13 M. B r e n s z t e j n, Przywileje królewskie miasta Merecza.— 

Kwartalnik Litewski, Petersburg, 1911, t. VI, p. 55.
14 Ten pat, p. 58.

Kada Merkinei buvo suteiktos Magdeburgo teisės, 
nežinome, tik žinome, kad Zygimantas Augustas, mėgęs 
Merkinės giriose medžioti, 1569.XII.7 patvirtino Merki
nei anksčiau kažkurio valdovo duotas Magdeburgo tei
ses ir, be to, dar suteikė herbą, kuriame buvo vaizduo
jamas mitinis vienaragis (viduriniais amžiais tikėta ste
buklinga to rago gydomąja galia). Gavusi privilegijų, 
Merkinė, matyt, nuo Žygimanto Augusto laikų ėmė 
klestėti. Tam tikras to įrodymas yra siuvėjų cechas, at
siradęs Merkinėje13, 1639 m. tam cechui didysis kuni
gaikštis Vladislovas Vaza (1632—1648) davė 13 punk
tų privilegiją14, kuri draudžia pardavinėti gatavus vy- 
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tiškus ir moteriškus drabužius, taip pat kepures tiek 
turguje, tiek namuose ne siuvėjų cecho nariams. Vadi
nasi, privilegija saugojo cecho narius nuo konkurencijos. 
Cecho konkurentams privilegija numato pinigines bau
das. Pusė baudų turi eiti rotušės ir miesto naudai, pusė 
siuvėjų cecho ir bažnyčios naudai. Privilegija siuvėjų 
cechą atleidžia nuo pasėdžio, t. y. nuo svečių — didžiojo 
kunigaikščio, atvykusio į Merkinę drauge su palyda — 
vaišinimo prievolės, saugo cecho narius nuo žydų siu
vėjų konkurencijos, draudžia žydams verstis siuvėjo 
amatu.

Bene daugiausia privilegijų Merkinei teikė Vladislo
vas Vaza. Tai buvo, matyt, susiję su tam tikrais jo sen
timentais Merkinei. Dar būdamas sosto įpėdiniu, jis iš
gyveno Merkinėje visą 1630—1631 metų žiemą, slėpda
masis nuo Lietuvoje siautusio maro15. Pamilęs Merkinės 
girių ramybę ir gamtos grožį, kunigaikštis paskui daž
nai lankydavosi Merkinėje ir negailėdavo jai privile
gijų. 1633.VI.18 ir 19 d. jis patvirtino visas senąsias 
Merkinės miesto privilegijas (kokias, tiksliai nežinome) 
ir pats davė naują privilegiją, kuria atleido Merkinės 
gyventojus nuo tilto mokesčio, davė midaus propinaci- 
jos teisę1® ir apribojo žydų teises (kokias, neaišku). Iš 
Vladislovo Vazos 1643 metų privilegijos17 sužinome, kad 
žydus į Merkinę savavališkai, be kunigaikščio ir seimo 
sutikimo, įleidęs Merkinės seniūnas Jonas Vaina 
1616 m. Tais pačiais metais birželio 16 d. Zigmantas 
Vaza (1587—1632) įsakė Vainai tučtuojau išvyti žy
dus iš Merkinės, tačiau įsakymas nebuvo įvykdytas.

15 M. B r e n s z t e j n, Przywileje, p. 55.
16 Propinacijos teisė — privilegija gaminti ir pardavinėti svai

galus.
17 M. Brensztejn, Przywileje, p. 58.

1636 m. su Vladislovu Vaza Merkinėje svečiavosi 
poetas Sarbievijus (1595—1640), kuris, nuostabių Mer
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kinės ir Nemuno apylinkių įkvėptas, lotyniškai sukūrė 
lyrinių eilėraščių ciklą — „Silviliudija“ („Miško žaidi
mai“).

1648.V.20, medžioklėje persišaldęs ir dvi savaites pa
sirgęs, Vladislovas Vaza ir mirė Merkinėje. Jo įpėdinis 
Jonas Kazimieras (1648—1668) 1650.VII.15 savo pirm
takų pavyzdžiu patvirtino visas iki šiol Merkinės turė
tas privilegijas. Bet dveji metai maro, švedų interven
cija Lietuvoje, savos ir svetimų kariuomenių žygiai pro 
Merkinę nualino ir labai apnaikino miestą. Todėl 
1654.XI.3 nauja privilegija Merkinė buvo trejiems me
tams atleista nuo činšo ir kareivių stovyklavimo18. Ka
dangi karo metais Merkinė šiomis privilegijomis nega
lėjo pasinaudoti, tai sekančiais metais seimas tą terminą 
prailgino iki šešerių metų, o 1661 m. Varšuvos seimas 
dar kartą patvirtino 1654 metų Merkinės privilegiją.

18 M. B r e n s z t e j n, Przywileje, p. 58—60.
19 Ten pat, p. 54.
20 M. B a 1 i ń s k i i T. L i p i ń s k i, Starożytna Polska, t. III, 

p. 339—345.

Kiek galima spręsti iš inventorių ir privilegijų, 
XV—XVI a. Merkinės gyventojai buvo daugiausia vals
tiečiai, pirkliai, smuklių laikytojai, amatininkai, vals
tybės tarnautojai, kariai. Nuo XVII a. pradžios apsi
gyveno Merkinėje ir katalikų vienuolių. 1605 m. Merki
nės burmistras Kristupas Steponavičius su savo žmona 
Ona pasikvietė į Merkinę vienuolius dominikonus ir pa
dovanojo jiems mūrinius namus su sklypu. 1611 m. ka- 
rūnacinis seimas dominikonams pridėjo dovanų Kibyšių 
kaimą19, o po kelerių metų Lietuvos kancleris Gabrielius 
Vaina pastatydino jiems vienuolyną ir bažnyčią20, kuri 
ilgainiui sudegė. 1758 m. jos vietoje buvo pastatyta 
medinė, tik su senosios bažnyčios mūrine presbiterija. 
1676 m. Vilniaus vaivada ir Lietuvos etmonas Mykolas 
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Pacas pakvietė į Merkinę jėzuitus ir įkurdino juos prie 
parapijos bažnyčios21. Tais pat metais karaliaus Jono 
Sobieskio (1674—1690) karūnacinis seimas patvirtino 
jėzuitams dotacinį aktą, kuriame pasakyta, kad Myko
las Pacas „didesnei dievo garbei“ dovanoja Merkinės 
jėzuitams Holovačo žemes, Gardino paviete esančias, 
laisvas nuo mokesčių valstybei, o „visi seimo luomai su 
tuo sutiko ir patvirtino“22. Atsikėlę į Merkinę, jėzuitai 
pasistatydino didelį vienuolyną ir šv. Kryžiaus bažnyčią. 
Jėzuitų ordiną popiežiui panaikinus, Edukacinė komisija 
1777 m. jėzuitų pastatus atidavė dominikonams, kurie 
perėmė iš jėzuitų ir apygardinę mokyklą. Buvo mano
ma, kad dominikonai turėjo Merkinėje ir spaustuvę, ta
čiau šaltiniai to fakto nepatvirtina23.

21 M. Baliński i T. Lipiński, Starożytna Polska, t. III, 
p. 339—345.

22 Volumina Legum, t V, Petersburg, 1860, p. 213.
23 Bibliografas Estreicheris savo bibliografijos knygose užre

gistravo 1644 metų dominikono Jono Bajero brošiūrą „Congregatio 
Lithuaniae“ su klaidingai pateikta spausdinimo vieta Merkinėje, žr. 
Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, z. 5: Wielkie 
Księstwo Litewskie, Wrocaw—Kraków, 1959, p. 167.

Siaurės karo metais (1700—1721), žygiuodamas su 
savo kariuomene pro Lietuvą, Petras I du kartus buvo 
sustojęs Merkinėje. Pirmą kartą 1707 m. spalio mėn., 
antrą— 1708 m. sausio mėn. Merkinė, kaip visa Lietu
va, šitame kare labai nukentėjo nuo švedų, o po karo — 
nuo maro. Po to Merkinėje liko daug tuščių sodybų.

Lietuvos—Lenkijos valstybės karaliai Augustas II 
(1697—1733), Augustas III (1733—1763) ir Stanislovas 
Augustas Poniatovskis (1764—1795) bandė taisyti su
vargusios Merkinės gyvenimą senųjų privilegijų tvir
tinimu, pakartotiniu jų pripažinimu. Viena tokia privi
legija, išleista apie 1770 m., įdomi tuo, kad konkrečiau, 
negu kitos, pateikia senųjų Merkinės privilegijų santrau
ką. Si privilegija skelbia, kad merkiniškiams, be Mag
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deburgo teisių, suteikta teisė prekiauti Merkinės turguje 
ir keliuose javais iki 9 vai. 30 min.; kad pašaliniai žmo
nės neturi teisės jiems konkuruoti; kad Merkinės pirk
liai vieni teturi teisę laikyti midaus ir apynių sandėlius 
ir joks kitas pirklys septynių mylių spinduliu aplink 
Merkinę neturi teisės laikyti tokio sandėlio; kad pirk
liai ir kitokių verslų žydai neturi teisės keltis į Merkinę, 
pirkti joje namus, aikštes, žemę, verstis prekyba, ama
tais, laikyti smukles, naudotis kokiomis nors miesto 
lengvatomis; kad visos privilegijos, kuriomis žydai iki 
šiol naudojosi, panaikinamos; kad Merkinės gyventojai 
visiems laikams atleidžiami nuo muito, mokesčio už per
važiavimą per Stangės tiltą ir nuo prievolės tą tiltą 
remontuoti (tilto remontu turį rūpintis Merkinės laiky
tojai). Toliau privilegija skelbia, kad Merkinės gyvento
jams niekas neturi teisės daryti nuostolių aplinkiniuo
se miškuose, raistuose, pievose, upėse, kad merkiniškiai 
privalo saugoti savo žemių ežias ir 1.1, ir kad šios pri
vilegijos tvirtinamos bei ratifikuojamos amžiniems lai
kams.

Sugretinus šią privilegiją su kitais to laiko doku
mentais, susidaro įspūdis, kad ji buvo daugiau deklara
cinio pobūdžio, kad gyvenime jos mažai tebuvo pai
soma.

Štai 1791 m. vasario 28 d. Merkinės seniūnijos24 vals
tiečių skundas25 aiškiai atskleidžia, ko buvo iš tikrųjų 
vertos Merkinei teikiamos privilegijos. Valstiečiai skun
džiasi dėl Merkinės seniūno ir miesto laikytojų daromų 
skriaudų. Skunde pabrėžiama, kad „Merkinės seniūnas 
ir visi laikytojai, vieningai siekdami prispausti ir su
naikinti Merkinės seniūnijos valstiečius, n i e k i n d a- 

24 Merkinės seniūnija, be miesto, apėmė dar keliasdešimt apy
linkės kaimų ir keliolika vienkiemių.

25 Lietuvos TSR istorijos šaltiniai, t. I, p. 284—285.
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mi krašto teises, neatsižvelgdami į 
privilegijas, karaliaus raštus ir in
ventorius (pabraukta mano—V. M.), kuriais lai
duojama duotųjų valstiečiams privilegijų šventumas bei 
jų nuosavybės pastovumas“, verčia valstiečius atlikinėti 
dar nebūtus lažus ir prievoles. Skunde rašoma, kad se
niūnas išnaikino du kaimus — Rusingę ir Kudrėnus, že
mes atėmė, valstiečius išvarė ir smurtu įrengė 2 pali
varkus; kitiems valstiečiams užkrovė savo nuožiūra nu
statytas dėklas — apyniais, grybais ir riešutais; kad 
verčia valstiečius statinėmis pirkti druską lupikiška 
kaina, kai valstiečiai jos gali pigiau nusipirkti; kad 
renka dvigubus padūmės mokesčius, padidino činšą; kad 
nesumokėjusius mokesčio baudžia kūno bausmėmis ir 
atima paskutinį turtą; kad valstiečiai ištisą vasarą dir
ba darbus dvare, apleisdami savo laukus; kad verčiami 
eiti sargybas su arkliais Merkinės dvare ir palivarkuo
se, o už pasitaikančias nelaimes atsako savo turtu; kad 
laikytojai varinėja valstiečius lažo į savo dvarus kas 
savaitę su pakinkytais jaučiais (pvz., Silvestravičius, 
kuris laikąs seniūnijos Šklėrių palivarką, valstiečius va
rąs į Ašužos dvarą už 6 mylių, o Karlovičius į lažą 
atvykusius pats negailestingai mušąs ir tą patį liepiąs 
daryti savo ekonomams). Skundas baigiamas šiais žo
džiais: „Pagaliau visi ilgalaikiai Merkinės seniūnijos 
laikytojai, be suminėtųjų, kone kasdien išgalvoja dar 
kitų, vis didėjančių priespaudų ir jomis tiek apsunkina, 
kad daugelis, išsižadėję savo namų ir ūkių, rūpinasi iš
sinešti iš seniūnijos ribų bent pačią gyvybę ir sveikatą.“

O šit 1790 m. Merkinės inventorius, sudarytas vals
tybės turtų liustracinės komisijos26, parodo, kiek Mer
kinei ir jos priemiesčiams po visų privilegijų dar buvo 
palikta mokesčių: činšas ir padūmės mokestis, Magde

26 MAB RS, F 136—72 —IX.
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burgo činšas ir činšas seniūnui, mokesčiai keliams tai
syti ir pan. Iš viso per metus dviem dalimis merkiniškiai 
mokėjo 3232 zlotus. Iš jų Merkinės miestui teko 1966 zlo
tai, o likusieji Merkinės „priemiesčiams“, kurie nuo 
jos buvo kartais tolokai, būtent: Priemiesčio Kaimui, 
Trasninkui, Purpliams, Maksimonims, Pelekiškei. O pats 
Merkinės miestas, kaip matyti iš inventoriaus, tada jau 
buvo visai nusigyvenęs. Inventorius randa jame tik 
keturias didesnes gatves (Naująją Vilniaus, Gardino, 
Veisiejų ir Prakapo), tris mažas (Senąją Vilniaus, Kau
no ir Nemuno) bei du skersgatvius (Bažnyčios ir Ma
lūno). Inventorius Merkinę vadina miesteliu, kur yra 
sena tuščia dviejų aukštų mūro rotušė ir turgaus aikš
tė, joje keturi užvažiuojamieji namai — karčiamos. Ap
link turgaus aikštę stovį mūriniai vienaaukščiai ir dvi
aukščiai namai. Jų savininkai — daugiausia žydai. Ne
muno gatvėje, kuri ėjo nuo rotušės į Nemuną, buvo 
jėzuitų vienuolynas ir žydų mokykla. Didgirio, kurį ap
rašo XVI a. dokumentai, 1790 m. jau nebėra, iškirstas, 
tinkamų statybai ir kurui medžių likę 8 valakai ir 
12 margų, iš jų visai menko miško — apie 4 valakus. 
Merkinės pievos abipus Merkio upės menkos vertės (pa
žliugusios). Merkinei priklauso nuo miesto esantys 
55 valakai prastos, smiltingos žemės. 1773—1775 m. 
Lietuvos—Lenkijos seimas Merkinės seniūniją atidavė 
valdyti emfiteuto teisėmis Lydos pavieto pasiuntiniui ir 
vėliavininkui Juozapui Narbutui. Tai buvo bene pasku
tinis dar nepriklausomos Lietuvos—Lenkijos valstybės 
Merkinės seniūnas. To paties seimo nutarimu „pilis“ 
(t. y. valst. įstaigos) iš Merkinės perkelta į Alytų27.

27 J. Totoraitis, Sūduvos Suvalkijos istorija, d. I, p. 362.

Prijungus Lietuvą prie Rusijos, Merkinė tapo valdiš
ku miesteliu, jos žemė virto valdžios nuosavybe. Merki- 
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hės gyventojai rūpinosi atgauti Magdeburgo teises. 
1838.XII.9 Merkinės seniūnas P. Derevinskis miestelė
nų vardu siuntė Rusijos Valstybės turtų ministrui 
P. Kiseliovui prašymą, kuriame suminėjo Lietuvos— 
Lenkijos valdovus, nuo senų laikų teikusius Merkinei 
visokių lengvatų, be to, prašė sumokėti miesteliui 
10 000 sidabro rublių atlyginimo už padarytus jam nuo
stolius 1812, 1813, 1814 m. (už atimtus gyvulius, duoną 
ir kt.)28. Byla užtruko ilgesnį laiką. Miestelio gyvento
jai vėl kreipėsi į Valstybės turtų ministrą, šį kartą jau 
su skundu. 1842.VIII.29 ministras atsakė skundą perda
vęs Vilniaus gen. gubernatoriui. Gen. gubernatorius su
griovė visus Derevinskio samprotavimus, gen. guberna
toriaus nuomonę patvirtino Valstybės turtų ministerija, 
ir merkiniškiai pralaimėjo.

28 Lietuvos valstiečių ir miestelėnų ginčai su dvarų valdytojais, 
d. III, p. 371, 396.

29 M. B a 1 i ń s k i i T. L i p i ń s k i, Starożytna Polska, t. III, 
p. 345.

Istorikai M. Balinskis ir T. Lipinskis29 šit kaip ap
rašo to laiko Merkinę: „XVIII a. pabaigoje Merkinė tei
kė keleiviui liūdną sunykusio ir apkerpėjusio miesto 
vaizdą. Nors stovi prie tokios gražios upės kaip Ne
munas, bet graudu žiūrėti, ypač kai, iškirtus girias, 
į Leipalingio pusę atsivėrė smiltingi laukai, o už Ne
muno styri likučiai kadaise garsaus medžioklėmis did- 
girio. Turgavietėje namai daugiausia mūriniai, bet jau 
griūva [...]. Kitame Stangės krante, kalne, prie pat Mer
kio, stovi Merkinės seniūnijos dvaras — pagrindinis jo 
pastatas ir mediniai pagalbiniai pastatai, kur paprastai 
būdavo seniūnai ir jų vietininkai. Aplink miestą tam 
tikru nuotoliu stovi keturi mūro stulpai, rodantys miesto 
ribas. Ant stulpų buvo karalystės herbai. Vienas iš tų 
stulpų yra kitoje Nemuno pusėje. Kalno viršūnėje iš se
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nosios pilies likę tik pėdsakai.“ Iš keturių minimų mies
to stulpų šiandien tebestovi apgriuvę du.

Pagal M. Balinskį, Merkinėje XVIII a. pab. buvo per 
metus 7 mugės.

Merkinės rotušė buvo perstatyta į cerkvę. Prieš tai, 
1822 m., Merkinė labai nukentėjo nuo gaisro, sudegė 
visos miestelio krautuvės, buvusios prie rotušės, pati 
rotušė, jos laikrodis, varpas30, liko tik mūrai. Dominiko
nų vienuolynas ir apygardos mokykla po 1831 m. suki
limo uždaryta. 1838 m. Merkinėje buvo 160 namų, iš 
jų žydams priklausė 14031. Rusišką valsčiaus mokyklą 
caro valdžia įsteigė tik 1882 m. Joje mokėsi V. Krėvė. 
XIX a. antrosios pusės liudininkas (Gliogeris) teigia, 
kad buv. Merkinės vienuolynų mūro sienos ardomos ir 
plytos vežamos į Rumbonis (dab. Dubėnų apyl., Aly
taus raj.). 1882 m. Merkinėje buvo 233 namai, mieste
lyje gyveno 2148 žmonės. Tuo laiku čia veikė valsčiaus 
raštinė, paštas. Miestelis priklausė Trakų apskričiai. 
Prekyba vertėsi žydai, kiti gyventojai žemės ūkiu, žve
jyba, pardavinėjo džiovintus grybus32.

30 Lietuvos valstiečių ir miestelėnų ginčai, d. III, p. 394—395.
31 Ten pat.
32 А. Киркор, Городские поселения в Литве. — Живо

писная Россия, т. III, С. Петербург—Москва, 1882, р. 168.
33 К. Propolanis ĮPrapuolenis], Polskie apostolstwo na 

Litwie, Wilno, 1913, p. 108.

Ir žlugus Lietuvos—Lenkijos valstybei, Merkinės ka
talikų bažnyčia ilgai dar buvo lenkinimo židinys. 1882 m. 
Merkinės parapijai su filijomis priklausė 12 598 lietu
viškos sielos. Dvasininkai, versdami lenkiškai poteriau
ti, „skubėjo jas greičiau nuvesti ne į dangaus, bet į 
Lenkijos karalystę“33. Nuo 1889 m. Merkinėje ir jos 
apylinkėse ėmė plisti lietuviška spauda, pradėta kovoti 
prieš gyventojų lenkinimą per bažnyčią.
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Adolfas
RAULINAITIS

Žymus 
architektūros 

paminklas

Kada ir kieno buvo funduota bei statydinta seniau
sioji, tačiau dar ir dabar majestotiškai tebestovinti Mer
kinės bažnyčia, tikslių dokumentinių žinių iki šiol ne
turima. Iš privilegijose randamų užsiminimų galima 
spręsti, kad ją statydino didysis Lietuvos kunigaikštis ir 
Lenkijos karalius Jogaila 1387—1388 m., ką tik įvedęs 
Lietuvoje krikštą ir pats apsikrikštijęs.

Kokia buvusi ta Jogailos statydinta Merkinės šv. Mi
kalojaus bažnyčia, sunku pasakyti. Kai kurių istorikų 
minima, jog mūrinė bažnyčia esanti pastatyta 1418 m., 
tad pirmoji, esą, buvusi medinė. Si antroji taip pat bu
vusi maža. Žinoma, taip galėjo būti, nes Merkinė šiuo 
laikotarpiu net keturis žymesnius karus pergyveno: 
1391 m. ją atsiėmė Vytautas, kariaudamas su Jogaila, 
1393 ir 1394 m. buvo užgrobę kryžiuočiai, keršydami 
Vytautui už susitaikymą su Jogaila, o ypač galėjo nu
kentėti bažnyčia 1403 m., kai fon Tetingeno puolama 
išdegė visa Merkinė. Taigi po šio gaisro ir galėjo būti 
pastatyta toji minima pirmoji Merkinės mūrinė tuo lai
ku tradicinio Marijos dangun ėmimo vardo bažnyčia. 
Vadinasi, jau Vytautui, kaip didžiajam kunigaikščiui, 
valdant Lietuvą. Gal ir jo rūpesčiu.

Merkinė stovėjo kryžkelėje traktų, arba kelių, api
būdintų kryžiuočių kelių aprašymuose. Čia ji paminėta 
jau 1377 m., puolant Lietuvą kryžiuočiams, vadovauja
miems Gotfrido fon Lindeno. Merkinėje Jogaila mėgda
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vęs apsinakvoti, apsistoti, keliaudamas į Krokuvą ir ypač 
medžiodamas aplinkinėse giriose. Tad bažnyčia tokioje 
vietoje greičiausiai ir pati pirmoji turėjo būti jau mū
rinė. Juk dar 1385 m. Merkinę Jogaila buvo padovanojęs 
savo geriausiam bičiuliui, patikimam piršliui Hanului, 
kuris jau buvo katalikas. Po Hanulo karališkoji Mer
kinė buvo dovanojama irgi patikimiausiems ir artimiau- 
siems kunigaikščių bei karalių vietininkams: Andriui 
Goštautui, Skirgailai, Glebui, Vitaliui, Astikui, Glinskiui, 
garsiajai karalienei Bonai, Davainai, gražiajai Barbo
rai... Tokiems žmonėms globojant bei naudojant Mer
kinę, josios reprezentacinė bažnyčia turėjo būti nepa
prasta, vis gražinama, moderninama... Tą liudytų ir dar 
gotikos laikais daryti pakeitimai bei išlikę nevienodu
mai joje, pavyzdžiui: vėliau užmūryti, tik nišom bei 
kabliais pažymėti buvę šoniniai įėjimai, kaip ir dau
gelyje seniausiųjų Vilniaus bažnyčių, nevienodos šoni
nės navos, įvairūs arba įvairiai rekonstruoti kontrafor
sai, vėlesniais atrodą nerviūriniai skliautai ir pan. Deja, 
ir Kazimierui Jogailaičiui (1442 m.), o vėliau ir Alek
sandrui, ir Žygimantui Senajam, ir Steponui Batorui 
tvirtinant senąsias privilegijas bei papildant jas nau
jomis, niekur neužsimenama apie bent kokią didesnę 
bažnyčios rekonstrukciją. Taigi, stambesnės gotikos re
konstrukcijos turėjo įvykti XV a. pirmoje pusėje arba 
pradžioje, pvz., ją rekonstruojant Vytautui. Bene pirma
sis barokinis eksponatas bažnyčios interjere bus buvęs 
inventoriuose minimas 1630 m. Merkinės miesto bur
mistro Tomo Kartovičiaus Skačevskio funduotas šv. Pet
ro ir Povilo altorius. Ir altorių istorijoje daug kas kito: 
viduramžiais buvęs bažnyčios viduryje tradicinis alto
rius visai išnyko, prie vieno dešiniojo pilioriaus taip 
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pat nebeliko altoriaus, o kiti pakeitė savo vietas, kiti 
savo vardus bei šventuosius... Kiek vėliau Vladislo
vas IV Vaza bene žymiausiai rekonstravo šį seną 
paminklą, suprantama, jau barokiškai. Antrą kartą baž
nyčia restauruota bei rekonstruota Mykolo Paco rūpes
čiu ir lėšomis apie 1676 m., po karų ir Merkinės sugrio
vimo (1655 m.). Po šių karų miestas jau nebeatsigavo, 
negrįžo nė į pirmykštį klestėjimą. Tad ir senovės ar
chitektūros paminklu — bažnyčia — mažiau besirūpinta.

Iš anų dviejų XVII a. ir kitų, vėlesnių, rekonstruk
cijų bene daugiausia žymių išlikę iki šiandien ir išorėje, 
ir viduje. Priešakinis fasadas iš pažiūros primena Vil
niaus ankstyvojo baroko bažnyčių fasadus, nors ir ne 
toks puošnus. Viduje taip pat barokiškų žymių išlikę.

Nors nežinoma, kas buvo tų rekonstrukcijų auto
riai, bet iš vertingiausių ir didžiausių paveikslų autorių 
sprendžiant, reikia manyti, kad ir architektai rekonstruo- 
tojai buvę iš Italijos. Antai senasis Marijos dangun 
ėmimo paveikslas didžiajam altoriuje esąs tapytas italų 
dailininko Džiovanio Tintoreto (Giovanni Tintoretto), 
bene garsaus Delbenės mokytojo. Kai kurie iš tų se
nųjų paveikslų jau išimti iš ekspozicijos bažnyčioje, bet 
jie turėtų būti saugomi, o dar geriau — restauruojami. 
Bažnyčios rekonstrukcijų metu buvo pabrėžta ir Lietu
vos—Lenkijos unija, papuošiant presbiterijos skliautus 
šių valstybių istoriniais herbais: ereliu ir vyčiu. Pra
džioje tai buvę gipsiniai bareljefai. Laikams ir politi
nėms sąlygoms keičiantis, vytis buvęs nuskustas. Vė
liau nebelikę nė erelio. Jie atnaujinti jau tik 1912 m. 
tapybiškai, naujai dekoruojant visą bažnyčią ornamen
tais ir simboliškais Marijos litanijos vaizdais. Tų XVII a. 
karų ir rekonstrukcijų atminimui buvo įmūryti ir svie
diniai išorinėje bažnyčios sienoje. Dar vienas įdomus ir 
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neišaiškintas tebėra dalykas — kaip čia atsiradęs rotušės 
varpas, kurio metrika gana istoriška ir daug pasakanti, 
būtent: Johannes Delamars Me Fecit... Vilnae Anno 
1670 (Mane pagamino Jonas Delamaras Vilniuje 1670 
metais). Prie šio užrašo pridėta ir istorinio herbo — 
vyčio — vaizdas varpo šone. 1931 m. nuotraukoje tasai 
varpas rodomas su žmogumi ne rotušės (tuomet jau 
nebebuvusios) ir ne bažnyčios bokšte.

Dar ir XIX a. inventoriuose minimi žymesni bažny
čios pakeitimai— 1848—1856 m. remontai, per kuriuos 
kapitaliai perdirbti bažnyčios langai ir grindys — ply
tinės pakeistos ąžuolinių lentų grindimis. Rekonstruota 
presbiterijos tvorelė ir pakeisti mūriniais vargonų atra
miniai stulpai. Visa bažnyčia nudažyta baltai. Tokią ją 
jau mato ir 1856 m. keliaujantis pro Merkinę Teodoras 
Triplinas. Apie tą pat laiką šventorius apjuostas mūrine 
tvora. Dar vienas žymesnis remontas buvo 1884 m. Tada 
paminklo patvarkytas ne tik vidus, bet ir išorė. Deja, 
šis bažnyčios remontas bei rekonstrukcija (pristatytas 
naujas akmeninis priebažnytis) paliko ir nekokių pėd
sakų. Naujai pristatytasis priebažnytis visiškai sveti
mas gotikai; net ir tą patį barokišką fasadą su senu 
langu neharmoningai pridengia. Ir dar, kaip būdinga 
anam laikotarpiui, gerokai iškreiptas J. Strebeikos pro
jektas, patvirtintas gubernatoriaus. Pastebėtina, kad 
šiuo pat laiku bažnyčia papuošta dideliu paauksuotu 
bronziniu kryžiumi.

Kiek daugiau remontuota bažnyčia XX a. pradžioje 
ir 1912 m. Šiuo laikotarpiu perdengtas čerpėmis stogas, 
bažnyčia perdažyta, lubos išpuoštos ornamentais, at
naujintas altorius, ąžuoline tvorele naujai atitverta 
presbiterija. 1917 m. vidus papuoštas dailininko Kazi
miero Imeninskio sukurtomis stacijomis.
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Po šių trumpų istorinių žinių apie Merkinės baž
nyčią gali atrodyti, kad iš senosios jogailinės arba 
vytautinės bažnyčios nieko nėra išlikę. Tai būtų netiesa. 
Vilniuje mes matome Paveikslų galeriją — buvusią se
nąją Vilniaus vytautinę katedrą, — aprengtą klasikiniu 
drabužiu. Kiekviena istoriškai apšviesta akis joje paste
bės ir anos senutės bruožų. Lygiai panašiai, dar net aiš
kiau, tie Merkinės senutės bažnyčios bruožai pastebimi 
jos planinėje struktūroje ir išorėje, ir viduje.

Jau vien bažnyčios planinė struktūra, jos milžiniškos 
sienos bei kontraforsai, panaudoti net keliose vietose 
įrengtiems bene gynybinio pobūdžio laiptams, kurie 
dabar neprieinamai užmūryti, patvirtina, kad ir šis Mer
kinės istorijos ir architektūros paminklas buvo pritaiky
tas gynybai, tik vėlyvesnės, bet dar gotikinės rekonstruk
cijos gal kiek niveliavo jo pirminę paskirtį. Tatai ma
tyti ir iš nelygių šoninių navų (dešinioji platesnė už 
kairiąją), kontraforsų-atramų nevienodumo, ir vėlesnių, 
bene rekonstruotų, skliautų, o ypač virš jųjų permūrytų 
sienų, kuriose anksčiau galėjo būti šaudymo angos. 
Nevienodo dydžio langai navose ir presbiterijoje prime
na vėlyvesnes rekonstrukcijas, kaip ir Vilniaus bažny
čių. Tą pat kalba ir zakristijos viduje išlikusi smailioji 
arka.

Seną Merkinės bažnyčios kilmę ne mažiau aiškiai 
pabrėžia jos vieta. Bažnyčia nūn toli nuo pagrindinės 
Merkinės gatvės — magistralės, savo priešakiniu fasadu 
lyg ir nusisukusi nuo jos. Aplinkui bažnyčią apsipynu- 
sios kaimiškos gatvelės rodo, kokiame centre stovėjo šis 
architektūros paminklas. Užtat senąjį gatvių tinklą 
reiktų išlaikyti, o kai kur ir restauruoti.
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Feliksas
SLIESORIŪNAS

Merkinė per 
1830—1831 metų 

sukilimą

Merkinės praeities istorijoje gilius pėdsakus yra pa
likęs 1830—1831 m. sukilimas. Istorikų darbuose šie 
įvykiai Merkinėje nušviesti fragmentiškai1.

1 F. W r o tn o w s ki, Pamiętniki o powstaniu Litwy i ziem 
ruskich w roku 1831, Paryż, 1833, cz. I, sp. 4, p. 4; S. PI oski, 
Działalność Zaliwskiego w wojnie polsko-rosyjskiej 1831 roku.— 
Księga pamiętkowa ku uczczeniu dwudziestopięcioletnej działal
ności naukowej prof. Marcelego Handelsmana, Warszawa, 1925. 
p. 364—365; J. Bieliński, Uniwersitet Wileński (1579—1831), 
t. 1, Kraków, 1899—1900, p. 249; W. Łopaciński, Akta rz. kat. 
kollegjum duchownego w Petersburgu, dotyczące powstania Listo
padowego.— „Archeion“, t. X, 1932, p. 77—78; A. Janulaitis, 
Kunigai ir 1831 m. rezoliucija Lietuvoje, Kaunas, 1923, p. 31.

Tų įvykių istoriją papildo šaltiniai, laikomi Lietuvos 
TSR Centrinio valstybinio istorinio archyvo (toliau — 
CVIA) fonduose: Vilniaus generalgubernatoriaus kan
celiarijos (378), istorinėje literatūroje vadinamame Bo- 
bakovskio (437), Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko uni
versiteto Mokslinės bibliotekos Rankraščių skyriaus 
(toliau — VUB RS) fonde (f. 2), TSRS Centrinio vals
tybinio istorinio archyvo Leningrade (toliau — CVIAL) 
fonduose: Liaudies švietimo ministro kanceliarijos (735), 
Romos katalikų dvasinės kolegijos Peterburge (822) ir 
Finansų ministro ypatingosios kanceliarijos slaptiems 
reikalams (561) bei TSRS Centrinio valstybinio kari- 
nio-istorinio archyvo (toliau — CVKIA), karinio moksli
nio archyvo (KMA) fonde. Juose yra Trakų apskri
ties sukilėlių valdžios, taip pat caro valdžios įstaigų 
dokumentai, caro kariuomenės dalinių vadų raportai 
apie ano meto įvykius Merkinėje ir jos apylinkėse.
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1830 m. lapkričio 29 d. prasidėjus Lenkijos kara
lystėje nacionalinio išsivadavimo sukilimui, caro vy
riausybė ėmėsi priemonių, kad sukilimas nepersimestų 
į kaimynines gubernijas. 1830 m. gruodžio 13(1) d. įsa
ku caras paskelbė karo stovį Vilniaus ir kitose pasienio 
gubernijose, visas šias sritis pavesdamas veikiančios 
armijos vyriausiojo vado feldmaršalo J. Dibičo kontrolei. 
Lietuvoje buvo suimta ir ištremta daug įtariamų asme
nų, įvesta slapta privačios korespondencijos cenzūra, 
suvaržytas susisiekimas tarp Lietuvos ir Lenkijos kara
lystės, pasienio sargybiniams ir muitinių tarnautojams 
įsakyta naikinti siunčiamus iš Lenkijos karalystės atsi
šaukimus ir proklamacijas. Visi asmenys, atvykstantieji 
iš užsienio ir Lenkijos karalystės į Lietuvą, nežiūrint jų 
tautybės ir luomo (išskyrus kurjerius, vykstančius tar
nybiniais reikalais), pasienyje buvo sulaikomi ir siun
čiami Atskirojo Lietuvos korpuso vado G. Rozeno ži
nion.

Merkinėje dirbantiems prie kelto per Nemuną žmo
nėms buvo griežtai uždrausta kalbėtis su Lenkijos 
karalystės Augustavo vaivadijos (Užnemunės) gyvento
jais. Kelto darbininkus uoliai saugojo Merkinės muiti
nės tarnautojai ir pasienio sargybiniai. 1830 m. gruo
džio 20(8) d. G. Rozenas uždraudė bet kokį Lietuvos 
gyventojų susisiekimą su Lenkijos karalystės gyven
tojais.

1831 m. sausio pradžioje per Merkinę į Gardiną trau
kė tuo metu Lietuvoje buvusios 1 husarų ir 1 pėstininkų 
korpuso 1 ir 2 pėstininkų divizijos bei kiti caro kariuo
menės daliniai2. Jie labai vargino miestelio ir jo apy

2 1 pėst. korpuso vado gen.-adj. grafo P. Paleno 1831.1.11 
(1830.XII.30) raportas Nr. 798 Veikiančios armijos vyriausiojo štabo 
viršininkui gen.-adj. grafui K. Toliui. — CVKlA, f. KMA, b. 5084, 
d. 1, 1. 276; 1 ir 2 pėst. ir 1 husarų divizijų maršrutas į Gardiną.— 
CVKIA, f. KMA, b. 5082, d. 1, 1. 65.
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linkių gyventojus: reikėjo apnakvinti kareivius, duoti 
pastotes, kepti jiems duoną ir atlikinėti kitokias prie
voles.

Lietuvoje 1830 m. pabaigoje ir 1831 m. pradžioje pa
sirodė iš Lenkijos karalystės atsiųsti atsišaukimai ir 
proklamacijos. Užnemunės gyventojai palei Nemuną iš
kabinėdavo ant stulpų baltas vėliavas, ruošė demonstra
cijas, per kurias degindavo laužus ir, susirinkę ant Ne
muno kranto būriais, skanduodavo „Tegyvuoja laisvė!“, 
„Tegyvuoja Tėvynė!“ ir kitokius šūkius prieš carą ir jo 
valdžią. Merkinės muitinės tarnautojai ir pasienio sar
gybiniai gaudė asmenis, mėginančius slapta pereiti arba 
pernešti į šią Nemuno pusę atsišaukimus ir proklamaci
jas. Gaudymu ypač pasižymėjo Merkinės pasienio sar
gybinių būrio prižiūrėtojas Geimanas ir jo pavaduotojas 
jaunesnysis leitenantas Chvostovas3.

3 Jurbarko muitinės apygardos viršininko A. Spiridovo 1831.П.4 
(1.23) raportas Nr. 97 Vilniaus generalgubernatoriui M. Chrapo- 
vickiui. — CVIA, f. 378, BS, 1830, b. 621, 1. 333; A. Spiridovo 
1831.II.9 (1.28) raportas Nr. 108 M. Chrapovickiui.— Ten pat, 1. 344.

4 J. Labunskio 183O.XII.29(17) raporto Nr. 71 K. Krasovskiui 
nuorašas. — VUB RS, f. 2, КС — 648, 1. 37.

Tuo metu caro valdžia jau gaudavo nerimą kelian
čių žinių apie gyventojų bruzdėjimą Lietuvoje, apie jų 
bėgimą į Lenkijos karalystę (Užnemunę).

Merkinės mokykloje buvo mokinių ir iš Užnemunės. 
Uždraudus bet kokį susisiekimą su Lenkijos karalyste, 
šių mokinių padėtis komplikavosi, nes jie nebegalėjo 
gauti paramos iš tėvų. 1830 m. gruodžio pabaigoje iš 
mokyklos mėgino pabėgti pas tėvus mokinys Pranciškus 
Vrublevskis, bet Merkinės mokyklos prižiūrėtojas (di
rektorius) Julijonas Labunskis už pusės mylios nuo 
miestelio bėglį sugavo ir areštavo4. Negavęs jokių nu
rodymų iš Vilniaus gubernijos mokyklų direkcijos di
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rektoriaus Kajetono Krasovskio, kuriam pranešė apie 
P. Vrublevskio bėgimą, Labunskis mokinį paleido. 
1831 m. sausio 17 d. iš mokyklos į Lenkijos karalystę 
kartu su II klasės mokiniu Misevičiumi pabėgo minėta
sis P. Vrublevskis, taip pat mokiniai Jurgis Tomkevi- 
čius, Aleksandras Turčynovičius ir Antanas Vilpišaus- 
kas. J. Labunskis savo pranešime Vilniaus universiteto 
rektoriui V. Pelikanui teisinosi, kad mokinius bėgti iš 
mokyklos privertė blogos sąlygos, nes, 1831 m. sausio 
5 d. apsistojus Merkinėje 1 pėstininkų korpuso dali
niams, daugelio mokinių butai buvę užimti kareivių, ir 
šie buvę priversti glaustis kur tik kas gali. Jis kaltino« 
dominikonų vienuolyno vyresniojo (prioro) pavaduotoją 
Kazimierą Butkevičių, kad nedavęs malkų klasėms ap
kūrenti, kur jis, Labunskis, norėjęs apgyvendinti be pa
stogės likusius mokinius ir pradėti pamokas5 6.

5 J. Labunskio 1831.1.19(7) raportas Nr. 3 V. Pelikanui. — VUB 
RS, f. 2, КС — 648, 1. 36, 38.

6 J. Labunskio 1831.1.20(8) raportas Nr. 4 V. Pelikanui. — Ten 
pat, 1. 41; išvykusių atostogų Merkinės mokyklos moksleivių sąra
šas. — Ten pat, 1. 40.

V. Pelikano 1831 m. sausio 15(3) d. aplinkraščiu 
buvo uždrausta visų mokyklų, priklausiusių Vilniaus 
švietimo apygardai, mokiniams per Kalėdų šventes vyk
ti į namus. Caro valdžia bijojo, kad moksleiviai gali 
tapti sukilimo organizatoriais savo gimtosiose vietose. 
Tačiau 29 Merkinės mokyklos mokiniai buvo jau anks
čiau išvykę į namus®. Po atostogų jau buvo pastebima 
Lietuvos gyventojų neramumų. Sklido įvairūs gandai. 
Dar daugiau Lietuvos gyventojų, ypač valstiečių, ėmė 
bėgti į Lenkijos karalystę.

1831 m. vasario 8 d. Merkinėje buvusios apskrities 
mokyklos guverneris Kazimieras Monkelevičius pabėgo 
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pas sukilėlius į Užnemunę7. Viskas klostėsi taip: merki- 
niškė Jasińska, pas kurią gyveno moksleiviai, J. La- 
bunskio prašoma, jam pranešinėdavo apie moksleivių 
elgesį ir pašnekesius. Vasario 8 d. rytą Jasińska pra
nešė, kad K. Monkelevičius, nuvedęs moksleivius iš įjos 
namų į klases, pats pabėgo į Lenkijos karalystę. La- 
bunskis, gavęs tokią žinią, tuojau pat išskubėjo prie 
sienos. Užbėgęs pakeliui į Radnevskio, kito mokyklos 
guvernerio, butą, Labunskis užtiko Monkelevičių, įkal- 
binėjantį Radnevskį bėgti kartu su juo pas sukilėlius. 
J. Labunskis Monkelevičių sulaikė, su sargyba nuvedė 
pas Merkinės raktvaitį Vincentą Ciševskį ir atidavė jam 
saugoti. Tos pačios dienos vakare K. Monkelevičius, pri
mušęs jį saugančius dešimtininkus N. Aizikovičių ir 
O. Maušovičių, pabėgo pas sukilėlius8.

7 Trakų apskr. žemės teismo 1831.11.16(4) raportas Nr. 1257 
M. Chrapovickiui.— CVIA, f. 378, BS, 1831, b. 134, 1. 1—2; V. Pe
likano 1831.11.20(8) raportas Nr. 236 M. Chrapovickiui. — Ten pat, 
1. 3; J. Labunskio 1831.11.9(1.28) raporto Nr. 11 V. Pelikanui nuo
rašas.— Ten pat, 1. 4—5.

8 J. Labunskio 1831.11.9(1.28) raporto Nr. 11 V. Pelikanui nuo
rašas.— Ten pat, 1. 4—5; Trakų apskr. žemės teismo 1831.11.16(4) 
raportas Nr. 1257 M. Chrapovickiui. — Ten pat, 1. 1—2.

9 J. Labunskio 1831.11.9(1.28) raporto Nr. 11 V. Pelikanui nuo
rašas. — Ten pat, 1. 4—5.

10 V. Pelikano 1831.11.20(8) raportas Nr. 236 M. Chrapovickiui 
ir pastarojo rezoliucija ant raporto Putiatai. — Ten pat, 1. 3.

J. Labunskis savo raporte V. Pelikanui dėl Monke- 
levičiaus pabėgimo visą kaltę mėgino suversti vienuo
liams dominikonams9.

M. Chrapovickis, vasario 20 d. gavęs V. Pelikano 
pranešimą apie įvykius Merkinės mokykloje, paliepė 
savo adjutantui leibgvardijos raitųjų jėgerių štabskapi
tonui Putiatai ištirti reikalus vietoje10. Padėti Putiatai 
V. Pelikanas paskyrė universiteto policijos inspektoriaus 
padėjėją Petraševskį, o Vilniaus vyskupas A. Klonge- 
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vičius leido dalyvauti tardyme Alytaus klebonui K.a- 
minskiui kaip dvasiškių atstovui11. Putiata kartu su 
Petraševskiu, Kaminskiu ir Trakų apskrities žemės teis
mo striapčiumi (prokuroro patarėju) Ilcevičium, vasa
rio 23 d. atvykę į Merkinę ištirti K. Monkelevičiaus pa
bėgimo aplinkybių, ištardė dominikonus, J. Labunskį, 
buvusį raktvaitį V. Ciševskį, jau atleistą iš pareigų Tra
kų apskrities ispravniko Gegeršteto paliepimu, ir dešim
tininkus N. Aizikovičių ir O. Maušovičių. Tardymo metu 
nepavyko nustatyti, kad dominikonai arba V. Ciševskis 
su dešimtininkais būtų padėję K. Monkelevičiui pa
bėgti12.

11 V. Pelikano 1831.11.21(9) raportas Nr. 243 M. Chrapovic
kiui.— CVIA, f. 378, BS, 1831, b. 134, 1. 8; A. Klongevičiaus 
1831.11.21(9) raštas Nr. 525 M. Chrapovickiui. — Ten pat, 1. 13.

12 Putiatos ir tardymo komisijos 1881.11.23(11) aktas. — Ten 
pat, 1. 52—54; V. Ciševskio, J. Labunskio ir dominikonų parody
mai.— Ten pat, 1. 55—120.

13 V. Pelikano 1831.11.20(8) raportas Nr. 241 K. Livenui ir 
J. Labunskio 1831.11.9(1.28) raporto Nr. 11 V. Pelikanui nuorašas.— 
CVIAL, f. 735, ap. 10, 1831, b. 73, 1. 1—3.

14 K. Liveno 1831.11.26(14) pranešimas carui. — Ten pat, 1. 4—5.
15 K- Liveno 1831.11.26(14) pranešimas carui ir jo rezoliucija

ant pranešimo. — Ten pat.

Tačiau V. Pelikanas apie K. Monkelevičiaus pabė
gimą iš arešto pranešė ne tik M. Chrapovickiui, bet ir 
švietimo ministrui kunigaikščiui K. Livenui13. Vasario 
26 d. K. Livenas pranešė apie šį įvykį carui14. Caras 
Nikolajus I vasario 27 d. ant K. Liveno pranešimo savo 
ranka pieštuku užrašė rezoliuciją: „Paliepti valstybės 
sekretoriui Bludovui mokyklą uždaryti, visus vienuolius 
areštuoti ir nuvežti į Vilnių, o gen.-adj. Chrapovickiui 
įvykį ištirti.“15 *

Rusijos imperijos kariuomenės vyriausiojo štabo val
dytojas gen.-adj. grafas A. Cernyševas tą pačią dieną 
grąžino K. Livenui jo pranešimą su caro rezoliucija ir 
pranešė Vidaus reikalų ministrui Kitatikių dvasinių rei
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kalų departamento valdytojui D. Bludovui ir M. Chra- 
povickiui caro valių16.

18 A. Cernyševo 1831.11.27(15) raštas Nr. 94 K. Liveriui.— 
CVIAL, f. 735, ap. 10, 1831, b. 73, 1. 7.

17 D. Bludovo 1831.11.28(16) raštas Romos katalikų dvasinei 
kolegijai. — CVIAL, f. 822, ap. 1, 1830, b. 4824, 1. 1—2.

18 D. Bludovo 1831.11.28(16) raštas Nr. 398 K. Livenui.— 
CVIAL, f. 735, ap. 10, 1831, b. 73, 1. 8.

19 K. Liveno 1831.III.2 (11.18) raštas Nr. 263 N. Novosilcovui. — 
Ten pat, 1. 9.

29 N. Novosilcovo 1831.111.29(17) raštas Nr. 291 K- Livenui.— 
Ten pat, 1. 13.

21 M. Chrapovickio 1831.111.7(11.23) raštas Nr. 786 žandarų 
korpuso papulk. K. Rutkovskiui. — CVIA, f. 419, ap. 5, b. 18, 1. 2; 
žandarų korpuso štabskapitono Klimčickio 1831.111.10(11.26) rapor
tas Nr. 15 K. Rutkovskiui. — Ten pat, 1. 3; Klimčickio 1831.111.21(9) 
raportas Nr. 22 K. Rutkovskiui. — Ten pat, 1. 4; suimtųjų vienuolių 
1831.111.21(9) vardinis sąrašas. — Ten pat, 1. 5; A. Klongevičiaus 
1831.111.24(12) raportas Nr. 911 Romos katalikų dvasinei kolegi
jai.—CVIAL, f. 822, ap. 1, 1830, b. 4824, 1. 7.

D. Bludovas vasario 28 d. paliepė Romos katalikų 
dvasinei kolegijai įpareigoti Vilniaus vyskupijos valdy
toją vyskupą A. Klongevičių, kad šis, susitaręs su 
M. Chrapovickiu ir Vilniaus universiteto vadovybe, lai
kinai perimtų savo žinion visą dominikonų turtą17. Tą 
pačią dieną D. Bludovas kreipėsi ir į K. Liveną, kad tas, 
kaip švietimo ministras, įsakytų uždaryti Merkinės ap
skrities mokyklą18. K. Livenas kovo 2 d. įsakė Vilniaus 
švietimo apygardos globėjui N. Novosilcovui mokyklą 
uždaryti19. Kovo 12 d. Novosilcovas paliepė tą padaryti 
V. Pelikanui20. Merkinės apskrities mokyklą uždarė. Visi 
dominikonai mokytojai kovo 10 d. buvo areštuoti, 10 ir 
21 d. atvežti į Vilnių ir uždaryti Reguliariųjų laterano 
kanauninkų vienuolyne21. Merkinės dominikonų vienuo
lyno, klebonijos ir buvusios mokyklos turto laikinuoju 
prižiūrėtoju A. Klongevičius paskyrė Jiezno altaristą 
Joną Rimavičių, nes M. Chrapovickis į areštuotųjų vie
tą vienuolių iš kitų vienuolynų atkelti neleido.

1831 m. kovo 25 d. Raseinių apskrityje prasidėjęs 
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sukilimas per keletą dienų apėmė visą Lietuvą. Trakų 
apskrityje, kuriai priklausė ir Merkinė, sukilėliams va
dovavo G. Oginskis ir V. Matusevičius. 1831 m. balan
džio 6 d., sekmadienį, kai Merkinės miestelio ir apylin
kių gyventojai buvo susirinkę į bažnyčią, buvusio Trakų 
apskrities sienų teismo teisėjo, Netiesų dvarininko 
Anupro Elsnerio vadovaujamas sukilėlių būrys puolė 
Merkinę. Tos pačios dienos ankstų rytą kiti sukilėlių 
būriai užėmė Butrimonis, Punią, Nemunaitį ir kitas vie
toves. Pasienio sargybiniai spėjo pasitraukti į Merkinę, 
tiktai vienas pateko sukilėliams į nelaisvę. Vilniaus pa
sienio sargybinių brigados 4 kuopos vadas kapitonas 
Sapolnickis ruošėsi išvežti visą Merkinės muitinės turtą, 
bet, užpuolus A. Elsnerio sukilėliams, kuriems padėjo 
V. Ciševskis su miestelėnais, buvo priverstas skubiai 
trauktis iš Merkinės. Sapolnickio pasieniečiai spėjo pa
imti tik muitinės kasą, atsišaudydami persikėlė per 
Merkio upę ir atsitraukė Gardino link į Pervalkos mies
telį22. Merkinės apylinkių sukilėlių vadu tapo A. Elsne- 
ris, o jo pavaduotoju — Subartonių dvarininkas Alek
sandras Karlovičius23. Sukilėliams užėmus Merkinę, 
rytojaus dieną miestelėnai ir apylinkių gyventojai, susi
rinkę į bažnyčią, išklausė iškilmingų mišių, sugiedojo 
„Te Deum laudamus“ ir prisiekė kovoti dėl tėvynės 
laisvės24. Atsidavusius caro valdžiai muitinės tarnau

22 Trakų apskr. striapčiaus Ilcevičiaus 1831.IV.12(III.31) ra
portas Nr. 160 M. Chrapovickiui.—CVIA, f. 378, BS, 1831, b. 289, 
1. 17; Merkinės muitinės valdytojo pavaduotojo Karpovičiaus 
1831.IV.15(3) raportas Nr. 10 M. Chrapovickiui. — CVIA, f. 437, 
ap. 1, b. 387, 1. 60—62; M. Chrapovickio 1831.IV. 14 (2) raporto 
Nr. 338 J. Dibičui juodraštis. — CVIA, f. 378, BS, 1830, b. 525, 
d. I, 1. 297.

23 Sapolnickio 1831.V.7(IV.25) raportas Nr. 177 M. Chrapovic
kiui.—CVIA, f. 437, ap. 1, b. 391, 1. 34.

24 A. Klongevičiaus 1831.V.26(14) raportas Nr. 1425 Romos 
katalikų dvasinei kolegijai. — CVIAL, f. 822, ap. 1, 1830, b. 4824, 
1. 13.
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tojus sukilėliai areštavo, o patekusį į nelaisvę pasienio 
sargybos jaunesnįjį leitenantą Chvostovą, kuris buvo 
įsipykęs apylinkių gyventojams, pakorė25.

25 Karpovičiaus 1831.IV.15(3) raportas Nr. 10 M. Chrapovic- 
kiui. — CVIA, f. 437, ap. 1, b. 387, 1. 60, 62-; Augustavo vaivadijos 
karinio viršininko gen.-maj. F. Frikeno 1832.IV.20(8) raportas 
Nr.965 N. Dolgorukovui. — CVIA, f. 378, BS, 1831, b. 1469, 1. 7—8.

26 Merkinės apskrities sukilimo komiteto 1831.IV.10(III.29) raš
tas Trakų apskr. žemės teismo teisėjui S. Gudačevskiui. — CVIA, 
f. 437, ap. 1, b. 387, 1. 41.

27 A. Godačevskio 1831.IV.14(2) įsakymas Merkinės piliečiams.— 
CVIA, f. 437, ap. 1, b. 387, 1. 39.

Sukilėliai Merkinėje įkūrė vietinę valdžią, kuri va
dinosi Merkinės apskrities sukilimo komitetu (Komi
tet powstania obwodu Mereckiego)26. Sio komiteto vir
šininkas A. Elsneris, jo pavaduotojas A. Karlovičius, 
sukilėlių kapitonai Zavadzkis ir Samboževskis Merkinėje 
organizavo sukilėlių kariuomenės dalinį iš valstiečių, 
miestelėnų, bajorų ir dvarininkų. Trakų apskrities vė
liavininkas, Pakaršio dvarininkas Antanas Godačevskis, 
apskrities sukilėlių vado G. Oginskio pavedimu orga
nizavęs sukilėlių kariuomenę, balandžio 14 d. įsakė mer- 
kiniškiams vykti į Daugus, kur jis rinko sukilėlių dali
nius27.

Gardino gubernatorius M. Bobiatinskis, gavęs iš pa
sitraukusio į Pervalkos miestelį Sapolnickio žinią, kad 
sukilėliai užėmė Merkinę, ten pasiuntė Gardine stovin
čio Vilniaus pėstininkų pulko 3 rezervinio bataliono 
štabskapitoną Vidinskį su šio bataliono 7 muškietinin
kų kuopa ir 30 kazokų būriu. Vidinskio dalinys, Perval
koje susijungęs su Sapolnickio 60 pasienio sargybinių 
būriu, balandžio 10 d. puolė Merkinę. Sukilėliai, vado
vaujami A. Elsnerio, atsišaudydami paliko miestelį. Sa- 
polnickis paimtus į nelaisvę sukilėlius ir suimtus mies
telėnus bei laikinai paskirtą klebonu altaristą J. Rima- 
vičių, iš viso 12 žmonių, sargybos lydimus, išsiuntė į
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Gardiną28. Tarp išsiųstųjų sukilėlių buvęs Kazimieras 
Bagdonavičius, kaip priklausąs bajorų luomui, karo 
teismo buvo nuteistas ir balandžio 17 d. sušaudytas29.

28 Karpovičiaus 1831.IV.15(3) raportas Nr. 10 M. Chrapovic- 
kiui. — CVIA, f. 437, ap. 1, b. 378, 1. 60, 62; Gegeršteto 1831.1 V. 15(3) 
raportas Nr. 351 M. Chrapovickiui. — CVIA, f. 437, ap. 1, b. 387, 
1. 18, 21; M. Bobiatinskio 1831.IV.15(3) raporto Nr. 5993 nuora
šas.—CVIA, f. 437, ap. 4, b. 125, 1. 4; M. Chrapovickio 1831.IV. 14 (3) 
raporto Nr. 338 J. Dibičui juodraštis. — CVIA, f. 378, BS, 1830, 
b. 525, d. I, 1. 297.

29 S. Chilkovo 1831.IV.17(5) raportas Nr. 802 M. Chrapovic
kiui.—CVIA, f. 437, ap. 1, b. 28, 1. 1.

30 P. Rozingo 1831 .IV.22(10) pranešimas E. Kankrinui.— 
CVIAL, f. 561, ap. 1, 1831, b. 107, 1. 10—11.

31 Śendiuko 1831.IV.22 (10) raportas Nr. 1336 M. Chrapovic
kiui.—CVIA, f. 378, BS, 1831, b. 289, d. II, 1. 205.

Gardino miestietis šnipas P. Rozingas, slaptai prane
šinėjęs apie įvykius finansų ministrui E. Kankrinui, rašė, 
kad žinia apie viešą Merkinės sukilėlio egzekuciją Gar
dine išvakarėse greit pasklido tarp miestiečių kartu su 
žodžiais „Galima neleisti“. Rozingas toliau rašė, kad, 
vykdant egzekuciją K. Bagdonavičiui, tik išrikiuotas 
10 jėgerių pulko batalionas su patrankomis privertęs 
susirinkusią minią aprimti ir atsisakyti savo kėslų30.

Merkinės miestelėnai—Ignotas Bacevičius, Petras 
Gilis, Pranciškus Gotas, Motiejus Kudzevičius ir Myko
las Ringaila — aiškinosi, kad stoti į sukilėlių būrį juos 
privertė A. Elsneris. 1 ulonų divizijos vadas gen.-leit. 
kunigaikštis S. Chilkovas balandžio 17 d. įsakė Gardino 
komendantui pulkininkui Šendiukui merkiniškius paleisti 
namo, nuskutus jiems pusę galvos. Miestelėnai pasiža
dėjo nebedalyvauti sukilime ir namie turėjo aiškinti, jog 
išliko gyvi tik todėl, kad sugrįžę papasakotų kaimy
nams: kiekvieno, kuris dalyvaus sukilime, laukianti ne
išvengiama mirties bausmė31. Tačiau ne visi tesėjo pa
žadą caro valdžiai. Merkinės batsiuvys Ignotas Bacevi
čius, vėl prisijungęs prie sukilėlių papulkininkio Juoza
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po Zalivskio dalinio, pasitraukė į Lenkijos karalystę, 
viename mūšyje pateko į nelaisvę, buvo atsiųstas į Vil
nių, priskirtas antrajai valstybinių nusikaltėlių katego
rijai ir atiduotas į rekrutus32.

32 Vilniaus tardymo komisijos 1832.VII 1.20(8) posėdžio proto
kolas.—CVIA, f. 437, ap. 4, b. 125, 1. 17-20.

33 M. Chrapovickio 1831.IV.13(1) įsakymo Nr. 327 Vidinskiui 
juodraštis. —CVIA, f. 378, BS, 1831, b. 289, 1. 14.

34 S. Chilkovo 1831.1V.16(4) raportas Nr. 794 M. Chrapovic- 
kiui. — CVIA, f. 378, BS, 1830, b. 525, d. I, 1. 383; Kragelskio 
1831.IV.20(8) raportas Nr. 12 M. Chrapovickiui.—CVIA, f. 437, 
ap. 1, b. 387, 1. 29, 31.

35 M. Chrapovickio 1831.1 V.25( 13) raporto Nr. 459 J. Dibičui 
juodraštis. —CVIA, f. 378, BS, 1831, b. 289, 1. 36; K- Tolio 
1831 .V.2(IV.20) raštas Nr. 452 M. Chrapovickiui. — Ten pat, 1. 48.

36 Ušakovo 183I.V.1 (IV. 19) raportas Nr. 51 M. Chrapovickiui.— 
CVIA, f. 437, ap. 1, b. 378, 1. 57—58; Gegeršteto 1831.IV. 15(3) 
raportas Nr. 351 M. Chrapovickiui. — CVIA, f. 437, ap. 1, b. 387; 
Gegeršteto 1831.IV.21 (19) raportas Nr. 357 M. Chrapovickiui.— 
CVIA, f. 437, ap. 1, b. 378, 1. 27.

M. Chrapovickis įsakė Vidinskiui likti su savo kuo
pa Merkinėje, iki jį atšauks Gardino gubernatorius33.

S. Chilkovas balandžio 16 d. iš Gardino išsiuntė per 
Lydą, Rodūnią, Eišiškes, Valkininkus ir Varėną į Mer
kinę Vilniaus pėstininkų pulko 3 rezervinio bataliono 
papulkininkį Kragelskį su 3 grenadierių kuopa34. Ba
landžio 16 d. Vidinskio muškietininkai Merkinės apy
linkėse paėmė į nelaisvę sukilėlių majorą Paulauską. 
Tą pačią dieną tardomas Paulauskas nieko neišdavė, o 
iki pat mirties vis kartojo: „Neilgai jūs viešpatausite 
ant mūsų“35. Balandžio 20—21 d. į Merkinę, be ten sto
vinčios Vidinskio 7 muškietininkų kuopos, Sapolnickio 
60 pasienio sargybinių ir 30 kazokų būrelio, iš Gardino 
atvyko didž. kunigaikščio Michailo Pavlovičiaus ulonų 
pulko papulkininkis Ušakovas su ulonų eskadronu, Kra- 
gelskis su Vilniaus pėstininkų pulko grenadierių kuopa 
ir iš Vilniaus M. Chrapovickio atsiųstas Trakų apskri
ties ispravnikas majoras Gegerštetas su 50 kazokų ko
manda36.

3. Merkinė 65



Priešui užėmus miestelį, dalis Merkinės sukilėlių, 
vadovaujamų A. Eisnerio, pasitraukė į Užnemunę37.

37 Gegeršteto 1831.IV. 15(3) raportas Nr. 351 M. Chrapovic- 
kiui. — CVIA, f. 437, ap. 1, b. 387, 1. 18, 21.

38 Ušakovo 1831.V.1 (IV. 19) raportas Nr. 51 M. Chrapovickiui.— 
CVIA, f. 437, ap. 1, b. 378, 1. 57—58.

39 Kragelskio 1831.V.5(IV.23) raportas Nr. 62 M. Chrapovic
kiui.— CVIA, f. 437, ap. 1, b. 80, 1. 1—4; Sapolnickio 1831.V.7(IV.25) 
raportas Nr. 177 M. Chrapovickiui. — CVIA, f. 437, ap. 1, b. 391, 
1. 34.

40 Ušakovo 1831.IV.28(16) raportas kazokų linijinio pulko va
dui pulk. Verzilinui. — CVIA, f. 437, ap. 1, b. 226, 1. 3; Kragelskio 
1831.V.5(IV.23) raportas Nr. 62 M. Chrapovickiui. — CVIA, f. 437, 
ap. 1, b. 80, 1. 1—4.

41 Sapolnickio 1831.V.7(IV.25) raportas Nr. 177 M. Chrapovic
kiui.—CVIA, f. 437, ap. 1, b. 391, 1. 34.

Balandžio 21 d. Ušakovas su ulonų eskadronu, Ge- 
geršteto kazokais ir pasienio sargybinių būreliu išžygia
vo iš Merkinės į Kauną, pakeliui norėdamas išsklaidyti 
sukilėlių būrius38.

Kragelskis, Merkinėje palikęs nedidelę įgulą iš gre
nadierių ir pasienio sargybinių, su likusiais kariais, pa- 
skirstęs juos į dvi dalis, nuo balandžio 26 iki gegužės 
4 d. nesėkmingai ieškojo sukilėlių Nemunaičio, Alytaus, 
Punios, Butrimonių, Perlojos, Varėnos, Daugų, Pivašiū
nų apylinkėse ir sugrįžo į Merkinę, kur vėl atvyko ir Ge- 
geršteto kazokų komanda39.

Sukilėliai, tarp jų ir merkiniškiai, A. Godačevskio 
surinkti Dauguose ir Butrimonyse, spėjo susijungti su 
G. Oginskio pagrindinėmis Trakų apskrities sukilėlių 
jėgomis Kaugonių kaime, kur stovėjo K. Zaluskio su
kilėlių korpusas40.

Iš Merkinės kasdien įvairiomis kryptimis būdavo 
siuntinėjami nedideli caro kariuomenės būreliai ieškoti 
sukilėlių41.

Gegužės mėn. iš Vilniaus išėjo į sukilimą didelis 
universiteto studentų ir miesto jaunimo būrys. Kragels- 
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kis, gavęs žinią, kad studentų būrys pasirodė netoli 
Valkininkų, gegužės 16 d. išžygiavo tenlink su 120 ka
reivių42. Valkininkuose prie Kragelskio prisijungė atvykę, 
iš Merkinės likusieji jo rezervinio bataliono kariai, Sa- 
polnickio pasienio sargybiniai ir Gegeršteto kazokų ko
manda43. Iki gegužės 31 d. Kragelskio dalinys Trakų 
apskrityje persekiojo Vilniaus studentų ir jaunimo būrį. 
Po to į Merkinę sugrįžo tik Sapolnickio pasienio sar
gybinių būrys, o Kragelskio dalinys buvo pasiųstas į 
Trakus saugoti miesto nuo sukilėlių. Jis ten atvyko 
birželio 2 d.44

42 Kragelskio 1831.V. 16(4) raportas Nr. 158 M. Chrapovickiui.— 
CVIA, f. 378, BS, 1831, b. 2094, 1. 19.

43 Kragelskio 1831 .V.24 (12) raportas Nr. 176 M. Chrapovic
kiui.—CVIA, f. 437, ap. 1, b. 91, 1. 3.

44 Kragelskio 1831 .VI.2(V.21) raportas Nr. 202 M. Chrapovic
kiui.—CVIA, f. 378, BS, 1831, b. 289, 1. 110; Kragelskio 1831.VI.7
(V.26) raportas Nr. 234 M. Chrapovickiui. — CVIA, f. 378, BS,
1831, b. 439, 1. 246—247.

45 Laikinojo Gardino m. komendanto gen.-maj. Liachovičiaus
1831.VI. 10(V.29) raportas Nr. 95 M. Chrapovickiui ir gen. D. Kuru
tos gvardijos dalinio sudėties žiniaraštis. — Ten pat, 1. 320.

Birželio mėn. atvykus į Lietuvą generolų D. Chla- 
povskio ir A. Gelgaudo lenkų kariuomenės daliniams, 
sukilėliai ruošėsi pulti Vilnių. Birželio 12—15 d. per 
Merkinę pražygiavo gen. D. Kurutos 6500 karių su 
20 patrankų gvardijos dalinys, skubėjęs iš Gardino į 
pagalbą caro kariuomenei, susikoncentravusiai Vil
niuje45.

Birželio 19 d., tuojau po nesėkmingo mūšio Panerių 
kalvose su caro kariuomene, J. Zalivskio 1200 sukilėlių 
dalinys atsitraukė į Trakus, iš kur birželio 20 išžygiavo 
į Merkinę. Zalivskio sukilėliai birželio 24 d. Merkinėje 
paėmė į nelaisvę būrelį pasienio sargybinių. Birželio 
25 d. J. Zalivskio dalinys persikėlė per Nemuną į Už
nemunę. Prie Zalivskio sukilėlių prisijungė keliasdešimt 
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Merkinės miestelėnų ir apylinkių gyventojų46. Tą pačią 
dieną Merkinę užėmė Cugujevo ulonų pulko vadas pulk. 
Iziumovas, su savo ulonais persekiojęs J. Zalivskio su
kilėlius47. Sapolnickis, kuris su dalimi pasienio sargy
binių buvo atsitraukęs į Gardiną, birželio 27 d. sugrįžo 
į Merkinę48.

46 Prie Jurbarko muitinės apygardos viršininko priskirto valdi
ninko ypatingiems pavedimams Kamenskio 1831.VII.4(VI.22) ra
portas Nr. 98 M. Chranovickiui.— CVIA, f. 378, BS, 1831, b. 289, 
1. 171—173; Iziumovo 1831.VII.1 (VI.19) raportas Nr. 1763 A. Cer- 
nyševui. — CVKIA, f. KMA, b. 5154, d. 2, 1. 169; J. Za liwski, 
Rewolucya polska 29 listopada 1830, Paryż, 1833, p. 52. (J. Zalivskio 
dalinio karių skaičius nurodomas nevienodas. Kamenskio raporte — 
2000, Iziumovo raporte — tik 165 raitininkai ir 600 pėstininkų, o 
paties J. Zalivskio knygoje— 1200. J. Zalivskio pateiktas sukilėlių 
skaičius atitinka kitus šaltinius ir yra tikras.)

47 Iziumovo 1831.VII.1 (VI.19) raportas Nr. 1763 A. Cernyše- 
vui. — CVKIA, f. KMA, b. 5154, d. 2, 1. 169.

48 Kamenskio 1831.VI 1.4(VI.22) raportas Nr. 98 M. Chrapovic- 
kiui. — CVIA, f. 378, BS, 1831, b. 289, 1. 171—173.

49 4 pėstininkų korpuso vado gen.-leit. Savoini 1831.IX. 12 
(VIII.31) raportas Nr. 684 1-os armijos vadui F. Sakenui. — CVKIA, 
f. KMA, b. 5082, d. 20, 1. 202—203.

50 1 mažarusių kazokų pulko vado maj. N. Krasnokutskio 
1832.1.5(1831.XII.24) raportas Nr. 369 N. Dolgorukovui. — CVIA, 
f. 378, BS, 1831, b. 1298, 1. 27.

Birželio pabaigoje ir liepos pradžioje per Merkinę 
į Lenkijos karalystę žygiavo Rusijos rezervinės armi
jos ir kiti daliniai. Sukilimui Lenkijos karalystėje pra
laimėjus, 1831 m. pabaigoje per Merkinės miestelį vėl 
traukė rusų kariuomenės daliniai, grįžtą iš karo į savo 
dislokavimo vietas. Pačioje Merkinėje, be Sapolnickio 
pasienio sargybinių būrio, stovėjo Dono kazokų Kutei- 
nikovo pulkas. .Spalio 1 d. jį pakeitė atsiųstas 1 maža- 
rusių kazokų pulkas49. Kazokų pulkų jojos kartu su pa
sienio sargybiniais nuolat patruliavo palei Nemuną; jos 
dažnai susikaudavo su sukilėlių būreliais, kurie slaps
tėsi miškuose arba, persikėlę per Nemuną, iš Užnemu
nės puldavo kazokų postus. 1832 m. sausio 1 d. 1 ma- 
žarusių kazokų pulkas persikėlė iš Merkinės į Trakus50.

68



Iki pat 1832 m. pavasario šio pulko kazokų jojos gaudė 
sukilėlius kaimuose ir miškuose.

Merkinės sukilėlių vadas A. Elsneris Vilniaus gu
bernijos tardymo komisijos 1833 m. balandžio 10 d. 
sprendimu buvo priskirtas prie pirmojo laipsnio valsty
binių nusikaltėlių. 1-os armijos vadas feldmaršalas gra
fas F. Sakenas šį Vilniaus tardymo komisijos sprendi
mą patvirtino51. Sukilėliams, laikytiems pirmojo laips
nio valstybiniais nusikaltėliais, grėsė mirties bausmė 
(sušaudymas).

51 N. Dolgorukovo 1833.VI 1.17(5) d. raštas Nr. 1207 Vilniaus 
tardymo komisijai. — CVIA, f. 437, ap. 4, b. 471, 1. 49; N. Dolgoru
kovo 1833.V11.18(6) raštas Nr. 1208 Vilniaus tardymo komisijai.— 
Ten pat, 1. 46.

1 S. Z a tęsk i, Jezuici w Polsce, t. IV, cz. III, Kraków, 1905, 
p. 1231.

Pralaimėjus sukilimui Lietuvoje, A. Elsnerio caro 
valdžia nesugavo, ir apie jo likimą nieko nėra žinoma.

Meilė Senoji
LUKŠIENE Merkinės

mokykla

Tuo tarpu trūksta žinių apie pirmosios mokyklos 
Merkinėje įsikūrimą. 1605 m. atvyko čia dominikonai, 
kuriems 1615 m. buvo pastatyta mūrinė bažnyčia. 
1676 m. Merkinėje apsigyveno jėzuitai. Jų atsikrausty
mo datą Lietuvos-Lenkijos mokyklų istorikas J. Luko
ševičius, rašęs dar praėjusio šimtmečio viduryje, laiko 
ir jėzuitų kolegijos įsikūrimo Merkinėje data. O S. Za- 
lenskis sako, kad kolegiją įsteigęs S. Giniotas 1726 m.* 1 
Iš pradžių ji buvusi nepilna vidurinė su vadinamosio
mis gramatikos klasėmis. Dar vėlesnis jėzuitų istorikas 
S. Bednarskis nurodo Merkinės mokyklos įkūrimo datą 
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1740 m. Reikia manyti, kad pastarieji abu autoriai vie
nas antram neprieštarauja, nes pirmasis kalba apie ne
pilną vidurinę mokyklą. Zalenskio teigimu, mokykla 
1742—1746 m. neveikusi; vėl pradėjusi darbą 1746 m., 
jau 1747—1758 m., be gramatikos, turėjusi poetikos ir 
retorikos klases. 1758—1761 m. mokslas vėl nutrūkęs; 
pradėjusi veikti mokykla tenkinusis gramatikos klasė
mis, ir tik 1769 m. buvusi pridėta vėl poetika ir retori
ka. Apie visą šį Merkinės mokyklos veikimo laikotarpį 
tuo tarpu neturime kiek daugiau žinių —jis dar laukia 
tyrinėtojo. Tegalima pasakyti tiek, kiek žinoma apskri
tai apie XVIII a. jėzuitų kolegijas. Merkinės kolegija 
buvo nepilnoji, skirta pasauliečiams vaikams. Ligi pil
nosios jai trūko filosofijos klasių. Paprastai dveji metai 
filosofijos buvo lankomi pasauliečių mokinių, o tretie
ji — skirti besiruošiantiems eiti į dvasininkus. Maždaug 
tuo metu, kai buvo įkurta Merkinės mokykla, filosofi
jos kursą turėjo Vilniaus, Kauno, Kražių, Nesvyžiaus, 
Gardino ir trumpą laiką dar Zodiškių kolegija, o su 
Merkine lygiavosi Pašiaušės mokykla.

Gramatikos klasėse, kurių būdavo trys, jėzuitai mokė 
lotyniškai skaityti ir gramatikos; poetikos klasėje supa
žindindavo su lotynų poezija ir drauge mokė lotyniškai 
ir lenkiškai eiliuoti, o retorikos klasėje — iškalbos loty
niškai ir lenkiškai. Žemesnio tipo kolegijose, kaip Mer
kinės mokykla, mokslas trukdavo penkerius šešerius 
metus. Visa programa buvo vien humanitarinė, ir buvo 
mokoma ne tiek mąstyti, kiek pagal dar XVI a. sufor
muluotus jėzuitų mokyklų nuostatus (Ratio studiorum) 
išprususio ir iškalbingo dievotumo (docta et eloquens 
pietas). Todėl svarbiausiais dalykais buvo laikomi re
torika ir iškalba. Lietuvos ir Lenkijos provincijų jėzui
tai iš savo centro Romoje buvo gavę leidimą (iš pra
džių prašymas buvo atmestas) trečiaisiais mokslo me
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tais po pusę valandos per savaitę mokyti aritmetikos 
pagrindų. Reikia manyti, kad ir Merkinėje buvo pana
šiai mokoma, nes jėzuitų mokyklos visame pasaulyje 
turėjo vienodas programas.

1773 m., uždarant jėzuitų ordiną, Merkinėje dirbo 
trys mokytojai, kaip Pašiaušėje ir Daugpilyje, tuo tar
pu Kražiuose jų buvo 10, Kaune — 4. Įsikūrusi Eduka
cinė komisija stengėsi švietimą supasaulietinti, tačiau 
ligi galo šitai padaryti pritrūko lėšų, kai kurios vidu
rinės mokyklos vėl atiteko vienuolynams, o tik nedau
gelis jų tapo vadinamosiomis akademinėmis mokyklo
mis, tai yra su pasauliečiais mokytojais. Merkinės mo
kykla 1774 m. atiteko dominikonų ordinui, kuris jau 
1776 m. pradėjo mokyti. Merkinės dominikonų vienuo
lynas nebuvo turtingas, o atskyrus Užnemunę nuo Lie
tuvos, jis nustojo dvaro (Kibyšių) bei palivarko (Ho- 
rodiščėje), ir todėl mokyklos gerai aprūpinti negalėjo. 
Edukacinė komisija buvo įsipareigojusi kasmet įmokėti 
dominikonams po 400 rb, bet pažadą ne visuomet te
sėdavo. Ir tik 1820 m., jau Edukacinei komisijai nustojus 
veikti, Vilniaus universitetas susitarė su dominikonais, 
kad jis mokės tuos 400 ir duos dar 1500 rb vienkartinės 
pašalpos pastatams po gaisro atstatyti. 1826 m. metro
politas Sestčencevičius-Bohušas nutarė Merkinės domi
nikonams duoti Ratnyčios ir Marcinkonių filialinių baž
nyčių fundacijas2. Bet ši materialinė parama jau nebe 
daug ką galėjo padėti, nes netrukus mokykla buvo lik
viduota. Merkinės mokykla niekada nebuvo taip su
klestėjusi, neturėjo tiek mokinių, išsilavinusių mokytojų, 
kaip, pavyzdžiui, Kražių mokykla. Tik retais metais vi
zitatoriai buvo patenkinti jos lygiu. Antai, vos pradėjus 
dominikonams dirbti, G. Piramovičius, vizitavęs Lietu

2 CVIA, f. 567, ap. 2, b. 559, 1. 29.
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vos mokyklas 1782 m., džiaugėsi Merkinės mokyklos 
darbu. Tuo metu jis ten rado 3 klases: I klasėje 
(33 mok.) mokė lotynų kalbos; II klasėje (16 mok.) — 
lotynų gramatikos iš Aivaro, gamtos, geografijos, isto
rijos, aritmetikos; III klasėje (12 mok.)—retorikos, 
logikos, geometrijos, algebros, gamtos ir istorijos. Pira- 
movičius mokytojų darbą apibūdino labai gerai. Mokyk
loje tuo metu prefekto — vedėjo — pareigas ėjo Raimon
das Spudoba, pirmą klasę mokė Tamošius Jančiauskis, 
kitas — Vincentas Narbutas ir klierikas Liudvikas Že- 
bokas. Gerą mokyklos lygį vizitatorius aiškino tuo, kad 
jos prefektas yra buvęs dominikonų provincijolo Dau- 
noravičiaus sekretoriumi, kai anas, pats šviesus žmo
gus, bandė reformuoti savo valdomą vienuoliją: siuntė 
vienuolius naujokus mokytis geometrijos, gerai sutvarkė 
teologijos ir fizikos mokslus naujokynuose, kvietė mo
kytis prancūzų kalbos. Tuo būdu pakilo bendras vienuo
lių išsilavinimas3.

3 VUB RS, f. 2-DC, b. 88, p. 70-72.
4 Ten pat, b. 75, p. 43—44; ten pat, b. 79, p. 22; ten pat, 

b. 83, p. 23.
8 Ten pat.

Abiejų tautų Edukacinės komisijos metais Merkinės 
mokykla mokinių skaičiumi ir mokslo lygiu neatsiliko 
nuo Raseinių, Panevėžio, Virbalio apygardėlinių („pod- 
wydzialowe“) mokyklų, kartais net jas pralenkdavo. 
Taip antai 1785/86 m.m. joje mokėsi 108 mokiniai, at
sirado IV klasė (ji buvo ir 1787 m.), 1789 m. — 99 mok., 
1791 m.— 80 mok.4 Kaip paprastai, vienuoliai nesku
bėjo įsivesti Edukcinės komisijos siūlomų pažangių dės
tymo metodų, todėl, pavyzdžiui, 1791 m. vizitatorius 
A. Obrompalskis rekomendavo Merkinės mokyklos mo
kytojams pirma patiems gerai perprasti pamokos turinį 
ir tik tada dėstyti mokiniams, prisitaikant prie jų suvo
kimo, ir remtis jų protavimu, o ne atmintimi5.
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Lietuvos Edukacinės komisijos (1797—1803 m.) lai
kotarpiu Merkinės mokyklos mokinių skaičius sumažėjo: 
1798 m. — 51 mok., 1799 m. — 60 mok., 1800 m.— 
54 mok., 1802 m. — 37 mok.® Priežastis tuo tarpu ne
aiški. Susikūrus Vilniaus švietimo apygardai 1803 m., 
Merkinės mokykla, dabar vadinama apskritine, nedaug 
tepagausėjo, ir jos mokymo lygis nebuvo pirmaujantis.

Tačiau Merkinės mokykla visai buvo patenkintas 
K. Bogušas. 1803 m. jis, kaip prityręs vizitatorius, buvo 
Vilniaus universiteto paskirtas aplankyti visas Lietuvos 
mokyklas dėl jų pertvarkymo pagal 1803 m. Vilniaus 
universiteto apygardos nuostatus. Merkinėje tais metais 
dirbo trys mokytojai ir prefektas: Jokūbas Falkovskis 
mokė visų dalykų I klasėje, Benediktas Kozarinas — 
dorovės ir iškalbos, Dominykas Sutkevičius — matema
tikos ir fizikos, o prefektu dirbo Dominykas Braunas. Iš 
minėtų mokytojų vienuolių D. Sutkevičius, vėliau mo
kytojavęs kitose mokyklose, žinomas lietuvių raštijoje 
savo dideliu, tik nespausdintu lietuvių-lenkų kalbų žo
dynu.

Mokykloje veikė trys klasės. Buvo mokoma pagal 
Edukacinės komisijos ir jos kryptį perėmusio Vilniaus 
universiteto nustatytą programą. Tuo metu Merkinėje 
dar tebebuvo sustiprinta lotynų kalba; mokytojų tvir
tinimu, jos pageidavę tėvai dvarininkai, leidžią savo 
vaikus tarnautojais į teismą.

Merkinės mokyklos pastatus K. Bogušas rado ap
irusius, fizikos kabinetą — mažame kambarėlyje, kad 
nė įrankių išsidėstyti nebuvę galima, bibliotekos patal
pą tiek apgriuvusią, kad palijus vanduo sienomis var- * 

6 VUB RS, f. 2-DC, b. 127, p. 146—147, 150—154.
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vėjęs. Knygų joje negalėjo būti daug, nes 1777 m., 
perėmus biblioteką iš jėzuitų, tebuvo 220. 1800 m. mo
kyklos bibliotekoje (matyt, atskirai nuo vienuolyno bib
liotekos) buvo 87 knygos: 10 filosofijos, 9 matematikos, 
7 retorikos, o likusias sudarė periodika ir kiti leidiniai7. 
Šiaip tvarka mokykloje buvusi įprastinė. Mokytojai lan
kę mokinius butuose, žiūrėję, kad būtų laikomasi higie
nos taisyklių. K. Bogušas patarė sustiprinti fizinį auk
lėjimą, grąžinti kai kuriuos senovinius žaidimus, pa
vyzdžiui, muštynes lazdomis, lavinti miklumą, drąsą ir 
ištvermę, taip pat siūlė išnaudoti gamtines Merkinės 
sąlygas ir leisti mokiniams plaukyti, mokytojams ar di
rektoriams — guverneriams — prižiūrint.

7 VUB RS, f. 2-DC, b. 127, 1. 151—152.
8 Ten pat, b. 238, p. 669,

Baigdamas vizitaciją, K. Bogušas įrašė į vizitatorių 
knygą pageidavimą, kas buvo tolygu įsakymui, siųsti 
universitetui meteorologinių stebėjimų duomenis, kurių 
iš visur gausiai sukaupus, būsią galima ateityje nuspėti 
orą, o tas taip būsią naudinga žemdirbiams.

1803—1831 m. laikotarpiu Merkinės apskritinė mo
kykla vos pora metų tebuvo pilna to tipo mokykla, daž
niausiai jai vis trūkdavo aukštesnės klasės. Paprastai 
pilnoje apskritinėje mokykloje mokslas trukdavo šešerius 
metus, o klasių skaičius svyruodavo pagal mokytojų 
skaičių: jei mokytojų būdavo mažiau, tai viena ar dvi 
klasės būdavo dvimetės. 1816 m. dominikonai, atidarę 
kolegiją Petrapilyje, uždarė Merkinės mokyklą, jos mo
kytojus pasiuntė į naujai kuriamąją, uždarymą oficia
liai motyvuodami lėšų trūkumu8. 1822 m. Merkinę ištiko 
gaisras, sunaikinęs visą miestelį ir dalį mokyklos pasta
tų. Mokykla vėl buvo nutraukusi mokslą (žr. lentelę).
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Nepaisant universiteto rūpinimosi pakelti Merkinės 
mokyklos mokslo lygį ligi privalomo visoms mokykloms, 
joje vis dar tebebuvo naudojami seni auklėjimo bei mo
kymo metodai, būdingi XVIII a. vienuolynams, atgyve
nę papročiai. Bene plačiausią iš visų vizitatorių Mer
kinės mokyklos vaizdą 1822 m. yra palikęs J. Chodzka. 
Tada, prieš pat gaisrą, Merkinė buvo pasiekusi normalų 
apskrities mokyklai mokslo metų skaičių ir palyginti 
didžiausią mokinių skaičių. Pati Merkinė, vizitatoriaus 
aprašymu, turėjo 88 medinius namus, kur gyveno dau
giausia žydai, besiverčiantys prekyba, amatais; keli iš 
jų prekiavo, naudodamiesi upių laivyba. Krikščionys 
miestiečiai vertėsi žemdirbyste. Senoji mūrinė jėzuitų 
kolegija tais metais jau buvo begriūvanti, nes domini
konai nepajėgė jos pataisyti. Mokykla veikė mediniame 
pastate su trimis kambariais, ir tik viena klasė buvo 
iškelta į vienuolyną. Irstančiuose pasagos pavidalo vie
nuolyno rūmuose buvo įsikūrę dominikonai. Biblioteka 
buvusi nedidelė ir jau nuo Bogušo vizitavimo priklausė 
ne mokyklai, o vienuolynui, todėl mokiniai ir mokyto
jai nedaug iš jos teturėjo naudos. Jokių pedagoginių 
raštų nei periodikos J. Chodzka joje nerado. Fizikos 
kabinete buvę savo darbo elektrinė ir galvaninė maši
nos, matavimo „stalelis“ (astroliabija) ir dar keli smul
kesni įrankiai. Vadovėlius mokykla išsirašydavo tiesiog 
iš universiteto ir parduodavo be antkainio. Neturtin
giesiems jie buvo dalijami veltui, o išlaidos padengia
mos surinktais iš turtingesnių mokinių pinigais. Vis dėl
to fizikos ir literatūros vadovėlių trūko, ir juos mokiniai 
nusirašinėjo patys, sugaišdami daug laiko.

Merkinėje tuo metu mokytojavo vienuoliai; 1821— 
1822 m.m. mokyklos vedėju dirbo D. Dacevičius, baigęs 
Z. Kalvarijos mokyklą ir dar mokęsis vienuolyne lite
ratūros, filosofijos ir teologijos. J. Chodzka jį apibūdina 
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kaip labai pareigingą žmogų, bet ne visai sugebantį 
teikti metodinius nurodymus mokytojams. Gramatikos, 
iškalbos, poetikos, istorijos, teisės, dorovės ir lotynų 
kalbos mokė L. Lapinskas (27 metų), taip pat mokęsis 
Z. Kalvarijos mokykloje ir vienuolyne. Jis dirbęs uoliai, 
tik jam ir jo mokiniams trūkę veikalų, kurie išprusintų 
jų estetinį skonį. Versdamas Vergilijų, Horacijų ir kitus 
antikos rašytojus, mokytojas per maža kreipęs dėmesio 
į estetinę pusę. Bet pagirtinas esąs Lapinsko bandymas 
ketvirtoje antrametėje klasėje dėstyti lenkų literatūros 
istoriją iš Bentkovskio. Kaip ir daugeliui vienuolių, ne
gavusių gilesnių ir naujoviškesnių metodinių žinių, 
Chodzka ir Lapinskui siūlė daugiau dėmesio kreipti į 
mokinių savarankiškumą, mąstymą, o mažiau į mecha
ninį žinių įsiminimą. Lenkų ir lotynų gramatikos pir
mosiose klasėse mokė taip pat Z. Kalvarijos auklėtinis 
P. Juozapavičius (24 metų). Matematikos ir fizikos mo
kytojas J. Kazlauskas (26 metų) buvo Mogiliovo gim
nazijos ir vienuolyno augintinis. Jis dar dėstė pran
cūzų, vokiečių ir rusų kalbas. Vizitatorius konstatavo, 
kad pirmiesiems dalykams mokytojas buvo silpnai pasi
ruošęs. Aritmetikos ir geografijos mokytojas J. Sventskis 
(25 metų), mokęsis Barūnų mokykloje ir vienuolyne, sa
vo dėstymą rėmė atmintimi, o ne protavimo lavinimu.

Baigdamas mokyklos vizitaciją ir pats perklausęs vi
sas klases, J. Chodzka konstatavo, jog iš viso mokymas 
pernelyg remiamas atmintimi. Todėl jis siūlė duoti mo
kiniams savarankiškų rašinių, reikalaujant trumpai 
savais žodžiais atpasakoti mokomo dalyko turinį. Jis pa
geidavo pakelti matematikos dėstymo lygį, įvedant tri
gonometriją ir logaritmus. Auklėjimui sustiprinti Chodz
ka patarė parsisiųsdinti tuo metu populiaraus vokiečių 
pedagogo, Pestalocio pasekėjo, Nimajerio pedagoginį 
veikalą. Taip pat perspėjo prefektą, kad būtų atsargus 
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su kūno bausmėmis, neleistų jų imtis nei mokytojams, 
nei direktoriams (guverneriams). Tik dideliam reikalui 
atsitikus, jas galėtų taikyti pats mokyklos prefektas — 
vedėjas10.

10 VUB RS, f. 2-KC, b. 515, p. 169-187.
11 CVIA, f. 567, ap. 2, b. 559, 1. 4.

Apytikriai tokį mokyklos darbo vaizdą pateikęs, 
Chodzka nelaikė jos per daug atsilikusia nuo kitų vie
nuolynų mokyklų. Jai esą būdingi tie patys trūkumai, 
kaip ir daugeliui, — nesugebėjimas prisitaikyti prie uni
versiteto reikalavimų, akcentuojant gamtos bei tiksliuo
sius mokslus, kalimas, nemokėjimas ugdyti protavimo.

Chodzka laikytinas palyginti nešališku stebėtoju. 
1816 m. patiems dominikonams nutraukus darbą, Vil
niaus universiteto rektoriaus pavaduotojas J. Lobenvei- 
nas 1817.III.8 rašte kuratoriui A. Cartoriskiui siūlė iš 
viso tą mokyklą uždaryti, nes apylinkės dvarininkams 
užteksią Kauno apc kritinės mokyklos11. Tačiau Merkinės 
mokykla buvo vienintelė visoje Trakų apskrityje, ir ji 
liko veikti.

Visai juodomis spalvomis mokyklos būklę ir darbą 
apibūdino naujojo apygardos kuratoriaus Novosilcovo 
paskirtas mokyklos vedėju J. Labunskis (pirmasis pa
saulietis Merkinės mokykloje). Perėmimo akte jis norėjo 
parodyti, kad jam reikią čia pradėti darbą iš nieko. 
Dalis tiesos, žinoma, buvo. Anot Labunskio, skurdesnės 
mokyklos už Merkinės nėra: nesą čia bibliotekos, jokių 
mokslo priemonių, vienai klasei net trūkstą suolų, ir 
todėl mokiniai stovį stati; dėstymo metodai seni — mo
kiniai turį išmokti nuo vieno taško iki kito; pati moky
mo tvarka kaip prieš penkiasdešimt metų — iš mokinių 
tebeskiriami imperatoriai ir auditoriai, kurie padedą mo
kytojui mokinius patikrinti. Mokiniai rengią viešus rin
kimus, panašius į bajorų seimelių rinkimus. Taip esą 
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renkami rožančiaus pirmininkai ir jų padėjėjai. Rinki
mams vadovaująs mokyklos prefektas; išrinktųjų įvesdi
nimas į pareigas iškilmingai švenčiamas su puotomis ir 
prakalbomis. Tokie papročiai buvo paplitę XVIII a. mo
kyklose. Caro valdžiai pageidaujant, Vilniaus švietimo 
apygardoje jie buvo uždrausti XIX a. Labunskis turėjo 
visas teises aliarmuoti, Merkinėje radęs tebegyvus šiuos 
papročius. Tuo tarpu vizitatoriai šio seno papročio, 
susijusio su feodalinės respublikos gyvenimu, dažniau
siai stengdavosi nepastebėti.

Tas pats Labunskis, kuris tiesiog ieškojo priežasčių 
mokyklą diskredituoti, susikirto su mokytojų kolektyvu 
dėl mokytojo Snarskio. Vos tik naujajam vedėjui atėjus, 
Snarskis replikomis dešifravo jo slaptąją paskirtį. Ne
apykanta giliai įleido šaknis, ir Labunskis skundė 
Snarskį, kad šis vartojąs draudžiamas kūno bausmes 
(nuplakęs visą klasę), be vedėjo leidimo išsivedęs mo
kinius berželių skinti prieš Sekmines ir 1.1. 1828 m. jis 
dar kartą skundė, kam Snarskis per prancūzų kalbos 
pamokas mokęs vaikus, kaip elgtis svečią sutinkant, kaip 
su moterimis sveikintis. Pagal naujuosius mokyklos 
potvarkius, rašė Labunskis, į mokymo programas drau
džiama įvesti bet ką nauja12. Labunskis ėmėsi mo
kyklą tvarkyti. Jis surašė 14 mokinių elgesio taisyklių: 
mokiniams draudžiama be tiesioginių savo viršinin
kų — guvernerių — leidimo išeiti iš buto, eiti į mo
kyklą, kreiptis į mokyklos vedėją, o be mokyklos vedėjo 
sutikimo neleidžiama nei pieštuko nusipirkti, nei laiško 
namo parašyti, nei jo nepakontroliuoto iš kur nors gau
ti; pasivaikščioti buvo nustatyta tam tikra vieta pane
munėje ir 11. Prasidėjus 1831 m. sukilimui, tas pats 
Labunskis surado priekabę Merkinės mokyklai uždaryti: 

12 CVIA, f. 567, ap. 2, b. 516.
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jis išpūtė buvusio mokinio K. Monkelevičiaus, dirbusio 
mokykloje direktoriumi (guverneriu), pabėgimą į Užne
munę kaip didelį politinį visos mokyklos nusikaltimą, ir 
Merkinės mokykla buvo uždaryta.

Merkinės mokykloje daugiausia mokėsi bajorai. Per 
visą tą laiką nematome joje kiek didesnio valstiečių 
skaičiaus, kaip, sakykim, Kretingoje ar Z. Kalvarijoje. 
Pasižiūrėjus į lentelę, matyti vos vienas kitas valstietis 
tepažymėtas (ne visais metais mokykla pažymėdavo mo
kinių socialinę kilmę). Vis dėlto valstiečių reikėtų ma
nyti buvus daugiau, nei pateikiama oficialiai, nes pa
prastai kas galėjo, eidamas į mokyklą, stengėsi nuslėpti 
savo valstietišką kilmę. Be to, Merkinėje mokėsi nemaža 
užnemuniškių, kurie teturėjo tik vieną vidurinę mokyklų 
Seinuose. Chodzkos skaičiavimu, 1803—1822 m. Merki
nėje mokėsi 1243 mokiniai. Iš Trakų apskr. buvo 713 mo
kinių, iš pačios Merkinės—171, o iš Užnemunės — 
145 mokiniai13. Užnemuniečiams buvo dar lengviau nu
slėpti savo kilmę, nei čia pat gyvenančių tėvų vaikams. 
Todėl reikia manyti, kad ir iš užnemuniečių buvo vals
tiečių vaikų.

13 VUB RS, f. 2-KC, b. 515, p. 175.

Nuo Edukacinės komisijos laikų apskritinėms mo
kykloms buvo pavesta rūpintis pradinėmis parapinėmis 
mokyklomis. Merkinės apskritinė mokykla nerodė čia 
didesnių pastangų. Pradinių mokyklų tinklas šiose apy
linkėse feodalizmo epochoje niekad nebuvo tankus. 
XVIII a. pabaigoje (1781 —1782 mokslo metais) Mer
kinei artimiausiose apylinkėse tebuvo šios parapinės 
mokyklos: Liškiavos, Daugų, Ratnyčios, Valkininkų, 
Varėnos, Alytaus. Mokinių jose buvo nedaug.

1831 m. caro valdžiai uždarius Merkinės apskritinę 
mokyklą, ligi 1836 m., atrodo, miestelyje jokios mokyk
los nebuvo. Paskui (tuo tarpu tikslios datos nežinome) 
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įsisteigė privati parapinė, kurioje 1844 m. mokėsi 60 mo
kinių. Tuo metu tai buvo gausi mokykla. Caro valdžia 
nepakentė gausių privačių mokyklų ir netrukus įsteigė 
Merkinėje Valstybinių turtų ministerijos laikomą rusiš
ką mokyklą.

Kiek ir kaip Merkinės mokykla feodalizmo epochoje 
prisidėjo prie lietuvių nacionalinės kultūros kilimo? Va
karų ir Vidurio Europoje jau feodalizmo irimo laiko
tarpiu švietimas buvo daugiausia įvairių bažnytinių or
ganizacijų rankose. Vidurinės ir aukštosios mokyklos 
buvo lotyniškos. Jėzuitų ordinas buvo ta vienuolija, kuri 
laikė ligi XVIII a. vidurio beveik visas Lietuvos mo
kyklas. Taigi Merkinėje buvo dėstoma lotyniškai. Pagal
binė kalba galėjo būti kartais ir lietuvių, bet greičiausiai 
tai tebuvo reti atvejai. Nuo XVIII a. pabaigos Eduka
cinė komisija visur vidurinėse mokyklose įvedė lenkų 
dėstomąją kalbą, o po 1831 m. sukilimo įsivyravo rusų 
kalba. Apie Merkinę šlėkta buvo palyginti anksti sulen
kėjusi, bažnyčioje lenkų kalba buvo taip pat jau įsiga
lėjusi. Merkinės mokykloje, kaip matėme, valstiečių nie
kados nebuvo kiek daugiau susitelkusių. Tad Merkinėje 
negalėjo susidaryti tokių palankių sąlygų, kaip žemai
čiams mokiniams, išlaikyti gimtajai kalbai, jausti savo 
etninį skirtingumą nuo slavų. Tuo tarpu dar stokojame 
duomenų apie lietuvių kalbą Merkinės apylinkės pra
dinėse mokyklose ir apie požiūrį į gimtąją kalbą pa
čioje Merkinės apskritinėje. Todėl nieko kategoriškai 
teigti negalime. Bet, sprendžiant iš bendro to meto 
mokyklų vaizdo, Merkinės apskritinė mokykla bus iš 
dalies prisidėjusi prie Lietuvos inteligentijos nutau- 
timo. Tačiau ji turėjo spartinti ir kitą procesą: švieti
mo demokratėjimas, kada vis daugiau ėjusių aukštes
nįjį mokslą žmonių, bajorėlių ir valstiečių, pasklisdavo 
po apylinkes, kėlė bendrą krašto kultūrą, o kartu tatai 
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turėjo padėti atskirų tautos sluoksnių kultūrų integra
cijai, padėti keistis kultūrinėmis vertybėmis. Šiam pro
cesui gilėjant, turėjo bręsti ir brendo nacionalinės kul
tūros vientisumo mintis, ryškėjo, kad tos kultūros 
pagrindą sudaro lietuvių liaudies kultūra. Merkinės 
mokykla, be abejo, į visa šita taip pat yra įdėjusi savo 
indėlį.

Jonė Merkinės
ZEBRYTE knygnešiai

Vargu ar rasime plačioje Merkinės apylinkėje se
nesnio amžiaus žmogų, kuris nežinotų Gudakiemio. Gu- 
dakiemis iš kitų apylinkės kaimų skyrėsi ne tik gausiu 
ir pasiturinčiai gyvenančių kiemų skaičiumi, bet ir gy
ventojų apsišvietimu. Viktoras Kudarauskas iš Gudakie
mio sako, kad caro laikais Maseliškėse nebuvę kam 
laišką paskaityti, o Gudakiemyje gyvenę daug šviesių 
žmonių. Sis kaimas garsėjo ir dėl trijų vyrų, spaudos 
draudimo laikais platinusių knygas. Tai buvo broliai 
Jurgis ir Martynas Miliai ir Kazys Barysas. Vincas Krė
vė, lankydamasis savo gimtinėje, neaplenkdavo ir Gu
dakiemio, čia pasišnekučiuodavo su Kaziu Barysu. 
1931 m. V. Krėvė atvykęs į Gudakiemį mokyklos steigi
mo reikalu ir, kalbėdamas apie šio kaimo knygnešius, 
pasakęs, kad tai esą brangūs žmonės, nes jie į šviesos 
rūmus įdėjo ne vieną plytą.

Iš trijų Gudakiemio spaudos platintojų senieji gy
ventojai geriausiai prisimena Jurgį Milių, paprastai va
dinamą Juru, ir Kazį Barysą. Apie juos kalba kaip apie 
vieną asmenį, kaip apie idėjos dvynius, nes šių žmonių 
keliai nuo pat vaikystės iki mirties ėjo greta.
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Kazys Barysas buvo 10 ha ūkelio savininkas, keturių 
vaikų tėvas, turėjo vieną sūnų ir tris dukteris. Buvęs 
vidutinio ūgio, pasausęs, ne per didelės sveikatos žmo
gus. Eidavęs su lazdele, greit pavargdavęs, nes buvęs 
raišas: dar mažam nuo voties pritraukė koją. Jis ne 
tiktai platino knygas, bet ir mokė vaikus — „darakto- 
riavo“. Žmonės, kuriems vaikystėje teko mokytis pas jį, 
pamena K. Barysą buvus ūmaus būdo, mažakalbį, gana 
griežtą. K. Barysas gerai mokėjo lietuviškai ir rusiškai 
skaityti ir rašyti. Kaip žmonės sako, „ant rašto buvo 
pirmutinis“. Susirinkusiems vyrams jis mėgdavęs laik
raščius garsiai paskaityti. Kaimo kuopa be jo neapsi
eidavo. Mirė 1922 m. spalio 9 d., turėdamas apie 55 me
tus.

Juras Milius turėjo 12 ha žemės, augino vieną sūnų. 
Jis buvęs atkaklaus būdo, drąsių sprendimų ir valingas. 
Vincas Milius iš Gudakiemio, Juro anūkas, dar iš sene
lės yra girdėjęs, kad senelis buvęs labai atsidėjęs knyg
nešio darbui ir kaimo švietimui.

Caro laikais buvęs paprotys prie kiekvienos trobos 
sodžiuje prikalti lentelę su savininko vardu ir pavarde. 
J. Milius pirmas pasiūlęs užrašus daryti lietuviškus. Jis 
pats parašęs keletą lentelių ir su kaimo vyrais prika
binęs prie trobų. Metai buvo neramūs, caro Rusijoje 
ūžavo pirmieji 1905 metų revoliucijos vėjai.

Žandarai, pastebėję lietuviškus užrašus, ėmė kaimo 
vyrus tardyti, ieškoti kaltininkų, o jų nesuradę, suėmė 
J. Milių ir K. Barysą, daugelį kartų tardytus dėl drau
džiamosios lietuviškos bei socialdemokratinės literatūros 
platinimo ir skaitymo. Juos kaltino kurstymu prieš caro 
valdžią. Trakų kalėjime vyrai išsėdėjo šešis mėnesius, 
bet byla dėl kaltės įrodymų trūkumo nebuvo sudaryta.

Dviese lengviau pakelti vargą. Paleisti iš kalėjimo, 
abu pėsti žiemos keliu eina iš Trakų į Varėną. Kazys 
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greit pavargsta, ir Juras jį vis paneša ant pečių. Žmo
nės sako, kad Juro Miliaus ankstyvos mirties priežas
tis buvęs kalėjimas ir nuovargis kelyje. „Juras labai 
palengo (pavargo) ir greitai mirė“, — pasakoja žmo
nės. Juras Milius mirė 1906 metų gruodžio 16 d., ei
damas 41 metus.

Šiuo metu nėra tikrai žinoma, ar Gudakiemio knyg
nešiai patys gabenosi knygas iš Tilžės, bet neabejotina, 
kad jie buvo aktyvūs draudžiamųjų knygų slėpėjai ir 
uolūs jų platintojai.

Pasakojama, kad ilgus metus „daraktoriavo“ ir kny
gas savo paties pasidirbtu karučiu iš Vilniaus vežiojo 
Motiejus Svirskas iš Taručionių. Jis ir gimė Taručiony- 
se; mirė eidamas 82 metus (apie 1933 m.). Tikriausiai 
jis nebuvo profesionalus knygnešys ar knygų platinto
jas. Matyt, knygas parsiveždavo iš Vilniaus mokymo 
reikalui, o vieną kitą atliekamą perleisdavo žmonėms. 
Duktė Julija Vitkauskienė, gyv. Pelekiškės k., pasakoja, 
kad tėvas teturėjęs 1,5 ha žemės ir didelę šeimyną: de
vynis vaikus. Beaugdami penki sūnūs mirę. Vasaromis 
M. Svirskas parsisamdydavęs įvairiausiems darbams, o 
žiemą — mokydavęs vaikus, vaikščiodamas po kaimus iš 
kiemo į kiemą. Žmogus buvęs kantrus, gero, linksmo 
būdo, bet vaikams labai griežtas. Nuolatos vaikus mo
kydavęs „neperimti žmogaus ant kelio“ — nepertraukti 
kito kalbos, turėti kalbą su jaunu ir senu. Buvęs ne
aukšto ūgio, stipriai sudėtas, rūkęs pypkę, bet niekuomet 
negėręs. Mirė nesirgęs. Iki pat mirties avėjęs vyžaites 
iš karnų. Caro laikais už vaikų mokymą ir knygų pla
tinimą buvęs daug kartų tardomas, bet kalėjime nesė
dėjęs. Iš buržuazinės valdžios gaudavęs 12 litų pensiją.

Kazys Javarauskas iš Maksimonių, dabar gyvenantis 
Subartonyse, teigia, kad knygas platino ir Jonas Bary
sas iš Maksimonių. Jis tarnavo prie Merkinės bažnyčios, 
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vaikų neturėjo. Buvęs ramaus būdo, aukštas, stambus. 
Žmonės pamena jį mėgus joti ant nedidelio arkliuko ir 
juokauja: kai Jonas atsistodavęs, tai kojomis žemę siek
davęs. Knygas platinti jam padėdavo žmonės, gyvenę 
prie bažnyčios. Pardavinėdami „šventus bundulius“ — 
škaplierius, pardavinėjo ir knygas.

Milių, K. Baryso ir kitų knygnešių nuopelnai plati
nant spaudą yra dideli, bet pirmuosius žingsnius šioje 
dirvoje žengė ir kitus tuo keliu nukreipė Merkinės ku
nigas Kastantas Jagminas, kurį ir dabar su gilia pagar
ba mini seni žmonės.

Konstantinas Jagminas (1868—1896) gimė Taura
gės aps., Vainuto vis., Balčių k. 1890 m. jis buvo atkel
tas į Merkinę. Jaunas, energingas, turįs gražų balsą, 
paprastas ir nuoširdus, jis greitai nusipelnė merkiniškių 
simpatijas ir pagarbą. Nuo pat pirmųjų dienų Merkinėje 
jis ėmė rūpintis lietuviškų knygų gabenimu iš Tilžės ir 
platinimu. Susitelkė nemažą padėjėjų būrį. Aktyvūs jo 
pasekėjai buvo ir gudakiemiškiai. K. Jagminas mirė 
jaunas. Žmonės pasakoja, kad, jam mirus, nebuvę rasta 
jokių santaupų. Visą uždarbį jis aukodavęs knygoms 
pirkti. Laidoti K. Jagminą teko iš surinktų aukų. Pa
laidotas Merkinėje.

Kas rūpinosi draudžiamos literatūros gabenimu iš 
Prūsų po K. Jagmino mirties, sunku pasakyti. Guda
kiemiškiai pasakoja, kad jų knygnešiai knygas gaudavę 
iš nežinomo žmogaus anapus Merkinės, nuo Nemuno. 
Gal tai buvo Petras Simkonis (ar Simukonis?), kilęs 
iš Vilkiautinio k., netoli Liškiavos? Pasak tos apylin
kės žmonių, P. Simkonis visą gyvenimą slaptai mokęs 
vaikus ir platinęs knygas. Spaudą jis gaudavęs iš mo
teriškės Karusės nuo Lazdijų. Knygas drauge su rožan
čiais ji atsiveždavusi nedideliu vežimėliu. Beje, moterį 
knygvežę savo atsiminimuose mini ir K. Javarauskas, 

86



kalbėdamas apie Joną Barysą. Kartais, matyt, ir pats 
P. Simkonis patraukdavęs anapus Nemuno, nes žmo
nės pa'mena, kad jis dingdavęs kelioms dienoms ir pa
sirodydavęs jau su knygomis. P. Simkonis buvęs aukš
tas, prakaulis vyras, gana eiklus: kelis kartus buvo pės
čias nuėjęs į Vilnių. Žemės niekuomet nedirbęs, nėjęs 
nei sėti, nei piauti. Gyvenęs prie brolio, šeimos netu
rėjęs. Ilgus metus tarnavęs Liškiavos bažnyčios sargu. 
Tenai, pas kleboną Bukontę, kilusį nuo Punsko, ir kny
gas slėpdavęs, nes bijojęs brolį į pavojingus reikalus 
įpainioti. Petrą Simkonį žmonės labai gerbę, mylėję, 
nuolatos kreipdavęsi į jį bėdoje ar džiaugsme. Pats 
P. Simkonis buvęs malonaus būdo, mėgęs su žmonėmis 
sueiti. Per savo gyvenimą daugelį kartų buvęs tardo
mas, bet suimtas nebuvęs. Mirė (1940 m.?) sulaukęs 
gilios senatvės — 95 metų. Palaidotas Liškiavoje.

Žinios apie Merkinės apylinkės knygnešius, kurie 
anuo metu atliko inteligentijos vaidmenį kaime, gana 
skurdžios, nes šiuo metu seni žmonės gali papasakoti 
tik vieną kitą knygnešių gyvenimo detalę1, o jų pačių 
bendraamžių beveik nebėra. Neabejotina, kad apie savo 
krašto žmones, ypač apie Gudakiemio knygnešius, ga
lėjo daugiau žinoti V. Krėvė. Be to, knygnešių giminės 
ir pažįstami pasakoja, kad antrojo pasaulinio karo iš
vakarėse po Merkinės apylinkes vaikščiojęs jaunas vy
ras ir rinkęs žinias apie spaudos platintojus. Tačiau 
apie Merkinės knygnešius išsamesnių žinių užtikti kol 
kas nepavyko.

1 Apie Merkinės knygnešius pasakojo gudakiemiškiai Viktoras 
Kudarauskas (62 m.), Saturnas Pašukonis (89 m.), Vincas Ba
rysas, Kazio s. (59 m.), Vincas Milius (50 m.), Rokas Barysas 
(73 m.), Antosė Barysienė (73 m.), Julius Zalnieriauskas (70 m.), 
dabar gyv. Merkinėje, Julija Vitkauskienė (66 m.), gyv. Pelekiš- 
kės k., Petras Amšiejus (77 m.), gyv. Vilkiautinio k., ir kt.
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Antanas
TYLA

1905 metų | vyki ai 
Merkinės 

apylinkėse

XIX a. pabaigoje — XX a. pradžioje Merkinė priklau
sė Trakų apskričiai. Merkinės valsčius buvo vienas iš 
neramiausių dešiniakrantės Dzūkijos valsčių. Merkinės 
apylinkių valstiečiai tai vienokiu, tai kitokiu būdu rodė 
nepaklusnumą carizmui, priešinosi jo politikai. Panašiai 
buvo ir kaimyniniuose Aleksandravo (centras Alovės 
dvaras), Nedingės, Varėnos valsčiuose.

Plačiai buvo paplitęs slaptas mokymas. Policijai ir 
žandarams dažnai pavykdavo netikėtai užklupti slaptas 
mokyklas. 1873 m. žiemą žandarų puskarininkis Vla- 
sovas tokią mokyklą surado pačioje Merkinėje. Joje mo
kėsi septyni berniukai ir penkios mergaitės — valstiečių 
vaikai. Mokė atsargos kareivis Vincas Miliauskas1. Tais 
pat metais Vlasovas slaptas mokyklas surado Nedingės 
vis. Kucakiemio k. pas valstietį Konstantiną Bilevičių 
(Rozalija Bilevičiūtė mokė keturis berniukus ir dvi mer
gaites), Varėnos vis. Druckūnų k. pas Joną Gecevičių 
(valstietis Kazimieras Lukštas mokė keturiolika berniu
kų), Bėniūnų akalicoje (dabar Biniūnų k.) pas bajorą 
Dominyką Golembauską (valstietis Adomas Puzonas 
mokė dešimt berniukų ir vieną mergaitę)2. 1875 m. kovo 
13 d. Perlojos k. Vlasovui pavyko aptikti net dvi slaptas 
mokyklas: valstiečio Petro Boblio troboje jis rado pen
kiolika mokinių, kuriuos mokė to paties kaimo valstietis 

1 Trakų apskr. žandarų valdybos viršininko 1873.III.31 raštas 
Vilniaus gubernijos valdybos viršininkui. — CVIA, f. 419, ap. 2, 
b. 487, 1. 7.

2 Trakų apskr. žandarų valdybos viršininko 1873.11.1 raštas 
Vilniaus gubernijos žandarų valdybos viršininkui. — Ten pat, 1. 3.
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Juozas Milinavičius, o atsargos kareivio Baltramiejaus 
Lichavičiaus troboje — devynis mokinius, mokomus šei
mininko3. 1892 m. vasario 14 d. puskarininkis Lucko 
Merkinės vis. Kašėtų k. pas valstietį Antaną Kašėtą 
surado slaptą mokyklą, kurioje Puvočių k. valstietis 
Motiejus Kriaunelis mokė keturis berniukus ir devynias 
mergaites. Iš mokinių buvo atimti 3 elementoriai, 
9 maldaknygės ir 3 rusų kalbos vadovėliai. Žandaro ži
niomis, mokslas truko tris savaites, tačiau reikia manyti, 
kad mokykla veikė daug ilgiau. Mokymas buvo nutrauk
tas, pravesta kvota ir jos medžiaga su atimtomis kny
gomis buvo perduota teismo tardytojui4. 1900 m. pava
sarį žandaras Jeršovas užklupo slaptą mokyklą Varėnos 
vis. Žiūratiškio k. (dabar Žiūrų k.?) pas valstietį Mykolą 
Sčesnulevičių. Vaikus mokė to paties kaimo valstietis 
Karolis Gaidys arba pats Sčesnulevičius, 45 metų am
žiaus, pats namuose tesimokęs. Mokykloje žandaras rado 
aštuonis mokinius. Iš mokinių buvo atimtos mokymosi 
priemonės5 6. Vilniaus generalgubernatorius įsakė visiems 
mokinių tėvams uždėti po 7 rb baudos arba po 2 paras 
arešto. Tiktai Juozui Sčesnulevičiui, tuo metu emigravu
siam į Ameriką, bausmė buvo panaikinta®. 1905 m. sau
sio 7 d. policijos sargybinis pranešė Merkinės policijos 
uriadnikui apie slaptą mokyklą, veikiančią Kapiniškių k. 
pas Motiejų Valentukevičių7. Sausio 12 d. uriadnikas 
nuvyko į tą kaimą, kai mokiniai jau buvo į mokyklą su
sirinkę. Daraktorius Karolis Jackevičius, pastebėjęs at

3 Merkinės žandarų puskarininkio Vlasovo 1875.III.14 raštas.— 
CVIA, f. 419, ap. 2, b. 816, 1. 24.

4 Trakų apskr. ispravniko 1892.III.9 raportas Vilniaus guberna
toriui. — CVIA, f. 380, ap. 58, b. 1330, I. 1.

5 Vilniaus gubernatoriaus 1900.VI.5 raštas Vilniaus generalgu
bernatoriui.— CVIA, f. 380, ap. 58, b. 1037, 1. 1—2.

6 Vilniaus generalgubernatoriaus 1900.VI.16 raštas.— Ten pat, 
1. 3, 14.

7 CVIA, f. 380, ap. 63, b. 453, 1. 6.
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vykstantį policininką, šoko pro duris į kiemą ir pasi
slėpė. Taip padarė ir dauguma mokinių, tik keletas 
pabėgti nesuspėjo, ir juos policininkas sulaikė. Po pa
galviais jis surado paslėptus sąsiuvinius, rašymo prie
mones ir 4 knygas, kurių viena buvo lietuviškas ele
mentorius. Paskui apklausos metu Kabelių seniūnas 
Silvestras Jezukevičius ir pats daraktorius paliudijo, 
kad mokykla veikė nuo 1904 m. gruodžio ir kad da
raktorius vaikus lietuviško rašto mokęs Marcinkonių 
klebono Sablickio nurodymu. Mokęs mokinių namuose 
po savaitę. Daraktoriui tėvai mokėję 20 rb per žiemą. 
Jackevičius, gelbėdamas tėvus, tvirtino iš viso mokęs tik 
7 vaikus8. Vilniaus gubernijos mokyklų direktorius pa
siūlė gubernatoriui nubausti visų mokinių tėvus, da
raktorių Jackevičių ir kunigą Sablickį9.

8 Merkinės policijos uriadniko Grebijevo 1905.1.13 surašytas 
protokolas apie slaptos mokyklos suradimą. — Ten pat, 1. 7—9.

9 1905.III.4 raštas. — Ten pat, 1. 2.
10 Ten pat, 1. 16—17,

Tą pat dieną uriadnikas užvažiavo į Kašėtų k. su
rašyti protokolo apie ten buvusį gaisrą. Besėdėdamas 
jis pro langą pamatė iš Petro Kašėtos namo bėgančius 
vaikus. Nusėlinęs ten rado dvi besimokančias mergai
tes, o stalčiuje aptiko du lietuviškus elementorius ir 
4 kitokias knygas10.

1908 m. sausio 7 d. Merkinės policijos uriadnikas ir 
žandarų puskarininkis atsitiktinai nugirdo apie Karoliui 
Muiželiui priklausančiame Makniūnų dvare veikiančią 
slaptą mokyklą. Sekančią dieną abu nuvažiavo į minėtą 
dvarą ir surado tikrą, tačiau nelegalią mokyklą, vei
kiančią nuo 1907 m. lapkričio. Mokykloje buvo 10 sta
lų ir suolų, didelė lenta, ant sienų buvo sukabinti gy
vulių paveikslai. Klasėje rado devyniolika berniukų ir 
tris mergaites — gretimų kaimų valstiečių vaikus. Mokė 
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keturias Liepojos gimnazijos klases baigusi bajoraitė 
Marija Ordilauskaitė. Ją išlaikė mokyklos įsteigėjas 
Muiželis, ir vaikų tėvams už mokslą mokėti nereikėjo. 
Mokė lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis. Iš mokinių pa
reigūnai atėmė lietuvišką, lenkišką ir du rusiškus ele
mentorius11. Mokyklą uždarė, jos įsteigėjui bei moky
tojai iškėlė bylą12.

11 Merkinės žandarų puskarininkio 1908.1.10 raštas Vilniaus 
gubernijos žandarų valdybos viršininko pavaduotojui Lydos, Aš
menos ir Trakų apskrityse. — CVIA, f. 419, ap. 1, b. 743, 1. 10, 120.

12 Vilniaus apygardos teismo žinios apie slaptą mokyklą Vil
niaus gub. 1908—1910 m. —CVIA, f. 378, BS, 1911, b. 45, 1. 47.

13 Merkinės žandarų puskarininkio 1883.XI.6 pranešimas.— 
CVIA, f. 419, ap. 2, b. 994, 1. 17.

14 To paties žandaro 1884.XI.6 pranešimas. — CVIA, f. 419, 
ap. 2, b. 1004, 1. 10.

15 To paties žandaro 1885.XI.6 pranešimas. — CVIA, f. 419,
ap. 2, b. 1023, 1. 8.

16 To paties žandaro 1886.XI.6 pranešimas. — CVIA, f. 419,
ap. 2, b. 1038, 1. 11.

17 To paties žandaro 1887.XI.22 pranešimas. — CVIA, f. 419,
ap. 2, b. 1042, 1. 12.

Carinė administracija ir žandarai daug rūpesčių tu
rėdavo, naujokus šaukdami į kariuomenę. Metai iš metų 
tekdavo pranešinėti apie neatvykusius į Varėnos šau
kimo punktą. 1883 m. į šaukimo punktą neatvyko 4 vals
tiečiai ir 103 žydai13, 1884 m.— 10 valstiečių ir 85 žy
dai14, 1885 m. — 6 valstiečiai ir 180 žydų15, 1886 m.— 
14 valstiečių ir 63 žydai16. 1887 m. lapkričio pradžioje 
du paimti į kariuomenę Merkinės valsčiaus valstiečiai — 
Samūniškių k. Tamošius Čaplikas ir Netiesų k. Kazys 
Černiauskas — davė priesaiką ir karo viršininko buvo 
atleisti iki lapkričio pabaigos į namus. Nurodytą dieną 
jie turėjo prisistatyti į Trakus. Tačiau abu jie, kaip rašė 
žandaras, „sulaužė priesaiką ir dingo iš savo namų“. 
Puskarininkis iš žmonių nugirdęs, kad jie emigravo už
sienin17.
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Prasidėjus Japonijos—Rusijos karui, bėgimas nuo 
kariuomenės vėl padidėjo. Mobilizacijos metu iš Merki
nės, Nedingės, Varėnos ir Aleksandravo valsčių į šau
kimo punktą atvyko tik apie 200 atsarginių kareivių, o 
daugiau kaip pusė buvo išvykę į Ameriką18.

18 A. Tyla, 1905 melų revoliucija Lietuvos kaime, Vilnius, 
1968, p. 54.

19 CVIA, f. 419, ap. I, b. 584, 1. 75, 189.
20 Plačiau žr.: A. Tyla, min. veik., p. 91—193, 222—251.

Merkinės apylinkėse nuolatos buvo platinama drau
džiama lietuviška ir kitokia literatūra. Į sąrašą asmenų, 
Merkinės vis. esančių ypatingoje slaptoje policijos prie
žiūroje, 1904 m. buvo įtraukti valstiečiai Juozas Kruko- 
nis ir Vaclovas Drobnys, kurie už politinio pobūdžio 
knygelių iš užsienio atsinešimą buvo sėdėję Trakų ka
lėjime19. Apie žymiuosius Merkinės apylinkės knyg
nešius rašoma atskirame straipsnyje.

Susidūrimai su policija ar žandarais, masinis ven
gimas atlikti karinę tarnybą ugdė ir rodė neapykantą 
politinei carizmo santvarkai. Todėl prasidėję 1905 m. 
revoliucijos įvykiai rado atgarsį ir Merkinės apylinkėse. 
Tačiau dėl įvairių aplinkybių Merkinės, kaip ir kitų 
pietinių Trakų apskrities valsčių, valstiečiai nebuvo to
kie aktyvūs, kaip, sakykim, Suvalkijos, šiaurės Žemaiti
jos, vidurio bei šiaurės rytų Lietuvos: 1905 m. valstie
čiai ten daugelyje vietų nuvertė caro valdžios patvir
tintas valsčių valdybas, patys išsirinko valsčiaus valdžią, 
steigė lietuviškas mokyklas, nuginkluodavo policiją 
ir žandarus, vietomis ėmėsi kontroliuoti miško eks
ploataciją, nemokėjo mokesčių, kūrė savigynos būrius20. 
Merkinėje bene pirmas atviras nesiskaitymas su caro 
valdžia pasirodė 1905 m. gruodžio 14 d. Tą dieną Mer
kinės valsčiaus valdyboje įvyko Pelekiškės seniūnijos 
sueiga apsvarstyti mokesčių mokėjimą. Kaip rašė žan
daras, susirinkę valstiečiai pakėlė maištą: šaukė, kad 
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reikia išvyti valsčiaus raštininką, pašalinti liaudies mo
kyklos mokytoją, pašto vežiotoją, kad jie turį savo raš
tininką ir mokyklą. Jie reikalavo, kad valsčiaus val
dybos raštinėje kalbėtų lietuviškai. Galų gale įsakė 
valsčiaus raštininkui parašyti Trakų apskr. 3 rajono 
zemskiniam viršininkui prašymą, kad tas gruodžio 17 d. 
sušauktų valsčiaus sueigą (be jo leidimo valsčiaus su
eigos šaukti nebuvo galima; kitose Lietuvos vietose 
valstiečiai tuo metu rinkdavosi į sueigas, nebesiklaus- 
dami jokių caro valdininkų leidimo) ir pats į ją atvyk
tų. Žandaro surinktomis žiniomis, aktyviausi toje suei
goje buvo, kurstė valstiečius Juozas Jurgaitis iš Savilio- 
nių k., kuris buvo pasiryžęs tapti liaudies mokyklos 
mokytoju, Julius Lepeška iš Samūniškių k. ir Jurgis 
Milevskis iš Maksimonių k. O visų jų įkvėpėju žandaras 
laikė Merkinės bažnyčios vikarą Juozą Kraujelį2*.

21 Merkinės žandarų puskarininkio 1905.XII.15 raštas Vilniaus 
gub. žandarų valdybos viršininko padėjėjui Lydos, Ašmenos ir 
Trakų apskrityse. — CVIA, f. 419, ap. 1, b. 699, 1. 304.

Sueiga užtruko apie 2 valandas. Po to valstiečiai 
patys išsiskirstė. Žinoma, zemskinis viršininkas vals
čiaus sueigos neleido. Praėjus dviem savaitėm, t. y. 
gruodžio 28 d., Merkinės vis. valstiečiai patys be jokio 
leidimo susirinko į valsčiaus valdybą ir priėmė tokį 
nutarimą, kurį pasirašė viršaitis Želnerauskas: „1) Su
mažinti valsčiaus raštininkui algą, o jei nesutiks, pasi
samdyti kataliką. 2) Pašalinti liaudies mokyklos mo
kytoją ir paskirti kataliką, kad mokytų lietuviškai. 
3) Uždaryti liaudies mokyklą Ratnyčioje. 4) Uždaryti 
rusų rašto mokyklą Zukaukos k. 5) Panaikinti pašto 
arklius prie valsčiaus valdybos. 6) Išrinkti viršaitį ir se
niūnus vieneriems metams, taip pat ir valsčiaus teisė
jus be algos. 7) Pašalinti žandarų puskarininkį, nes jis 
nereikalingas. 8) Atimti žemę iš šventiko, psalmininko * 
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bei kunigų ir išdalinti bežemiams valstiečiams. 9) Lais
vai, be trukdymų laikyti ginklus apsigynimui nuo vilkų 
ir pasiutusių šunų. 10) Laisvai ganyti gyvulius valsty
biniame ir apsauginiame miške. 11) Pirkti malkas ir 
statybinę medžiagą iš valstybinio miško be varžytynių. 
12) Laisvai gaudyti žuvį valstybiniuose ežeruose. 
13) Laisvai rinktis valstiečiams grupėmis. 14) Visas 
prievoles kartu atlikinėti valstiečiams, bajorams ir mies
tiečiams.“22 Kiek vėliau žandaras nurodė, kad toje su
eigoje buvo reikalaujama ir autonomijos Lietuvai23.

22 To paties žandaro 1905.XII.30 pranešimas tam pačiam vir
šininkui.— CVIA, f. 419, ap. 1, b. 716, 1. 1.

23 1909.XII.9 pranešimas. —CVIA, f. 419, ap. 1, b. 758, 1. 171.

Merkiniškių sueigos nutarimai turi daug bendro su 
visos Lietuvos valsčiuose 1905 m. pabaigoje priimtais 
nutarimais Lietuvos valstybingumo, valsčiaus, švietimo 
ir agrariniais klausimais. Matyt, čia įtakos turėjo Vil
niaus seimo nutarimai. Tuo metu anoje Nemuno pusė
je— Suvalkijoje — ir kituose Lietuvos rajonuose buvo 
atstatinėjami viršaičiai ir raštininkai, į jų vietą išsiren
kami žmonių pasitikėjimą turį asmenys, šalinami caro 
valdžios paskirti mokytojai ir jais renkami vietos gy
ventojai, įvedamas mokymas lietuvių kalba. Merkinės 
liaudies mokyklos mokytoju buvo numatytas minėtasis 
Juozas Jurgaitis, kuris vėliau, prasidėjus represijoms 
prieš revoliucijos dalyvius, pabėgo į Ameriką. Kaip ir 
kitose Lietuvos vietose, merkiniškiai stengėsi atsikratyti 
žandaro. Bežemius aprūpinti merkiniškiai numatė kata
likų ir pravoslavų dvasininkų žeme, apie valstybinę ir 
dvarininkų žemę visai neužsimindami. Luomų lygybės 
siekimas išreikštas noru, kad valsčiaus valstiečiams už
dedamas prievoles — kelių, tiltų taisymą, pastočių, bend
ruomeninių mokesčių ir kt. — atliktų kartu ir bajorai, 
ir miestiečiai. Merkiniškiai rūpinosi palankesnių sąlygų 
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gauti kurui ir statybinei medžiagai. Merkiniškių nuta
rimuose atsispindi ir juos vienus dominę klausimai, 
kaip ginklų laikymas apsiginti nuo vilkų ir pasiutusių 
šunų. Iš tikrųjų, matyt, vietos gyventojai laikė daug 
medžioklinių šautuvų, neturėdami leidimų. Kai 1906 m. 
pradžioje policija pradėjo atiminėti iš tokių asmenų 
ginklus, Merkinės, Nedingės, Varėnos ir Aleksandravo 
valsčiuose per trumpą laiką iš valstiečių buvo atimta 
apie 70 medžioklinių šautuvų24.

24 1906.II.6 pranešimas. —CVIA, f. 419, ap. 1, b. 716, 1. 65.
25 Trakų žandarų puskarininkio 1906.1.30 pranešimas Vilniaus 

gub. žandarų valdybos viršininko pavaduotojui Lydos, Ašmenos ir 
Trakų apskrityse. — Ten pat, 1. 362.

26 Merkinės valsčiaus sueigos nutarimas N r. 3. — CVIA, f. 378, 
BS, 1910, b. 28, 1. 70.

Vietinio pobūdžio yra ir siekimas laisvai žvejoti 
valstybiniuose ežeruose.

Valsčiaus valdyba, laikydamasi įprastos tvarkos, 
apie valstiečių nutarimą pranešė zemskiniam viršinin
kui. Pastarasis su policijos pagalba užkirto kelią vals
tiečių pradėtam valsčiaus valdymo demokratizavimui ir 
kt. pakeitimams. 1906 m. pertvarkant policiją, t. y. įve
dus policijos sargybas, Merkinėje buvo sudaryta ko
manda iš 7 pėsčiųjų policininkų ir vieno uriadniko. Vi
soje Trakų aps. ši komanda susidėjo iš 77 pėsčiųjų 
ir 19 raitų policininkų25. Tai palengvino sekti gyven
tojų nuotaikas, slopinti anticarinį judėjimą.

Merkiniškiai gal kiek daugiau, negu jų kaimynai, 
rūpinosi švietimu. 1909 m. liepos 16 d. Merkinės vals
čiaus sueiga nutarė prašyti leidimo įsteigti Merkinėje 
keturklasę mokyklą ir tuo tikslu įsipareigojo: 1) jei 
miestelis neduos tam reikalui sklypo, nupirkti jį Mer
kinės valsčiaus lėšomis, 2) suvežti mokyklos statybai 
miško medžiagą, kurui malkas ir skirti jos išlaikymui 
kasmet po 70 rb26.
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Sigitas
JEGELEVICIUS

Revoliucinis pogrindis 
Merkinės 
valsčiuje

Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos atgarsiai 
Merkinės valsčiuje plačiau pasklido 1918 m. pabaigoje, 
pradėjus grįžti iš Tarybų Rusijos karo pabėgėliams, 
taip pat buvusios caro armijos kareiviams, kurių ne 
vienas buvo dalyvavęs revoliucijoje. Toks buvo ir Vladas 
Janulevičius iš Rodukos k., 1918 m. buvęs Charkovo 
darbininkų ir kareivių deputatų Tarybos III šaukimo 
nariu, tais pat metais Charkove buvęs vyresniuoju mi
licininku. Yra žinių, kad 1918 m. pabaigoje— 1919 m. 
pirmoje pusėje V. Janulevičius Merkinėje vedė plačią 
agitaciją, nukreiptą prieš buržuazijos įsigalėjimą. Tuo 
metu netoli nuo Merkinės — Varėnoje ir Perlojoje — jau 
kūrėsi revoliuciniai komitetai. Merkinėje taip pat pradė
jo kurtis Tarybų valdžia.

1919 m. pradžioje Raudonajai Armijai plačiu frontu 
puolant nuo Vilniaus Nemuno link, vasario 13 d. Rau
donosios Armijos 3-ojo Lietuviškojo pulko daliniai po 
atkaklių mūšių įžęngė į Alytų ir Merkinę. Tačiau po ke
lių dienų raudonarmiečiai buvo priversti pasitraukti Va
rėnos link.

Antrą kartą Raudonosios Armijos dalinius Merkinė 
ir jos apylinkės matė 1920 m. vasarą, puolimo prieš 
baltalenkius metu. Čia praėjo Gajaus korpuso daliniai. 
Tuomet iš Merkinės buvo išvyti lenkų legionieriai, kurie 
čia šeimininkavo nuo 1919 m.

Lenkams užgrobus Vilniaus kraštą, Merkinės vals
čius ir pats miestelis visą laiką buvo prie demarkacijos 
linijos. Merkinėje buvo pasienio policijos baro būstinė.
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Prie demarkacijos linijos buvo sustiprintas valsčiaus 
gyventojų sekimas, ir tai labai sunkino ir trukdė orga
nizuotą darbo žmonių kovą.

Stiprėjant kovai prieš fašistinį režimą visoje Lietu
voje, ta kova plėtėsi ir Merkinės valsčiuje. Apie organi
zuotą kovą prieš fašistinę diktatūrą Merkinės valsčiuje 
turima duomenų tik maždaug nuo 1930 m. Tais metais 
pačiame Merkinės miestelyje pradėjo kurtis pogrindinė 
MOPR’o kuopelė. Jos steigimo iniciatorius, reikia ma
nyti, buvo Kasrielis Vildikanas, tų metų pavasarį atvy
kęs į Merkinę iš Panevėžio kalėjimo.

Pirmieji MOPR’o kuopelės nariai buvo broliai Do
vydas ir Kasrielis Vildikanai ir vienas jaunuolis iš Bin
gelių gatvės, kurio pavardės nepavyko nustatyti. 1932 m. 
D. Vildikanas į kuopelės veiklą įtraukė buvusį Roma
novo šaltkalvių dirbtuvės darbininką Praną Macidulską1, 
1930 m. atsikėlusį i Merkinę iš Simno, kur viename sa
višvietos ratelyje jis jau buvo susipažinęs su socializmo 
idėjomis. 1932—1933 m. P. Macidulskas į kuopelę įtrau
kė Vladą Konstantinavičių. Kuopelės sekretorium buvęs 
,K. Vildikanas, o vėliau jo brolis Dovydas.

1 Okupacijos metais kurį laiką slapstėsi, vėliau pasitraukė nuo 
politinės veiklos.

Šios MOPR’o kuopelės nariai ne vien rinko lėšas 
politiniams kaliniams šelpti, bet ir reguliariai šaukdavo 
susirinkimus, kur aptardavo svarbiausius vidaus ir už
sienio įvykius, skaitydavo pogrindinę literatūrą, švietė
si. Kuopelė reguliariai, nors ir su dideliais sunkumais, 
gaudavo pogrindinės literatūros — kartais ne iš Alytaus 
apskrities pogrindžio vadovybės, bet tiesiog iš Kauno.

Literatūros sandėlis buvo įrengtas rūsiuose po pir
timi, stovėjusia prie Stangės upelio (pirties kūrikais 
dirbo D. Vildikanas ir P. Macidulskas). Kadangi litera
tūros gaudavo nedaug, tai tik paskirstydavo kuopelės 
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nariams pasiskaityti, o šie ją toliau skleisdavo tarp pa
žįstamų patikimų asmenų. Dėl tos pat priežasties gau
nama literatūra iš pradžių gana retai būdavo platinama 
viešai. O ir vėliau viešai platindavo tik atsišaukimus. 
Pogrindinius laikraščius po senovei perduodavo iš ran
kų į rankas.

Pirmasis viešo literatūros išplatinimo atvejis, kurį 
pavyko nustatyti, — 1932 m. rugpiūčio 1 d.; tada mies
telyje Antikarinės dienos minėjimo proga buvo išpla
tinta keletas atsišaukimų. Tačiau pirmuoju viešu Mer
kinės kuopelės pasirodymu to negalima laikyti, nes 
1932 m. rugsėjo 2 d. Alytaus apskrities viršininkas 
konstatavo, kad Merkinės nuovados ribose „nuolat ko
munistinis veikimas pasireiškia“. Tų pat metų rugsėjo 
mėn., naktį iš 3 į 4 d., Merkinės kuopelė ant elektros 
laidų iškėlė pirmųjų raudonų vėliavų. Per Spalio re
voliucijos 15-ųsias metines, lapkričio 7 d., Merkinėje vėl 
buvo rasta kelios raudonos vėliavos ir paskleista atsi
šaukimų.

1933 m. naktį iš liepos 31 į rugpiūčio 1 d. Merkinėje 
prie stačiatikių kapinių berže vėl buvo iškelta raudona 
vėliava. Policijai pavyko susekti, kas toje vėliavoje už
rašė šūkį; rugpiūčio 4 d. buvo suimtas pogrindininkas 
K. Vildikanas. Areštuotas jis atkakliai neigė, kad pri
klauso revoliuciniam pogrindžiui ir kad esųs koks ryšys 
tarp jo ir rastosios vėliavos (o vėliavų tikrai darė 
K. Vildikanas). Jau tardymo metu, sėdėdamas Alytaus 
arešto namuose, K. Vildikanas metė iššūkį policijai. 
Lapkričio 7 d. jis prisisegė raudonų penkiakampę 
žvaigždę. Prižiūrėtojui pareikalavus nuimti, jis atsisa
kė, pareikšdamas, kad šiandien esanti didelė šventė. 
Policija žvaigždę jam nusegė prievarta.

1934 m. lapkričio 29 d. Kariuomenės teismas Kaune 
K- Vildikanų už revoliucinę veiklų nuteisė kalėti 8 mė
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tus. Vyr. Tribunolas šį nuosprendį patvirtino. K. Vildi- 
kanas vėl pateko į tą patį Panevėžio kalėjimą, iš kur 
prieš ketverius metus buvo išėjęs. Panevėžio kalėjime 
jis sėdėjo iki 1940 m. vasaros — birželio 20 d. Liaudies 
Vyriausybės nutarimu K. Vildikanas kartu su grupe 
kitų politkalinių išleistas į laisvę.

Kadangi Merkinės miestelyje jau ilgą laiką veikė 
gana aktyvi MOPR’o kuopelė, bet dar nebuvo pogrindi
nės partinės organizacijos, 1935 m., rudeniop, į Mer
kinę atvyko LKP CK instruktorius. Tą vakarą MOPR’o 
Merkinės kuopelė susirinko nuošalioje Bingelių gatvėje 
pas vieną savo narį (pavardė nenustatyta, namas karo 
metais sudegė). Tą vakarą MOPR’o kuopelė buvo per
organizuota į pogrindinę komunistų kuopelę. Siame su
sirinkime kuopelei buvo iškeltas svarbus uždavinys — 
išplėsti darbą tarp jaunimo, steigti pogrindines komjau
nimo kuopeles. Tai buvo pavesta P. Macidulskui ir 
D. Vildikanui.

Pirmosios pogrindinės komjaunimo kuopelės Merki
nėje susikūrė dar tais pačiais metais. 1935 m. rudenį 
P. Macidulskas į pogrindinę veiklą įtraukė žvejį Aleksą 
Gembicką, Miko s., ir jam pavedė sudaryti komjauni
mo kuopelę. Buvo aptarta, ką iš Merkinės jaunuolių 
būtų galima priimti į komjaunimą. A. Gembickas gana 
greit subūrė dvi kuopeles, kurioms priklausė broliai 
Aleksas, Stasys ir Vitas Dzimanavičiai, Alekso Gem- 
bicko broliai Bronius ir Leonas, jo pusbrolis Aleksas 
Gembickas, Stepo s., Gorodeičikas ir dar vienas jau
nuolis.

Tuo pat metu D. Vildikanas, vykdydamas partinės 
kuopelės įpareigojimą, į pogrindinę veiklą įtraukė Hir- 
šą Gožanskį ir pavedė jam toliau organizuoti jaunimą. 
H. Gožanskis taip pat subūrė dvi pogrindines komjau
nimo kuopeles. Kiek pavyko nustatyti, tose kuopelėse 
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įvairiu laiku buvo įtraukti į pogrindinę veiklą Mauša 
Slavianskis, Mauša Azerskis, M. Gordonaitė, D. Kapla- 
naitė ir kiti.

Ryšius su partine organizacija komjaunuoliai palai
kė per P. Macidulską ir D. Vildikaną. P. Macidulskas 
rūpinosi A. Gembicko, o D. Vildikanas — H. Gožanskio 
organizuotų kuopelių reikalais.

Merkinės miestelyje susikūrusi palyginti gausi po
grindinė komjaunimo organizacija padėjo partinei kuo
pelei platinti pogrindinę literatūrą, o revoliucinių šven
čių dienomis matomose vietose iškelti raudonas vėlia
vas.

Pagrindinė komjaunimo kuopelių susirinkimo vieta 
buvo Dzimanavičių namelis Nemunaičio gatvėje, nuo
šalioje vietoje. Dažnokas jaunuolių lankymasis Dzima
navičių namuose kaimynams įtarimų nekėlė, nes Gem- 
bickai ir kiti jaunuoliai buvo seni Dzimanavičių draugai. 
Tame Dzimanavičių namelyje komjaunuoliai siūdavo 
vėliavas. Jiems padėdavo A. Dzimanavičiaus žmona 
Zosė. Jinai pirkdavo dažus, dažydavo audeklą, jį džio
vindavo, lygindavo, siūdavo. Sūkius vėliavose čia pat 
užrašydavo A. Gembickas.

1937 m. balandžio mėn. eilinės užduoties vykdymas 
Merkinės komjaunuoliams vos liūdnai nesibaigė.

Artėjant Gegužės Pirmosios šventėms, balandžio 
20 d. naktį buvo nuspręsta iškelti vėliavą su šūkiu: „Vi
sų šalių proletarai, vienykitės! Salin fašistų valdžia. 
Broliai, švęskime visi darbininkų šventę 1 Gegužės. 
Salin karas. Salin ginklų fondas. Salin Smetona su savo 
Seimu. Tegyvuoja laisvė. Laisvė polit. kalin. Tegyvuo
ja L.K.P.“ Vėliava turėjo būti iškelta prie kelio, kad 
trečiadienį valstiečiai, važiuodami į turgų, ją pamatytų. 
Tą vėliavą Nemunaičio gt. gale ant telefono laidų pa- 
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kabino V. Dzimanavičius. Rytą policininkai su šunimis 
atsekė iki Dzimanavičių. A. Dzimanavičius, pamatęs 
policininkus ir žinodamas, kad vėliava buvo pririšta 
stipriais siūlais, kurių dar buvo likę, susiorientavo ir 
juos įmetė į degančią krosnį. Kratos metu policija itin 
domėjosi siūlais. Broliai Dzimanavičiai buvo areštuoti, 
tačiau, nesant tiesioginių įrodymų, po kelių dienų pa
leisti. Tą dieną krata buvo ir pas P. Macidulską bei ki
tus, įtariamus pogrindine veikla. Tų metų Gegužės Pir
mąją Merkinės pogrindininkai buvo užsibrėžę plačiau 
pažymėti, tačiau sutrukdė areštai.

Komjaunuoliai kartais užmiršdavo pogrindiniam 
darbui būtiną atsargumą, be reikalo rizikuodavo. Pa
vyzdžiui, 1935 m. spalio 6 d. rytą policija pamatė, kad 
ant pasienio policijos Merkinės baro raštinės stogo ple
vėsuoja raudona vėliava su įrašu: „Būkime pasiruošę 
ginti proletariato valstybę SSSR nuo fašizmo pavo
jaus. LKP.“

Greitai susilaukta ir nepakankamos konspiracijos pa
sekmių. 1938 m. balandžio 26 d. vakare Aleksas Gem- 
bickas, Miko s., ir H. Gožanskis turėjo iškelti dvi rau
donas vėliavas su įrašais: „Visų šalių proletarai, vie
nykitės! Švęskime visi 1 Gegužės. Salin fašistų valdžią! 
Tegyvuoja L.K.P.“ A. Gembickas savo vėliavą buvo 
paslėpęs krūmuose anapus Nemuno. Tai žinojo provo
katorius, prasibrovęs į komjaunuolių tarpą. Balandžio 
26 d. apie 21 vai. A. Gembicką, einantį į Merkinę, ant 
tilto sulaikė policija. Kad į policijos rankas nepatektų 
daiktinių įrodymų, A. Gembickas vėliavą mėgino įmesti 
į Nemuną, tačiau ji nukrito ant kranto prie vandens. 
Komjaunuolį suėmė. H. Gožanskis savo vėliavą tą naktį 
iškabino apie 2 km nuo miestelio ant plento Utiekos 
link. Tačiau rytą areštavo ir H. Gožanskį. Komjaunuo
liai buvo teisiami ir kalinami.
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Po šių areštų Merkinės miestelio komjaunimo kuo
pelių veikla kiek susilpnėjo, komjaunuoliai pradėjo dau
giau konspiruotis.

Merkinę gana dažnai lankydavo CK instruktoriai. 
Be minėtojo apsilankymo 1935 m., instruktorius čia buvo 
1936 m. spalio viduryje — dėl lėšų kovojančiai Ispani
jai remti.

Su kitomis kuopelėmis, veikusiomis Merkinės vis., 
pastovių ryšių neturėta. Ilgų laiką nebuvo ryšio ir su 
Alytaus apskrities pogrindininkų vadovybe. 1939 m., kai 
Varėnoje I buvo sudarytas naujas pogrindinis apskri
ties komitetas, Vincas Savčenka, vienas iš Varėnos vals
čiaus pogrindžio vadovų, mėgino užmegzti ryšius su 
Merkinės miestelio pogrindininkais. Jis buvo atvykęs 
į Merkinę, kur susitiko su H. Gožanskiu. Tačiau H. Go- 
žanskis buvo neseniai grįžęs iš kalėjimo, elgėsi itin 
atsargiai, ir V. Ševčenkai užmegzti glaudesnių ryšių su 
merkiniškiais nepavyko.

Neturint pastovių ryšių su Alytum nei su stipria 
Varėnos valsčiaus pogrindininkų organizacija, merki- 
niškiams buvo daug sunkumų dėl pogrindinės litera
tūros. 1937 m. pradžioje merkiniškiams pagaliau pavy
ko užmegzti pastovesnį ryšį su Alytum. Yra žinoma, 
kad iš Alytaus kartų buvo išsiųsta literatūros, kurios 
dalį (be Daugų ir Varėnos) turėjo gauti ir Merkinės 
valsčiaus pogrindininkai. Tačiau ankstų 1937 m. lap
kričio 5 d. rytų pasiuntinį prie Daugų suėmė policija.

Kadangi platinimui literatūros neužteko, Merkinės 
miestelio pogrindininkai mėgino ieškoti išeities: patys 
darėsi ranka rašytus plakatus-šūkius, juos ir skleidė re
voliucinių švenčių išvakarėse. Tuo metu tokius atsišau
kimus itin dažnai skleisdavo Alytaus apskrities pogrin
dininkai. Ant paprasto popieriaus lapo aiškiomis stam
biomis raidėmis ranka būdavo užrašomi aktualūs šūkiai.
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Pirmą kartą tokia propagandos forma, kaip pavyko 
nustatyti, buvo panaudota 1933 m. kovo 8 d. Rytą 
miestelyje buvo pastebėti trys rankraštiniai plakatai: 
„Tegyvuoja tarptautinė darbininkų moterų šventė 8-ta 
kovo! Salin imperializmas ir militarizmas! Tegyvuoja 
proletariato tėvynė SSSR! Tegyvuoja LKP!“ Pavyko nu
statyti šešis tokių atsišaukimų išplatinimo atvejus 
Merkinės valsčiuje.

Be Merkinės miestelio pogrindinių kuopelių, atskiros 
komunistų kuopelės veikė ir kitose valsčiaus vietose. 
Pažymėtini aktyviai veikę Nedingės—Pilvingių pogrin
dininkai, kurių buvo apie 20.

Nedingėje veikė Jaunimo sąjungos ratelis, turėjęs 
chorą ir gana gausią pažangios literatūros bibliotekėlę. 
1928 m. jo priedangoje Feliksas Balionis iš Kucakie- 
mio k. (Varėnos vis.) subūrė pogrindinę jaunimo kuo
pelę, kuriai priklausė Kazys Balčiūnas, Petras Praka- 
pas, Vaclovas Mikalauskas, Zigmas Zurlys (visi Varė
nos vis.), Merkinės vis. gyventojai Pranas Saulevičius 
ir Motiejus Juškevičius. Apie 1932 m. pradžią Nedingėje 
veikė ir gana gausi pogrindinė komjaunimo kuopelė, 
vadovaujama Juozo Saulevičiaus. Jai priklausė Juozas 
ir Zigmas Juknevičiai, Julius Kašėta, Petras Miseliū- 
nas, Vincas Slipkauskas ir Petras Švedas.

1932 m., policijai išvaikius legalų Jaunimo sąjungos 
ratelį ir konfiskavus bibliotekėlę, revoliucinių pogrindi
ninkų veikla čia buvo laikinai paraližuota. Tačiau 
1934 m. pogrindinės LKP ir komjaunimo kuopelės vėl 
buvo atkurtos.

Kadangi Nedingės miestelis ir jo apylinkės buvo 
prie pat Varėnos valsčiaus ribos, todėl ir čia veikę 
pogrindininkai nuolat palaikė glaudžius ryšius su Varė
nos I ir, apskritai, Varėnos vis. pogrindininkais. Nedin
gės apylinkių pogrindininkai iš esmės ir buvo suburti 

103



Varėnos pogrindžio vadovų Petro Bagočiaus, Tomo Ta
mulevičiaus, Vinco Savčenkos rūpesčiu. Vėliau šių apy
linkių pogrindininkai priklausė susikūrusiam Varėnos 
parajoniui.

Po Varėnos valsčiaus pogrindininkų konferencijos, 
įvykusios 1934 m. gegužės mėn. miške prie Glėbo ežero 
(Varėna 1), Nedingės apylinkėje buvo sudarytos dvi ko
munistų pogrindininkų kuopelės: Nedingės kuopelė 
(sekretorius Pranas Saulevičius) ir Pilvingių kuopelė 
(sekretorius Juozas Saulevičius).

Į Nedingės kuopelės veiklą įvairiu laiku buvo įtrauk
ta apie 10 asmenų — apylinkėje garsėjęs pažangus žmo
gus Pranas Juknevičius (1934 m.), jo sūnūs Juozas 
(1934 m.) ir Zigmas (1936 m.), Julius Kašėta (1936 m.), 
Motiejus Juškevičius (1936 m.), Vincas Juknevičius 
(1937 m.), Aleksandras Cekavičius (1937 m.), Juozas 
Juknevičius, Felikso s. (1938 m.), Jonas Sidlauskas 
(1938 m.), Viktoras Mazaliauskas (1938 m.). Pilvingių 
kuopelėje buvo Vincas Slipkauskas (1936 m.), Genė 
Saulevičienė (1936 m.), Petras Švedas (1937 m.), Adol
fas Jurevičius (1937 m.), Jonas Kašėta (1938 m.), Juo
zas Galčius (1938 m.). Kai kurie iš jų į pogrindinę re
voliucinę veiklą įsijungė kiek anksčiau, tačiau nuo nu
rodytųjų metų 1940—1941 m. buvo patvirtintas partinis 
jų stažas.

Jau 1935 m. Nedingės—Pilvingių pogrindininkai su
kėlė rūpesčių policijai. Birželio mėn. Nedingės šauliai 
Tolkūnų miške surengė gegužinę. Pogrindininkai taip 
pat jai ruošėsi. Iš vakaro į gegužinės vietą P. Praka- 
pas atgabeno ir paslėpė pluoštą atsišaukimų. Vakarėjant 
ten buvę pogrindininkai J. Saulevičius, K. Balčiūnas, 
Jonas ir Julius Kašėtos, Juozas ir Zigmas Juknevičiai, 
M. Juškevičius, A. Jurevičius, P. Miseliūnas, P. Pra- 
kapas, P. Švedas ir kiti pasėjo tuos atsišaukimus aplink 
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gegužinės vietą. Kilo sąmyšis, gegužinė buvo nutraukta. 
Grįždami iš gegužinės, Tolkūnų k. (Varėnos vis.) po
grindininkai aukštoj liepoj iškėlė raudoną vėliavą. Po
licijai buvo sunku ką nors įtarti, nes ten buvo daug 
jaunimo.

Nedingės—Pilvingių pogrindininkai turėjo savo ša- 
pirografą, kuriuo pas Praną Juknevičių Pilvingių k. 
1934—1937 m. išspausdino atsišaukimų. Tekstus rašė 
Pranas ir Juozas Saulevičiai, pasirašydami slapyvar
džiais Šlapelis (P. Saulevičius) ir Drugelis (J. Saule- 
vičius).

Nedingės—Pilvingių pogrindininkų atstovai P. ir 
J. Saulevičiai dalyvaudavo Varėnos vis. komunistų po
grindininkų kuopelių sekretorių pasitarimdose, kurie 
vykdavo Varėnoje 1, Nedingėje, Laičių, Sapiegiškės, 
Pakaršio, Gajaviečio k. Varėnos vis. Vartavalakio, Sa
piegiškės, Laičių, Dubaklonio komunistai dažnai rinkda
vosi Nedingės miške, kartais pačioje Nedingėje. Nedin
gėje kartais tokie pasitarimai vykdavo Žilinskio malū
ne, kur dirbo vienas pogrindininkas. Čia buvo patogu 
susirinkti tiek darbo metu, kada būdavo suvažiavę daug 
valstiečių, tiek ir vakarais, nes malūnas stovėjo nuoša
liai, upelio skardžiai buvo apaugę krūmais. (Dabar be
likę tik to malūno pamatai.) Tuose pasitarimuose da
lyvaudavo T. Tamulevičius ir kiti Varėnos pogrindžio 
vadovai. Nedingėje susitikimų metu paprastai būdavo 
perduodama literatūra (Nedingės—Pilvingių pogrindi
ninkai literatūrą dažniausiai gaudavo iš Varėnos, ta
čiau kartais ją pas Saulevičius atgabendavo kurjeris 
iš Kauno).

Literatūra, medžiaga vėliavoms, popierium šapiro- 
grafui abiejų kuopelių pogrindininkus aprūpindavo 
J. Saulevičius, palaikęs tiesioginį ryšį su T. Tamulevi
čium, V. Savčenka. Saulevičių namuose Varėnos I po 
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grindžio vadovai susitikdavo su vietos pogrindžio ak
tyvistais. Per Saulevičius buvo palaikomas ryšys su 
Raitininkų—Makniūnų pogrindininkais (su broliais Ba
rauskais), gabenama jiems literatūra. Su Alovės vals
čiaus Meškučių pogrindininkais Saulevičiai ryšius palai
kė per Viktorą Vadeiką.

Nedingės—Pilvingių pogrindininkai taip pat rinko 
parašus po amnestijos politkaliniams įstatymo projektu,, 
lėšas Ispanijos kovotojams, platino pogrindinę litera
tūrą, revoliucinių švenčių išvakarėse iškėlė keletą гаи- 
donų vėliavų.

1938 m. spalio 2 d. buvo iškelta vėliava berže Lem- 
karaisčio k. laukuose prie kelio Merkinė—Nedingė. Sau- 
levičiaus svirne, aruode, ją paruošė broliai Saulevičiai 
ir Z. Juknevičius. Sūkį užrašė J. Saulevičius. Tą vėlia
vą kėlė penki pogrindininkai (tarp jų ir Saulevičiai).

1940 m. balandžio mėnesį policija areštavo keletą 
apskrities pogrindžio vadovų; buvo suimtas ir J. Saule
vičius. Balandžio 26 d. Alytaus apskrities viršininkas 
administracine tvarka jį nubaudė 1 mėn. kalėti. Tais 
metais ryšium su aktyviu pogrindininkų pasiruošimu pa
žymėti Gegužės Pirmąją Alytaus aps. buvo areštuoti 
29 asmenys. Tačiau vien tik balandžio 25—gegužės 
1 d. (jau areštavus nemaža vadovaujančių pogrindinin
kų) Alytaus apskrityje buvo iškelta 10 raudonų vėliavų, 
išplatinta 14 plakatų ir 258 egz. atsišaukimų. Ir čia ne
mažai prisidėjo Merkinės vis. pogrindininkai.

Nedingės apylinkėse būta ir komjaunuolių pogrindi
ninkų.

Apie 1934 m. pogrindinė komunistų kuopelė įsikūrė 
ir Makniūnų — Raitininkų apylinkėse. Joje aktyviai vei
kė broliai Juozas ir Julius Barauskai, Vincas Sakalaus
kas. Sita kuopelė palaikė tiesioginius ryšius su Alytum, 
Nedingės pogrindininkais. Vėliau Makniūnų dvaro apy
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linkės policijos buvo laikomos neramiomis. Jau 1935 m. 
čia būta mėginimų įkurti pogrindinę komjaunimo kuo
pelę. Tais pačiais metais Makniūnų pogrindininkus jau 
užgriuvo policijos represijos, areštai. Kovo mėnesį apy
linkėse buvo suimta keletas jaunuolių, platinusių 
MOPR’o ženklelius.

Makniūnų pogrindininkai aktyviai ruošėsi dalyvauti 
Alytuje numatytoje 1936 m. rugpjūčio 31 d. (turgaus 
dieną) demonstracijoje, nukreiptoje prieš naujojo fašis
tinio seimo sušaukimą (demonstraciją sutrukdė aktyves
niųjų apskrities pogrindininkų areštai). Buvo areštuo
tas ir V. Sakalauskas, kaip galimas Makniūnų pogrin
dininkų vadovas demonstracijoje (1936 m. rugpiūčio 
17 d. Alytaus aps. komendantas administracine tvarka 
jį nubaudė 15 parų arešto). Tačiau 1936 m. rugpiūčio 
17 d. tarp Galintėnų ir Galintos (Galintankos) kaimų 
prie kelio buvo rastas Makniūnų pogrindininkų iškabin
tas kaligrafiškai cheminiu pieštuku parašytas atsišau
kimas, kviečiąs valstiečius aktyviai ir gausiai dalyvauti 
numatomoje demonstracijoje.

Ryšium su fašistinio seimo rinkimine kampanija 
1936 m. birželio 8—9 d. Merkinės miestelio pogrindi
ninkai buvo išplatinę atsišaukimų. Birželio 8 d. rytą 
pora atsišaukimų buvo rasta net rinkiminės apylinkės 
būstinėje prie kandidatų kortelių ryšulio.

1937 m. valsčiaus pogrindininkai gana aktyviai rin
ko parašus po amnestijos politkaliniams įstatymo pro
jektu.

Merkinės vis. pogrindininkai buržuazijos valdymo 
metais atliko nemažą aiškinamąjį ir agitacinį darbą. 
Vien tik viešų propagandos formų (literatūros, plakatų 
platinimas, raudonų vėliavų iškėlimas) 1930—1940 m. 
laikotarpiu nepilnais duomenimis (trūksta žinių apie 

107



1935, 1939 ir 1940 m.) pavyko nustatyti 47 atvejus (iš
kelta vėliavų — 24, išplatinta atsišaukimų—17 atvejų, 
išplatinta plakatų — 6 atvejai). Aktyviausia čia buvo 
Merkinės kuopelė. Nustatyta, kad Merkinės miestelyje 
II kartų buvo išplatinti atsišaukimai, 5 kartus plakatai, 
iškelta 17 vėliavų (duomenys taip pat nepilni). Ypač 
aktyviai valsčiuje vieša propaganda buvo vedama 
1937 m.

1940 m. atkūrus Tarybų valdžią Lietuvoje, Merki
nės vis. pogrindininkai aktyviai įsijungė į naujo gyve
nimo kūrimą, daugelis jų dirbo atsakinguose baruose.

1940 m. vasarą Merkinėje, Pilvinsko name, buvę 
Merkinės vis. pogrindininkai komunistai suėjo į pirmą
jį savo legalų susirinkimą. Čia atvyko Makniūnų, Ne
dingės—Pilvingių pogrindininkai. Siame susirinkime 
LKP valsčiaus komiteto sekretorium buvo išrinktas 
P. Macidulskas (valsčiaus komitetą sudarė P. Maci- 
dulskas, P. Saulevičius, V. Sakalauskas, Z. Juknevičius 
ir D. Vildikanas). 1941 m. pavasarį sekretorium tapo 
J. Saulevičius, o P. Macidulskas — valsčiaus vykdomo
jo komiteto pirmininku. Vykdomojo komiteto pirminin
kais iki tol buvo dirbę Z. Juknevičius, M. Mazaliauskas, 
P. Saulevičius (pirmuoju pirmininku buvo V. Janulevi- 
čius). P. Saulevičius vėliau ėjo atsakingas pareigas ap
skrityje. Aleksas Gembickas, Stepo s., dirbo valsčiuje 
komjaunimo darbą, A. Dzimanavičius — valsčiaus vyk
domojo komiteto sekretorium.

Prasidėjus Didžiajam Tėvynės karui, Merkinę hitle
rininkai okupavo pirmąją karo dieną, todėl maža kas iš 
buvusių pogrindininkų spėjo pasitraukti. Pirmomis karo 
dienomis buržuaziniai nacionalistai sušaudė J. Saule- 
vičių, abu pusbrolius Aleksus Gembickus, V. Konstanti- 
navičių, visus žydų tautybės buvusius pogrindininkus, 
nemaža kitų aktyvistų.
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Tačiau okupantų teroras nepalaužė liaudies pasiprie
šinimo Dzūkijoje, kova tęsėsi toliau. Jau pirmaisiais hit
lerinės okupacijos metais Merkinės vis. teritorijoje ėmė 
plisti partizaninio karo liepsna. 1942 m. Merkinės vis. 
pradėjo kurtis tarybinių partizanų būrys „Dainavos par
tizanas“, kuriam vadovavo buvęs pogrindininkas Juozas 
Barauskas. „Dainavos partizano“ būrys minimas tarp 
sėkmingiausiai 1941—1942 m. Lietuvoje veikusių par
tizanų būrių. Jis bazavosi Subartonių ir Makniūnų miš
kuose. 1944 m. iš šio žymiai išaugusio būrio buvo su
daryti du būriai: „Dainavos partizanas“, vadovaujamas 
Л. Kacvingelio, patraukė į Užnemunę, į Lazdijų ra
joną, o „Šarūnas“, vadovaujamas J. Barausko, liko se
nojoje bazėje. Tarp partizanų buvo ir daugiau buvusių 
pogrindininkų: komjaunuoliai L. ir B. Gembickai, Jonas 
Dzimanavičius ir kt. Nuo 1943 m. vasario pradėjo veikti 
LKP Alytaus apskrities pogrindinis komitetas, kuriam 
vadovavo taip pat buvęs Merkinės vis. pogrindininkas 
V. Sakalauskas.

Išvadavus Merkinės valsčių, buvę pogrindininkai vėl 
stojo į pirmąsias naujojo gyvenimo kūrėjų gretas. Ne 
vienas jų paaukojo ir savo gyvybę.



MATERIALINĖ 
KULTŪRA, MENAS 
IR BUITIS

Pranė
DUNDULIENE

Žemės dirbimo 
ir sėjos 

padargai

Tradiciniai žemdirbystės padargai Merkinės apylin
kėse maža kuo skyrėsi nuo kitų Dzūkijos vietų.

Pagrindinis arimo padargas buvo dvidantė žagrė su 
dviem verstuvėmis, vadinama arklu, pritaikyta arti po
rai jaučių ar arklių arba vienam arkliui.

Porinės žagrės ragočius padarytas iš su šaknimis 
iškastos eglaitės ar pušaitės. Jos liemuo—grąžulas, 
o dvi atitinkamai nuaugusios šaknys — rankenos. Prie 
kairiosios rankenos pritaikyta išilginė rankenėlė, pada
ryta iš plonos lazdyno ar karklo lazdos. Rankenėlės 
galas pritvirtintas prie ragočiaus. Prie dešinės šaknies 
kartais pritaisoma atsikišusi į šoną rankena. Ragočiuje 
prie apatinės rankenų dalies iškalama pailga skylė 
įstatyti išarai (žagrei), padarytai iš kieto beržo ar 
skroblo: į ragočiaus skylę įstatomas viršutinis siaurai 
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išdrožtas išaros galas, vad. plunksna. Kitas išaros galas 
padarytas dviražių šakių pavidalo. Ant kiekvieno ražo 
užkalti siauri, panašūs į ragą noragai, pakreipti vie
nas į kitą. Prie noragų pritaisytos dvi verstuvės, se
niau medinės, padarytos iš liepos, šermukšnio, obels ar 
kito medžio, vėliau—geležinės. Dešinioji verstuvė pla
tesnė (platėjanti į viršų) ir tiesesnė, kairioji — ilgesnė 
ir spiraliai išlenkta į kairę pusę. Išara prie ragočiaus 
pritvirtinama arklavirvėmis ir pažagre (užžagriu), ši 
dažniausiai būna kaduginė. Į atsikišusį kadugio storgalį 
atsirėmusi dešinioji verstuvė, tatai padeda reguliuoti 
vagos apsivertimą (1 pav.).

Į tokią žagrę jaučius jungė jungu. Jungas čia buvo 
arba lankinis (2 pav.), arba puslankinis (3 pav.), apie 
2,2 m ilgio. Puslankinis jungas susideda iš kumbrio ir 
zonazo. Uždėjus jungą jaučiams ant kaklo, apatinės 
kumbrio ir zonazo dalys dažniausiai surišamos šikšnele 
ar virvele. Žagrės ragočiaus galas su skylutėmis buvo 
dedamas po jungu ir ten pritvirtinamas kuoliuku ir vir
ve, vėliau — grandine. Vagos gylis priklauso nuo to, 
į kurią skylutę įkištas kuoliukas.

Jeigu ardavo pora arklių, kinkydavo į plėškes, o 
po arklių pilvais ties priekinėm kojom dėdavo nestorą 
kartelę, pakabintą ant diržų ar juostų, einančių ark
liams per pečius. Virš kartelės laikosi ragočiaus galas. 
Kai ragočių minėtaisiais diržais pakelia — aria giliau, 
kai nuleidžia — sekliau. Ties ragočiaus viduriu skersai 
iš viršaus prikalama tvirto medžio kartelė, abiejose jos 
pusėse pritaisomi branktai pakinktams prikabinti.

Be porinių žagrių, nuo neatmenamų laikų buvo aria
ma tokio paties tipo dviverstuvėmis žagrėmis, pritai
kytomis traukti vienam arkliui. Ariamoji jų dalis savo 
konstrukcija nesiskiria nuo porinių žagrių, tik vienkin- 
kės daug mažesnės ir su ienomis, pritaisytomis prietrum- 
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po ragočiaus. Vienkinkės žagrės ypač plito XIX a. ant
roje pusėje, kada vietoj jaučių žemę vis daugiau imta 
dirbti arkliais. XX a. pradžioje porinės žagrės išėjo iš 
apyvartos.

Vienkinkių žagrių visų konstrukcija vienoda, išsky
rus ienų pritvirtinimo prie ragočiaus būdus. Vienų ienos 
sujungtos su ragočiaus galu dviem skersiniais — rago
čiaus galas prie skersinių pritvirtinamas geležimi 
(4 pav.), kitų žagrių — tokiais pat skersiniais, įleistais 
į ienas, trečių — dviem lentelėm, per kurias perkištas 
ragočiaus galas (2 pav.). Paprastai dešinioji tokių žag
rių iena būna lenkta į šoną.

Porinės ir vienkinkės žagrės buvo laikomos gerais 
arimo padargais, tinkančiais akmenuotoms, smėlėtoms 
ir molėtoms dirvoms. Jos pajėgė ne tik išpurenti dirvą, 
bet ir versti vagą.

Užžėlusioms dirvoms arba dirvonams suraižyti mer- 
kiniškiai naudojo vienanoragį arklą su apvalia nu
plauto kūgio formos verstuve, iš viršaus apgaubiančia 
išaros galą (5 pav.).

Arimo padargus valstiečiai dirbosi patys, o geleži
nes jų dalis — kalviai. Nauja žagrė buvo išbandoma, 
dažniausiai pasikvietus įgudusius artojus.

Geležinis plūgas Merkinės apylinkių dvaruose ėmė 
plisti XIX a. antroje pusėje. Tačiau į valstiečių buitį, 
ypač neturtingųjų ir vidutiniųjų, jis įėjo tik praėjusio 
šimtmečio pabaigoje ir XX a. pirmaisiais dešimtmečiais.

Pirmieji plūgai buvo fabrikiniai. Vėliau jų pavyzdžiu 
pradėjo gaminti vietos kalviai. Kai kurie valstiečiai 
į naujai pasirodžiusius plūgus žiūrėjo skeptiškai: jie plė
šią ir blogai suverčią žemę.

Plūgai pagal savo konstrukciją buvo vienverstuviai, 
tikę daugiau smėlėtai dirvai, ir dviverstuviai — tikę kie
tai, t. y. molėtai dirvai. Plūgai buvo paprasti ir su re-
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Arimo įrankiai: 1, 2 — piešta iš 1935 m. nuotraukos, 3 — 
piešta iš nuotraukos, esančios V. Krėvės muziejuje Su- 
bartonių k., 4 — piešta iš 1935 m. nuotraukos, 5 — Merki
nės vid. mokyklos muziejaus eksponatas. Piešė A. Goštau
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guliatoriais, kuriais nustatomas vagos gilumas. Vagos 
platumas buvo reguliuojamas rėžtuvu. Ariant kietas dir
vas, prie plūgo grąžulo buvo pritaisomas peilis.

Senovėje buvo ariama pavasarį, nutirpus sniegui, ta
čiau turime žinių, kad kai kada rugienos ir vasarojie
nos buvo ariamos ir rudenį. Paprastai į vienąkart rudenį 
ar pavasarį suartas rugienas sėdavo vasarojų. XX a. 
pirmaisiais dešimtmečiais kai kas rugienas ardavo du
kart: pirmąkart tuojau nuėmus rugių derlių, antrąkart — 
spalio mėnesį.

Pūdymą pradėdavo arti apie birželio vidurį, išve
žus mėšlą, o kartodavo rugpjūčio antroje pusėje prieš 
sėją. Kartais pūdymą dar trejodavo.

Arti išeidavo anksti rytą, arimo įrankius nuvežda
vo vežimu.

Kitas tradicinis merkiniškių žemės įdirbimo įrankis 
buvo medinės pintos akėčios, lanko formos. Jas dirbo 
iš lazdyno, beržo ar plonų eglės šakų. Pirmiausia pada
ro du lankus ir tris — rečiau keturias — poras skersi
nių, tris išilginių lazdų suriša virvėmis, susuktomis iš 
karklo, eglės ar pušies šaknų. Rišant akėčias, skersinių 
ir išilginių lazdų susikirtimo tarpuose sukala ąžuoli
nius akėčvirbalius.

Vėlesnės akėčios buvo medinės su mediniais arba 
geležiniais akėčvirbaliais. Jos buvo vartų arba langų 
formos.

Dirvai sulyginti turėjo volą. Volas buvo pritaisytas 
ant ašių, įleistų į storokus lankus volo galuose. Abiejų 
lankų galai sujungti dviem kartimis, virš jų prikaltos 
ienos arkliui įkinkyti.

Paprastai žemę tręšdavo mėšlu su šiaudų, samanų 
ar eglių šakelių pakratų. Mėšlavežis buvo du kartus per 
metus: pavasarį, kai veždavo vasarojui, ypač bulvėms, 
ir vasarą — pūdymui. Mėšlą seniau mėžė medinėmis šą
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kėmis su geležiniais noragėliais, vėliau — geležinėmis. 
Mėšlui išversti buvo naudojami krūgai, t. y. šakės už
lenktais galais: jas nukaldavo kalviai. Mėšlą išversdavo 
krūvelėmis ir iškratydavo.

Akmenis nuo dirvų valstiečiai nurinkdavo, išvežda
vo medinėmis velkėmis ir sukraudavo ant ežių į krūs
nis. Didesnius akmenis įversdavo į šalimais iškastas 
gilias duobes.

Nuo seno buvo sėjama arba iš prijuostės, arba iš 
sėtuvės. Pastarosios buvo nupinamos iš šiaudų ir laz
dyno plėšų, pailgos ar apvalios. Viršutinėje dalyje pa
daromos ąselės, prie jų pritaisomas odinis diržas ar 
juosta pasikabinti ant kaklo.

Visus javus sėjant, buvo biržijama — užkaišoma 
šiaudais.

Bulves beveik iki XX a. pradžios sodino lysvėmis 
po 6—8 vagas; kasė dvišakėmis medinėmis su geleži
niais noragėliais šakutėmis.

Vacys Derliaus nuėmimas,
MILIUS kūlimas ir malimas

Šio straipsnio tikslas — remiantis Vilniaus kraštoty
rininkų ekspedicijoje autoriaus surinkta medžiaga, ap
žvelgti Merkinės apylinkių valstiečių tradicinius der
liaus nuėmimo, kūlimo įrankius bei padargus, darbus, 
darbymečių valgius, taip pat malimo įrengimus. Infor
matoriai buvo senieji merkiniškiai, gimę praėjusio am
žiaus paskutiniaisiais dviem dešimtmečiais, todėl jų pa
teiktoji medžiaga apima XIX a. galą ir šio amžiaus 
pradžią. Buvo klausinėjama ir apie naujesnių, fabri
kinių įrankių plitimą. Įrankiai apžvelgiami pagal darbų 
seką; ypač kreipiamas dėmesys į įrankių tipus.
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Merkinės apylinkių kaimai gyvenamąją aplinką pa
gal žemės gerumą skirstė į šilus ir grumtus. Šilai — 
miškuose, dažniausiai prie upių esą kaimai, su smėlėtu 
dirvožemiu, grumtai — arčiau Merkinės esą kaimai, tu
rėję kiek geresnį dirvožemį. Gudakiemiškius šilų gyven
tojai net geragrumčiais vadindavo. Jei iš čia jaunikiai 
seniau nuvažiuodavę piršliais į šilus, tai merginos no
riai už jų tekėdavusios.

Žemės rūšis, aišku, lėmė ir žemdirbystės lygį, ilges
nį senųjų padargų išlikimą, lėtesnį fabrikinių dirbinių 
įvedimą.

Iki pirmojo pasaulinio karo Merkinės apylinkėse ir 
rugiai, ir vasarojus buvo pjaunamas piautuvais. Jie bu
vo su smulkiais danteliais. Atšipusius sykį per metus 
nešdavo kalviui dantyti. Piautuvais piovė tiek vyrai, tiek 
moterys. Tačiau senieji valstiečiai teigia, kad senovėje 
piautuvais daugiausia moterys pjaudavusios. Jei vyrai 
turėdavę laiko, nueidavę statyti gubų, jei ne — pačios 
moterys sustatydavusios. Piauti būdavo pradedama 
anksti, saulei tekant, kol rasa. Arčiau Merkinės esan
čiuose kaimuose buvo ir stambesnių ūkių, jie samdyda
vosi plovėjų iš šilų kaimų. Uždarbiauti eidavę ir vyrai, 
ir moterys. XX a. pradžioje už rugių piovimo dieną buvo 
mokama 0,5 rublio.

Moterys, eidamos rugių piauti, pasiimdavo kūdikius. 
Laukuose iš trijų kartelių sustatydavo žėglį, po juo vir
vutėmis (raištukėmis) parišdavo iš lazdyno ar ėglio 
ovaliai išlenktą lopšį, apsiūtą naminės drobės gabalu. 
„Vėjas pasupa tą vaiką“, pamena senosios merkiniškės. 
Tiek savo ūkeliuose, tiek padieniais dirbant, buvo plau
nama iki saulės nusileidimo.

Prieš išeinant į darbą, būdavo užvalgoma kruopų 
ar barščių sriubos su duona — tai priešpusryčiai (abie- 
dä). Kitų valgymo kartų pavadinimai: pusryčiai, pie
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tai, vakarienė. Pusryčiams buvo valgoma duonos, la
šinių, sviesto, nuo priešpusryčių likusios sriubos. Jei 
arti — pietauti pareidavo į namus, jei 3—5 km — pie
taudavo lauke. Pietums valgydavo skilandžio (kindziu- 
ko), sūrio, rūgštaus pieno, kai kas dar prikąsdavo svo
gūnų ar ridikų. Savo rugius piaudami, po pietų numig
davo, pas kitus — vienur numigdavo, kitur šeimininkė 
pavalgiusi tuoj atsikeldavo ir eidavo piauti, tada ir 
samdytosioms plovėjoms reikėdavo stoti darban. Vaka
rienei išsivirdavo šviežių bulvių. Jas valgydavo su gira*,  
kur įpiaustydavo svogūnų galvelių, įberdavo druskos.

1 Girai rankinėmis girnomis buvo sumalamas rugių ir miežių 
mišinys, iškepama banda ir, apipylus vandeniu, per kelias dienas 
{rauginama. Giros atsigerdavo vietoj vandens, ja parūgštindavo 
batvinių, kopūstų sriubą.

2 Pagal Istorijos instituto Etnografijos sektoriuje saugomus 
A. Domerecko piešinius iliustracijas šiam straipsniui perpiešė R. But- 
vilienč.

Iki pirmojo pasaulinio karo dalgiu (dalge) buvo 
piaunama tik šienas ir dobilai, vėliau imta piauti ir 
rugiai bei vasarojus (1 pav., /)1 2. Dalgiakotis buvo da
romas eglinis, apskrito skersmens. Dalgio uodegėlė prie 
dalgiakočio pritvirtinama geležiniu žiedu (grandele) ir 
mediniu klyneliu. Dešine ranka paimama už rankenos 
(rukavėčio), kaire — už dalgiakočio. Rankena dirbama 
tokiu būdu: ąžuolo, eglės, karklo ar ievos pagaliuke 
padaroma išpiova, aplenkiama apie kitą pagaliuką, su
veržiama, surišama per netoli galų esančius griovelius 
ir laikoma, kol išdžius (2 pav., 1). Sis dalgių tipas 
merkiniškių tebenaudojamas ir dabar.

Uždarbiaujantis piovėjas gaudavo per dieną pusant
ro pūdo tokio javo, kokį plaudavo. O jei eidavo su 
savo rinkėja (ėmėją), per abu gaudavo centnerį javų.

Rugius pjaunant, vieni ant dalgio uždėdavo lankelį, 
kiti — grėblelį su 3—4 dantimis. Lankelį dėdavo ir va
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sarojų plaunant, kartais prie jo dar pririšdavo drobės 
gabalą. Lankelis nupiautus rugius suguldo, grėblelis 
stačius prie neplautų rugių pribraukia.

Dalgį pustydavo pirktine pustykle, tačiau pasitaiky
davo ir namų darbo — medinių ar akmeninių. Medinėje 
išpiaustinėdavo rantelius, prieš pustant patrindavo į že
mę, kad būtų aštresnė. Iš minkšto akmens pustykles 
iškaldavo metaliniu kaltu ir nuzulindavo į kitą akmenį. 
Piovėjas pustyklę užsikišdavo už raštuotos juostos, diržo 
ar į kelnių kišenę įsidėdavo. Nešiodavosi ją ir medžia
giniame krepšiuke (maišiuke), kurį pasikabindavo prie 
juostos ar diržo.

Bobelės dalgiui plakti buvo dvejopos — plačiosios 
(prastos) ir siaurosios (prūskinės). Bobelės uodegaitę 
įkaldavo į trinką, o į laukus nešantis — į trumpą kuolelį. 
Plakant atsisėsdavo ant žemės, akmens ar mažesnės 
trinkos. Po pirmojo pasaulinio karo tas dvi trinkas imta 
sujungti lentele, ir ant jos sėdama. Plakant dalgis iš 
dalgiakočio ištveriamas. Ant plačiosios bobelės dalgis 
dedamas virkščia aukštyn ir plakama plaktuko (kukelio) 
siauruoju galu, ant siaurosios — virkščia į apačią, o 
plakama plaktuko plačiuoju galu.

Minėtieji įrankiai (piautuvai, dalgių grandelės, bo
belės, plaktukai) buvo ir vietos kalvių kalti, ir fabriki
niai.

Grėblius darydavosi patys valstiečiai. Grėblio da
lys — grėblakotis (grėblykštis), galvelė, dantys — ber
žinės (1 pav., 2). Kai kas dantis darydavo ąžuolinius, 
tačiau čia ąžuolų ne visur pasitaiko. Grėbliakočiai per
skeltu kotu; juos darant, į perskėlimą įspraudžiamas pa
galiukas, kad susistovėtų. Pasitaikydavo ir neskeltų 
grėbliakočių, prie galvos pritvirtintų lankučiu.

Pradėjus rugius kirsti dalgiais, rugienas imta grėbs
tyti didžiaisiais rankiniais grėbliais. Jų 1,5—2 m ilgio
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1 pav. / — dalgis (1952 m.), Cesukų k., 2 — grėblys, Cesukų k.t 
3 —spragilas, Cesukų k., 4 — šakės (1957 m.), Maksimonių k.

2 pav, / — formuojama dalgio rankena (1963 m.), Cesukų k., 2 — 
vėtyklė (1957 m.), Maksimonių k.



galva įtaisyta į skeltą ar dvišaką kotą, turi 20—30 me
dinių ar geležinių dantų. Geležiniai dantys daromi iš 
didelių vinių.

Rugių guba merkiniškiuose vadinama mendeliu, arba 
sėdeliu. Į ją dėdavo po 10 pėdų. Guba statoma tokiu 
būdu: pirma pastatomas vienas pėdas, jis iš dviejų ar 
keturių pusių suremiamas ir apdedamas dar keliais pė
dais. Dešimtasis pėdas — kepurė — uždedamas ant gu
bos ražais (kambliais) į viršų, pirma varpas į visus šo
nus nulenkus. Jei rėžis (šniūras) siauras, gubos buvo 
statomos viena eile, jei platus — dviem, kad į vidurį 
būtų galima įvažiuoti ir patogiau būtų krauti vežimą. 
Rugių derlius buvo skaičiuojamas kapomis: 6 gubos 
sudarė 1 kapą.

Senieji merkiniškiai pamena tokį rugiapiūtės papro
tį. Seimininkė tris pirmąsias supjautų rugių saujas su
rišdavo į pėdelį — tai gaspadorius. Vakare jį parnešdavo 
į namus ir pastatydavo pirkios gerajame gale (pakučio- 
je), kur susiduria du suolai, einą pagal išilginę ir ga
linę sieną. Parvežus kluonan pirmąjį rugių vežimą, tą 
pėdelį pirmutinį padėdavo šalinėn. Čia apatinis paklo- 
jimas būdavo statomas varpomis aukštyn, kiti — pir
mosios eilės pėdai kambliais nukreipiami į sieną, ant
ros eilės glaudžiam! prie pirmosios ir 1.1.

Miežius piautuvais piaudavo tik rytmečiais ir vaka
rais (dieną piaunant, galėjo nulakstyti varpos), sudė
davo į saujas ar glėbius, po pusryčių rankomis apvar- 
tydavo; vakare vieni rišdavo į pėdus, kiti tuoj veždavo 
namo.

Avižas vyrai piaudavo, moterys „iš po dalgės imda
vo“ ir tuoj į pėdus rišdavo.

Vasarojaus pėdai į gubeles (mendelaičius) būdavo 
sustatomi trim būdais: 1) suremiama dvi eilės, o trečioji 
guldoma viršun, 2) vienas pėdas pastatomas stačias, o 
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keturi prie jo priremiami, 3) keturi pėdai surišami, o 
penktasis uždedamas kaip kepurė.

Sienas pievoje buvo kraunamas į pailgas ar apvalias 
kupetas. Jas dėdavo plakais (plostais): rankomis ir 
grėbliu paimtus glėbius kraudavo vieną ant kito. Į ku
petą buvo dedama po 15 glėbių.

Ir šieną, ir javus vežant, vežimą priverždavo kar
timi (šatra). Jos storajame gale yra trys rinčiaį. Veži
mo pirmagalyje būna pririšta virvė, pasturgalyje — ly
nas. Ir virvė, ir lynas kanapiniai.

Javų bloškimas merkiniškiuose nežinomas. Greito
mis duonai ar sėklai būdavo prasikuliama spragilais: 
du šonus apkuldavo, o vėliau iškuldavo švariai.

Spragilais buvo kuliama prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą ir keletą metų po jo. Kai kuriuose kaimuose, ypač 
kur miškų masyvuose, kūlimas spragilais išliko iki ko
lektyvizacijos. Pagrindinės spragilo dalys: beržo spra- 
gillnė ir ąžuolo buožė (1 pav., 3). Spragilinės ir buo
žės galai turėjo po du rantelius, buvo aplenkti odinėmis 
apsiuvomis ir aprišti virvutėmis. Būna spragilinių su 
ąžuolo apsiuva. Abi apsiuvos sujungtos karvės odos 
kaklaraiša.

Javus džiovindavo lauke, kuldavo kluono grendyme, 
kuris buvo plūktas moliu. Plūkiamą molį išminkydavo, 
užpylę vandens. Minkydavo varinėjamas arklys, o iš
plūkiama būdavo kukiu. Tai apvali trinkelė su šone iš
gręžta skyle ir kotu.

Kulti pradėdavo gaidžiams užgiedojus, t. y. po pu
siaunakčio, ir kuldavo iki pusryčių, o paskui važiuodavo 
miškan malkų. Kūlimas — vyrų darbas, moterys tuo me
tu verpdavo. Dažniausiai kuldavo du trys žmonės. Vie
nas žmogus per dieną iškuldavo pustrečios kapos pėdų. 
Klojimą suguldydavo ant grendymo dviem eilėmis — 
varpomis į vidų. Klojimo dydis priklausė nuo grendymo 
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ploto: 8 m pločio grendyme paklodavo pusę kapos ru
gių. Reikėdavo apkulti keturis pėdų šonus. Pirmus du 
sykius pėdai kuliami kartu su ryšiu, kitus du — ryšius 
išleidus. Pirmą sykį apkūlus, pėdai rankomis apverčiami 
ant kito šono. Tuščios varpos pasikelia, iš to sužino
ma, kad jau išsikūlė. Iškulti šiaudai perkratomi medi
nėmis dviražėmis 152—178 cm ilgio šakėmis (1 pav., 4).

Po pirmojo pasaulinio karo kai kurie valstiečiai buvo 
įsigiję rankomis sukamas kuliamąsias mašinaites. Tuo 
pačiu metu pasirodė ir nedidelės, maždaug 1,5 m aukš
čio, maniežu sukamos kuliamosios (maniežą sukdavo 
pora arklių). Daugelis valstiečių maniežus panaudoda
vo ir akselinei sukti.

Spragilais iškulti javai buvo vėtomi vėtykle, pada
ryta iš alksnio, gluosnio, beržo ar drebulės (2 pav., 2). 
Vėtydavo pats šeimininkas, atsisėdęs ant trinkos. Pas
kui moterys persijodavo grūdus per sietą. Sieto šonai 
(graižąs) ir dugnas buvo iš liepos karnų. Už sietus mo
kėdavo grūdais — kiek tilpdavo į sietą, arba pinigais. 
Pasirodžius kuliamosioms mašinoms, stambesnieji ūkiai 
grūdams valyti įsigijo arpas.

Jau buvo minėta, kad mažažemiai valstiečiai grūdų 
užsidirbdavo eidami padieniais. Puvočių k. valstietis Al
fonsas Barysas, g. 1896 m., pateikė įdomių duomenų, 
kaip bežemiai (kampinykai) ir mažažemiai XX a. pir
maisiais dešimtmečiais įsigydavo kasdieninės duonos. 
Bežemiai iš daugiau žemės turėjusių ar nepajėgusių 
jos apdirbti valstiečių nuomodavo sklypą javams, bul
vėms ir linams pasisėti. Išsinuomodavo dvejiems me
tams. Pirmaisiais metais nuomininkas visą sklypą pa- 
tręšdavo savo karvės ir kiaulės mėšlu. Pusę to sklypo 
užsodindavo savo bulvėmis ir jas nusikasdavo, o kitą 
pusę žemės savininkas užsisėdavo savo javais ir bul
vėmis. Kitais metais nuomininkas savo naudotos pusės 
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viduryje (čia geresnė žemė) pasisėdavo linų, o galuo
se— vasarinių rugių. Tos pusės visas derlius priklausė 
jam. Abi sklypo puses savo arkliu ir įrankiais apdirb
davo savininkas (nuomininkas jų neturėjo).

Mažažemiai sklypą taip pat nuomodavosi dvejiems 
metams. Tuo atveju nuomininkas savo arkliu, įrankiais 
ir sėkla apsėdavo sklypą lubinais ir iki Žolinės (rug
pjūčio 15 d.) juos apardavo, o rugpiūčio antrojoje pu
sėje užsėdavo rugiais. Jei geresnė žemė, nuomininkas 
gaudavo pusę gubų, jei blogesnė—du trečdalius. Dali
jamasi būdavo tokiu būdu: gubas sustatydavo į dvi ei
les, ir vieną eilę pasiimdavo nuomininkas, kitą — nuo
motojas. Jei rėžiai siauri, gubas statydavo į vieną eilę 
ir pasidalydavo perpus, kad abiem tektų įvairaus geru
mo javų. Būdavo išnuomojamos prastalaukės, kad būtų 
patręšiamos. Jei nuomininkas prastalaukėje trečiaisiais 
metais dar norėjo sėti grikių (niekas kitkas čia nebe
augdavo), tai trečdalį jų krūvelių pasiimdavo savinin
kas. Grikiai buvo statomi taip: du pėdai suremiami, tre
čias paguldomas viršun. Krūvos eilėje (rikėje) buvo 
glaudžiamos viena prie kitos.

2 — girnos, Cesukų k.

Merkiniškių sodybose retkarčiais dar galima rasti 
piestų, naudotų grucei daryti (aišku, šiuo metu jos ne
benaudojamos). Jų aukštis 62—94 cm, skersmuo 23— 
37 cm (3 pav., 1).
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Daug dažniau merkiniškiuose pasitaiko rankinių 
girnų (3 pav., 2). Jomis duonai buvo malama dar kurį 
laiką po antrojo pasaulinio karo, o kiaulėms miltų ir 
dabar prasimalama. Iki pirmojo pasaulinio karo gir
nas kaldavo po kaimus vaikštinėję rusai girnakaliai. 
Buržuazinės Lietuvos laikais ir pokario metais nukal
davo vienas meistras Alytuje. Atlyginimą jis imdavo 
grūdais: pokario metais už girnakmenių porą jam buvo 
mokama 100 kg rugių.

Rankinės girnos buvo laikomos pirkios kamarėlėje 
ar priemenėje. Prieš malant, grūdai būdavo džiovinami 
didelėse skardose (jas darydavo Merkinės skardadir- 
biai). Grūdus krosnyje džiovindavo 3—4 vai. Girnomis 
dažniausiai maldavo rytais ir vakarais. Tai buvo tiek 
vyrų, tiek moterų darbas. Maldavo ir vaikai; jei jie ne
pasiekdavo milinio, prisistatydavo suoliuką.

Merkinės apylinkėje matytos girnos yra įtaisytos į 
lentinę skrynią. Viršutinio akmens viršutinis kraštas 
buvo aplenkiamas lazdyno (vėliau geležiniu) lanku. Sis 
akmuo laikosi ant geležinės verpstės, kurios viršuje guli 
juostelė, taip pat geležinė. Po skrynia verpstė remiasi 
į medinę juostą. Nuo juostos galo į skrynią eina virvė, 
ji užsibaigia nedideliu mediniu pagaliuku — velke. Ją 
sukant į vieną ar kitą pusę, reguliuojamas viršutinio 
akmens pakėlimas ir tuo pačiu malimo smulkumas. 
Milinys girnoms sukti viršuje įkištas į kartelę (juostą), 
kuri laikosi ant vieno ar dviejų stulpelių, pritvirtintų 
skrynios šone ar kampuose.

Apie 1930 m. kai kuriuose ūkiuose pasirodė manie
žu sukamos girnos.

Naudojosi valstiečiai ir vandens malūnais. Malūnan 
veždavę tik per skubiuosius vasaros darbus, kai ranki
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nėmis girnomis prasimalti nebuvę laiko. Nuo seno prie 
Straujos upelio (dešiniojo Nemuno intako), pora kilo
metrų nuo Merkinės, buvo malūnas. Pastaruoju metu 
jis buvo sukamas turbina. Malūne buvo atskiros gir
nos duoniniams ir pašariniams grūdams malti, dideli 
ir maži valcai, mašina kruopoms daryti. Buržuazinės 
Lietuvos laikais Merkinėje veikė du vandens ir trys garo 
malūnai. Aplinkiniuose kaimuose irgi pasitaikydavo van
dens malūnų.

XIX a. miltai buvo laikomi 1—1,5 m aukščio bosuo
se. Juos patys valstiečiai pasidarydavo iš drevėtos pu
šies: vidų kaltais iškaldavo, dviranke lankena išdailin
davo. Dugnui lenta buvo ištašoma iš vieno storos pušies 
gabalo. Dar aplenkdavo lazdyno lanku, jį prikaldavo 
geležinėmis vinimis. Miltus, kruopas, taip pat ir grūdus 
dar laikydavo pūstašonėse karbijose, pintose iš lazdyno 
plėšų ir šiaudų grįžčių.

Iš šios žemdirbystės įrankių ir darbų apžvalgos ga
lime padaryti tokias išvadas.

1. Palyginus su kitomis etnografinėmis sritimis, 
Merkinės apylinkių, kaip ir visos pietryčių Lietuvos, 
valstiečių ūkiuose iki kolektyvizacijos išliko nemaža 
tradicinių žemdirbystės įrankių. Tatai priklausė nuo 
prasto dirvožemio, ypač šilų kaimuose, ir ūkių smul
kumo.

2. Stambesnieji fabrikiniai padargai (kuliamosios 
mašinos, arpos) ėmė plisti po pirmojo pasaulinio karo 
didesniuose ūkiuose.

3. Tradiciniai merkiniškių derliaus nuėmimo ir kūli
mo įrankiai pagal tipą priskirtini rytų Lietuvos etnogra
finei sričiai,
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Jonas
BUZAS

Merkiniškių 
verslai

Gamta Merkinės apylinkių gyventojus ne tik džiugi
no grožiu, bet ir teikė įvairaus darbo, maitino. Žiemą 
merkiniškiai kirto miškus, tašė sienojus, gamino pabė
gius, pavasarį žvejojo, vasarą plukdė sielius, traukė 
Nemunu baržas, darė namų apyvokos daiktus, laisva
laikiu uogavo, medžiojo, o džiovintus grybus parduo
davo net tolimų Rusijos gubernijų pirkliams1.

1 Живописная Россия, т. III, Москва, 1882, p. 217.
2 B. H. Хольшевников, Неман, Кострома, 1902, р. 22 

(toliau — В. X.).
3 Ten pat, р. 16.
4 Ten pat, р. 14.

Apylinkių gamtos turtais ypač susidomėta įsigalėjus 
Lietuvoje kapitalistinei santvarkai. Svarbiausiu objek
tu tapo miškas, juo labiau kad čia buvo geras vandens 
kelias — Nemunas ir jo intakai. įvairių kraštų pirklius 
viliojo ir kitos mūsų krašto gėrybės — grūdai, linai, ka
napės. Visa buvo suvežama prie Nemuno ir iš čia pluk
doma. XIX a. gale inžinierius V. Cholševnikovas, tyręs 
Nemuno hidrologines savybes ir vandens kelią, nurodo, 
kaip augo prekių ir sielių plukdymas Nemunu2.

Meta? Sielių 
skaičius

Laivų 
skaičius

Pervežtų pre
kių vertė 
rubliais

1840 1 500 600 2 000 000
1870 2 075 2477 2 738 000
1900 15 300 3793 10 047 610

Merkinė minima kaip centras, iš kur plukdomi sie
liai, kur pakraunamos ir iškraunamos prekės3, net sta
tomi laivai4.
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Ponų Lenkijai užgrobus Vilniaus kraštą ir Vakarų 
Baltarusiją, Nemuno, kaip vandens kelio, reikšmė su
mažėjo. Tačiau Lietuvoje miško eksploatacija ir plukdy
mas vyko gana intensyviai.

Sielių plukdymas. Kaip sunkiausią gyvenimo naštą se
nieji prisimena laivų (botų) vilkimą Nemunu aukštyn. 
Jeigu daugelis pamena ką matę arba ką jų tėvai pasa
koję, tai A. Kvaraciejus (97 m. senelis, miręs 1968 m.) 
pats daug metų tempė baržas. „Tai buvo Nemuno bur
liokai, kuriuos vadino pinčiais.“ Vilkikų skaičius pri
klausė nuo laivo dydžio — nuo 2 iki 18 žmonių. Sraunio
se vietose traukėjų skaičius būdavo padvigubinamas5. 
Vytinėms (didelėms valtims) su prekėmis traukti srau
niu vidurupiu tarp Kauno ir Gardino prireikdavo 100, 
net 150 žmonių. Jie eidavo sutartinai vienas paskui kitą, 
per krūtinę užsidėję plačius diržus. Pirmasis vilkikas 
virtinėje buvo vadinamas karolių, antrasis —maršalka, 
trečiasis — druska. Kai per sraunias rėvas vytinių ne
begalėdavo patraukti, įkaldavo stiprų baslį, maudavo 
ant jo veleną ir sukdavo, vyniodami storą lyną, vadina
mą barbora6. Persikelti per Nemuną ir intakus laivas 
turėdavo valtelę. Nemuno krantuose krūmai buvo iškirs
ti, o kai kur net padaryti specialūs perėjimai. Ir taip, 
pasiramsčiuodami lazdomis, tempdavo, o sunkesnėse 
vietose sutartinai šaukdavo „Arap!“ „Arap!“7. Vokieti
jos pirklių laivai kartais naudodavo bures8. Laivus tu
rėjo ir Merkinės pirkliai žydai. Jų laivai daugiausia 
kursuodavo tarp Merkinės ir Kauno, nors yra tekę juos 
vilkti net iki Gardino. Merkinėje laivus pakraudavo ja-

6 B. X., p. 16.
6 C. Kudaba, Nemuno pinčiai. — „Nemunas“, 1967, Nr. 7, 

p. 58 (toliau — C. K.).
7 C. K., p. 58.
8 B. X., p. 16.
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vais, ąžuoliniais šulais, statinėmis ir kt*  Kai oras geras, 
laivas Kauną pasiekdavo per 3 dienas, bet vidutiniškai 
plaukdavo savaitę. Iš Kauno į Merkinę nutempdavo per 
10 dienų. Grįždavo išvargę, iki kraujo nutrintais pe
čiais* 10.

’ В. X., p. 16.
10 C. K., p. 58.
11 В. X., p. 18.

Kelionės ir prekių pakrovimo metu vilkikus maitin
davo pirklys. Pagrindinis maistas buvo žirniai ir grucė, 
kur būdavo įdedama spirgų. Leidžiantis Nemunu žemyn, 
vienam žmogui per savaitę buvo skiriama 1 svaras 
(400 g) lašinių, velkant laivus aukštyn—1,5 svaro. 
Toks maistas būdavo duodamas 3 kartus per dieną. Už 
visą šį sunkų, kartais mėnesio ir daugiau darbą žmo
gus daugavo apie 4 caro rublius.

Ne mažiau vargingas darbas buvo miško kirtimas, 
sielių rišimas ir plukdymas. Carizmo metais ir buržua
zinėje Lietuvoje iki 1928 m. tuos darbus organizuodavo 
ir mišku prekiaudavo stambūs pirkliai: iš Kauno 
Burnšteinas, Soganas, Alytaus — Maršalka, Kaplanas, 
Merkinės — Monosauskas ir kt. Pirkliai pirkdavo stačią 
mišką. Jų atsiųsti gamybos meistrai (šeporiai) organi
zuodavo miško kirtimą ir vežimą į plukdymo punktus, 
kartais rąstų bei pabėgių tašymą vietoje. Mišką kirs
davo ir veždavo daugiausia žiemą11. Šeporiai apskai
čiuodavo darbą ir mokėdavo atlyginimą. Mokama buvo 
už darbo dieną. Kai 1928 m. miško pardavimą, kirtimą 
ir plukdymą perėmė Miškų departamentas, darbus orga
nizuodavo girininkija. Kiek pasikeitė darbo organizaci
jos ir atlyginimo formos. Girininkija sudarydavo su 
darbininkais sutartis, mokėdavo už kubinį metrą. Pa
ruoštai medžiagai iš miško išvežti ir plukdyti girinin- 
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kija ruošdavo varžytynes — kas už pigesnę kainą atliks 
darbą.

Iš visų darbų sudėtingiausias buvo sielių pynimas 
ir plukdymas. Jau nuo seno žinomi keturi svarbesni sie
lių pynimo punktai: ties Dubaklonio k., ties Merkine, 
Jonionių k. ir Netiesų k. Pastarajame punkte dirbo dau
giausia Maksimonių vyrai.

Sielių darbininkus galima suskirstyti į tris grupes: 
plukdytojai, sielių pynėjai ir ritikai (kurie pririta pynė
jams medžius nuo kranto). Pirmųjų dviejų grupių dar
bininkai buvo laikomi kvalifikuotais ir geriau apmoka
mi, nes pynimo ir plukdymo techniką reikia išmanyti. 
Tretieji buvo tik pagalbininkai. Iki 1928 m. darbas buvo 
diferencijuotas — pynėjai galėjo būti vieni, plukdyto
jai — kiti. Po 1928 m. norintieji plukdyti mišką, suda
rydami sutartį, turėjo užstatyti tam tikrą turtą arba 
pinigų (ne mažiau už sielio vertę), kaip garantiją. To
dėl ne kiekvienas galėjo būti sielininku. Užstatęs turtą 
savo vardu sudarydavo sutartį ir tapdavo tarsi ran
govu, pats samdydavo darbininkus arba už juos ga
rantuodavo.

Sieliams rišti ir plukdyti susidarydavo 8—10—15, 
kartais ir 20 žmonių — kiek būdavo darbo. Medžius nuo 
kranto rišdavo jau kiti darbininkai. Paprastai tokioje 
bazėje dirbdavo iki 20, net 40 žmonių. Ten, kur sieliai 
rišami, upėje iš rąstų daroma užtvara (daržas), kuri 
šiek tiek sulaiko vandens srovę. Rąstai surenkami vie
nodo ilgio ir beveik vienodo storumo. Rišami laibgaliais 
į sielio priekį. Medžio šonas su kokiu defektu kišamas 
po vandeniu (buvo mokama už medienos rūšį). Buvo 
svarbu tiek techninė, tiek estetinė sielio pusė. Senieji 
sielininkai sakydavo: „Sielį pini ir dabini.“ Ant surištų 
ir sulygiuotų upėje rąstų abiejuose galuose dedamos 
8—15 cm storio kartys (posnykai), plonos būdavo su-
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1 pav. Sielių pynimo technika: 1, 2 —pynimo būdai, 3 — surištų 
sielių vaizdas iš galo

dedamos viršūnėmis po dvi kiekviename gale, ir prie jų 
poromis tvirtinami rąstai (1 pav.)12. Maždaug iki ket
virto dešimtmečio sielius dažniausiai rišdavo susuktais 
jaunais berželiais arba karklais, vėliau 3—5 mm storio 
viela. Kraštiniai rąstai, vadinami aplavina, paliekami 
1—1,5 m ilgesni, kad, plaukiant pro kliūtis ar tiltus, 
sielis neužkliūtų. Šitaip surištų rąstų vienetas vadina
mas lova. Tos lovos plotis Nemune, kol nebuvo tiltų, bū
davo iki 10 m, vėliau, pastačius tiltus ties Merkine, 
Alytumi, Kaunu, ne daugiau kaip 8—9 m. Sielyje pa
prastai būdavo 8—12 lovų. Lovos viena prie kitos ri
šamos iš berželių ar karklų padaryta virve, o vėliau 

12 Brėžinius ir piešinius darė dail. S. Ikamas ir R. Vaitkus.
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viela. Sielio ilgis apie 110—120 m. Sielis vidutiniškai 
turi 150 m3, didelis arba storų medžių — iki 250 m3.

13 В. X., p. 18.
14 В. X., p. 20.
15 В. X., p. 18.
16 C. K., p. 58.

Mažesnėse upėse — Merkyje, Ančioje, Ūloje — sielio 
plotis tebūdavo 2—3 m, o malkas, pabėgius ir nedide
lius medžius kartais plukdydavo nerištus ir tik upės 
žiotyse gaudydavo ir rišdavo13. Kartais sielis būdavo 
perpinamas keletą kartų. Iš Nemuno aukštupio atpluk
dyti sieliai buvo perpinami tarp Sčaros žiočių ir Gar
dino, o dar į didesnius pindavo arba suporuodavo tarp 
Kauno ir Vilkijos. Sielio plotis būdavo 18—20 m14.

2 pav. Sieliai ties Merkine: 1 — lova, 2 — aplavina, 3 — barbora, 
4 — švarcūga

Ant sielių paprastai dar kraudavo nesurištų rąstų, 
nuskustų, kad neėstų kirvarpos. Gana dažnai ant sielių 
veždavo medžio (daugiausia ąžuolo) pusfabrikačių15. 
Kartais savuosius pavėžėdavo turgun j Alytų16 ar kitur.
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Plukdomos buvo ir krobkos (karobkos) — daugia
sluoksniai sauso medžio sieliai. Ant jų kraudavo dar 
lentų, linų stirtų, viską apdengdavo stogu. Tokios namų 
dydžio krobkos sverdavo arti 100 tonų. Plaukdavo su
kabintos tartum kaimeliai17.

17 C. K., p. 58.
18 В. X., p. 19.

Malkų sielio pynimo technika panaši. Malkos riša
mos tik 2 m ilgio ir kraunamos į aukštį. Pavasarį, „kai 
geras vanduo“, lovos, kitaip dar vadinamos pantu, aukš
tis buvo 0,70—0,80 m, vasarą, kai upė seklesnė, — 0,40— 
0,50 m. Malkų sielio ilgis ir plotis toks pat, kaip ir 
rąstų.

Sieliui plukdyti dar yra ir techninių įrengimų: 
gumbrys — vairui įdėti, du vairai — vienas priekyje, ki
tas užpakalyje; prie jų stovi po vyrą (3 pav.). Pluk
dant didelius sielius (troptus), vairų ir priekyje, ir už
pakalyje būdavo po du18, bet dažniausiai ir ant didelio 

3 pav. Sielis: 1 — gumbrys, 
2 — vairas

4 pav. Sielio stabdis

sielio tebūdavo du vairai, tik tuomet plaukdavo trys 
vyrai. Ant pirmos ir paskutinės lovos įrengiami stab
džiai. Tai smailiai nutašyti apie 2 m ilgio, 20 cm storio 
basliai. Kai sielis didelis, gale įrengiami du stabdžiai 
(4 pav.).
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Sieliui sustabdyti ir pririšti prie kranto yra toks įren
gimas iš dviejų dalių: barboros — virvės ar lyno — 6— 
10 m ilgio, susuktos iš karklų ar berželių, o vėliau vie
los, ir artuolio— 1,5—-2 m ilgio, 5—8 cm storio kuolo. 
Sieliui priartėjus prie kranto, gale stovintis sielininkas 
nušokęs smailiuoju kuolo galu įremia į žemę, ir sielis 
visiškai sustoja; tada kuolas įkalamas. Užpakalinėje 
sielio dalyje iš šiaudų kūlio įrengiama dvišlaitė būdelė 
ir ugniakuras. Ugniakurui ant sielio papilamas storas 
sluoksnis žemių; puodui arba kibirui pakabinti padaro
ma trikojis ar kartelė. Šitaip paruoštas sielis gali leis
tis į kelionę. Sielininkas būdavo apsivilkęs pilka gun- 
čia, vasarą — baltais drobiniais rūbais19.

19 C. K., p. 59.
20 S. Kolupaila, Nemunas, Kaunas, 1940, p. 26.
21 В. X., p. 20.
22 В. X., p. 23.

Prie pirmutinio vairo stovėdavo gerai prityręs sie
lininkas — gaspadorius. Jis turėjo gerai pažinti upės 
vagą, žinoti sustojimo vietas, seklumas, rėvas bei kitas 
kliūtis. Jis buvo atsakingas ir už sielį. Užpakalinis vai
rininkas buvo tik pagalbininkas.

Sielius plukdydavo grupėmis — po 6—8, kartais 
net 10. Vienam užplaukus ant seklumos arba šiaip kam 
nutikus, kiti pagelbėdavo. XIX a. antroje pusėje ir iki 
I pasaulinio karo sielių vilkstinė turėjo vyresnįjį, va
dinamą retmanu20. Vyresnysis turėjo valtį ir, kai reikia, 
išplaukdavo į vilkstinės priekį pažiūrėti kliūties21 ir pra
leisdavo pro ją sielius.

Visais laikais merkiniškiai sielius daugiausia pluk
dydavo nuo savo bazių, rečiau nuo Ančios ar iš kitur; 
plukdydavo dažniausiai iki Kauno, rečiau iki Vilkijos 
ar kitų punktų. Carizmo metais didesnė plukdomo miš
ko dalis, apie П0^22, buvo eksportuojama į užsienį ir 
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plukdoma Nemunu žemyn, net į Klaipėdą. Tada tarp 
Kauno ir Vilkijos sieliai būdavo perduodami kitiems.

Nuo Merkinės iki Kauno pavasarį sieliai nuplaukda
vo per 3—6 dienas, esant geram orui ir šviesioms nak
tims, plaukdavo be sustojimo ir Kaimų pasiekdavo 
truputį daugiau, negu per pusantros paros. Vienas iš di
džiausių sielininkų priešų yra vėjas — jis nubloškia sie
lį į krantą, užneša ant seklumų ar akmenų. Esant blo
gam ir vėjuotam orui, kelionė trukdavo 2—3 savaites, o 
kartais ir daugiau.

Sielininkai turėjo ir savo tradicines sustojimo vietas, 
būtent: Sudvajai, Kaniūkai netoli Alytaus, Vanagai prie 
Prienų, Darsūniškis, Kampiškės, Rumšiškės, Arlaviškės, 
Laumėnai, Petrašiūnai prie Kauno. Po 1928 m. Pet
rašiūnuose paprastai sustodavo visi sieliai. Čia sielius 
ir dokumentus patikrindavo upių žinybos bei miškų de
partamento tarnautojai ir duodavo nurodymus, kur pri
statyti, dažniausiai į lentpiūves.

Ne visada sielininkus lydėjo sėkmė. Kai blogas, vė
juotas oras arba užplaukia ant seklumos, sielis suyra, 
medžius reikia gaudyti, vilkti ir vėl iš naujo pinti. Kar
tą, užtrukus kelionėje, — pasakojo Julius Cilcius iš Su- 
bartonių k., — pasibaigęs maistas ir pinigai, tekę net 
elgetauti. Buržuaziniais metais apie avariją tuojau bū
davo telefonu pranešama pirkliui, vėliau — miškų žiny
bai, kad siųstų pagalbą.

Vienas sielininkas per sezoną nuo Merkinės į Kauną 
nuplukdydavo 8—10 sielių, o esant daug medžių ir pa
lankiam orui— 10—12 ir net 15. Jei darbo būdavo daug 
ir žmonių nemaža, tuomet vieni pindavo sielius, kiti 
plukdydavo; kai pirmieji grįždavo, plaukdavo antrieji. 
Plukdymo sezoną pradėdavo vos atšilus, dažniausiai 
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gegužės mėn., baigdavo spalio—lapkričio mėn., o kar
tais tik upei užšalus.

Dar sunkiau būdavo iš Varėnos girių plukdyti sie
lius Merkiu. Viena, Merkys siauras, vingiuotas, srau
nus, o antra, ir svarbiausia, — reikėjo nepažeisti sienos 
(Merkiu ėjo demarkacinė linija). Galima buvo plaukti 
tik savąja puse, tačiau nepažeidžiant sienos praplaukti 
buvo beveik neįmanoma, o pažeidus įvykdavo konfliktas. 
Taip nuo lenkų sargybinių kulkų ties Puvočių k. žuvo 
Martynas Malinavičius iš Perlojos k., Stepas Gražėnas 
iš Kaibūčių k. Būdavo ir kitokių konfliktų — sielius su
laikydavo, reikėdavo išpirkti, sielininkus net įkalindavo.

Sunkūs sielininkų keliai buvo iš Kauno į namus. 
Carizmo metais visuomet grįždavo pėsti. Ėjo pėsti ir 
pirmaisiais buržuazijos valdymo metais. Reikėjo par
sinešti ir plukdymo įrankius — kirvius, geležinius kar
čių galus, puodus, drabužius. Pagaliau kelionei reikėjo 
turėti ir maisto. Pareidavo per pustrečios paros. Vasa
rą iš Kauno paprastai išeidavo vakare ir eidavo nak
tį, dieną ilsėdavosi. Naktį, mat, vėsiau eiti, o dieną ga
lima pakrūmėje ar po medžiu kur pailsėti, nereikia pra
šyti nakvynės. Vėlesniais buržuazijos valdymo metais 
jau važinėdavo automobiliai, tačiau tat brangiai kai
navo. Kartais namo grįždavo sunkvežimiais, vežančiais 
prekes, — pigiau ir nereikėjo atskirai mokėti už bagažą.

Po II pasaulinio karo miško kirtimas ir plukdymas 
pasidarė kitoks. Kirtėjai aprūpinti mechaniniais pjūk
lais, arklius pakeitė miškavežės mašinos, didesnę me
dienos dalį veždavo sunkvežimiais. Tačiau neatsisakyta 
ir plukdymo. Dabar miške dažnai nugenėjamos tik ša
kos, o toliau mediena apdirbama plukdymo punkte. 
Čia ant estakados pjaustoma, su transporteriu rūšiuo
jama pagal rąstų ilgį ir medžiagos rūšį (tokia estakada 
yra įrengta Žiogelių k.) (5 pav.).
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5 pav. Sielių paruošimo plukdymui estakados planas

Sielių pynimo technika iš esmės nepasikeitė. Sie
liai daromi didesni, beveik 200 m ilgio, kiekviename 
sielyje būna iki 600—800 kubinių metrų23. Primityvius 
sielio stabdžius pakeitė inkarai, barbaras — plieniniai 
lynai, nebeliko šiaudinių būdelių ir ugniakurų. Maždaug 
nuo 1953 m. sielius plukdo ne vandens tėkmė, o tempia 
upių vilkikai. Sielį lydi 2—3 žmonės.

23 G. Metelskis, Nemunu. — „Pergalė“, 1953, Nr. 8, p. 40.

Iki 1928 m., kol miško darbai ir plukdymas buvo 
pirklių rankose, buvo mokama už darbo dieną —„nuo 
saulės iki saulės“. J. Cilcius iš Subartonių mini, kad už 
tokią darbo dieną gaudavęs 2—2,5 lito. Dirbti reikėjo 
labai gerai, nes kitaip neteksi darbo. Pirkliai apmokė
davo už sielį Kaune, ir gana dažnai nemaža užmokesčio 
likdavo smuklėje. Plukdymą perėmus miškų ūkiui — mo
kėdavo girininkijoje. Miškų departamentas mokėjo už 
darbo vienetą — kubinį metrą: už miško kirtimo dar
bus, t. y. už metro rąstų paruošimą — 0,9—1,2 lito, 
malkų —0,8 lito, už supinto ir nuplukdyto sielio met
rą—0,8—1 lito. Už vidutinio sielio surišimą ir nu- 
plukdymą dviem sielininkams išeidavo 90—120 litų. 
Paprastai 2/3 atlyginimo gaudavo gaspadorius. Po 
II pasaulinio karo gaspadorius gaudavo 25% daugiau 
už vairininką. Dauguma buvusių sielininkų ir Kibyšių 
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girininkijos girininkas E. Riškus, čia dirbantis nuo 
1926 m., teigia, kad pirkliai ir girininkija mokėdavę 
beveik tiek pat Senieji sielininkai sako, kad panašiai, 
gal kiek mažiau, pirkliai mokėdavę ir caro laikais.

Medžio meistrai. Beveik visi amatininkai — statybinin
kai, dailidės, staliai — yra mažažemių arba bežemių 
vaikai. Ponų Lenkijai užgrobus Vilniaus kraštą, pakliu- 
vusieji okupantų nemalonėn amatininkai buvo priversti 
bėgti iš savo gimtų vietų; taip Subartonyse atsidūrė 
Julius Plutulevičius, Jonas Karlonas ir kt.

Nedaugelis iš karto tapo specialistais. Geriau pa: 
sisekė tiems, kurių tėvai, seneliai ar artimi giminės buvo 
meistrai. Juozą Svirnelį išmokė tėvas (Motiejus Svirne
lis), panašiai išmoko Rapolas Kundrotas iš Mardasavo, 
Mikalojus Lazauskas iš Merkinės. Vaclovas Kasiuly- 
nas iš Samūniškių amato mokėsi pas savo dėdę Jazu- 
kevičių iš Norulių k. Kiti mokėsi pas svetimus meistrus, 
pavyzdžiui, Jonas Karlonas — pas Adolfą Savilionį Mer
kinėje, Julius, Kazys ir Liudvikas Plutulevičiai — pas 
Marčinską Nedingės k. ir kt. Mokslas pas medžio meist
rą trukdavęs trejus metus. Ypač sunkūs buvę pirmieji 
metai. V. Zeberauskas iš Netiesų k. ganęs meistro ban
dą ir tik laisvalaikiu kai ką pažiūrėdavęs24. J. Karlo
nas dvejus metus dirbęs tik už pavalgį, o žiemą darak- 
toriavęs (dvi žiemas prie Liškiavos ir dvi Subartonyse). 
Antraisiais ir trečiaisiais metais mokiniams jau šiek tiek 
primokėdavo.

2‘ Lietuvos TSR MA Istorijos instituto Etnografijos sektorius 
(toliau —HES), 150 (9), V. Miliaus 1963 m. užrašai.

Dar kiti meistrystę pradėjo padieniais darbininkais.
Statybos darbams darbininkus vieni meistrai (Plutu

levičius, Kasiulynas) samdydavo „nuo savęs“, kitiems 
(Volungevičiui, Svirneliui, Karlonui) samdydavo užsa
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kovas. Kartais du trys meistrai sudarydavo savotišką 
artelę, t y. susitardavo lygiomis teisėmis (F. Kurkuzins- 
kas su Gardeičiku, Kasiulynas su Grybausku ir Guduku 
ir kt.). Maistą duodavo užsakovas.

Dailidės — gyvenamųjų namų apdailininkai — daž
niausiai dirbo pavieniui. Viengungiai daugiausia eidavo 
toliau po kaimus, vedusieji dirbdavo kaimynystėje arba 
namuose.

Dauguma Merkinės apylinkės meistrų turi pastovias, 
gerai įrengtas dirbtuves. Motiejaus Svirnelio dirbtuvė 
įrengta specialiame priestate prie tvarto iš pietų pusės. 
Patalpa gana erdvi, yra krosnis. Motiejus dirbo su sū
num Juozu, o kartais turėdavo mokinių, todėl dirbtuvėje 
du varstotai; stovi stalas ir lentynos įrankiams sudėti, 
tekarnia, suolas ratų stipinams drožti. Motiejaus įrankių 
komplekto yra išlikę apie 30 įvairių rūšių oblių, 4 leis- 
tuvai, per 20 kaltų ir daug kitų įrankių. Pasidarydavo 
jis būtiniausius kalvio darbus — šiaurės rytų sodybos 
pusėje įrengta kalvė.

Panaši yra buvusi R. Kundroto staliaus dirbtuvė.
V. Volungevičiaus ir M. Lazausko dirbtuvės yra 

įrengtos gyvenamajame name (6, 7, 8 pav.). Nors šie 
meistrai dirba gana sudėtingus darbus, daro net baldus, 
bet specialaus varstoto neturi ir nelaiko jo būtinu prie
taisu. Darbui turi specialų stalą (6 pav. — 2, 7 pav.— 
2, 3, 4). Gana gausu įrankių V. Volungevičiaus dirbtu
vėje. V. Kasiulyno (Samūniškių k.) varstotas ir dirbtuvė 
įtaisyta virtuvės kampe. Z. Prieskienis (Subartonių k.) 
stipinams drožti suolą ir ratams dirbti varstotą kil
noja pagal reikalą ir orą — vasarą pašiūrėje, jei gražus 
oras — medžio pavėsyje, žiemą — kambaryje (9, 10 
pav.).

Medžio meistrų dirbiniai labai įvairūs — pradedant 
trobesiais ir baigiant įvairiais buitiniais reikmenimis.

1за



2Д5 +

6 pav. Dailidės V. Volungevičiaus dirbtuvė, Zakavolių k.: 
1 — planas, 2 —varstoto planas



8 pav. Dailidės V. Volungevičiaus dirbtuvė

10 pav. Z. Prieskienio rat- 
nyčia, Subartonių k.

9 pav. Z. Prieskienio suolas ra
tų stipinams drožti, Subarto

nių k.

Medžius statybininkams iki I pasaulinio karo ir kurį 
laikę po karo paruošdavo lentų piovėjai (dročiai). Vė
liau sienojus daugiausia piaudavo Merkinės lentpiū- 
vėje. Trobesių statyboje meistro savybės ne tuojau pa
stebimos, nes dauguma statė pagal užsakovo planą ir 
išgales, pagaliau — laiko madą.
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Dailidės meistriškumas matyti iš pastatų apdailos. 
Skoningai apiformintas Eidukevičiaus namas Subarto- 
nyse. J. Karlono teigimu, tą namą apdailinęs A. Savi- 
lionis (jis „dirbo gražiai, bet uždirbdavo nedaug, mat, 
darbą mėgo labai švarų“). Plokštumos suskaidytos, iš
dėstytos įstrižainėmis. Mėgstamas puošybos motyvas — 
saulutė, lapai bei geometrinė ornamentika. Langinės, 
palangės, antlangės bei sąsparų dekoratyviniai elemen
tai paspalvinti.

Savo meistriškumu ir meniniu skoniu išsiskiria 
meistrai Svirneliai. Vaikščiojant po Mardasavo, Puvo
čių ir kitus kaimus, galima matyti Svirnelių ar jų pa
sekėjų darbų. Gyvenamųjų namų durų, prieangių, lan
gų, skliautų, langinių plokštumas jie dažnai skaido 
stačiakampiais, rombais, įstrižainėmis. Lango apačioje 
ir virš durų prisegtos lentos; daugiausia mėgstama sau
lutės, paukščių ir augaliniai motyvai.

Visus savo statybinius ir meninius sugebėjimus 
M. Svirnelis įkūnijo statydamasis po 1940 m. gaisro 
gyvenamąjį namą ir ūkinius pastatus. Be abejonės, Mo
tiejus daug išmoko iš savo tėvo Jono. Tai matyti iš 
Jono Svirnelio gyvenamojo namo, statyto apie 1914 m.

Dauguma gabesniųjų meistrų yra darę baldus. Jų 
darbo kokybė gera, tačiau meniniu požiūriu baldai ati
trūkę nuo liaudies tradicijų, jaučiama, ypač vėlesniu 
laikotarpiu, miesto ar fabrikinės gamybos įtaka.

Esant reikalui, meistrai dirbdavo ratus, vežimus, 
ūkio padargus, medinius namų apyvokos daiktus25.

Atlyginimo už darbą forma iki XX a. ketvirtojo 
dešimtmečio, II pasaulinio karo metais ir beveik visą 
dešimtmetį po karo buvo mišri — dalį užmokesčio meist
rai imdavo pinigais, dalį grūdais, daugiausia duoni

25 HES, 150 (9).
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niais. Ketvirtajame dešimtmetyje ir vėliau imdavo pini
gais2*.  XX a. ketvirtajame dešimtmetyje gyvenamojo na
mo pastatymas (kartais su grebėstų užkalimu) kainavo 
200—350 litų. Trečiajame dešimtmetyje langas su langi
nėmis kainavo apie 30 litų arba centnerį (50 kg) duo
ninių grūdų. Panašiai kainavo ir durys. Ketvirtajame 
dešimtmetyje langas ir durys — apie 10 litų, įsprūdinės 
durys — apie 15 litų. Už lubų ir grindų kvadratinio 
metro sudėjimą imdavo 0,5—0,6 lito. Medžiaga buvo 
užsakovo. Darbo kaina buvo beveik tokia pat, ar meist
ras dirbo savo namuose, ar pas užsakovą.

26 IIES, 150(9).
27 Ten pat.

Meistrai savo dirbinius daugiausia veždavo į Mer
kinės turgų26 27. Pvz., taburetė kainavo apie 1—1,5 lito.

Pastaruoju metu meistrai buitinius reikmenis dirba 
tik paprašyti. Didelis šiuolaikinis langas su dvejais rė
mais kainuoja apie 20—25 rb, sviestamušė 3—4 rb, vi
dutinio dydžio kubilas — 8 rb, trijų durų spinta drabu
žiams nuo 80 iki 100 rb, bufetas — 70—80 rb. Tačiau 
baldus mažai kas užsako, gyventojai daugiausia perka 
parduotuvėse. Paklausą dar tebeturi namų statybos ir 
ypač įrengimo darbai, kai kurie buitiniai reikmenys

Keramika. Sis amatas Merkinėje ypač klestėjo XX a. 
ketvirtajame dešimtmetyje. Tuo metu buvo keletas ply
tinių ir trys puodų dirbtuvėlės.

Puodų gamyba pagyvėjo, kai apie 1930—1932 m. 
į Merkinę iš Viekšnių atvyko Stasys Urvikis, kuris vė
liau atsikvietė ir daugiau viekšniškių — Jokūbą Neru- 
šaitį, Apolinarą Mažecką, apie 1937 m. — Praną Giedrą. 
Kadangi S. Urvikiui gerai sekėsi, tad puodų gamyba su
sidomėjo ir vietos gyventojai. Merkiniškius S. Urvikis 
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priimdavo tik pagalbiniais darbininkais. Todėl Mikas 
Miliauskas iš Zakavolių k. ir Stasys Mašala iš Kačin- 
gės k. vieną turgaus dieną išvyko į Jiezną ieškoti meist
rų, pas kuriuos galėtų išmokti puodininkystės. S. Mašala 
pateko į Butrimonis, M. Miliauskas — į Onuškį pas An
taną Podlipskį; kiek vėliau pas pastarąjį mokėsi ir 
S. Mašala. Podlipskis, kaip ir kiti puodžiai, buvo pa
vydus, ne visko norėjo rodyti. Miliauskas, palikęs Onuš
kį, grįžo į Merkinę ir bandė įsidarbinti pas Urvikį, ta
čiau šis, nujausdamas Miliausko ketinimus, nepriėmė. 
Miliauskas, dar kokį pusmetį pasimokęs pas Povilą Vi
tą Alytuje, grįžo į gimtinę ir apie 1935 m. išsinuomojo 
dirbtuvę Pelekiškės k., o atvykus P. Giedrai, sutarę pa
sistatė puodų degimo krosnį ir mokėsi iš jo daryti puo
dus. Tuo pat metu Kačingės k. puodus ėmė žiesti S. Ma
šala.

1940 m. Merkinės apylinkės puodžiai įsisteigė artelę. 
Artelės bazė buvo S. Urvikio dirbtuvė. Joje tuo metu 
dirbo S. Urvikis, Mikas ir Pranas Miliauskai, Janule- 
vičius, Kilmanas, P. Giedra, Ciopkė, F. Krinskas, S. Ma
šala ir kt. Prasidėjus karui, artelė iširo.

Po karo artelė vėl buvo įsteigta (veikė iki 1965 m.). 
Dirbtuvė jau buvo neblogai įrengta — turėjo mechaninį 
molio maišytuvą, presą kokliams gaminti, džiovyklą, dvi 
degimo krosnis, svarbiausia — gerų meistrų.

Merkinės meistrai dar prieš karą dalyvaudavo pa
rodose ir dabar dalyvauja, ne kartą buvo apdovanoti 
diplomais, asmeninėmis dovanomis, piniginėmis premi
jomis, o 1967 m. surengtame sąjunginiame meno savi
veiklos festivalyje P. Giedrai už dekoratyvinę keramiką 
buvo pripažinta pirmoji vieta ir įteiktas festivalio ženk
lelis28.

28 P. G u n t u 1 i s, Ir molis prabyla. — „Raudonoji vėliava“, 
1968.1X.3.
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Merkinėje rengiami respublikos keramikų liaudies 
meistrų seminarai29, atvažiuoja pasitarti net diplomuoti 
keramikai. Tuo Merkinės meistrai didžiuojasi ir su nuo
skauda kalba, kad be reikalo buvo uždaryta artelė, su
griauta dirbtuvė, kad nebus kas pratęsia keramikų tra
dicijas.

29 R. Žilevičius, Juodieji bunkiai grįžta. — „Kultūros ba
rai“, 1968, Nr. 8, p. 52 (toliau — R. Z.).

Neblogai įrengta ir pritaikyta ilgesniam darbui buvo 
S. Urvikio dirbtuvė, pastaruoju metu jos žinoma tik 
vieta. Dar išlikusi M. Miliausko dirbtuvė. Tai senas 
medinis, gerokai apipuvęs pastatas iš trijų patalpų: 
prieangio, dirbtuvės ir sandėliuko (11 pav.). Dirbtuvės

11 pav. M. Miliausko puodų dirbtuvės planas

pakraščiuose yra suolai darbui, du žiedimo ratai, kros
nis, palubėje lentynos puodams džiovinti (12 pav.). De
gimo krosnis yra lauke (13, 14 pav.).

Mašalos panašūs įrengimai yra virtuvėje. P. Giedra 
dirbtuvę turi kieme. Ją 1967 m. pastatė telestudija; žies
ti puodus čia galima tik vasarą (15 pav.).
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12 pav. M. Miliausko puodų dirbtuvė

1.3 pav. M. Miliausko ir P. Giedros puodų degimo krosnies pjūviai
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14 pav. M. Miliausko ir P. Giedros puodų degimo krosnis: 1 — 
krosnis iš pakuros pusės, 2 — puodų pakrovimas į krosnį

15 pav. P. Giedros puodų žiedimo dirbtuvė, Merkinė: / — dirbtu
vės planas, 2— žiedimo ratas

Keramikos degimo krosnys šiuo metu žinomos trijų 
tipų. Seniausia krosnis yra Pelekiškės k., statyta M. Mi
liausko ir P. Giedros II pasaulinio karo metais, vadi
namoji štetiderinė (štenderiu vadina krosnyje esančią 
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sienelę, kuri skiria pakurą nuo degimo kameros). Sten- 
deryje tarp plytų yra plyšiai. Degant dalis liepsnos per 
juos patenka į degimo kamerą, kita dalis liepsnos eina 
per horizontalius kanalus degimo kameros šonuose. Ka
nalo sienose taip pat yra plyšiai. Viename krosnies gale 
yra pakura, antrame — pakrovimo anga ir kaminas 
(13, 14 pav.). Tokio pat tipo krosnis buvo S. Urvikio 
dirbtuvėje Merkinėje ir maždaug prieš 10 metų staty
ta S. Mašalos Kačingėje (16 pav.).

Pelekiškės k. maždaug prieš 10 m. F. Krinsko sta
tyta degimo krosnis yra grįžtamojo tipo. Sienelė, ski
rianti pakurą nuo degimo kameros, yra akla. Trauka yra 
tik per horizontalius kanalus apatinėje krosnies dalyje. 
Dūmai, perėję kanalus, grįžta per degimo kamerą ir 
išeina per kaminą, esantį virš pakuros.

Naudojamos ir vadinamosios paprastos krosnelės. 
Tokia yra M. Miliausko Merkinėje, prie namų, ir pas 
S. Mašalą Kačingėje, statyta drauge su P. Giedra 
1968 m. vasarą, tik didesnė. Meistrų žodžiais tariant, 
ši krosnelė pritaikyta degti juodajai keramikai. Tai pa
prasta stačiakampė duobė; apatinėje dalyje, 40 cm aukš
tyje, įrengta pakura. Pakuros skliautą sudaro kampu 
suremtos plytos. Puodai kraunami per viršų, paskui pri-
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4----------------- f-

17 pav. S. Mašalo juodųjų puodų degimo krosnies piešinys 
ir piūviai

dengiami skardomis ir užberiami smėliu, gale palieka
ma skylė kaminui (17 pav.).

Visų krosnių vidus, štenderis, sienelės, kanalai ir da
lis pakuros išklota arba išmūryta ugniai atspariomis 
plytomis. Visos krosnys yra atvirame ore. Tik F. Krins- 
ko krosnis turi lentgalių ir skardos gabalų stogelį.

Keraminių dirbinių kokybė priklauso nuo molio ko
kybės ir paruošimo. Merkinės miestelio meistrai molį 
imdavo iš Kamintiškės ir Pelekiškės k. Geresniu laiko
mas Pelekiškės molis — atsparesnis karščiui. Tarpukario 
metais puodžiai molį pirkdavo pas Bilińską ir Mika
lauską prie Straujos upelio. Už vežimą molio (apie 
0,5 m3) mokėdavo 2 litus. Miliauskas ir Mašala molį 
kasė savo žemėje.

Puodai žiedžiami ant tradicinio rato, sukamo koja. 
Kad nuo ilgo darbo nediltų avalynė ar neprasitrintų
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koja, meistras apsiauna klumpę30 (18 pav.). Puodai pa
prastai formuojami ranka, tačiau kartais meistrai nau
doja obels medžio plokštelę (šėniukę)31 (19 pav.).

30 HES, 150 (10).
31 Ten pat.

18 pav. Puodžiaus M. Miliausko 
klumpė

19 pav. Puodžiaus M. Miliausko 
Seniuke

Merkiniškiai keramikai daugiausia žiesdavo 1, 2, 3 ir 
5 litrų talpos puodus. Didesnius, 8—10 litrų, darydavo 
tik paprašyti.

Puošimui naudojamas baltas engobas, dekoruojama 
su teptuku. Glazūruojant puodynes ir ąsočius, naudo
jamas pylimo metodas, dailioji keramika bei lėkštės nar
dinamos su specialiomis replėmis.

Pagrindines glazūravimo bei puošimo medžiagas-- 
engobą, šviną, kalcį, barį — seniau pirkdavo Merkinės 
parduotuvėse; geležį, varį rinkdavo iš laužo. Artelę ap
rūpindavo kooperatyvas. Dabar tų medžiagų įsigyjama 
per Liaudies meno draugiją.

Glazūrai švinas deginamas ketaus katile tol, kol su
byra į pelenus. Paskui maišomas su kvarco smėliu. Do
zuoja puodukais—1 švino oksido, 2 smėlio. Mišinys 
turi būti smulkus, kaip miltai. Mišinį maldavo ranki
nėmis girnomis. Jos turi būti labai lygios. Permalama 
du tris kartus. Mišinys turi būti toks, kad, paėmus pirš
tais, nesijaustų jokio šiurkštumo. Tas mišinys atskie- 
džiamas vandeniu ir gerai išmaišomas. Dėl atspalvių 
dedama vario, geležies, kalcio, bario ir kt. Varis ir ge
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ležis taip pat deginami. Nuo apdegusio metalo nudau
žomos atšaižos, malamos ir dedamos į minėtąjį mišinį.

Puodai į krosnį kraunami įvairiai. Stengiamasi vie
nam degimui kiek galima daugiau sudėti. Dėl to daž
nai puodai degami kelių dydžiui iš karto, tuomet, pavyz
džiui, į 5 litrų puodą dedamas 2 litrų, o į pastarąjį dar 
mažesnis arba kas nors iš dailiosios keramikos ar žais
lų. Kad puodai nesusiliestų, atskiriami keraminėmis šu
kelėmis, kartais specialiai degtomis plokštėmis arba spe
cialiai iš molio padarytais gabalėliais. Tokiu būdu, pa
vyzdžiui, Pelekiškės krosnyje sukraunama 150 penkių 
litrų ir tiek pat dviejų litrų puodų.

Sukrovus anga užmūrijama, paliekamas tik nedi
delis plyšelis stebėti; tas plyšelis užstumiamas plytos 
gabalėliu. Puodai vidutiniškai dega vieną parą. Pradė
jus degti, malkos kraunamos arti pakuroje. Kai krosnis 
pašyla, puodai išdžiūsta ir įkaista, tada ugnis nustu
miama giliau ir pradedama stipriai kūrenti. Tempera
tūra nustatoma „iš akies“ — stebint puodų spalvą.

Vienai krosniai išdegti reikia apie 4 m3 sausų mal
kų, geriausia pušinių. Baigus degti, paliekama tris pa
ras aušti.

Pastaruoju metu merkiniškiai daug dirba juodosios 
keramikos srityje. Merkinės apylinkėse tat ne nauja — 
tokios rūšies puodus darė keramiko S. Mašalos senelė 
E. Kilickaitė-Mašalienė ir jos tėvai. Jų dirbtuvės lieka
nos ir daug keramikos laužo tebėra netoli S. Mašalos 
sodybos.

Visa juodosios keramikos esmė yra degimas. Bai
giant degti, dar prikraunama smalingų pušinių malkų, 
ant žarijų ir šalia uždedama šlapių baltų samanų arba 
karvės mėšlo. Paskui kaminas ir pakura uždengiami ir 
užberiami smėliu. Kurį laiką stebima, kad puoduose ne
atsirastų plyšių, tada paliekama baigti degti ir aušti.
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Juodieji puodai yra labai tvirti ir beveik nepralei
džia drėgmės, tačiau nepriima glazūros, bent kol kas 
visi bandymai nepavyko.

Merkiniškiams keramikams žinoma ir valgiui virti 
puodų gamybos technologija, būtent — į molio masę 
dedama apie trečdalį degintos akmens skaldos. Skalda 
turi būti grikių ar miežių kruopų dydžio. Verdamojo 
puodo sienelės yra daug storesnės. Akmens skalda de
dama, kad šukė taptų retesnė ir atsparesnė ugniai. 
Šiaip molio paruošimo ir žiedimo technologija nesiski
ria nuo įprastinės. Degimo procesas irgi tas pats, tik, 
baigus degti, nelaukiama, kcl puodas atauš, o iš kros
nies su replėmis traukiamas ir grūdinamas — merkia
mas į raugą. Raugas daromas iš ruginių miltų: miltai 
užpilami karštu vandeniu ir 4—5 dienas rauginami.

Buvę puodžiai S. Mašala, F. Krinskas, J. Jankauskas, 
paprašyti kaimynų, laisvalaikiu kartais daro koklius. 
Technologija panaši. Ruošiant molį kokliams, dedama 
smėlio nuo 10% iki 30%. Formuojama rankiniu presu. 
Kad masė neliptų prie presų, tepama stearino ir dize- 
linio kuro mišiniu. Išdžiūvę kokliai degami tose pačiose 
krosnyse.

Merkinės apylinkėje buvo ir plytinių: Merkinės ply
tinė, prie Alytaus—Druskininkų kryžkelės, priklausė 
Odincui; Samūniškių k. — A. Volungevičiui; Pelekiškė- 
je —J. Volungevičiui; toje pačioje Pelekiškėje apie 
1930 m. Merkinės klebonas Juknevičius ir mokytojas Ži
linskas pastatė dar vieną plytinę. Pirmosios plytinės 
buvusios gana primityvios, pradžioje net plytos buvo 
formuojamos rankiniu būdu. Apie 1933 m. J. Volunge
vičius už 500 litų buvo įsigijęs arklinį presą, juo per 
dieną pagamindavo iki 1000 plytų. Daugiau mechani
zuota buvus Juknevičiaus—Žilinsko plytinė, vėliau re
organizuota į koklių dirbtuvę.
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Puodžiai savo gaminius dažniausiai parduodavo ur
mu vietos ir kitų miestelių pirkliams. Paskutiniaisiais 
buržuazijos valdymo metais buvo nusistovėję tokios 
puodų kainos: 1 litro apie 0,30 lito, 2 1 apie 0,40 lito, 
3 1 apie 0,70 lito, 5 1 apie 0,80 lito, 8—10 1 puodai kai
nuodavo apie 2 litus. Vazonėliai: 1 litro — 0,25 lito, 
2 litrų —0,40 lito.

„Uždirbti buvo galima gerai, — pasakoja Giedra, — 
60—80 ir daugiau litų per savaitę, bet darbas sunkus — 
nuo saulės iki saulės.“ Plytas parduodavo apylinkių gy
ventojams— krosnims mūryti, didesnėms statyboms 
veždavo į Merkinę, Riliškius, Netiesas ir kitur. 100 ply
tų kainavo 4—5 litus.

Susikūrus Tarybų valdžiai ir po II pasaulinio karo 
savo dirbinius puodžiai parduodavo Merkinės ir aplin
kinių miestų kooperatyvams.

Siame straipsnyje paliesta tik kai kurie Merkinės 
apylinkės gyventojų verslai. O jų tiek anksčiau, tiek

20 pav. F. Kritiško kalkių degi
mo krosnis, Pelekiškės k. 



šiame šimtmetyje buvę gausu ir įvairių. Senaisiais lai
kais, matyt, būta metalo lydymo dirbtuvių — gargažių 
rasta Žiogelių ir Apsingės k. Iki II pasaulinio karo Mer
kinėje ir apylinkėse buvę bent trys malūnai, lentpiūvė, 
milo vėlykla, buvo degamos kalkės (20 pav.) ir kt. O 
kiek buvo siuvėjų, kurpių, mūrininkų ir kitokių amati
ninkų. Tai sritys, kurios laukia tyrinėtojų.

Juozas
PETRULIS

Bitininkystė
Varėnos rajone

Medžiagą apie bitininkystę rinkau įvairiose Varė
nos rajono apylinkėse. Pravingiavęs Krokšlio (Sumo), 
Lynežerio, Rudnios, Zervynų kaimus, kiek ilgėliau suki
nėjaus po Merkinės, Perlojos, Nedingės ir Nemunaičio 
apylinkes. Tarp piečiausios rajono vietos — Dubičių ir 
vakarinio krašto — Merkinės bei Subartonių — bitinin- 
kavimo būdų skirtumo beveik nėra — gal tik tiek, kad 
pietinėje rajono dalyje (Dubičiai, Rudnia) statinis avi
lys labai dažnas, o Subartonių apylinkėje — jau retes
nis.

Drevinė bitininkystė. Senųjų atsiminimais, XIX a. pa
baigoje Rudnios apylinkės miškuose, pagal Ūlą, kone iš 
kiekvieno kaimo po kelis gyventojus vasaromis miškuo
se su geiniais bites kepinėdavo.

Senas bitininkas Bronius Matuiza iš Matuizų kaimo, 
prisimindamas savo tėvo pasakojimus, sako: „Dar prieš 
I pasaulinį karą Varėnos apylinkės miškuose žmonės 
bitėms padėdavo.“ Senose pušyse 4—6 m aukštyje (daž
nai ir aukščiau) iškaldavo prastiepus, į juos prispraudy- 
davo koriams laikytis skersiukų, o tuos prastiepus už
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dangstydavo plautais. Bitės tokias dirbtines dreves ap
tikdavo ir ten apsigyvendavo. Neretai pasitaikydavo 
rasti bites, įsikūrusias storų medžių išpuvose. Su dre
vinėm bitėm, pasak žmonių, rūpesčio nebūdavo: rudenį 
drevių nereikia užtaisinėti, apdangstyti, nes žiemai bi
tes pasiruošia pačios: prastiepus, išpūvąs iš vidaus 
taip storai vašku užsisiuva, kad ir speigai nepasiekia, 
pavasarį vėl pasidaro išėjimus. Drevinės bitės esan
čios daug darbštesnės, medaus prisinešdavusios dvigu
bai daugiau, negu sodybinės.

Šio amžiaus pradžioje bitininkų drevininkų bebuvę 
„kur koks nenuosėda“. Šiuo metu „girios bartininkų“ 
yra bene vienintelis visoje plačioje Varėnos apylinkėje 
Kazimieras Vilkinis1.

1 V. Juodakis, Paskutinis bartininkas. — „Švyturys“, 1967, 
Nr. 12.

XIX a., pagal senukų pasakojimus, bičių drevėse tik 
kuris-ne-kuris turėjęs. Bitininkai drevininkai buvę tikri 
meistrai, dažnas iš jų iki pačios senatvės „karstydavęsis 
po dreves“, turėjęs specialius įrankius. „Virves arba 
geinį per pečius persimetę, kirvį, kaltus už juostos už- 
sikišę ir klaidžiodavo po girią“. Drevininkų sūnūs taip 
pat sekdavę tėvais — juos jau iš mažens į mišką biti
nėli vesdavęsi. Žvalgymas ir bičių aptikimas į bitinin
ko darbą neįėjo — tatai būdavus tik pramoga. Drevėse 
susimetusių bičių šeimos bitininkams būdavo paprastai 
jau iš praėjusių metų žinomos. Miške aptiktų bičių jie 
iš savo akių nebeišleisdavę, per žiemą „iki medučio lai
ko“ globodavę.

Spietimosi metu, pasikinkęs arkliuką ir į vežimėlį 
įsidėjęs kubilaitį, įrankius, bitininkas kur nuošalioje vie
toje pralaukdavęs net kelias dienas.

Arti drevių patogiuose medžiuose bitininkas įreng
davo paprastus nedidelius avilius, į juos bičių spiečius 
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ir įsimesdavęs. Tokį spiečių paskui su visu aviliu perga
bendavo ir įkurdindavo kelminiame avilyje sodyboje. 
Jei bičių šeima naujai aptikta arba dar pirmametė, dre
vė bitininko rankos nepaliesta, „bartininkas įsikoręs ją 
atidaro“. Bitelės paprastai nelauktąjį svečią labai puo
la, bet „bartininkas prie medučio prieina“. Dori bitinin
kai („meistrai“) drevėse ties židiniu darniai prakaldavo 
prastiepą ir, medų iškopę, uždarydavo priderintu plau
tu. Kitais metais, kai drevės nebereikia su kaltu ati
darinėti, bitės jau ramesnės, medų iškopti lengva. Imant 
medų, koriai nuo drevės sienų atplaunami ir sudedami 
į kubilaitį.

Tarp bitininkų dėl miškuose aptiktų bičių nesusipra
timų nebūdavę — „dėl bitučių žmonės nesibardavo, pa
vydžių jos nemyli“.

Varėnos apylinkių girių plotai priklausė Nedingės, 
Varėnos ir kitiems dvarams. Už bitininkavimą drevėse 
dvarai reikalaudavę duoklių medumi ir vašku. Bet bi
tininkai dažnai miško sargus papirkdavo arba „drevių 
ieškodavo toli, kur nigdzi ir sargai nepasirodzia“.

Įrankiai. Perlojietis Jonas Svirskas (g. 1895 m.) sako: 
„Grįciutė2, tylus sodelis ir bicininko neapsiniaukus iš
vaizda — ko daugiau bitėms?“, o senukas Miliūnas iš 
Šarkiškių: „seniau prie bičių tai su deiniu, kirviu ir 
piūklu, o dabar — sietukas ant burnos, iš rūkliuko dū
mai“...

2 Avilys.

Šiuo metu varėniškiai (net ir tie, kurie tebebitinin- 
kauja archainiu būdu) pasenusius bitininkavimo įran
kius keičia naujoviškais.

Tradiciniai dzūkų bitininkavimo įrankiai, ypač pra
eityje, buvo kuklūs, ir jų būta nedaug. Išskyrus geinį, 
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kiti įrankiai buvo labai paprasti, vis savo pasidaryti. 
Dzūkų bitininkavimo įrankiai bei priemonės ir šiandien, 
gali sakyti, yra tradiciniai, senoviški.

Daug kur minėtose apylinkėse teko matyti vadina
muosius kelminius avilius, vienur kitur bitynėliuose 
aviliai jau mišrus: bent vienas kelminis, kiti — rėminiai. 
Bet archaiškieji aviliai, kad ir nebenaudojami, paliekami 
pagarboje. Pvz., kolūkietis Miliūnas (Nedingės apyl.) 
savo 8—10 bičių šeimų bityne prieš 10 metų kelminius 
avilius pakeitęs rėminiais, senųjų nesunaikino; praei
ties, savo tėvo, palikimų jis sukrovė pastogėje ir ten 
laiko.

Kaipgi atrodo tas kelminis avilys? J. Svirskas api
būdina: „Pušies drevės atplautas gabalas su bičių liz
du“. Dzūkų seneliai, drevines bites apgyvendindami so
dybose, iki tol jų naudotų drevių veik neiškraipė, tik 
kiek patobulino vidų — pritaikė rėmus. Kelminiai avi
liai daromi paprastai iš pušies arba liepos medžio. Jų 
ilgis — vidutinio žmogaus aukščio (apie 1,7 m); rąsti
galio viduryje esti išilgai iškaltas 90—100 cm ilgio ir 
apie 14 cm pločio prastiepas; iki 34 cm skersmens vi
duje įspraudžiami rėmai arba paprasti skersiukai; atski
ras landas įrengdavo tik rūpestingesni bitininkai, šiaip 
jas atstodavo plyšiai tarp avilio sienų bei plauto, kuriuo 
uždarytas prastiepas. Kelminiai aviliai bityne sustatomi 
stati. Jau patrūnijusių, lietų praleidžiančių avilių viršūs 
uždengiami lentomis ar eglės maukna ir prislegiami 
trinkomis bei akmenimis.

Dzūkiško tipo kelminis avilys iki šio amžiaus pra
džios konkurentų neturėjo. XIX a. pabaigoje dvarų bi
tynuose jau atsirado rėminiai aviliai. Valstiečių bity
nuose jie pasirodė apie 1924—1925 m.

Drevinio bitininkavimo laikais spiečiams įleisti arba 
privilioti buvo plačiai naudojami kelminio avilio formos 
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inkilai. Sodybų bitynuose, taip pat ir laukuose jų ran
dama ir dabar, įkeltų į pavienius medžius. Inkilai daž
niausiai daromi iš vidutinio storio medžio išpūvu; jie 
perpus trumpesni už kelminius avilius, galai užkalti 
lentelėmis, vidus įrengtas kaip avilio, yra landos.

Dabartiniu metu kai kurie bitininkai įsigyja fabriki
nius, bet didžiuma tebesiverčia savo darytais įrankiais.

Kaladkėlė bičių motinėlei (spiečių susėmus). Iš 
liepos ar blindies medžio išpiaustyta, pailgos formos, 
10—15 cm ilgio, iki 4 cm pločio dėžutė, dažniausiai su 
įspaudžiamu vožtuvėliu; vožtuvėlyje arba sienelėse iš- 
grąžyta bei išpiaustyta keletas skylučių „motynėlei atsi
dvėsti“.

Kaltukas koriams avilyje atskirti. Tai kalvio nu
kalta geležtė, įsodinta į 15—20 cm ilgio medinį kotelį.

R ū k 1 i s rūkyti kopiant medų, tikrinant bites avi
lyje. Vienų jis buvo pasidarytas iš skardos, su pradur
tomis skylutėmis, kitų keramikinis specialus puodukas, 
dar kitų — visiškai atsitiktinė priemonė. Rūkoma sausa 
supuvusia blindies mediena, neretai primaišoma kadu
gio spyglių bei kvapnių žolių.

Šepetys avilio vidui išvalyti. Paprastai pačių bi
tininkų pasidarytas iš ašutų. Šepetį laikydavo padėtą kur 
pastogėje, kad „kito rankos necupinėtų“.

Spaustuvai medui iš korių spausti. Įrankis pri
mena sūrspaustį, tik viršutinė lentelė ne nuožulni, o 
horizontali. Spaudžiant medų, spaustuvai įguldomi į 
geldą ir ant jų uždedama slėga. Kiti bitininkai medų 
iš korių trėkšdavo paprastomis lentelėmis — spausdavo 
„savo jėgomis“.

Šluotelė spiečiančioms bitėms šlakstyti. Tai daž
niausiai jaunų beržų šakelių surišta vanta.

K r e p š i s vaškui valyti, pasiūtas iš dvinytės dro
bės. Įdėjus 4—5 kg išspausto vaško, užrišamas ir pa
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neriamas į karšto vandens puodą (grynas vaškas išky
la į vandens paviršių, ir jį lengva nugriebti, nuosėdos 
lieka krepšyje).

Be čia išvardintų įrankių, bitininkai ne mažiau svar
biais laiko bitinę maršką (spiečiui suvynioti arba 
pintinei su spiečium užkloti), drobinius „bičių jau ap
vaikščiotus“ (t. y. jau vartotus, medaus kvapą turinčius) 
marškinius, molinius puodus, ąžuolinius k u- 
bilaičius, kopėčias.

Bitininkystės apimtis. Mūsų informatoriai Jonas Smė- 
levičius (g. 1893 m., iš Mikalčiūnų k.) ir Jonas Svirskas 
sako: „Seniau sakydavo, kad bartininkai bičių daugiau 
turėjo; tėvukas pasakodavo, kad Merkio pakrančių lie
pynai buvo vien bitynai, o kiek giriose... Bet mūsų žmo- 
neliai medaus daug neturėjo, daug reikalavo dvaras.“ 
Kiti (80 metų T. Jasionienė ir Miliūnas) teigia, jog 
XIX a. pabaigoje Nedingės dvaras turėjo 30—40 avilių 
bityną, o šiam dvarui priklausančių Pilvingių, Karužų, 
Sarkiškių 3—5 valstiečiai teturėjo tik po 2—3 avilius. 
Panašiai buvę Matuizų, Bartelių, Vydenių, Rudnios kai
muose.

Iš pasakojimų susidaro vaizdas, jog XX a. pradžioje, 
maždaug iki 1923—1925 m., plačioje Varėnos apylin
kėje bitininkystė su grybavimu ir uogavimu lygiomis 
nestovėjo. „Kaimuose kiemų su 2—3 bitučių aviliais 
galėjai pirštais suskaityti, o keliolika kelmučių buvo tik 
kai kuriame kaime“ (O. Matuizienė).

Bičiulystė. Pasakotojų klausėme: „Kuo skiriasi bitinin
kas nuo nebitininko?“ J. Svirskas: „Myli bites — būk 
geras žmogus. Bitės pačios pasirenka sėbrinus.“ O. Ma
tuizienė: „Blogam bitės neina, pavydnyko nemyli — 
išleka arba uždunsta.“
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Giriose sudėtingu būdu medų kopiant, semiant spie
čius, bitininkas su pasikviestuoju kaimynu susibičiuliau
davo. „Sėbrinai (t. y. bičiuliai) — giminės nuo bičių; 
jie nesipyksta ir nepavydžia.“ Senųjų įsitikinimu, biti
ninkauti gali tik suaugę žmonės, ir tik vyrai. XIX a. ir 
iki pat pastarųjų laikų moterų bitininkių (išskyrus pa
galbininkes) negirdėta. „Prie bičių — vyrų darbas“ — 
sako senosios kartos moterys. Senieji bitininkai dar ma
no, jog tiesių žmonių bitės negelia, jog gelia tik krei
vus, užtat į bites, joms spiečiant, „nereikia žiūrėt iš 
kampo“; „savo žmogų arba atėjusį sėbriną bitės pa
žįsta“.

Žmonės įsitikinę, jog kas bites pardavinės, tam nebe
siseks bitininkauti. Todėl praeityje nebuvo papročio bi
čių įsigyti perkant.

Kalendoriniai darbai. Drevinės bitininkystės laikais gei
mus, kablius, spiečiams inkilus bitininkai pasiruošdavo 
jau žiemą. Vėlesniais laikais, kai bitininkystė pasidarė 
naminė, bitininkai žiemą savo bitynuose darbo neturė
davę. „Prieš šaltį lig pavasario bitelė užsidaro ir žie
moja, kartais tik genį nubaidai, ausį priglaudęs paklau
sai, ar girdžas zyziant“. Rūpestingesni bitininkai prieš 
žiemą avilius apklostydavo šiaudais, eglišakėmis. Bet 
daugeliui bitininkų ši priemonė yra atnešusi didelės 
žalos; įsiveisia pelės, patrūnijusius kelminius avilius 
pragraužia ir įsibrauna į vidų. Sį dalyką žinojo ir se
neliai. Kelminiai aviliai žiemai paprastai apvyniojami 
eglių maukna, perjuosiami karklo vytimis arba virvė
mis, plyšiai užkaišiojami pakulomis. Dažnai kovo pa
baigoje giedriomis dienomis bitininkas, nuėmęs uždan
galus ir prigludęs prie avilio sienos, išgirsta bites cy
piant — prašant, kad atvertų joms plyšelius. Rūpestingi 
bitininkai jau kovo pabaigoje į avilį įdeda maisto— me-
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daus arba ištirpdyto cukraus. Maistą bitėms paduodavo 
ant rugių šiaudelių, „kad bitės neįklimptų“. Maitinimo 
metu apvalomas ir avilio vidus. Bitėms duodama „pil
na valia, kai į laukus išeina visi artojai“. Tai papras
tai būna balandžio antroje pusėje.

Gegužės mėn., sodams sužydus, bičių darbas už
verda.

Gegužėje bitininkas savo sodybos bityne kokių darbų 
neturėdavo. Saulėtų dienų vidurdieniais smilkalu iš su
trūnijusios blindies aprūkydavo kelminių avilių išorę, 
kad plyšiuose neįsiveistų vabzdžių. Bitininkai neišleis
davo iš akių skruzdžių, ypač gegužės mėnesį, kad ir 
mažiausius jų susispietimus bityno teritorijoje tuoj nai
kindavo — apipildavo karštu vandeniu.

Birželis — „bitelių didelės procies laikas“. Nors so
dai jau pražydėję, bet darželiuose, laukuose, pievose ir 
krūmuose žiedų daugybė. Birželis — pats medunešio 
metas. J. Svirskas sako, kad bitininkas mėgėjas jo tė
vas „turėjo kelis bičių kelmelius ir iš jų nesipelnė. Me
dunešio metu parėjęs iš darbo — tuoj prie bičių. Už
miršdavo, kad reikia papietauti. Tokie būdavo ir kiti 
bitininkai“. O. Matuizienė pasakoja, kad per medunešį, 
kai visos bitės čia išlekia, čia atlekia, ji su vyru ban
džiusi apskaičiuoti, kiek kuri bičių šeima turi narių. 
Jos teigimu, normali šeima turinti apie 10 000 bičių.

Birželio pabaiga — medaus kopimo dienos. Maždaug 
tuo laiku bitės ir spiesti ima. Medaus kopimo ir spiečių 
sėmimo darbams bitininkai paprastai būna iš anksto 
pasiruošę.

Medaus ėmimo dieną — kurį nors sekmadienį — pa
prastai ateidavo vienas ar keli sėbrinai, artimiausi kai
mynai, kūmai. Medus imamas paprastai pirmoje dienos 
pusėje, vaišės — antroje dienos pusėje; svarbiausias vai
šių patiekalas — šviežutis medus. Pakviestiesiems ne
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gailimą ir j namus „po lašą medučio“. Pagal senukų 
pasakojimus, iškopus medų iš drevių, taip pat būdavę 
keliamos vaišės.

Įtemptos valandos, neretai ir dienos, esti spietimo 
metu. Spietimo dieną bitininkas su savo šeima, dažnai 
pasikvietęs dar ir kokį bičiulį, budi netoli avilio. Pa
sakojama, kad tik retai spiečius „pasprunka“. Apsuptą 
spiečių rūkant, šlakstant paprastai pavyksta nukreipti 
į paruoštą avilį. Jei spiečius įsimeta į medį, suse- 
miamas ir apgyvendinamas avilyje.

Liepos mėnuo — dar medunešio laikas, ir bitininko 
rūpesčiai neatslūgsta; mėnesio pradžioje sužysta liepos, 
apie vidurį — grikiai. Po šių augalų žiedus „bitės la
biausiai plaukioja“. Per šį mėnesį bitės prinešančios 
daugiau medaus, kaip per abu gegužės ir birželio mė
nesius. Iš pajėgių šeimų liepos pabaigoje ar rugpiūčio 
pradžioje vėl medus kopiamas. Iš pirmamečių šeimų 
antrą kartą medus neimamas.

Rugpiūčio mėnuo, anot senų bitininkų, — „bičių va
saros pabaiga“. Per rugpiūtį bitės dažnai prineša dar 
nemaža medaus, bet tas medus paliekamas joms pa
čioms žiemai. Rugpiūtyje bitininkai baigia iš korių iš
spausti medų, supilsto į indus, palieka cukruotis.

Rugsėjo pirmoje pusėje žiedų dar esti daug, „bitutės 
dar rodzias, ale benešą tik duonutę“. Pasak bitininkų, 
rugsėjyje net ir gražiu oru iš avilio beišskrenda tik ko
kia dešimtoji bičių dalis, kitos „iš medaus ir vaško daro 
duonutę“, perdirba vašką „užsisiuvimui“. Rudenėjant, 
nors landos dar esti atdaros, bitės į lauką nebeišeina. 
Pasirodžius pirmosioms šalnoms, iki tol drobės užuolai
dėlėmis uždengtas landas bitininkas rūpestingai užkam
šo pakulomis, pačius avilius apmaukšlina eglių mauk
nomis, aptaiso lentomis. Taip bitės ir pražiemoja. Biti
ninkai, pavasariais tikrindami avilių vidų, kai kurias 
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vidaus sienas randa „užlopytas“ vaško sluoksniais. To
kius „lopymus“ bitės darančios patrūnijusiuose aviliuo
se, kad būtų normali temperatūra.

Medaus ir vaško suvartojimas. Valstiečių, kurie būtų 
gyvenę vien iš bitininkystės, kiek pasakotojai prisime
na, tyrinėtose apylinkėse nebuvo. Kas laikė bites, turėjo 
po 2—3 avilius. Tatai buvo „pasaldinimui duonutės“. 
Medaus parduoti nebūdavo, nes ir rinkos nebuvo. Vaš
ką, kurio metai iš metų prisirinkdavo, supirkinėdavo 
Alytaus pirkliai.

Į klausimą, kiek per vasarą viena bičių šeima prine
ša medaus, 4—5 informatoriai atsakė kiek skirtingai. 
J. Svirskas (pagal savo tėvo pasakojimus) teigia: „Gi
rioj iš vienos drevės gaudavo medaus apie pusę pūdo“ 
(8 kg). Svirsko atminimu, 1910—1914 m. iš vieno bičių 
kelmo gryno medaus per sezoną gaudavo apie 15 kg. 
O kiek jaunesnės kartos bitininkai sako, kad naujoviš
ko avilio bitės per vasarą prineša medaus 18—20 kg.

Beje, praeityje į medų kaip svarbų maistą šių apy
linkių valstiečiai nežiūrėjo: „Medus — pasaldyt ir vais- 
telis“. Seniau bitininkas, sezono metu surinkęs 15—20 kg 
medaus, apie trečdalį „po lašelį vaisteliams“ išdalyda
vo bičių neturintiems kaimynams bei artimiesiems („la
šelio“ norma — „kaušelis“ arba „pora šaukštų“). Me
daus rūšį pagal spalvą nustatydavo patys bitininkai. 
Maistui labiau mėgstamas grikių bei žolių medus, vais
tams — pušų ir liepų.

Medų kaip maistą vartodavo tik atsitiktinai (išsky
rus vaišes), valgydavo su duona. Iš medaus gamindavo 
tradicinius patiekalus: Kūčių kleckelius, Velykų midų.

Iki XIX a. pabaigos dar buvo paprotys iš medaus 
daryti „Velykų gėrimą“ — midų (padarydavo iki 18 lit
rų). Į užvirintą vandenį pradžioje įdėdavo žiupsnelį su
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smulkintų aviečių stiebelių, paskui įkrėsdavo medaus. 
Medui ištirpus ir skysčiui ataušus, leisdavo parūgti. 
Paskui supilstydavo į butelius. Velykų midus būdavęs 
daromas rudenį arba žiemą, nes išlaikytas esąs geresnis. 
Gerai nusisekęs midus būdavęs rudos spalvos, tįsus, 
lipnus. Midaus vartojimo paprotys čia dar laikęsis iki 
I pasaulinio karo.

Daugelis bitininkų stengdavosi medaus turėti per vi
sus metus vaistams. Vaistams medus tinkąs tik senas, 
susicukravęs. Jis būdavo vartojamas nuo daugelio su
sirgimų bei negalavimų: sunkiam kosuliui sušvelninti, 
nuo karščiavimo, gerklės „užstojimo“ (užkimimo ir an
ginos). Visais atvejais gerdavo su karštu pienu 2—3 
kartus per dieną. Plaučių džiovai gydyti medus su ati
tinkamomis vaistažolėmis buvo pagrindinis vaistas. Me
dum gydydavo ir išorinius skaudulius — votis, rožę, pū
liuojančias žaizdas (darydavo tepalą iš riebalų, vaško, 
sakų, svogūnų ir medaus). Medus kaip vaistas esąs 
efektingesnis pavasarinis, pirmojo kopimo.

Senųjų pasakojimais, valstiečių buityje ir vaškas 
vaidinęs svarbų vaidmenį. Jo nemaža sunaudodavę 
žvakėms. Be vaško neapsieidavo siuvėjai, šeimininkės 
lopydamos, marškinius siūdamos. Dzūkai vašką varto
ję adytų vyžų ir nertinių moteriškų kurpaičių padams 
išlieti.

Butrimiškių k. (Alytaus raj.) gyventojas Antanas 
Boza (g. 1864 m.), kalbėdamas apie bitininkavimą pra
eityje, užsiminė: senieji pasakodavę, kad senovėj Ne
munu plaukiojančios valtys būdavę išpintos vytimis ir 
išlietos vašku3. Panašių nuotrupų teko išgirsti ir Ne
munaityje.

3 Užrašyta 1954 m.
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Izidorius
BUTKEVIČIUS

Apsingės ir 
Cesukų kaimų 

architektūra

Cesukai stovi prie Nemuno ir Merkio santakos 1 km 
nuo Merkinės. Apsingė yra 5 km į šiaurę nuo Merki
nės— miškų zonoje. Šiuos kaimus tyrinėti pasirinkta 
dėl dviejų priežasčių: 1) jie neišskirstyti į vienkiemius, 
todėl čia dar galima rasti nemaža senosios liaudies 
kultūros pėdsakų, 2) savo esminiais požymiais šie kai
mai būdingi visam Merkinės kraštui.

Straipsniui panaudota medžiaga: XIX а. II pusės 
žemės valdymo planai, esantys Valst. istorijos archyve 
Vilniuje, Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos 
instituto 1956 ir 1963 m. etnografinių ekspedicijų me
džiaga1, 1967 m. kraštotyrininkų ekspedicijos anketinė 
medžiaga2 bei papildomi duomenys, autoriaus surinkti 
1968 m.3

1 Piešinius ir brėžinius darė 2. Drėma, V. Jurkštas, R. Keme- 
žys, R. Lajus.

2 Anketas užpildė M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokiniai 
V. Kozlovas, R. Vaitkus, J. Vasylius.

3 Brėžinius šiam straipsniui darė R. Butvilienė.

Apsingės ir Cesukų kaimai įsikūrę XVIII a. Savo 
struktūrinėmis savybėmis jie artimi Lietuvos gatviniams 
kaimams, atsiradusiems dar XVI a. valakų reformos 
metu. Dabar Apsingėje yra šešios, Cesukuose — devy
nios sodybos. Anksčiau Cesukuose buvo trylika sodybų. 
Iki tarybinės santvarkos metų abiejuose kaimuose eg
zistavo rėžinė žemės valdymo sistema, jos pagrindą su
darė trilaukis ūkis. 1942 m. Cesukų kaimas buvo skirs
tytas vienkiemiais, bet išsikėlė tik keturios sodybos. 
Likusios sodybos išlaikė senuosius bruožus. Kaimas
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1 pav. Cesukų kaimo planas: 1 — gyvenamieji namai, 2 — klėtys, 
3 — tvartai, 4 — kluonai.

vienpusis, tik pietiniame gale dvi sodybos yra abipus 
gatvės. Kadangi kaimelis stovi kalno pašlaitėje prie pat 
Nemuno, tai pavasarį per potvynius trobesiai būdavo 
virvėmis pririšami prie medžių, kad vanduo nenuneštų. 
Apsingės ir Cesukų kaimuose dauguma trobesių XX a. 
perstatyti, todėl pačius seniausius laikus atspindi tik iš 
dalies. Tiriamųjų kaimų senųjų sodybų išplanavimas ne
siskyrė nuo visos Dzūkijos gatvinių kaimų sodybų iš
planavimo. Jos buvo linijinio tipo: trobesiai sustatyti 
viena arba dviem eilėm vienoje gatvės pusėje. Trobesių 
galai atsukti į gatvę. Senovinio išplanavimo sodybų Ap- 
singėje likusi viena, Cesukuose — dvi. Abiejuose kai
muose dauguma tvartų yra priešingoje gatvės pusėje. 
Tvartai stovi šonu į gatvę. Klėtys pastatytos priešais 
gyvenamąjį namą. Kluonai — sodybos gale. Cesukuose

2 pav. Sodybų planai: -. 
I — Vaitiekaus Kvara- 

ciejaus, Cesukų k.
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II — Bonifaco Janavičiaus sodybos planas, Cesukų k., III — Kazio 
Rasimavičiaus sodybos planas, Apsingės k. (/ — pirkia, 2 —tvartas, 

3 — kluonas, 4 — svirnas, 5 — kamara).
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gausu tvorų, aptvarų. Tvoromis iš abiejų šonų atskirta 
gatvė, sodybų ribos, kiemai ir kt. Dauguma tvorų — 
gulstinės, yra ir statinių tvorelių. Sulinį turi kas antra 
sodyba. Suliniai šiame krašte kasti vėliau (1930— 
1940 m.), su cementiniu rentiniu ir velenu.

Kaimuose daug medžių. Cesukuose — daugiausia la
puočių: klevų, beržų, juodalksnių. Apsingė, esanti miš
ko pakraštyje, lyg ir natūraliai išsidėsčiusi pušyne. Gat
vės pakraščiuose esama ir lapuočių: liepų, beržų, kark
lų. Abiejuose kaimuose yra ir vaismedžių, bet sodai 
nedideli — bloga žemė, smėlynai. Apsingėje gausu bi
tynų. Beveik kiekvieną sodybą puošia ornamentuotas 
kryžius.

Dauguma gyvenamųjų namų statyta XX a. 
pradžioje; tai rodo lentelė:

Taigi, iš 15 namų tik vienas statytas XIX a. pa
baigoje.

Apsingėje iš šešių gyvenamųjų namų trys išlaikė 
visus tradicinių aukštaičių pirkių požymius. Jie dviga- 
liai, su priemene per vidurį. Kiti trys namai taip pat 
dviejų galų, bet jau be priemenių. Cesukuose iš devy
nių gyvenamųjų namų tiktai trys liko nepakitusio tra
dicinio plano, kiti šeši — kompaktiško plano, be prie
menių. Gyvenamųjų namų sienos yra aptašytų pušinių

167



3 pav. Gyvenamųjų namų planai: I — Kazio ir Petro Pigagos, Ap- 
singės k. (/— kuknia, 2 — gryčia, 3, 4 — kamaros, 5—priemenė, 
6 gonkos, 7 — seklyčia, 8 — virtuvė, 9 — seklyčios kambarys); II — 
Bonifaco Janavičiaus, Cesukų k. (/ — seklyčia, 2 — kamara, 3 — 

gonkelės, 4 — virtuvė, 5 — gryčia, 6—gonkos).



rąstų, kampuose suręstos į sąsparas. Atsikišusios sąspa
ros Apsingėje keturių, Cesukuose—dviejų namų. Ce- 
sukuose dviejų namų sienos apkaltos lentomis (vienas 
namas vertikaliomis lentomis, antras — vertikaliomis 
tik iki palangių). Gyvenamųjų namų stogai dvišlaičiai, 
gegninės konstrukcijos. Gegnės įtvirtintos į viršutinį 
rąstų vainiką. Dar iki II pasaulinio karo visų gyvena
mųjų namų stogai buvo šiaudiniai, šiuo metu Apsingėje 
visi stogai skiedriniai, Cesukuose—dviejų namų stogai 
šiaudiniai, septynių — skiedriniai.

Gyvenamųjų namų langai vidutinio dydžio, dažniau
siai 0,8X0,6 m, šešių dalių, suskirstyti dviem kryžmais 
rėmeliais. Langų rėmai dažyti baltai. Langai išdėstyti 
simetriškai: pagrindiniame fasade keturi, galuose po du, 
užpakaliniame fasade du. Apsingės kaime trys gyve
namieji namai su gonkelėmis. Gonkelės atviros, dvejos 
dvišlaičiu, vienos vienašlaičiu stogeliu. Jos turi po ke
turias keturbriaunes kolonėles. Kokių 90 cm aukščio 
nuo grindinio yra tvorelė, paįvairinta išpiaustymais. 
Dvejos panašios gonkelės yra ir Cesukuose. Be to, 
Cesukuose du gyvenamieji namai turi uždaras įstik
lintas gonkeles. Jų langų rėmai dažyti baltai.

Visų gyvenamųjų namų pagrindinė patalpa buvo 
pirkia. Tradiciniuose namuose ji buvo pagrindinė mais
to ruošimo ir gyvenimo patalpa. Kompaktiškojo plano 
namuose nuo pirkios atskiriama virtuvė. Kairiajame 
arba dešiniajame jos kampe prie įėjimo stovi aukš
taitiška krosnis. Galiniame kampe prie išorinės sienos 
stovi keturkampis stalas, pasieniais — suolai. Virtuvės 
sienos išlipdytos laikraščiais, asla plūkta moliu.

Žmonės turi įsirengę ir geresnį kambarį — seklyčią. 
Tradiciniuose namuose ji užima visą antrąjį namo galą, 
kompaktiškojo plano namuose — tik pusę galo. Sekly
čios įrengtos puošniau: sienos tapetuotos, grindys len
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tinės, daug kur dažytos. Seklyčios baldai dažniausiai 
priklauso nuo šeimos didumo ir poreikių. Pasienyje 
pastatyta spinta, viena gražiai paklota lova. Vidury — 
stalas, kėdės. Kampe — radijo stalelis, knygų lentynėlė. 
Apskritai, seklyčios šiuo metu savo išvaizda, baldų iš
dėstymu kokios vieningos tradicijos neturi.

Kompaktiškojo plano gyvenamuosiuose namuose 
miegamieji dažniausiai yra atskirose patalpose. Tradi
cinėse pirkiose daug kur nuo priemenės yra atitverta 
kamara, kur laikomi maisto produktai ir namų apyvo
kos reikmenys.

Apsingėje ir Cesukuose kiekviena šeima turi po visą 
namą. Tik Apsingėje viename dvigaliame tradiciniame 
name gyvena dvi šeimos: Kazio Pigagos ir Petro Piga- 
gos. Kiekvienas galas pertvertas į tris dalis. Priemenė 
taip pat pertverta perpus.

Minėtuose kaimuose už gyvenamuosius namus se
nesni išlikę svirnai. Apsingėje jų yra keturi. Vienas 
statytas XIX a. viduryje, kiti trys — XIX а. II pusėje. 
Cesukuose šeši svirnai: du statyti XIX a. pabaigoje, ke
turi — XX a. pradžioje. Visi svirnai vienos beveik kvad
ratinės patalpos. Apsingėje dviejų svirnų įėjimas iš ga
lo, dviejų — iš šono; Cesukuose keturių svirnų įėjimai iš 
galo, dviejų — iš šono. Senesnės statybos svirnuose 
įėjimai padaryti iš galo. Šoniniai įėjimai šiame krašte 
atsirado tik XIX a. pabaigoje — XX a. pradžioje. Svir
nų sienos iš apvalių arba tašytų rąstų. Iš apvalių rąstų 
Apsingėje pastatyti du svirnai, Cesukuose — vienas. Ap
singėje visų svirnų sąsparos atsikišusios, Cesukuose tri
jų svirnų sienos sunertos į atsikišusias sąsparas, tri
jų — suleistos į lygias kertes. Visų svirnų stogai dvišlai
čiai, iki XX a. pradžios buvę šiaudiniai. Šiuo metu 
Apsingėje du svirnai su šiaudiniais, du su skiedriniais 
stogais. Prie įėjimų į svirnus yra priesvirniai. Svirnų
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4 pav. Klėtys: 1 — Kazio Rasimavičiaus, Apsingės k., 2 — tos 
pačios klėties planas, 3 — Onos Kvaraciejienės, Cesukų k., 4 — 

tos pačios klėties planas

pamatai — masyvūs lauko akmenys. Grindys medinės; 
lubų nėra, tik virš skersinių sijų padėta viena kita len
ta. Senesnieji svirnai buvę be aruodų. Grūdai buvo lai
komi kubiluose, karbijose. XIX a. pabaigoje — XX a. 
pradžioje statyti svirnai jau su aruodais. Svirnuose lai
koma mėsa sukabinta palubyje, senesni drabužiai kabo 
pasieniais.

Merkinės apylinkėse beveik kiekvienas valstietis savo 
sodyboje turėjo kluonų. Cesukų kaime išliko šeši 
kluonai, Apsingėje — du. Kluono dydis priklausė nuo 
ūkio didumo. Kluonai buvo su vienu arba dviem įva
žiavimais. Į senuosius, statytus iki XIX a. vidurio, buvo 
įvažiuojama iš galo. Jų stogo konstrukcija pėdinę. Vė
liau kluonai buvo statomi su šoniniais įvažiavimais, 
gegninės stogo konstrukcijos. Kluonai statomi iš apva
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lių ręstų, kampuose sunerti į atsikišusias sąsparas. Se
nųjų kluonų stogai šiaudiniai, keturšlaičiai. Apsingėje 
šiuo metu abiejų kluonų stogai dvišlaičiai; Cesukuose 
keturių kluonų stogai keturšlaičiai, dviejų — dvišlaičiai. 
Visų kluonų stogai šiaudiniai. Merkinės apyl. kluo
nų išplanavimas toks, kaip visų dzūkų kluonų. Kluono 
patalpa pėdžiomis suskirstyta į 3 dalis. Centrinė vadi
nama padu, šoninės — šalinėm. Priešingame nuo įva
žiavimo šone atitverta siaura ilga patalpa — peludė.

Kartais prie kluonų galų pristatomos pašiūrės. Sto
gai virš įvažiavimo dažniausiai pakelti. Toks pakilimas 
vadinamas stoginuku.

Tvartai yra kiekvienoje sodyboje. Pažymėtina, 
kad Merkinės apylinkėje senovinių tvartų nebėra. Tik 
vieneri tvartai Cesukuose išlikę iš XIX a. pab. Daugu
ma statyti 1900—1930 m. Cesukuose treji tvartai nauji, 
statyti XX a. viduryje. Tiek senieji, tiek XX a. statyti 
tvartai forma ir architektūrinėmis savybėmis pana
šūs. Jų sienos iš apvalių arba tašytų rąstų, sąsparos 
atsikišusios. Korpusas pailgas, siaurokas, maždaug 14 m 
ilgio ir 6 m pločio. Stogai iki 1940 m. buvę šiaudiniai, 
dvišlaičiai. Šiuo metu — skiedriniai, taip pat dvišlaičiai. 
Stogų konstrukcija gegninė. Tvarto priekiniame šone 
pastogė platesnė. Durys dvivėrės. Salia durų yra mažy
čiai langeliai. Prie tvartų galų paprastai pristatomos 
pašiūrės susidėti malkoms ir šiaip ūkio reikmenims. 
Tvartų lubos iš kartelių, sudėtų ant skersinių balkių. 
Ant tvartų kraunami šiaudai, rečiau — šienas. Tvartams 
šiame krašte aukštų pamatų nemūrydavo. Tiktai XX a. 
viduryje statytų tvartų pamatai šiek tiek aukštesni.

Pirčių šiuose kaimuose nedaug. Viena pirtis yra 
Cesukuose ir viena — Apsingėje. Cesukų pirtis yra vie-
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5 pav. Ūkinių trobesių planai: 1—klojimo planas (/ — šalinė, 2— 
grendymas, 3 —šalinė); II—tvarto planas (/ — karvių, 2 — arklių, 

3 — avių, 4 —kiaulių)

nos patalpos, su įėjimu iš galo. Sienos suręstos iš guls
čių apvalių rąstų, sąsparos atsikišusios. Stogas šiaudi
nis, dvišlaitis. Stogo konstrukcija gegninė. Prie įėjimo 
kairėje yra iš akmenų krauta krosnis, pasieniais — suo
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lai. Apsingės pirtis yra žeminė, taip pat vienos patalpos, 
su krosnimi kampe. Pirtelė įrengta miško atkalnėje, 
įėjimas iš galo. Priekyje pirtis atitverta kartele tarp 
dviejų medžių, kad neprieitų gyvuliai.

Apsingės ir Cesukų kaimuose yra rūsių bul
vėms. Jų antžeminė dalis turi rąstines neaukštas 
(1 m aukščio) sienas, sunertas į atsikišusias sąsparas. 
Stogeliai dvišlaičiai, skiedriniai. Žemėje esanti rūsio 
dalis yra apie 2 m gylio, sienos sustiprintos akmeni
mis, įėjimas į rūsį iš galo. Įlipti padarytos kopėčios.

Tyrinėtuose kaimuose ir visoje apylinkėje gausu v a- 
saros virtuvių. Krosnis sumūryta iš plytų. Vir
tuvių būna su stogeliais ir be stogelių.

Trobesių puošyba. Cesukuose yra keturios pirkios su 
ornamentuotomis antlangėmis ir palangėmis. Apsin- 
gėje ornamentuotus langų aprėminimus turi penkios 
pirkios. Abiejuose kaimuose yra po vienerias gonkeles 
su papuošimais. Cesukuose vienos pirkios durys dažy
tos mėlynais geometriniais raštais.

Langų puošyba sutelkta į antlanges ir palanges. 
Turtingiau puoštos antlanges, dažniausiai geometri
niais raštais. Antlangių karnizėlis profiliuotas, jo apačia 
išpiaustyta trikampiais arba keturkampiais dantukais. 
Apatinės palangių lentos kraštas užbaigiamas lanke
liais, neretai kiaurapiūvio rašto ornamentais. Cesukuose 
langai paįvairinti langinėmis. Čia yra dvi pirkios su 
filinginėmis langinėmis, vienos baltai dažytos.

Gonkelių stogelio karnizinė lenta ir tvorelės atbrai
los karnizėliai papuošti išpiaustymais. Vyrauja stilizuoti 
augaliniai ornamentai, dobilų lapeliai, lelijų žiedai.

Minėtų kaimų ūkiniai trobesiai puošybinių elementų 
neturi, tačiau jų architektūrinės konstrukcijos ir ypač 
stogų formos daro malonų įspūdį.
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Alfonsas
ANDRIUŠKEVIČIUS

Tradiciniai 
merkiniškių 

baldai

Straipsnio tikslas — aprašyti merkiniškių baldus, 
apibūdinti jų konstrukcijas bei puošybą ir tuo pačiu 
pateikti medžiagos tolesniems lietuvių liaudies baldų 
tyrinėjimams. Be to, bandoma bent apytikriai nustatyti, 
kada atsirado naujesnės baldų formos, kaip tradiciniai 
baldai panaudojami šiandieninėje buityje1.

1 Rinkdamas medžiagą, autorius ekspedicijos metu lankėsi dvy
likoje kaimų: Apsingėje, Bingeliuose, Cesukuose, Jonionyse, Kasčiū
nuose, Lankininkuose, Maksimonyse, Netiesose, Pašilingėje, Samū- 
niškėse, Subartonyse, Zakavoliuose. Rašydamas šį straipsnj, naudo
josi baldų piešiniais, kuriuos V. Miliaus vadovaujama kraštotyri
ninkų grupė padarė Gudakiemyje, Mardasave ir Puvočiuose. Eks
pedicijoje baldus piešė D. Deksnytė, I. Labutytė ir K. Pumputytė, 
straipsniui — D. Deksnytė.

2 B. M и л ю c. Мебель панямунских крестьян. — Материалы к 
отчетной конференции археологических и этнографических экспе
диций 1964—1965 гг., Вильнюс, 1966, р. 25.

Merkinės apylinkėse tradicinių baldų dar gana apstu, 
nors miestas jau braunasi į valstiečių buitį. Krinta j 
akį, kad „toje pačioje troboje stovi įvairių laikų baldai — 
nuo XIX a. pabaigos iki šiandieninių“2. Daugiau se
nųjų baldų šiuo metu yra gyvenamojoje patalpoje, ma
žiau— seklyčioje. Tradiciniai merkiniškių baldai daryti 
pačių savininkų arba vietinių meistrų, retai — atvykėlių. 
Meistrų, dirbusių tik baldus, žmonės neprisimena čia 
buvus. Baldų darymu versdavęs! dailidės, dažniausiai 
žiemą, kai statybos nutrukdavusios. Ir šiandien Samū- 
niškėse tebegyvena dailidė Vaclovas Kasiulynas (jo 
darytų baldų turi Apsingės, Samūniškių, Subartonių 
valstiečiai), o Zakavoliuose — Vladas Volungevičius. 
Pastarasis, nors gimęs 1889 m., dar žvalus seniokas, 
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paimantis rankosna įrankius ir šiandien. Sakosi, be
vaikščiodamas po žmones, pasiekdavęs Alytų, Daugus, 
Liškiavą, Ryliškius, statęs Liškiavoje sinagogą, Ryliš
kiuose — koplyčią, daugelyje vietų — gyvenamuosius na
mus. „Daugiausia, — sako, — prisieidavo būdavot. Bal
dai — prastesnis uždarbis.“

Baldai dažniausiai pušiniai arba egliniai (iš beržo 
vėlesniais laikais darydavo tuos, kuriuos poliruodavo), 
konstrukcijos nesudėtingos. Dažniausias lentynų, indau
jų, kuparų ir spintų lentelių jungimo būdas — sunėrimas 
pirštais3. Stalų, kėdžių, lopšių, lovų dalys suleidžia
mos. Naujesniuosiuose balduose sunėrimus ir suleidi- 
mus, kur įmanoma, keičia sukalimai (ypač virtuvinėse 
spintelėse, naujosiose lentynose ir rankšluostinėse). 
Seniausius baldus dirbant, naudotos medinės vinys 
(kuoleliai) arba kalvio darbo vinys. Naujesnieji baldai 
dažniausiai sukalti fabrikinėmis vinimis.

3 Prieš suneriant lenteles, jų galuose išpiaustomos trikampės 
skylės. Likusius išsišovimus merkiniškiai ir vadina pirštais. Be to, 
pirštu vadinamas užpiautas ar užkirstas ir paplonintas lentos ga
las, įleidžiamas kiton lenton ar tašelin.

Baldai, išskyrus kuparus, puošti labai kukliai: lo
vos, vaikų lovelės, rankšluostinės turi profiliuotų len
telių; kiauraraštis medžio ornamentas pasitaiko lenty
nose, spintose, o metalo — kuparuose. Kuparai daugiau
sia puošti tapyba. Rastos dvi tapytos indaujos, viena 
šaukštdėtė ir viena rankšluostinė.

Stalai. Stalas merkiniškių gyvenamosiose patal
pose paprastai stovi kampe priešais duris. Prisimenama, 
kad XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje stalai bū
davę ant kryžiokų, kartais dar skaldytų lentų. Maždaug 
XX a. trečiajame dešimtmetyje juos pakeitė pailgi, su 
keturiomis vertikaliomis kojomis, su šonais, pakojomis 
(staliūgėmis) ir vienu stalčiumi stalai iš obliuotų len-
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1 pav. / — stalas (XIX а. рг.), Jonionių к., 2 —stalas (XIX a. vid.), 
Kasčiūnų к., 5 —suolas, Kasčiūnų к., 4 — suolas (1930 m.), Subar- 
tonių k., 5 —suolas (1945 m.), Puvočių k., 6 — kėdė (1922 m.), 

Zakavolių k., 7 — vaikų kėdelė, Subartonių k.

tų (1 pav., 1), šiuo metu esantys beveik kiekvieno mer- 
kiniškio troboje. Tokių stalų pakojos ir šonų lentos (ir 
tos, ir tos eina aplink visą stalą) suleistos j kojas, su- 
leidimai sutvirtinti medinėmis vinimis. Neretai stalo 
lentos kampai suapvalinti. Pasitaiko, kad kai kurių šios 
konstrukcijos stalų kojos profiliuotos. Apytikriai matme- 
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nys: aukštis 85 cm, ilgis 134 cm, plotis 72 cm (ilgis ir 
plotis — stalo lentos), šono lentos plotis 15 cm. Šio tipo 
variantu laikytinas daug rečiau pasitaikantis stalas 
lenktomis kojomis, be pakojų.

Alfonso Kašėtos iš Kasčiūnų k. stalas (1 pav., 2), 
šiuo metu laikomas klojime, savo konstrukcija primena 
suolą: pailgas, keturkojis, kojos eina įkypai ir peršauna 
stalo lentą bei jon įvarytus varus; galuose kojas jun
gia įleistas profiliuotas skersinis. Stalas be šonų ir stal
čiaus. Aukštis 85 cm, lenta 147X65 cm. Šio stalo formą 
reikėtų laikyti sena, panašia į V. Miliaus Suvalkijoje 
rastų senųjų stalų formą4. Toksai stalas Merkinės apy
linkėse terastas vienas.

4 B. M и л ю c, Мебель панямунских крестьян, p. 26.
6 Tokio tipo suolus J. Baršauskas laiko seniausiais. 2r. K- Se- 

šelgis, J. Baršauskas, K Cerbulėnas, M. Kleinas, 
Lietuvių liaudies architektūra, t. I, Vilnius, 1965, p. 66.

6 Plg. B. M и л ю c, Мебель панямунских крестьян, p. 26.

Suolai. Ne vienoje merkiniškių troboje palei ga
linę ir išorinę sieną dar tebestovi iš senų laikų dideli, 
sunkūs suolai — ant kulbelių uždėtos plačios ir storos 
lentos (dilės)5 6. Tokio suolo, esančio Julės Barysienės 
(Kasčiūnų k.) troboje, aukštis 50 cm, ilgis 553 cm, plo
tis 40 cm, lentos storis 7 cm. Kiti šio tipo suolai, ma
tyt, atsiradę vėliau, yra mažesni (pvz., aukštis 49 cm, 
ilgis 340 cm, plotis 37 cm, lentos storis 6 cm), dažnai 
su apvaliomis lentą peršaunančiomis kojomis. Tarp šių 
suolų stovi stalas. Ant suolo galo, esančio palei duris, 
kartais stovi vandens kibirai. Suolo lentoje būna iš
gręžta skylė įkišti krijo lazdai, vejant siūlus.

Iš kambario pusės prie stalo statomi suoleliai. Se
nesnieji (tokių rastas vienas kitas) padaryti iš tašytos 
lentos prie galų paliktais sustorėjimais® iš apačios 
(1 pav., 3). Tuos sustorėjimus peršauna apvalios arba 
keturbriaunės kojos. Vėlesnių laikų suolelių lenta be su- 
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storėjimų, juos atstoja varai. Varus, taip pat ir lentą, 
peršauna įkypos kojos. Kartais lenta būna be varų. 
Visų šių suolelių aukštis apie 55 cm, ilgis 165 cm, plo
tis 35 cm.

Beveik kiekvienoje troboje galima pamatyti XX a. 
pradžioje atsiradusius įmantrokus suolus su atramomis 
galuose, vadinamus tapčianais (1 pav., 4). Jie kartais 
taip pat stovi prie stalo, bet dažniau atokiai nuo jo, 
kur nors pasienyje. Šių suolų konstrukcija tokia: į ke
turbriaunes kojas, kurių viršutiniai kiek išlenkti ir sker
siniu sujungti galai sudaro atramą, suleistos šoninės 
lentos, o ant jų uždėta viršutinė lenta. Kartais atrama 
tik viename gale, šonų lentos platesnės, yra dugnas, o 
viršutinė lenta pakeliama — po ja dėžė (padėtis) bal
tiniams, prastesniems drabužiams, siūlams laikyti. Bū
na, kad dėžės vietoje įtaisyti stalčiai. Tuomet viršutinė 
lenta nekilnojama. Šių suolų aukštis (su atrama) 
80—87 cm, ilgis 170—242 cm, plotis 44—54 cm, šoninių 
lentų plotis 10—44 cm.

Merkinės apylinkėse, nors retai, pasitaiko ir kanap
ką — suolų su atkaltėmis iš profiliuotų lentelių ir atra
momis galuose (1 pav., 5).

Kėdžių merkiniškių gyvenamosiose patalpose 
maža, sėdima ant suolų. Rastieji keli krėslai su atlošais 
(1 pav., 6) nėra seni — tokios formos šie baldai čia 
atsirado pirmaisiais mūsų amžiaus dešimtmečiais. Jų 
konstrukcija tokia: į kojas suleistos šoninės lentelės, 
ant jų uždėtas ir prikaltas dugnas; atrama yra iš taše- 
lių, į juos įleistos profiliuotos lentelės. Aukštis 96 cm 
(be atramos 50 cm), dugnas — trapecija, kurios kraš
tinės 42X41X34 cm. Kitų, dar vėlesnių, krėslų atramos 
iš vertikalių ir horizontalių tašelių. Rastos kelios tabu
retės (šis baldas Merkinės apylinkėse atsiradęs XX a. 
antrajame trečiajame dešimtmetyje) ir viena vaikiška 
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kėdelė (1 pav., 7). Pastarosios aukštis 45 cm, ilgis 32 cm, 
plotis 24 cm.

Lovos stovi (dažnai po dvi, suremtos galais) ati
tvertoje gyvenamosios patalpos dalyje, rečiau — toje 
pačioje patalpoje, kur ir stalas. Konstrukciniu požiūriu 
jos gana vienodos, laikui bėgant, daugiau keitėsi tik 
lovos galas. Seniausiomis laikytinos tos lovos, kurių ga
lai iš paprastų, lygių horizontalių lentų7, suleistų į tie-

7 B. M и л ю c, Мебель панямунских крестьян, p. 26.

2 pav. 1 — lova (1948 m.), Kasčiūnų k., 2— lova (XX a. antras 
dešimtim), Subartonių k., 3 — lova (XX a. pr.), Kasčiūnų k., 4 — 
lova (XX a. antras dešimtm.), Lankininkų k., 5 —lova (1930 m.), 

Netiesų k., 6 — vaikų lovelė (1950 m.), Netiesų k.



sias keturbriaunes, kartais apačion kiek plonėjančias 
kojas (2 pav., /). Šių lovų šonai įleisti į kojas vienu 
ar dviem pirštais, pirštai išeina kiaurai, suleidimai per
kalti medinėmis vinimis. Ant medžio juostelių, prikaltų 
prie lovos šonų iš vidinės pusės, skersai suklotos dugno 
lentelės. Kartais šio tipo lovų viršutinė galo lenta (ret
karčiais ir apatinė) profiliuota, kojos taip pat išpiausty- 
tos (2 pav., 2). Kitais atvejais ant galo užkalta storesnė 
profiliuota lentelė, kojos kiek išlenktos (2 pav., 3).

XX a. pradžioje atsiradusios lovos rėmavais galais 
(2 pav., 4), joms sutvirtinti kai kada būdavo naudoja
mi geležiniai varžtai. Šios lovos taip pat puoštos pro
filiuotomis lentelėmis.

Rastos kelios lovos su galais iš vertikalių profiliuo
tų lentučių tvorelės (2 pav., 5). Jos darytos XX a. tre
čiajame ketvirtajame dešimtmetyje.

Lovos daugiausia dvigulės. Vidutinis jų aukštis 
96—105 cm (dėžės aukštis 48—60 cm), ilgis 175— 
190 cm, plotis 95—113 cm, šoninių lentų plotis 17— 
21 cm.

Lopšiai ir lovelės. Merkinės apylinkėse te
ko matyti keletą pačių senųjų lopšių — pintinių ir dro
binių8. Drobinį lopšį turi Feliksas Javarauskas (Maksi- 
monių k.). Lopšys taisyklingos elipsės pavidalo, jo il
gis 82 cm, plotis per vidurį 42 cm, galuose — 32 cm, 
gylis 16 cm. Pintiniai lopšiai kiek didesni: 98—100 cm 
ilgio, 58 cm pločio per vidurį ir 33—35 cm galuose, 25— 
32 cm gylio. Jie nupinti iš lazdyno vytelių. Visi minė
tieji lopšiai padėti ant aukšto, svirne, naudojamų ne
matyti.

8 2r. A. Vyšniauskaitė, Lopšiai ir kitos vaikų auginimo 
priemonės. — Iš lietuvių kultūros istorijos, t. 2, Vilnius, 1959, p. 300.

Šiuo metu merkiniškių vaikai migdomi į šalis linguo
jamose lovelėse (2 pav., 6), atsiradusiose čia XX a. ant
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rajame ketvirtyje. Lovelių konstrukcija tokia: į tiesias 
keturbriaunes kojas suleistos šonų ir galo lentelės (daž

nai tarp viršutinių ir apatinių galų bei šonų lentelių 
yra statinėliai); kojos įleistos į supimo lankus arba pri
kaltos prie jų; lovelės ilgis 100—118 cm, plotis 48— 
63 cm, aukštis 72—86 cm, gylis 24—42 cm. Lovelę puo
šia minėtieji statinėliai, kartais profiliuotos galo lente
lės. Kai kurių lovelių supimo lankai nuplėšti, jos jau 
nebelinguojamos.

Saukštdėtės tebekabo dažno merkiniškio tro
boje. Jų vieta — netoli krosnies, kad, ruošiant valgį, 
šaukštai, dubenys būtų po ranka. Seniausios šaukštdė- 
tės (3 pav., /), siekiančios XIX a. vidurį, yra tokios 
konstrukcijos: į šonines lenteles įleistos arba prie jų pri
kaltos 2—3 lentynėlės (apatinioji su šoninėmis lente
lėmis dažnai suneriama pirštais)-, vienos ar dviejų len
tynėlių priekinėje briaunoje išpjautos skylės šaukštams 
sukišti; ties lentynėlėmis iš priekio prikalta medinė juos
telė arba lenčiukė (kartais išpiaustyta kiauraraščiu or
namentu), neleidžianti indams nuriedėti. Saukštdėčių 
aukštis 62—79 cm, ilgis 57—76 cm, plotis 14—20 cm. 
Šios šaukštdėtės kabinamos ant kriūkų, kai kurios pri
kalamos prie sienos.

Vėlesnėse šaukštdėtėse atsiranda skyriai su durelė
mis (3 pav., 2), tie skyriai daromi vis didesni (3 pav., 3). 
Tokios šaukštdėtės ima panašėti į pakabinamas spin
teles. Jos gerokai didesnės už senąsias šaukštdėtės: 
aukštis 108—125 cm, ilgis 130—150 cm, plotis 21 — 
28 cm. Pačių vėlyvųjų lentynų, darytų po II pasaulinio 
karo, viena šoninė lenta kai kada remiasi į žemę 
(3 pav., 4).

Indaujų tyrinėtoje teritorijoje apstu, jos įvairių 
formų ir amžiaus. Seniausiomis laikytinos iš vieno me-
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3 pav. 1—šaukštdėtė, Samūniškių к., 2 — šaukštdėtė (XIX a. pab.)r 
Apsingės k., 3 — lentyna (1957 m.), Kasčiūnų k., 4—lentyna, Paši- 
lingės k., 5 — indauja (XIX a. pab.), Mardasavo k., 6 — indauja 
XIX a. vid.), Lankininkų k., 7 — virtuvinė spintelė (1958 m.), Ne

tiesų k.

džio kamieno išskobtos indaujos (3 pav., 5). Įdomu, kad 
viena tokia indauja, kurią turi Petras Bingelis (Puvo
čių k.), skobta jau XX a. Tai rodo kai kurių senųjų 
baldų formų gajumą Merkinės apylinkėse. Skobtinių 
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indaujų aukštis 112—115 cm, skersmuo 53—55 cm. Jų 
viduje įtaisytos dvi trys lentynėlės.

Kitas indaujų tipas — indaujos-spintos (3 pav., 6) 
Sis baldas taip pat senas, siekia XIX a. vidurį, tačiau 
atsiradęs, matyt, vėliau už skobtines indaujas. Šiuo me
tu apie Merkinę pasitaikančių indaujų-spintų amžius 
nevienodas. Kai kurios iš jų, kaip jau minėta, darytos 
dar XIX a., o paskutiniosios — XX a. ketvirtajame de
šimtmetyje. Šių indaujų šoninės lentos sunertos pirštais 
su viršaus ir dugno lentomis, lentos iš priekio ir nuo 
sienos prikaltos (senesniųjų — medinėmis vinimis); 
konstrukciją viršuje, o kartais ir apačioje sutvirtina in
daują juosiantis karnizas. Durys įsprūdinės, ant gele
žinių arba odinių vyrių, užkabinamos kabliuku, medi
ne valkute, užrakinamos. Viduje yra 3—4 lentynos. 
Durų įsprūdos išdrožinėtos vertikaliais grioveliais, labai 
retai — ištapytos. Indaujų aukštis 170—185 cm, ilgis 
82—106 cm, plotis 36—56 cm. Tokio tipo indaujos dabar 
stovi priemenėse, kamarose. Pas Astachą Eidukevičių 
(Subartonių k.) rasta panašios konstrukcijos, tačiau žy
miai mažesnių matmenų indaujėlė augaliniais raštais 
ištapytomis durelėmis, daryta XIX a. septintame dešimt
metyje. Jos aukštis 98 cm, ilgis 55 cm, plotis 33 cm, 
viršus 35X63 cm.

Dar viena indaujų atmaina — šiuo metu labai papli
tusios virtuvinės spintelės (3 pav., 7). Jų atsiradimo 
laiką nustatyti sunku, matyt, jos atsirado iš mažesniųjų 
indaujų. Senesniosios virtuvinės spintelės, darytos XX a. 
pradžioje, mažesnės, vienadurės, su vienu stalčiuku, o 
naujesniosios, kurių dauguma darytos po II pasauli
nio karo, — dvejų durų, su dviem (kai kada ir vienu) 
stalčiais, apie 80 cm aukščio, 83 cm ilgio, 54 cm pločio, 
viršus 65X108 cm, jis šeimininkei atstoja stalą. Nuo 
tradicinių indaujų virtuvinės spintelės skiriasi ne tik 
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forma, bet ir paskirtimi — ant jų ruošiamas valgis, val
goma.

Sieninės spintelės — tarpinis baldas tarp 
šaukštdėčių ir indaujų; savo konstrukcija vienos arti
mesnės šaukšdėtėms (4 pav., /), kitos — indaujoms 
(4 pav., 2). Šios spintelės labai įvairaus dydžio, kabi
namos ant sienos geležiniais kabliais. Virtuvėje jos pa
prastai užima šaukšdėtės vietą. Sieninėse spintelėse lai
komi indai, stalo įrankiai, maistas. Merkinės apylinkėse 
jos nėra dažnos.

Nuo aprašytųjų sieninių spintelių skiriasi kerti
nės spintelės (4 pav., 3). Jų paskirtis panaši — 
indams ir maistui sudėti, tačiau konstrukcija kitokia. 
Kertinės spintelės taip padarytos: prie kampo sienų pri
kaltos medžio juostelės, ant kurių uždėtos lentos, suda
rančios lentynas; lentynų — dvi trys; prie lentynų iš 
priekio prikaltos dvi lentos, prie kurių pritvirtintos du
relės. Kertinių spintelių aukštis 120—150 cm, plotis 
80—100 cm. Kartais šias spinteles puošia išpiaustytų 
lentelių karnizas. Spintelės įtaisytos virtuvėje arba prie
menėje.

Tiek prie sienos kabinamos, tiek kertinės spintelės, 
anot informatorių, atsiradusios XX a. pradžioje.

Kraičkubiliai. Merkinės apylinkėse dar randa
mas ir vienas seniausių kraitinių baldų — kraičkubilis 
(kubilas šarvui). Kasčiūnų, Lankininkų kaimuose kraič- 
kubilius teko matyti maždaug pas kas trečią gyventoją. 
Kituose kaimuose jie retesni. Kas ir kada kraičkubilius 
darė, žmonės jau nebeprisimena. Šiuo metu kraičkubi
liai stovi priemenėse, svirnuose, naudojami ne pagal 
paskirtį: į juos pilami grūdai, miltai. Kraičkubilių 
konstrukcija tokia: aplink dugną sustatytus šulus juo
sia trys keturi lazdyno lankai; du šulai ilgesni, juose 
skylės perkišai. Ant kraičkubilio uždedamas užvožtis su
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kubilą apgaubiančiu graižu (ilgesniųjų šulų galai iš
lenda per užvožėto skyles); per skyles ilgesniuosiuose 
šuluose perveriama perkiša. Aukštis 66—82 cm, skers
muo viršuje 57—70 cm, apačioje 67—81 cm, šulų plotis 
apie 10 cm.

K u p a r a i, pakeitusieji kraičkubilius, apie Merkinę 
šiuo metu gana dažni. Į juos ir šiandien vienur kitur 
tebekraunami audiniai, drabužiai, nors savo reikšmės 
vestuvių apeigose čia, kaip ir kitur Lietuvoje, šis baldas 
jau yra netekęs.

Tyrinėtų apylinkių kuparai savo forma, konstrukcija 
ir puošyba panašūs į kitų Dzūkijos vietų kuparus9: sta- 
čiasieniai arba 3—4 cm į apačią siaurėjantys (pastarųjų 
daug mažiau), daugiausia išgaubtais antvožais. Dėžės 
ir antvožo sienelių lentos sunertos pirštais; viduje, pa
prastai kairėje pusėje, yra prieskrynis. Pakojos — nedi
delės, kiek profiliuotos lentelės. Kuparų aukštis 60— 
80 cm, ilgis 86—110 cm, plotis 55—67 cm, antvožo aukš
tis 11—13 cm.

4 pav. 1 — pakabinama spintelė (XIX a. pab.), Mardasavo k., 2— 
pakabinama spintelė (1900 m.), Mardasavo k., 3 — kampinė spinte
lė (1949 m.), Netiesų k., 4 — kraičkubilis (XIX a. vid.), Lankinin
kų k., 5 — spinta, Maksimonių k., 6 — spinta (XIX a., pab.), Kas

čiūnų k., 7 — spinta (XX a. trečias dešimtm.), Subartonių k.

Kuparai kaustyti. Apkaustai užkalti ne tik ant briau
nų ir ties užraktu, bet dažnai dviem vertikaliomis juos
tomis kerta priekinę kuparo plokštumą ir antvožą ir da
lija į tris nelygias dalis (vidurinioji dalis beveik dvigu
bai platesnė už šonines).

Pagal puošybos techniką kuparus galima suskirstyti 
į tris grupes: 1) nudažyti viena spalva ir apkaustyti; 
2) su tapytiniais raštais; 3) su spausdintiniais raštais.

8 2r. A. K e t u r k a, Dzūkijos skrynių ir kuparų puošyba. — 
Statyba ir architektūra, t 1, Vilnius, 1962, p. 207—217.
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Pirmosios grupės kuparus puošia apkaustai, dažniausiai 
kiauraraščiai ar karpyto profilio, nudažyti tamsesne už 
foną (žalsvą arba rusvą) spalva (dažniausiai apkaus
tai būna tamsiai rudi10). Pagrindinis antrosios grupės 
kuparų puošybos elementas — smarkiai stilizuotų be
žiedžių (kartais ir belapių) augalų motyvai, ištapyti 
juodomis linijomis mėlyname, žalsvame fone. Sie raštai 
išdėstyti priekinėje plokštumoje, kurią, kaip minėta, į 
tris nelygias dalis skaldo apkaustų vertikalės. Dažniau
siai raštais papuoštos visos trys plokštumos dalys11, re
čiau — tik vidurinioji. Merkiniškių kuparų, puoštų 
spausdintiniais raštais, ornamentas (jį sudaro žvaigž
dutės, kryželiai, taškučiai, brūkšneliai) grupuojamas 
aplink apkaustus. Atskiros rašto grupės primena sau
lutes, gėles ir pan.

10 A. Keturka teigia, kad apkaustai Dzūkijoje dažomi dažniau
siai juoda spalva. — A. Keturka, Dzūkijos skrynių ir kuparų 
puošyba, p. 215.

11 Ten pat, p. 212.

Spintos. Seniausios spintos, šiuo metu naudoja
mos Merkinės apylinkių valstiečių, siekia XIX a. pabai
gą — XX a. pradžią. Jos vienadurės, su stalčiumi 
(4 pav., 5) arba dvidurės, be stalčiaus (4 pav., 6), pa
našios konstrukcijos kaip indaujos. Vienadurių (jos 
gana retos) aukštis (su karnizu) 192 cm, ilgis 90 cm, 
plotis 40 cm, stalčiaus aukštis 23 cm. Dvidurių spintų 
aukštis 184 cm, ilgis 110 cm, plotis 50 cm. Pastarųjų 
ekspedicijos metu teko matyti gana daug. Jos įdomios 
ir tuo, kad dažytos dviem spalvomis: visa spinta plyti
nės spalvos, o durų rėmai ir karnizas — juodi.

Šio amžiaus trečiajame ketvirtajame dešimtmetyje 
merkiniškiai pradeda dirbdintis dvidurės spintas su stal
čiais, puoštas įmantriais karnizais, su gausiai išdro
žinėtomis durimis (4 pav., 7). Spintų aukštis (su kar
nizu) 198—208 cm, ilgis 102—120 cm, plotis 51—58 cm, 
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stalčiaus aukštis 18—20 cm. Karnizas profiliuotas ir 
pjaustytas kiauraraščiu ornamentu, durų papuošimai 
reljefiniai.

Spinta dažniausiai stovi kairėje stalo pusėje, šalia 
pertvaros, už kurios miegama. Kartais ji atstoja pačią 
pertvarą, atskirdama lovas nuo viso kambario.

Rankšluostinių ekspedicijos metu terasta ke
letas. Rastosios nėra senos, darytos XX a. trečiajame 
ketvirtajame dešimtmetyje. Matyt, šiose vietose rank
šluostinės senesniais laikais nebuvo dirbamos. Merkinės 
apylinkių rankšluostines galima pavadinti rankšluosti- 
nėmis-lentynėlėmis. Jų konstrukcija tokia: į šonines 
lenteles kiek įleistos ir prie jų horizontaliai prikaltos 
viena — trys lentelės; tarp šoninių lentelių apatinių galų

5 pav. / — rankšluostinė, Jonionių k., 2 — rankšluostinė (1935 m.). 
Samūniškių k., 3 — rankšluostinė (1938 m.), Kasčiūnų k., 4 — laik

rodinė (1930 m.), Samūniškių k.



įspraustas ir prikaltas volelis (5 pav., 1). Kai kuriose 
rankšluostinėse įtaisytas stalčiukas, stiklo langelis 
(5 pav., 2). Aukštis 33—38 cm, ilgis 40—44 cm, plotis 
13—19 cm. Rankšluostinės puoštos labai kukliai — šo
ninės lentelės profiliuotos, viršuje prikaltas kiaurapiū- 
viu pjaustytas karnizėlis. Juozo Jakavonio (Kasčiū
nų k.) rankšluostinės, darytos 1938 m., priekinėje len
telėje ištapytas trilapis (5 pav., 3). Rankšluostines, 
kabančias ant sienos netoliese stalo, pastaruoju metu 
merkiniškiai naudoja ne tiek rankšluosčiui kabinti, kiek 
visokioms smulkmenoms sudėti.

Laikrodžių spintelės — gana retas daiktas. 
Per ekspediciją rastos tik dvi, abi darytos 1930 m. Spin
telės yra keturkampės dėžutės pavidalo su įstiklinto
mis durelėmis. Pirmosios aukštis (su karnizėliu) 27 cm, 
ilgis 20 cm, plotis 9,5 cm. Antrosios matmenys — 28X 
X16X14 cm.

Apžvelgus Merkinės apylinkių valstiečių šiuo metu 
turimus tradicinius baldus, galima padaryti šias išva
das:

1. Merkiniškių pirkiose esama įvairiais laikotarpiais 
darytų tradicinių baldų (nuo XIX a. trečiojo ketvirčio 
iki XX a. vidurio).

2. Kai kurių baldų, darytų XIX a. pabaigoje ar XX a. 
pradžioje (suolai ant kulbelių, skobtinės indaujos), for
ma siekia žymiai senesnius laikus.

3. Sykiu gyvuoja skirtingais laikotarpiais atsiradę 
tos pačios ar panašios paskirties baldai (pvz., kraičku- 
biliai, kuparai, drabužių spintos), nors ne visi naudo
jami pagal paskirtį.

4. Tradicinių baldų puošyba kukli — dažniausiai jie 
nudažyti viena spalva (šiuo metu mėgstamiausia — 
rausvai ruda), pagražinti profiliuota ar kiauraraščiu 
pjaustyta lentele.
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Dalia
ŠILAINYTE

Audiniai

Dzūkija garsi savo audėjomis. Kraičių skryniose 
dar gali rasti tebesaugomų retų, kitur Lietuvoje nema
tytų audinių1. Tai subtilaus skonio ir reto grožio sijonai 
ir puikios senosios kaišytinės bei rinktinės juostos.

1 Ekspedicijos metu audinius piešė E. Jasiūnaitė, L. Jodinskaitė, 
N. Kukuoškaitė, G. Puodžiukaitytė, B. Orlingytė, D. Skaržinskaitė, 
D. Šilainytė, D. Vaitiekūnaitė, S. Vaitiekūnaitė.

Baltieji audiniai yra tradicinio charakterio. Naudoja
ma medžiaga (linai, medvilnė, kartais viskozinis šilkas) 
ir audimo būdai (diminis, servetinis, rinktinis) paplitę 
visoje Lietuvoje. Tik gal čia labiau mėgstamas dešimties 
ar dvylikos nyčių atlasinis pynimas servetiniu būdu aus
tuose audiniuose, tuo tarpu kitur dažniau vartojamas 
aštuonių nyčių ruoželis.

Rankšluosčiai — pati gražiausia ir gausiausia 
Merkinės apylinkių baltųjų audinių grupė. Jie labai įvai
rūs atlikimo technika bei raštų komponavimo variantais. 
Rankšluosčiai audžiami lygiagrečiai dviem pagrindi
niais būdais: diminiu (pluoštiniu) ir servetiniu (da- 
mastiniu). Kiek retesnis rinktinis (parinktinis) audimo 
būdas.

Rankšluosčių metmenims labiausiai tiko balti med
vilnės siūlai, o ataudams — lininės gijos: natūralios, 
pabalintos arba padažytos augaliniais dažais (ąžuolo 
žieve, eglių šakelėmis, žirnių virkščiomis). Pastaruoju 
metu dekoratyvinių rankšluosčių ataudams kartais var
tojamas ir viskozinis šilkas. Reikia pripažinti, kad šie 
rankšluosčiai akiai nėra tokie malonūs, kaip linais at
austi. Matyt, kaimo audėjos stokoja lininių gijų.

191



1 pav. Rankšluostis, astuonių nyčių dimai, medvilnė, linai, 37 X 
X180 cm. Audė B. Bucevičienė. Zakavolių k.

Merkiniškių rankšluosčiai būna 200—230 cm ilgio 
ir 30—50 cm pločio. Seniau austi yra siauresni ir ilges
ni, o dabar audžiami trumpesni platesni.

Kadangi audimo būdas diktuoja ir rašto charakterį, 
todėl vienokiais raštais marginami diminiai rankšluos
čiai, kiek kitokiais — servetiniai, o dar labiau ski
riasi rinktinių rankšluosčių raštai. Merkinės audėjos di- 
miniu būdu audė rankšluosčius keturiomis nytimis (ke
turnyčiai dimai) ir aštuoniomis nytimis (aštuonianyčiai 
dimai). Keturnyčių dimų raštai paprastesni, smulkesni. 
Jie sudaryti iš stambesnių bei smulkesnių langelių, ii 
gesnių ar trumpesnių stulpelių, gražiai ritmiškai tarpu
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savy sugrupuoti, stambesnes rašto dalis pabrėžiant 
smulkesnėmis. Labai mėgstamas katpėdėlės (žvaigždu- 
kės) motyvas. Keturnyčiais dimais dažnai austi senesni 
(50—60 metų senumo) rankšluosčiai.

Stambesni ir sudėtingesni aštuonianyčių dimų raštai 
(1 pav.). Tai iš vadinamųjų akėtinių, agurkinių, ąžuolo 
ir dobilo lapų motyvų sudaryti raštai. Sie motyvai išil
ginėmis ar skersinėmis juostomis išdėstomi tarp smul
kesnių rašto detalių.

Servetiniu būdu austuose rankšluosčiuose ypač sub
tilus smulkių ir stambių formų žaismas, aiškus ritmiš
kas jų pasikartojimas. Patys paprasčiausi servetiniai 
rankšluosčiai austi išilginėm juostukėm. Gražios pla
tesnių ir siauresnių dydžių proporcijos, aiškus ritmas, 
grafiškas pynimo piešinys teikia ir jiems tauraus grožio.

Merkiniškės audėjos, įdomiai grupuodamos langu
čius, servetinio rankšluosčio plokštumoje mėgsta įvai
riausiais būdais dėstyti katpėdėlės motyvą: skersinėmis 
ar išilginėmis juostomis tarp smulkių langelių, šachma- 
tiškai, grupuoti tarpusavy po kelias katpėdėlės, įkom
ponuoti į smulkių langelių ratus ir pan.

Rinktinių rankšluosčių raštai sudėtingesni, nes čia 
audėjos fantazija mažiau varžoma audimo technikos. 
Tačiau dėl to dažnai nukenčia rašto ritmas ir propor
cijų grožis. Greta geometrinių motyvų čia pasirodo ir 
augalinių bei gyvūninių.

Visais būdais austi rankšluosčiai yra aiškiai užbaig
tos kompozicijos. Jų kraštuose grupuojamos smulkios 
rašto dalys, o galai užaudžiami raudonais ar kelių 
spalvų (raudonos, žalios, geltonos, mėlynos) žičkais. 
Kiekvieną gatavą rankšluostį puošia baltų medvilninių 
siūlų mezginiai.
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Puošnūs ir sudėtingi mezginių raštai — būdingas vi
sų dzūkiškų rankšluosčių bruožas. Nestinga puošnumo 
ir merkiniškių rankšluosčių mezginiams. Jie labai įvai
rūs ir motyvais, ir užbaigimo būdais. Mėgstama išmegz
ti paukštukus ir net žmogaus figūrą, kartais ir ištisus 
pasakymus, pavyzdžiui, „Laba diena“. Pasitaiko, kad 
balti mezginiai dar papuošiami spalvotais siūlais, de
rinant prie žičkų spalvų ar įvedant savarankiškas 
spalvas.

Merkinės apylinkėse tebeklesti paprotys pirkią puoš
ti rankšluostinėje įkabintu raštuotu rankšluosčiu. Dar 
daug gražių rankšluosčių Merkinės apylinkių moterys 
saugo kraičių skryniose savo senelių, motinų prisimi
nimui ir tebeaudžia naujus, skirtus priaugančioms duk
terims ar dovanoti įvairiomis progomis.

Staltiesės. Merkinės apylinkėje matytos staltie
sės austos beveik išimtinai servetiniu būdu aštuoniomis, 
dešimčia ar dvylika nyčių, pasirenkant atlaso ar ruo
želio pynimą. Tik labai retai staltiesės buvo audžiamos 
keturnyčiais dimais. Senesnių staltiesių, austų prieš 
50 ir daugiau metų, ir ataudai iš lino gijų. Naujesniųjų, 
kaip ir rankšluosčių, metmenims imti medvilnės, o atau
dams — lino siūlai. Staltiesių raštai labai panašūs į ser
vetiniu būdu austų rankšluosčių raštus, tik gerokai stam
besni ir dekoratyvesni. Visos staltiesės dvipalės. Kartais 
palos sujungtos siauresne ar platesne mezginių juosta 
(2 pav.).

Staltiesės skirtos pailgiems stalams. Jų dydis ne
vienodas: ilgis 180—240 cm, plotis 130—160 cm.

Merkinės apylinkėse paplitusios ir kableliu nertos 
ar siuvinėto tinklo staltiesės. Jos nertos iš lininių ar 
medvilninių siūlų. Šių staltiesių raštai taip pat labai 
įvairūs: nuo paprastų geometrinių (langučių, krypu-
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2 pav. Staltiesė su mezginiais, dvipalė, dešimties nyčių atlasas, 
linai. Audė B. Bucevičienė apie 1920 m. Zakavolių k.

čių, rombelių, žvaigždučių) iki sudėtingų geometrinių 
ir augalinių motyvų. Nors ir sudėtingi, jie nėra natūra
listiški, o stilizuoti, dekoratyvūs.

Užvalkalai. Prie baltųjų audinių grupės gali
ma priskirti ir merkiniškių užvalkalams skirtus audek
lus. Jie austi dvinytai (3 pav.). Balinto ar nebalinto 
lino fone, nesimėgaujant spalvų gausumu (dvi trys spal
vos), išaudžiami siauresni ar platesni dryželiai, kartais 
atlanguojami tokiu pat ar kitokiu ritmu. Spalvos — rau
dona, rausva, mėlyna ir juoda.
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3 pav. Užvalkalas, dvinytis, linai. Audė V. Pigagienė apie 1936 m. 
Apsingės k.

Spalvotieji audiniai. Patys gražiausi, spalvingiausi ir 
gausiausi iš šių audinių — tai sijonų medžiagos. 
Visas medžiagos grožis atsiskleidžia iš spalvų derinių 
ir rašto piešinio bei proporcijų. Pažymėtina, kad kitose 
Lietuvos vietose sunku beužtikti namuose austą sijoną, 
o čia, Dzūkuose, jų gali pamatyti vos ne pas kiekvieną 
senesnę močiutę. Tiesa, dauguma sijonų austa jau se
nokai, XIX a. pabaigoje ar XX a. pradžioje. Paskutiniai 
austi antrojo pasaulinio karo ir pirmaisiais pokario me
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4 pav. Medžiaga sijonui, keturnytė, katpėdėlės raštas, šilkvilnė. 
Audė J. Slavinskienė apie 1907 m. Butrimiškių k., Alovės apyl.

tais. Audimo būdai nėra labai įvairūs, audeklas daž
niausiai būna dviejų, keturių, kartais penkių ir aštuonių 
nyčių. Pynimai taip pat gan paprasti: drobės, ruože
lis ir išvestiniai iš jų. Metmenims imti vilnoniai, lini
niai ar medvilniniai siūlai, ataudams — vilnonės ir li
ninės gijos. Senuosiuose sijonuose dažnai pasitaiko va
dinamoji šilkvilnė.

Merkiniškės audė dryžuotus, languotus ir raštuotus 
sijonus. Dryžuotieji austi dvinytai arba ruoželiu, dažnai 
virstančiu eglute. Jie gan kuklūs (dažnai tik dviejų 
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spalvų) ir savotiškai elegantiški, pavyzdžiui, baltos vil
nos fone siauri juodi išilginiai dryželiai arba juodame 
fone platesnės samanų žalumo juostelės. Yra ir trijų 
keturių spalvų išilgadryžių sijonų.

Languotieji sijonai austi dažniau smulkesniais lan
geliais. Visai smulkiai languotuose sijonuose derinamos 
tik dvi spalvos, pvz., žalia — mėlyna ar pilka — mėlyna.

Languotų sijonų medžiagos labai įvairios spalvų ga
ma. Vienos sodraus, tamsaus kolorito, kur derinamos 
tamsiai violetinė, mėlyna, juoda, pilka ar ruda, viole
tinė, rausva spalva. Kitos languotos medžiagos yra la
bai ryškių, dažnai kontrastingų spalvų derinių, pavyz
džiui, žalios — raudonos — juodos, violetinės — žalios — 
rausvos, raudonos — žalios — violetinės ir kt. Langai 
susidaro, ataudžiant spalvotus siūlus tokia pat tvarka, 
kaip ir apmetant, o kartais ataudų spalvotieji siūlai 
išdėstomi skirtingai.

Savotiškas efektas gaunamas, ritmiškai apmetant 
nevienodo storio siūlus, įaudžiant suktus iš dviejų spal
vų (tamsios ir šviesios) siūlus arba spalvotais spurge- 
liais padabintas gijas.

Merkiniškės audėjos audė ir vadinamuosius „devy- 
niakilpius“ sijonus. Tam tikrų langelių susikirtimuose 
iš ataudų siūlų ištraukiamos devynios kilpelės, įdomiai 
paįvairinančios šiaipjau lygią dvinyto audinio faktūrą.

Raštuotų sijonų rasta mažiau. Juose dažnai kartoja
si pamėgtas katpėdėlės motyvas (4 pav.).

Iš grynai lininių smulkiai languotų medžiagų buvo 
siuvami ne vien sijonai, bet ir kiti drabužiai: suknelės, 
prijuostės, jos naudotos pamušalams.

Skaros. Jų rasta nedaug, bet ir iš tiek galima 
matyti, jog Merkinės apylinkėse buvo audžiamos didelės 
vilnonės stambiai languotos tamsių dulsvokų spalvų 
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skaros, apgobiančios ne tik galvą, bet ir pečius, ir ma
žesnės šviesesnių, linksmesnių spalvų, dažnai baltame 
dugne languotos. Šios skirtos tik galvai pridengti. 
Kampai išskirti kitokių proporcijų langais. Kartais juo
se atsiranda nauja spalva, dažnai ryškesnė už visas 

kitas.
Skaros austos dviem ir keturiom nytim, dažniau 

ruoželiu. Didžiosios — vilnonės, mažosios — vilnonės ir 

lininės.
Juostos. Merkinės apylinkių kaimuose dar nema

ža rasta gerai atrodančių senų juostų, rinktinių ir kai
šytinių. Kai kurios jų austos prieš šimtą metų.

5 pav. Rinktinė juosta, linai, vilna, 8 X 230 cm. Audė Pilkionienė. 
Subartonių k.



Rinktinių juostų fono metmenys — lininiai pabalinti 
siūlai, o rašto — dažyti vilnoniai (5 pav.)- Rinktinių 
juostų raštai daugiausia raudonos spalvos, kartais būna 
dviejų spalvų: raudonos ir žalios, raudonos ir ultrama
rino mėlynumo, raudonos ir violetinės, raudonos ir raus
vos. Kraštelius sudaro išilginiai ryškių spalvų vilnonių 
siūlų ruoželiai: violetiniai, raudoni, žali, geltoni, mėly
ni, juodi. Tokių pat ryškių spalvų storieji šoniniai kutai 
iš skaisgijų. Plačiosios rinktinės juostos yra iki 10 cm 
pločio ir 210—250 cm ilgio. Rasta ir visai siaurų rinkti
nių juostelių.

Ypač įdomios ir gražios kaišytinės merkiniškių juos
tos: čia baltame dugne visomis vaivorykštės spalvomis 
žėri katpėdėlių ar žvaigždučių raštai.

Lovatiesės. Merkinės apylinkių lovatiesės aus
tos šiais pagrindiniais būdais: dvinytu, diminiu, miliš- 
ku, servetiniu, rinktiniu.

Dimai keturnyčiai ir aštuonianyčiai, rečiau — daugia- 
nyčiai. Miliškai audžiamos lovatiesės keturiomis nyti- 
mis, o servetinės — aštuoniomis. Labai mėgstami ketur
nyčiai dimai, kitaip vadinami dar strikiniais dimais.

Vilnonės lovatiesės vadinamos divonais, o pakuli
nės — paklotėmis.

įvedama daug spalvų, bet jos sudaro gražų linksmą 
derinį, primenantį žydintį dzūkišką peizažą. Tos links
mos spalvos marginamos dažniau tamsiame fone, tai 
būdinga visiems dzūkiškiems audiniams. Sie lovatiesių 
raštai dar vadinami „lietuviškais“. Gal būt, taip savo
tiškai atsispindi audiniuose gamtovaizdžio poveikis 
(dauguma Merkinės apylinkės kaimų išsibarstę tarp 
tamsių miškų, mažiau šviesių plynų vietovių).

Aštuonianyčiais dimais austos lovatiesės išmargin
tos agurkiniais, akėtiniais raštais, ąžuolo lapų moty
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vais. Tik čia jie daug stambesni, nei rankšluosčiuose. 
Šios lovatiesės tik dviejų spalvų: arba tamsiame fone 
ryškios spalvos raštai, arba baltame fone rausvi, rau
doni, violetiniai, geltoni, žali, mėlyni. Daugianyčiais di- 
mais austos lovatiesės yra daugiau, nei dviejų spalvų.

Labai mėgstama austi pakulines lovatieses vadina
mosiomis grikinėmis akutėmis. Šiuo ir milišku būdu 
austos lovatiesės išmargintos linksmų, gyvų spalvų lan-

6 pav. Lovatiesė, aštuonnytė, pakulos. Audė M. Jakavonienė apie 
1947 m. Maksimonių k.



gaiš. Šonai užbaigiami siauresnių juostelių eilėmis ar 
viena labai plačia juosta.

Pasitaiko ir servetiniu būdu austų lovatiesių. Jų raš
tai panašūs į servetiniu rankšluosčių, tik stambesni 
(6 pav.). Jos tik dviejų spalvų: juodos su kokia ryškes
ne arba baltos su kita spalva.

Senosios rinktinės lovatiesės paprastesnių ir gražiau 
sukomponuotų motyvų. Jose išaudžiami vazonai su gė
lėmis, įkomponuoti rombuose, įvairios žvaigždės ar le
lijos, sudarančios geometrinį raštą. Vėlyvesnės rinkti
nės lovatiesės yra labai sudėtingos ir nesuvestos kom
pozicijos, dažnai su aiškiai išskirta centrine dalimi ir 
labai plačiais eklektiškom formom perkrautais kraštais. 
Čia dažnai pasitaiko ir natūralistiškai traktuotų rožių, 
vynuogių, papūgų. Visa tai svetima mūsų liaudies kū
rybai ir yra pramoninių gaminių kopijavimas.

Takai. Atskirą spalvotų audinių grupę sudaro 
grindų takai. Jie audžiami dviem ar keturiom nytim. 
Dažniausiai vartojamas ataudų ripsas. Tokiu būdu austi 
takai yra skersai dryžuoti. Mėgstama tarp spalvotų 
plačių juostų įterpti siauresnes juosteles ar smulkių lan
gučių eiles.

Takuose derinamos keturios ar penkios kontrastin
gos spalvos. Dryžiai kartojasi aiškiu ritmu. Kartais ga
lai užaudžiami skirtingos spalvos (7 pav.).

Pasitaiko ir keturnyčiais dimais austų takų, kur taip 
pat figūruoja katpėdėlės. Jos išdėstomos skersinėmis 
skirtingų spalvų juostomis. Takų katpėdėlių spalvos ra
mesnės, blankesnės, negu lovatiesių, nes takai dažniau
siai būna pakuliniai, o ne vilnoniai.

Dar vieną grupę sudaro languoti miliškai austi ta
kai. Jie labai primena languotas pakulines lovatieses,
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7 pav. Grindų takas, dvinytis „sumuštinis“. Audė B. Dengauskienė 
apie 1928 m. Subartonių k.

Kiek mažiau rasta paprasčiausiu drobiniu pynimu austų 
takų.

Čiužiniai. Merkiniškės audėjos net ir čiužinius 
audė labai įvairius. Vieni dvispalviai languoti ar dry
žuoti — tamsiai raudonais ar tamsiai mėlynais lininiais 
ar pakuliniais siūlais nebalinto lino ar nedažytų paku
lų fone (8 pav.). Tokie čiužiniai, būdami labai paprasto 
rašto, galuose turi atskirą užbaigimą: stambiai languoti 
smulkiau nudryžuojami, o išilgadryžiai užaudžiami 
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laipsniškai siaurėjančiomis ar platėjančiomis skersinė
mis juostelėmis. Daugelis čiužinių austa eglute. Tokie 
čiužiniai taip pat dažnai tik dviejų spalvų. Buvo au
džiami čiužiniai ir grikinėm akutėm bei strikiniais di- 
mais su pamėgtuoju katpėdėlės motyvu, pasitaikančiu 
visokios paskirties audiniuose.

Merkinės apylinkių audeklai atskiros lietuvių liau
dies audinių grupės nesudaro. Jie turi Dzūkams bū
dingiausių audinių bruožų ir papildo gausų dzūkiškų 
audimų kraitį.

8 pav. Čiužinys, dvinytis, pakulos. Audė B. Dengauskienė apie 
1953 m. Subartonių k.



Vida 
KULIKAUSKIENE, 
Marija 
MASTONYTE

Drabužiai

Tyrinėjant šių apylinkių gyventojų drabužius, buvo 
pastebėta, kad labiausiai jie keitėsi pokarių (po pir
mojo ir antrojo pasaulinio karo) metais. Tad straips
nyje vyrų ir moterų drabužiai bus aptariami pagal šiuos 
pagrindinius laikotarpius: 1) drabužiai XIX a. pabai
goje— XX a. pradžioje (iki pirmojo pasaulinio karo) 
ir 2) XX а. II—IV dešimtmečio drabužiai (iki antrojo 
pasaulinio karo). XX а. V—VII dešimtmečio šių apy
linkių gyventojų drabužiai yra labai artimi to paties 
laikotarpio visos Lietuvos drabužiams, todėl straipsny
je apie juos nebus kalbama.

Vyrų drabužiai1. XIX a. pabaigoje —XX a. pradžioje 
Merkinės apylinkių vyrai vilkėjo daugiausia namuose 
austos vilnonės, pusvilnonės, lininės medžiagos drabu
žius. Nors daugiau pasiturintys valstiečiai jau ir tuo 
metu išeigai turėjo fabrikinės medžiagos kostiumus (ei
lutes). Drabužių spalvų gama buvo kukli. Vyravo pil
kų, juodų, baltų spalvų drabužiai.

1 Apie vyrų drabužius rašė V. Kulikauskienė, apie moterų — 
M. Mastonytė. Piešinius bei brėžinius kraštotyrininkų ekspedicijos 
metu, taip pat iliustracijas šiam straipsniui darė dail. I. Kaziu
ką itytė.

XIX a. pabaigoje — XX a. tradicinį vyrų drabužių 
komplektų sudarė marškiniai, kelnės, liemenė, švarkas, 
sermėga, kailiniai, galvos danga, apavas.

XIX a. pab. — XX a. pr. vyrų marškiniai buvo 
tunikinio sukirpimo su perpetėmis, čia vadinamomis 
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priramkomis. Perpetes su apykakle jungė varlikės — 
trikampiai įstrižos medžiagos gabalėliai. Marškinių apy
kaklė kasdienai buvo stačia, susegama viena saga, o 
išeigai siuvo atverčiamą apykaklę. Marškinių rankovės 
nekirptos, įstatytos su keturkampiu medžiagos gabalė
liu pažastyse — klynuku. Rankovių galuose mankietai. 
Užsegimas (antis) per krūtinės vidurį. Šiuo laikotarpiu 
jau gana plačiai buvo paplitusi mada išeiginius marš
kinius puošti pirktine arba atkočine gražesne medžia
ga. Iš šios medžiagos buvo pasiuvamos rankovės ir 
apykaklė su krūtinėle. Marškiniai dar buvo puošiami 
raudonų žičkinių siūlų siuvinėjimais. Kuklūs vingelio, 
kryželio raštai buvo komponuojami ant apykaklės, ran
kogalių, prie kaklo užsegimo. Tuo pačiu tikslu buvo 
perkamos siauros raudonų siūlų pynelės (stangelės) ir 
apvedžiojama apykaklė, rankogaliai, užsegimas. Vyrai 
taip pat nešiojo atskirai pasiūtas geresnės (dažniausiai 
fabrikinės) medžiagos krūtinėles su apykaklėmis (ma
niškas), jas prisegdavo arba užrišdavo ant marškinių. 
Marškinius nešiojo įleistus į kelnes ir išleistus vir
šun, perrištus namuose austa margaspalve juosta arba 
odiniu diržu. Šio amžiaus antrajame dešimtmetyje gana 
greitai paplito marškiniai, siūti su stoneliu (gorsu) — 
dvigubu medžiagos gabalėliu, užsiūtu ant nugaros ties 
pečiais. Tuo metu buvo gan plačiai paplitę marškiniai 
su užsegimu šone. Užsegimas šone buvo daromas dau
giausia tada, kada buvo gausiai puošiama marškinių 
krūtinė. Visas kitas marškinių pasiuvimas išsilaikė toks 
pat iki XX a. III—IV dešimtmečio. Nuo to laikotarpio 
išeiginių vyriškų marškinių sukirpimas visai panašus 
į šiandieninį: su statytomis rankovėmis, atverčiama 
apykakle, su užsegimu per krūtinės vidurį, su stoneliu 
ir be jo. Jau nuo I pasaulinio karo marškiniai daugiau
sia nešiojami įleisti į kelnes.
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Marškinių medžiaga iki pat II pasaulinio karo, iš 
dalies ir iki kolektyvizacijos, buvo lininė. Ir tik vienas 
kitas daugiau pasiturintis valstietis turėjo marškinius, 
siūtus iš pirktinės medžiagos.

XIX a. pab. — XX a. pr. kelnės buvo siuvamos 
iš vienspalvės vilnonės, pusvilnonės, lininės medžiagos. 
Žiemą mūvėjo šiltas milo kelnes, pavasarį ir rudenį — 
pusvilnonės, o vasarą pakulines. Iki I pasaulinio karo 
kelnės buvo siuvamos nekirptos iš dviejų medžiagos ga
balų. Kad laisviau būtų vaikščioti, į tarpą statė ke
turkampį medžiagos gabalėlį. Iki I pasaulinio karo vy
rai per vasaros darbus mūvėjo baltas drobines kelnes. 
Po karo tokias kelnes mūvėjo tiktai seneliai ir tik per 
šienapiūtę. Tuo metu buvo paplitusi mada kelnes siūti 
iš nežymiai padryžuotos medžiagos. Daugiausia padry- 
žuodavo pusvilnonę ir pakulinę medžiagą — įausdavo po 
vieną baltą ar raudoną siūlelį. Kelnės tada buvo siu
vamos vadinamuoju kirptiniu būdu. Pasirodė pirmosios 
galifė kelnės, siūtos kariškų rūbų pavyzdžiu ir nešioja
mos įleistos į aulinius batus. Galifė kelnės čia neišpli- 
to. Visais laikais jos buvo laikomos „mandrių“ jaunuo
lių drabužiu.

XIX a. pab. — XX a. pr. kiekvienas suaugęs vyras 
vilkėjo išeigai, rečiau ir kasdienai namuose austos vil
nonės, pusvilnonės arba fabriko gamybos vilnonės me
džiagos liemenes. Informatorių teigimu, liemenių 
pasiuvimas čia visados buvęs vienodas: su plačiai iš
kirpta krūtine, be atvartų, užsagstoma viena eile sagų. 
Nugara įstatoma plonos, paprastai pamušalinės me
džiagos. Liemenė čia visada buvo vilkima po švarku. 
Tik namuose nebuvo būtina vilktis ant jos švarką. 
XX а. V—VI dešimtmetyje liemenės staigiai pradėjo 
nykti. Ir tik dabartiniu metu miesto įtakoje pamažu 
jos vėl ateina į buitį.
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Švarkai (žiuponai) buvo iš tokios pat medžia
gos, kaip ir kelnės, tiktai iš pakulinės buvo siuvami re
čiau. Švarkų sukirpimas tiek iki I pasaulinio karo, tiek 
po jo buvo toks pat: nugara tiesi, viena arba dvi eilės 
sagų, kaklo prakirpimas negilus, su atversta ar stačia 
apykakle, arba atvira krūtinė su atvartais. Po I pasau
linio karo plinta karišku fasonu siūti frenčiai.

Galvos danga XIX a. pab. — XX a. pr. vasarą 
buvo šiaudinės skrybėlės ir medžiaginės kepurės su sna
peliu. Žiemos metu vyrai nešiojo aukštas su apskritu 
pakaušiu kailines kepures. XX а. II—IV dešimtmetyje 
jau retai benešiojamos aukštos kailinės kepurės, jas pa
keičia kailinės su ausinėmis.

Po švarku vyrai visais laikais nešiojo šalikus. 
Daugiausia vilnonius, namuose megztus — iki I pasau
linio karo su kabliuku, vėliau megztus virbalais. Tačiau 
buvo gana plačiai puošiamasi ir pirktiniais šilkiniais 
spalvotais šalikais.

Kaklajuostes (naktaizus) čia XIX a. pab.— 
XX a. pr. nešiojo tiktai pirktus, parišamus po kaklu 
į mazgą arba varlike. Namuose austos kaklajuostės čia 
pasirodė XX а. II—III dešimtmetyje.

Kasdieninis apavas XIX a. pab. — XX a. pr. bu
vo vyžos, pintos iš ėglio žievės, medpadžiai su užkulniu 
ir aukšti auliniai medpadžiai. Išeigai audavosi aukštais 
auliniais medpadžiais ir batais. Batus turėjo ne kiek
vienas. Informatorių teigimu, kartais keli kaimo vaiki
nai pirkosi vienus batus, juos audavosi visi iš eilės ir 
daugiausia tik į vestuves. Po I pasaulinio karo vyžomis 
apsiavus tik į miškų darbus bebuvo važiuojama. XX a. 
III—IV dešimtmetyje kiekvienas turėjo aulinius batus, 
juos avėsi tik pasipuošti. O šiaip kasdien nešiojo med- 
padžius.
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Batuose visais laikais vyrai nešiojo ir dabar nešioja 
autakojus, žiemą — vilnonius ar pusvilnonius, vasarą — 
drobinius. Autakojai buvo audžiami specialiai staklėse 
per retesnį skietą, kad nebūtų kieti, arba daromi iš 
panešiotos medžiagos. Kojines vyrai čia pradėjo nešio
ti XX а. II—IV dešimtmetyje. Šio laikotarpio kojinės — 
vilnonės, megztos virbalais. Retesniais atvejais — pirk
tos medvilninės.

2iemą vyrai visada vilkėdavo kailinius. Kaili
niai iki I pasaulinio karo dažyti rausvai rusva spalva 
arba visai nedažyti — balti. Po I pasaulinio karo da
žomi ir juodai. Kailiniai buvo siuvami tiesaus kirpimo 
su plačia versto avikailio apykakle, užsegami viena 
arba dviem eilėm odinių sagų. Panašus kailinių pasiu
vimas išsilaikė iki pastarojo dešimtmečio. Vyrai nešioja 
ir medžiaga trauktus kailinius. Tai buvo daugiau išei
ginis drabužis. XX a. III—IV dešimtmetyje vyriški kai
liniai buvo tiesaus kirpimo, panašiai kaip to laikotarpio 
mieste siuvami vata arba kailiu pamušti apsiaustai.

Visi vyrai iki pat II pasaulinio karo turėjo sermė
gas (gunčias), siūtas iš storo milo su pamušalu. Ser
mėgos iki I pasaulinio karo buvo baltos arba pilkos, po 
šio karo — pilkos arba juodos. Pasiuvimas visais lai
kais buvo panašus (1 pav.), tiktai po I pasaulinio karo 
prie sermėgų jau buvo nešiojami kapišonai. Sermėga 
šaltu oru buvo vilkima ant švarko arba kailinių.

Vyriškus viršutinius drabužius siuvo keliaujantys 
siuvėjai, apatinius — kelnes, marškinius — siuvo pačios 
moterys. Buvo mada, kad siuvėjas atėjęs apsiuva visą 
šeimą.

Moterų drabužiai. XIX a. pab. — XX a. pr. Merkinės 
apylinkių moterų apranga dar išlaikė ryškių tradicinių 
bruožų, nors jau čia neberandame liemenių, tradicinių
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1 pav. Gutičios, Pašilingės к.



kepurėlių, moterys jau neberyši juostomis, pakinta marš
kinių bei sijonų pasiuvimas, medžiaga.

XIX a. pab. — XX a. pr. šių apylinkių moterų dra
bužių komplektas gana turtingas: marškiniai, liemenė, 
sijonai, prijuostė, palaidinė, apsiaustas, galvos danga ir 
apavas.

Marškiniai siūti iš plonos, baltos drobės. Tokią 
drobę taupant, dažnai apatinei kasdieninių marškinių 
daliai — padurkams — imtas storesnis audeklas. Drobi
niams marškiniams dedama plonesnės, atkočinės drobės 
ar perkelio krūtinėlė, rankovės, apykaklaitė ir stonelis.

Marškiniai nuo seno laikyti pagrindine drabužių 
komplekto dalimi. Kiekviena jaunamartė savo skry
nioje turėdavo po keletą ar keliolika drobės rietimų, 
o pasiūtų marškinių kiekviena moteris, bent šiose apy
linkėse, turėdavo 4—5. Puošnūs vestuviniai marškiniai 
saugoti išeigai ir įkapėms.

Marškiniai dėvėti ilgi, 15—20 cm trumpesni už sijo
ną, siekusį kulkšnelius. Labiausiai anuo laikotarpiu 
paplitęs marškinių sukirpimas — su stoneliu, čia vadi
namu gorsu; jis buvo siuvamas iš plonesnės dvigubos 
medžiagos. Nuo stonelio, priekyje ir nugaroje, marški
nių stuomenys raukti arba smulkiai klostyti. Kadangi 
marškiniai dėvėti po palaidinėmis, tai jie siūti su siau
romis stačiomis apykaklaitėmis. Rankovės durtos su 
klynukais pažastyse, ilgos, rauktos prie pečių ir ranko
galių.

Marškiniai, kaip ir kitos drabužių dalys, siūti bei 
puošti rankomis. Rankogaliai dažniausiai puošti kiaura- 
raščiu, apykaklė — mezginukais, krūtinėlė — siūlelėmis 
ir baltu siuvinėjimu.

Aprašytojo sukirpimo marškiniai vyresnio amžiaus 
moterų dėvėti iki XX а. IV, kai kur ir V dešimtmečio.
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2 pav. Marškiniai: 1 — Cesukų к., 2 — Maksimonių к.



Salia jų plito trumpomis rankovėmis kimono kirpimo 
ir berankoviai su petnešomis marškiniai.

Sijonų iki šių dienų išliko bene daugiausia, nes 
jų turėta nuo kelių iki keliolikos, be to, jų dėvėjimo 
tradicija siekė net XX a. vidurį.

Sijonai dėvėti vilnoniai, pusvilnoniai ir lininiai. 
Pastarieji siūti kasdienai, šienapiūtės bei rugiapiūtės 
darbams.

3 pav. Sijonai, Gudakiemio k.



Be vilnonių naminių, XIX a. pab. ypač paplinta pus- 
vilnoniai kumeliniai sijonai, kurių metmenims buvo per
kama medvilnė, o ataudams pirktinė šilkvilnė (kalne
lis). Dažnai medvilnė buvo ataudžiama ir naminiais 
vilnoniais siūlais.

XIX a. pab. dar vyrauja languoti dvinyčiai sijonai, 
banguotumas ir stambus, ir smulkus. Spalvų gama 
įvairi. Dažniausios raudona, žalia, violetinė, rašalinė, 
juoda. Langeliai paryškinami geltonomis, oranžinėmis 
ar baltomis gijomis. Languotųjų sijonų sukirpimas tra
dicinis— keturpaliai, raukti.

Šalia tradicinių languotų, XX a. paplinta (pasikeitus 
žaliavai) ir smulkaus rašto daugianyčiai sijonai: ketur
nyčiai strikiniai, pupkiniai, penkianyčiai žvaigždukiniai 
ir kt., kuriuose paprastai derintos tik dvi spalvos: juoda 
ir bordo, juoda ir žalia, violetinė ir žalia, violetinė ir 
juoda ir kt. Sukirpimas kartais išlieka tradicinis, tačiau 
dažniausiai sijonai siūti klynais, kurie užpakalyje raukti 
ir klostyti į stambias klostes (raikštes). Sijonų apačia 
puošta aksomo ar juodo šilko kaspinais.

Šiose apylinkėse dėvėta po du sijonus: apatinį ir 
viršutinį. Apatiniai sijonai siūti iš plonos baltos drobės 
ar perkelio, puošti mezginukais. Rūpintasi ne tik viršu
tinių, bet ir apatinių sijonų puošnumu, nes, einant per 
laukus ar sėdint, viršutiniai sijonai buvo pasikaišomi 
ar pasikeliami. Medžiaga sijonams buvo audžiama na
muose dar ir III, IV bei V šio amžiaus dešimtmetyje, 
tačiau mažiau spalvinga, smulkesnio rašto. Sijonų su
kirpimas šiuo laikotarpiu jau skyrėsi, kadangi valstie
čių apranga bent jau sukirpimu darėsi artima miestie
čių drabužiams.

Prijuostės XIX a. pab. — XX a. pr. Merkinės 
apylinkėse buvo dar plačiai dėvimos, tačiau jos jau 
nebebuvo būtinos moterų, juo labiau merginų drabužių
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4 pav. Prijuostės: / —• Maseliškių к., 2 Maksimoniu к.



komplektui. Naujo sukirpimo sijonų priekinė pala daž
nai buvo specialiai puošiama sagomis ar kaspinėliais, 
ir ją uždengti prijuoste nebuvo reikalo. Vis dėlto pa
gyvenusios moterys pasipuošti prijuostėmis mėgo. Mer
kinės apylinkėse šiuo laikotarpiu būta trejopų išeiginių 
prijuosčių: 1) senosios tradicinės languotosios, 2) juo
dos siuvinėtos ir 3) baltos medvilninės, mezginiuotos.

Languotosios dvipalės strikinės prijuostės, austos iš 
lininių ar medvilninių siūlų, minėtuoju laikotarpiu ry
šėtos jau labai retai. XIX a. pab. ir ypač XX a. pr. 
Merkinės apylinkėse, kaip ir visuose panemunių dzūkuo
se, paplinta juodos siuvinėtos prijuostės. Šios prijuostės 
buvo užsakomos pas siuvėjas-siuvinėtojas, perkamos 
turguose ar siuvinėjamos namuose. Siuvinėtųjų pavyz
džiu tamsios prijuostės su įkaišytomis apačioje gėlė
mis buvo audžiamos ir namuose.

Be tamsiųjų prijuosčių, Merkinės apylinkėse, kaip ir 
visuose Dzūkuose, puoštasi ir baltomis medvilninėmis, 
pagražintomis mezginiais. Pastarosios senesniųjų mote
rų ryšėtos IV—V ir net VI šio amžiaus dešimtmetyje.

XIX a. pab. — XX a. pr. liemenės (šniūraukai- 
tės, jakės) jau nebuvo viršutinis išeiginis drabužis. Lie
menės siūtos iš baltos drobės, dėvėtos po palaidinėmis. 
Juodos pusvilnonės jakės vilkėtos ant marškinių, ruo
šiantis po namus, dirbant laukuose —kai moterys bū
davo vienmarškinės.

Aptariamuoju laikotarpiu ypač paplinta palaidi
nukės. Jos siūtos tiesios ir į liemenį, su pamušalu, 
papūstomis prie pečių rankovėmis. Pamušalas dėtas ir 
šviesioms plonos medžiagos palaidinėms, ir tamsioms 
vilnonėms. Sekant miestiškais drabužiais, jos siūtos sta
čiomis apykaklėmis, siauromis, ilgomis rankovėmis.

XIX a. pab. — XX a. pr. dar vilkėta tradiciniais pil
ko milo apsiaustais (gunčiomis). Joms būdingas 
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dvisiūlis sukirpimas, truputį į liemenį. Ilgumas — že
miau kelių. Gunčios puoštos juodo aksomo kaspinėliais, 
juodomis dekoratyvinėmis siūlėmis.

Salia gunčių šiuo laikotarpiu jau dėvimi ir juodos 
pirktinės medžiagos vata pamušti apsiaustai (anger- 
kos), naminės pusvilnonės medžiagos vatiniai ir trumpi 
vatinukai.

Be paminėtųjų šiltų viršutinių drabužių, nepakeičia
mi buvo avikailių kailiniai, kuriais dėvėta ir iš
eigai, ir namuose. Dažyti jie gelsva, rusva, o pastarai
siais dešimtmečiais ir juoda spalva. XIX a. pab., taip 
pat karų metais nešioti ir nedažyti kailiniai.

Beveik iki pat šių dienų išliko buityje didelės vilno
nės ant pečių gaubiamos skaros — didžiulės. Merki
nės apylinkėse languotų namie austų skarų dar ir šian
dien gausu, nes skara buvo būtina kiekvienai moteriai 
apsisaugoti nuo šalčio, lietaus, sniego ar dulkių.

Merkinės apylinkėse mėgtos stambiai languotos ke
turnyčio audimo skaros. Skarų koloritas tamsokas. Vy
rauja juoda, ruda, žalia, raudona, samaninė spalva.

Pagrindinė galvos danga aptariamuoju lai
kotarpiu buvo skarelės. Nuometų užfiksuoti nepavyko. 
Informatorių teigimu, čia, kiek pamenama, ryšėta ska
relėmis, po kuriomis ištekėjusios moterys dėdavusios 
baltas megztas kepurėles (čepčiukus). Per vestuves svo
čios galva dar buvo puošiama iš medžiaginių gėlyčių ir 
karoliukų pasiūtu vainikėliu (karnietu), jis buvo matyti 
iš po apvaliai surištos skarelės. Kepurėlėms išnykus, 
karnietai kurį laiką dar buvo svočių galvos puošmena.

Kaip ir visos dzūkės, XIX a. pab. — XX a. pr. mer- 
kiniškės kasdien avėjo medpadžiais, naginė
mis bei vyžomis, taip pat, ypač vasaros darbų 
metu, iš storų pakulinių siūlų nertomis šlepetėmis. 
Išeiginis apavas buvo odinis — suvarstomi pusbačiai.
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Iš papuošalų Merkinės apylinkėse mėgti rau
doni koralo karoliai, kuriems buvo teikiama ir gydomoji 
galia.

Juostos prie moterų drabužių šiuo laikotarpiu jau 
neberyšėtos, nors dar plačiai austos. Jos pagal tradi
ciją liko vestuvinė dovana, o be to, buvo naudojamos 
vaikams vystyti, lauknešėliams, kojinėms bei sijonams 
pasirišti.

III—IV dešimtmečio Merkinės apylinkių valstiečių 
aprangai jau būdingas miestiškas siluetas. Tradicinės 
aprangos elementai ryškėja tik senosios kartos apran
goje. Jiems priskirtini namų darbo sijonai, prijuostės ir 
didžiosios, ant pečių gaubiamos skaros.

XIX—XX a. Merkinės apylinkių gyventojų drabu
žių komplektas, vilkėjimo būdas, sukirpimas ir medžiaga 
yra panašūs į visuose Dzūkuose šiuo laikotarpiu vilkė
tus drabužius. Skirtumų yra tiktai atskirose drabužių 
detalėse.

Pranė
DUNDULIENE

Nėriniai

Merkinės apylinkės, kaip ir kitos Dzūkų vietos, gar
sėjo įvairių raštų nėriniais. Jais puošė rankšluosčių 
galus, pagalvių užvalkalus, paklodes, staltieses ir kt. 
Moterys ir merginos, kurdamos įvairiausius meniškus 
ornamentus, parodė didelį išradingumą. Nėrinių raštuo
se būna geometrinių, augalinių, gyvūninių motyvų, 
dažnai sukomponuotų vieni su kitais. Juose vaizduoja
mi ir dangaus kūnai — saulė, žvaigždės.

Prie seniausių nėrinių priklauso pinikai, rankomis 
supinti iš audinio galo likę metmenų siūlai. Pinikus 
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senovėje mokėjo pinti kiekviena moteris. Jų ornamentai 
buvo paprasti, dažniausiai geometriniai.

Daug turtingesnė ornamentika vąšiuku nertų nėri
nių. Pirmiausia vąšiukai buvo mediniai, vėliau — meta
liniai. Nerdavo iš plonų lininių siūlų, vėliau iš pirkti
nių medvilninių. Tokių nėrinių raštai labai įvairūs. 
Merkiniškių nėrinių ornamentikoje dažnai pasitaiko pro- 
senovinis rombo motyvas, taip pat šešiakampės ar aštuo
niakampės žvaigždės, kartais įrėmintos į apskritimą. 
Šitie motyvai gilioje senovėje simbolizavo žvaigždes ir 
saulę. Jie buvo susieti su dangaus kūnų kultu. Taip pat 
prosenovinis ornamentas yra besisukantys kryžiukai, 
simbolizavę ugnį, šilumą.

Merkiniškių moterų nėriniuose gausu ir geometrinių 
ornamentų: skrituliukų, dažnai kombinuotų su keturkam
piais, pusskritulių, keturkampių kryžiukų, kombinuotų 
su trikampiais, piūklelių ir kt.

Nėriniuose dažni augalinių motyvų ornamentai, pa
vyzdžiui, eglės šakutės, medžių lapai ir kt. Sie motyvai 
dažnai stilizuoti. Labai dažnai išneriamos gėlės, papras
tai komponuotos su geometriniais raštais. Populiariau
sias gėlių ornamento motyvas yra roželės, kartais vadi
namos razetėlėmis.

Iš gyvūninių ornamento motyvų daugiausia paukš
čių: gaidžiukų, balandėlių, gegučių, ančiukų. Gaidžiukai 
simbolizuoja budrumą, balandžiai — meilę, ančiukai — 
švelnumą. Paukščių ornamentai paprastai buvo derina
mi su gėlėmis, gėlių vazonėliais arba su keturkampe 
žvaigžde. Nėrinių raštuose pasitaiko ir drugelių. Tačiau 
reikia pasakyti, kad paukščių, drugelių ar kitų gyvūnų 
motyvai labai reti.

Nėriniuose dar esti vaizduojamos širdys, simbolizuo
jančios meilę, išrašomi žodžiai: „Myliu tave“, „Labą ry
tą“ ir kt.
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Gražiai išausti ir išpuošti raštuotais nėriniais rank
šluosčiai ir kiti audiniai kasdieniniams praktiškiems 
reikalams nebuvo naudojami. Rankšluosčiais paprastai 
moterys puošė pirkias — kabindavo juos aiškioje vietoje 
ornamentuotose rankšluostinėse. Pačius gražiausius 
rankšluosčius moterys laikė skryniose, ištraukdavo ir 
pakabindavo ant sienos tik laukdamos garbingo svečio, 
merginos — piršlių. Gražiausius rankšluosčius iškeldavo 
ir šeimyninių švenčių (vestuvių, krikštynų ir kt.) metu, 
per Kalėdas, Velykas.

Išpuoštus nėriniais rankšluosčius moterys dovano
davo už paslaugas giminėms, kaimynams, gydytojams, 
kunigams ir kt. Merginos dovanodavo savo mylimiems 
berneliams, broliams. Ypač gausiai buvo dovanojami 
rankšluosčiai vestuvėse — nuotaka turėjo apdovanoti 
piršlį, dieverį, mošas, anytą, šešurą ir kitus vyro gi
mines. Senovėje dzūkės nuotakos, atvykusios į vyro na
mus, apdovanodavo juostomis ar rankšluosčiais namų 
židinį — padėdavo ant priekrosnio. Tuo jos norėjo pa
daryti sau palankią vyro namų židinio ugnelę. Mergi
na, išsiskirdama su mylimu berneliu, išvykstančiu į ka
riuomenę ar kitur, dovanodavo rankšluostį, kartais pa
puoštą gegučių rašto nėriniais; šitai simbolizavo jos 
ilgesį.

Ne tik merkiniškių, bet ir kitų lietuvių moterų nėri
niai pasižymi dideliu meniniu išradingumu, turtinga 
puošyba, kai kada siekiančia žilą senovę. Galimas daly
kas, kad kai kurie ornamentų motyvai (žvaigždutės, 
saulutės) yra paveldėti iš senojo lietuvių žemdirbių kul
to, kur svarbią vietą užėmė dangaus kūnai. Kiti prose- 
noviški augaliniai ir gyvūniniai ornamentų motyvai, gal 
būt, sietini su totemistiniais tikėjimais. Tačiau reikia 
pasakyti, kad ši nepaprastai įdomi lietuvių liaudies me
no šaka tyrinėtojų iki šiol dar yra užmiršta.
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Zigmantas
POCIUS

Kapinės ir 
antkapiniai 

paminklai

Merkinės apylinkėse kapinės yra Gudakiemio, Kam
pų, Lankininkų, Netiesų, Puvočių, Subartonių, Trasnin- 
ko kaimuose. Pačioje Merkinėje jų net trejos: senos, te
benaudojamos kapinės miestelio šiaurės vakarų dalyje, 
karių kapai netoli miestelio centro ir prieš juos, kitoje 
gatvės pusėje, — baigiančios nykti nebelaidojamos rusų 
pravoslavų kapinės. Kaip ir kitų Lietuvos vietų, Merki
nės apylinkių kapinės daugiausia yra ant miškeliais 
apaugusių kalvelių.

Bene būdingiausios šioms apylinkėms yra senosios 
Merkinės kapinės. Jų įkūrimo laiką nustatyti sunkoka. 
Jau XV a. pradžioje Merkinėje pastatyta bažnyčia. 
1795 m. Lietuvos bažnytinės vyresnybės įsakymu už
draudus laidoti šventoriuose, matyt, ir buvo surasta 
nauja laidojimo vieta miestelio šiaurės vakariniame pa
kraštyje. Anksčiausi datuoti antkapiniai paminklai šiose 
kapinėse aptikti iš XIX a. antrosios pusės (S. Išoros 
akmens obeliskas). Žodžiu, XIX a. viduryje šioje vietoje 
jau buvo laidojama. Kapinėms parinktas senas pušy
nas. Dabar jame nedidelė lapuočių priemaiša. Kapinės 
užima apie 2 ha beveik kvadratinį keturkampį. Į šiau
rės vakarus einąs kelelis, kapinių gilumoje virstantis 
taku, dalija kapines į dvi dalis. Tai bene vienintelis 
kapinių planavimo elementas. Kapai išsidėstę be plano, 
vienas kitas takelis ar kelelis atsiradę savaime. Iš piet
ryčių kapinės aptvertos statinių, iš kitų pusių — spyg
liuotos vielos tvora. Daugelyje vietų ji apgriuvusi, kai 
kur visai sunykusi; pietvakariniame kapinių pakraštyje 
netgi atsirado lauko keliukas. Patvoriais auga nemaža 

221



išbujojusių neprižiūrimų dekoratyvinių krūmų—gelto
nojo žirnmedžio, alyvų. Apgriuvę ir mediniai kapinių 
vartai, įtvirtinti į plytų mūro stulpelius, papuoštus rel
jefiniais kryželiais. Mažai betvarkomi ir atskiri kapai. 
Yra paprotys artimųjų kapus apšvarinti, aptaisyti, pa
barstyti smėliu prieš Visus šventus (spalio 30 d.). Ka
pai taisomi ir pavasarį. Kai kur prie kapų auga alyvos ir 
kiti dekoratyviniai krūmai, pasodinta gėlių. Laukinės 
augalijos nedaug, smėlyje ji skurdi. Kapinėse laidojama 
negausiai (apylinkėse nemaža kaimo kapinaičių, o gy
ventojų tankumas nedidelis), todėl ir kapų spūsties, bū
dingos pietrytinės Lietuvos kapinėms, čia nėra, ne taip 
tankiai sustatyti antkapiniai paminklai. Tiesa, ir čia, 
kaip. ir pietrytinėje Lietuvoje, yra paprotys laidojant 
prie ką tik supilto kapo pastatyti nedidelį medinį kry
želį. Tačiau šie kryželiai daromi tik simboliški, ne tokie 
masyvūs nei patvarūs, kaip, pavyzdžiui, Dieveniškių 
apylinkėse, ir greitai sunyksta. Gausiau antkapinių pa
minklų yra kapinių centre, netoli medinės koplyčios, o 
pakraščiai — apytuščiai.

Merkinės apylinkių antkapiniai paminklai sudaro 
tris grupes. Tai mediniai kryžiai, metaliniai kryžiai ir 
įvairios medžiagos bei įvairaus pavidalo obeliskai.

Medinių kryžių nėra daug. Daugiausia jie laibi ir 
aukšti (vidutinis liemens skersmuo 15—20 cm, vidutinis 
aukštis — 5 m). Įprastų 2,5—3 m kryžių čia reta. Kiek 
daugiau mažų (0,5—1 m aukščio) medinių kryželių, 
pastatytų laidojant. Ne per tankiausiai sustatyti, aukšti, 
laibi Merkinės apylinkių kryžiai įsilieja į kapinių šilą, 
jungdami aukštas pušis ir kapų kauburėlius į darnų 
vienetą. Vyrauja pati paprasčiausia kryžių konstrukci
ja — aukštas liemuo sukryžiuotas su neplačių pečių 
kryžma. Kitokios konstrukcijos čia reta. Aptiktas tik 
vienas trišakio liemens kryžius (Mardasavo kapinės) ir 
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vienas kryžius su kryžmę gaubiančiu puslankiu užrašui 
(Merkinė). Kryžiai nedaug tepuošiami. Meistrai dau
giausia tenkinasi konstruktyviųjų elementų (liemens, 
kryžmos) deriniu. Liemens ir kryžmos santykis 3:1, 
kryžiaus viršūnė vizualiai vienodo ilgio su petim. Kai 
kada medinio kryžiaus viršūnėje yra metalinis kryže
lis (Lankininkų kapinės), panašus į obeliskų kryželius. 
Kryžiaus ir liemuo, ir kryžma ketvirtainiškai nutašyti. 
Liemens apačia paliekama storesnė — praktiniais sume
timais. Krucifiksas dažnai apgaubiamas piūkladančiu 
karpytos skardos stogeliu. Kai kada stogelis medinis, 
prie jo pritaisoma liemens ir kryžmos susikirtimą den
gianti lentelė. Prie kryžiaus neretai būna medinė koply
tėlė. Medinių kryžių puošybiniai elementai nėra gausūs. 
Kai kada liemens pagrindas storinamas kaskadomis 
(K. Klimavičiaus darbo kryžiai Puvočių kapinėse), vir
šūnė ir kryžiaus galai dengiami konstruktyviomis len
telėmis (Merkinės, Subartonių kapinės), profiliuojami 
rutuliais, retkarčiais puošiami dobilo lapo ar lelijos mo
tyvais. Vienas kitas kryžius papuoštas saulės ir spindu
lių motyvais (Merkinės, Subartonių kapinės). Merkinės 
apylinkėse palyginti populiarūs skardos karpiniai. Iš 
skardos iškarpomi ne tik krucifiksų stogeliai, bet ir 
puošybiniai elementai — žvaigždės, kryžiukai, trikam
piai, kuriais nusagstomi kryžiaus galai, o kartais ir vi
sas kryžius (Mardasavo kapinės). Iš skardos karpomos 
ir ne per seniausiai kryžių puošyboje paplitusios taurės, 
kaukolės, skardinės daromos įrašų lentelės (Kampų ka
pinės).

Senesnių metalinių kryžių Merkinės apylinkėse ne
daug. Jų aptikta tik Mardasavo, Maseliškių, Merkinės, 
Netiesų kapinėse. Daugiau yra naujesnių metalinių kry
žių iš vamzdžių. Ypač populiarus naujoviškas kryžius, 
imituojantis nugenėtą, nupjauta viršūne medelį su atsi-
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kišusia viena šakute — kryželiu (Merkinės kapinės). 
Naujieji metaliniai kryžiai (netgi papuošti spindulių 
rotonda) meniškumu neprilygsta seniesiems kaltiniams 
kryžiams. Pastarieji Merkinės apylinkėse labiausiai pli
to 1920—1940 m. Juos kalė kalviai J. Janulevičius, 
J. Karpavičius, Krukavičius (Maseliškių kapinės), 
I. Klydza, V. Lisauskas (Netiesų kapinės) ir kiti. Tie
sa, konstruktyviniai ir puošybiniai šių kryžių elementai 
tradiciniai, tačiau ir metaliniai kryžiai turi savitumo. 
Krinta į akis pabrėžtas jų aukštumas (iki 370 cm). 
Merkinės apylinkių kryžiams, matyt, daro įtakos miš
kingos vietos, medžių kaimynystė. Ilgu liemeniu, orna
mentais išlapojusia viršūne metaliniai kryžiai patys pri
mena medžius. Metalinių kryžių proporcijos darnios, 
puošyba nuosaiki, konstrukcija paprasta. Nukalamas ne
storas geležies karkasas (senesnieji kryžiai) arba su
kryžiuojami metalo vamzdžiai bei sijos (naujesnieji 
kryžiai), paskui lipdomos įvairiausių motyvų puošme
nos. Dominuoja C ir S pavidalo juostos. Įvairiausiai 
derinamos, jungiamos prie liemens ir kryžmos, jos su
daro ažūrinį raštą. Netgi naujuosiuose kryžiuose nėra 
medžiagos diktato, stichiškumo, dažnai pastebimo piet
ryčių Lietuvos naujuosiuose metaliniuose kryžiuose 
(Dieveniškių apylinkės). Metalas čia mokamas apdoroti, 
kryžiaus konstrukcija ir puošyba siejama su liaudies 
tradicijomis. Vyrauja metaliniai kryžiai su apskritimu — 
saule, dengiančia liemens ir kryžmos susikirtimo tašką. 
Saulės simbolis turi kelis išraiškos variantus. Vienur 
jis reiškiamas žiedu (Maseliškių kapinės, meistras 
J. Karpavičius), kitur — skrituliu (Merkinės, Maseliškių 
kapinės). Saulę dažnai puošia du arba trys iš kryžiaus 
pažastų išvesti spinduliai, panašūs į ieties galą. Kryžių 
su saulės motyvu liemens apačia kai kada konstrukty
viai pastorinama, dekoratyvaus pastorinimo pasitaiko
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1 pav. Mediniai kryžiai ir obeliskai: / — Puvočių kapi
nės, meistras K- Klimavičius; 2—Mardasavo kapinės; 
3 - Gudakiemio kapinės; 4 — Merkinės kapinės; stat.

1929 m.
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liemens viduryje. Prie liemens kai kada prisegamas 
mėnulio simbolis (Maseliškių kapinės, 1937 m. J. Janu- 
levičiaus nukaltas kryžius). Saulės centre pritvirtintas 
metalinių kryžių krucifiksas dažnai dengiamas karpy
tu skardiniu stogeliu.

Antrąją metalinių kryžių grupę sudaro kryžiai su 
skardine koplytėle krucifiksui (Maseliškių kapinės, kal
vis J. Janulevičius). Koplytėlė čia atlieka ne tik tie
sioginę savo funkciją; ji — svarbus kompozicinis kry
žiaus elementas. Būdama palyginti nemaža, ji tampa 
svarbiausiu kryžiaus akcentu, kitų kryžiaus elementų 
jungtimi. Ji uždengia aštrius liemens ir kryžmos susi
kirtimo kampus, dėl to konstrukcija atrodo švelnesnė, 
aptakesnė. Koplytėlės kraštai dažnai iškarpomi piūkla- 
dančiu. Kai kada koplytėlė suprastinama, jos vietoj lie
ka išpiauto lanko pavidalo skardos lakštas, iškarpytas 
kutų motyvais. Tokia „koplytėlė“ būdinga puošniems 
kryžiams (Mardasavo, Netiesų kapinės). Šiaip kryžių 
su koplytėle puošyba kukli. Kai kada kryžmos galai ir 
viršūnė pagražinami C motyvo skardos iškarpomis, nuo 
koplytėlės nutiesiami rotondą sudarantys spinduliai, ret
karčiais profiliuoti ietigalio motyvu, susukti. Pasitaiko, 
kad koplytėlė apvejama laisvos kompozicijos žvaigž
džių karpiniais iš skardos (Maseliškių kapinės, 1932 m. 
J. Janulevičiaus nukaltas kryžius). Puošnesniems meta
liniams kryžiams būdingas mėnulio simbolis, jų gau
sūs grakštūs metalo raštai sudaryti iš įprastinių C, S 
pavidalo lankstinių, tačiau čia įvedama ir puošnios au
galinės ornamentikos — stilizuotų lelijų, šakelės su tri
mis lapais motyvų.

Pati gausiausia antkapinių paminklų grupė yra įvai
raus pavidalo obeliskai. Bene meniškiausi iš jų yra 
obeliskai su viršūnės kryželiu. Nemaža tokių obeliskų 
išlikusių iš XIX a. antrosios pusės. Tai lauko akmenys
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2 pav. Metaliniai kryžiai: / — Netiesų kapinės, kalviai 
I. Klydza ir V. Lisauskas, stat. 1924 m.; 2 — Merkinės 
bažnyčios kryžius; 3 — Merkinės šventoriaus vartų kryžius. 

Piešė V. ir R. Tarabildai. 



kiek aptašyta priešakine plokštuma, kurioje buvęs įra
šas. Obelisko viršūnės metalinis kryželis retai kur beiš- 
likęs, jį buvus rodo viršūnės skylė. (Šio tipo obeliskai 
primena pietryčių Lietuvos primityviuosius akmens pa
minklus). XIX a. pabaigoje — XX a. viduryje Merkinės 
apylinkėse buvo gausiai statomi nuplautos piramidės 
pavidalo obeliskai su kryželiais. Pradžioje jie buvo da
romi iš lauko akmens, vėliau (maždaug nuo XX a. ant
rojo dešimtmečio) pradėti lieti iš cemento. Retkarčiais 
padaryti iš marmuro, medžio. Granitinių obeliskų ak
muo daug nedailinamas, cementiniuose obeliskuose 
stengiamasi pasmailinti viršūnę, apvalinami aštrūs 
kampai ir briaunos. Obelisko apačia dažnai pastorinama 
vienu arba keliais užkirtimais. Viršūnių kryželiai dau
giausia metaliniai, tik kai kada padaromi iš tos pačios 
medžiagos kaip ir obeliskas. XX a. trečiajame bei ket
virtajame dešimtmečiuose buvo statomi kalvio ir ak
mentašio I. Klydzos (gyvenusio Druskininkų k.) iš lau
ko akmens tašyti ąžuolo kamieno pavidalo paminklai. 
Klydzos darbo paminkluose kruopščiai imituojamas me
dis, surandamos darnios proporcijos, tačiau detalių gau
sumas mažina jo meninę vertę. Pasitaiko apskritainio 
pavidalo obeliskų (Merkinės kapinės). Priešakinėje, 
plokščiojoje jų dalyje padaryta pusapvalė niša, kur 
stovi primityvi šventojo statulėlė. Pastaraisiais metais 
statoma nemaža sudėtingos kompozicijos Merkinės 
meistro Brazdžiaus iš cemento nulietų paminklų (Mer
kinės kapinės). Svarbiausios jų dalys yra plokščias že
mas obeliskas (keturkampė plokštė), antkapis (rentinys) 
ir obeliską su antkapiu juosianti dekoratyvinė tvorelė. 
Obelisko viršutinėje dalyje yra nemažas reljefinis kry
žius, vidurinėje — įrašas, ant šoninių užkartų stovi de
koratyvinės keraminės vazelės. Daugumas obeliskų pa
puošti porcelianinėmis fotografijomis, juodos spalvos le- 
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lijij raštais; reljefiniai kryžiai, įrašai dažnai nudažomi 
geltona bronza. Pailgo keturkampio antkapio šonai nu
dažomi juodomis išilginėmis juostomis, palmių šakučių 
ornamentu. Antkapis dažniausiai būna pridėtas juodže
mio, prisodintas darželio gėlių ar šilaropių, išdėstytų 
kryžiumi. Tvorelės padarytos iš metalo vamzdžių arba 
medžio strypų, įtvirtintų į žemus cementinius stulpe
lius, kurių galai profiliuoti rutuliu. Paminklas didelis, 
užima nemažą plotą. Kai kurios jo detalės padarytos 
skoningai, kruopščiai, tačiau visuma dėl detalių gau
sybės ir komponavimo trūkumų monumentalumo įspū
džio nedaro.

Meniškiausias obeliskų elementas yra metaliniai vir
šūnės kryželiai, konstrukcija ir puošyba panašūs į meta
linius kryžius, tačiau turintys ir specifinių bruožų. Obe
liskų viršūnių kryželiai giminingi su kulto pastatų bokš
tų kryžiais, medinių kryžių viršūnių kryželiais. Obeliskų 
kryželiai už patį obeliską dažniausiai mažesni (santykis 
būna net 1X4), bet būna kryželių tokio pat aukščio, 
kaip ir obeliskas, o retkarčiais — už obeliską aukštes
nių. Obeliskų kryželių konstrukcija įvairi, tačiau jai 
būdinga beveik pastovi ypatybė — viršūnės ilgis lygus 
peties ilgiui. Vienuose kryželiuose tenkinamasi darniais 
obelisko — kryželio ir liemens — kryžmos — viršūnės 
santykiais, papuošimų nevartojama. Tačiau tokių kry
želių mažuma. Dauguma jų vienaip ar kitaip gražina
mi. Kryžmos galai ir viršūnė profiliuojami rutuliu, tri
kampe prizme, suplojami augalinių motyvų (trilapio 
dobilo, lelijos) ornamentais. Liemuo ir kryžma puošiami 
tradiciniais S, C bei bangelės pavidalo plokščios geležies 
lankstiniais, kurie dažnai yra ir konstruktyvios paskir
ties— jungia liemenį su kryžma arba kryželį su obe
lisko viršūne. Ant C pavidalo lankstinių pasitaiko skar
dinių arba metalinių angelų figūrėlių. Obeliskų kryželių 
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puošyboje dažnas saulės motyvas, gausiai naudoja
mi įvairiai išraityti, su įvairių motyvų galais spindu
liai. Neretai spinduliai, po kelis išvesti iš kryželio pa
žastų, su kryžma ir viršūne sudaro gražų ažūrinį 
kvadratą (Netiesų kapinės, 1898 m.). XIX a. pabaigos — 
XX a. pradžios obeliskų kryželiai gausiau papuošti, ne
gu vėlesnieji. Puošybos elementai čia dažnai paslepia 
kryžiaus konstrukciją, kryželis pasidaro panašus į gėlę 
ir proporcijų darnumu, meninės išraiškos laisvumu ir 
saikingumu, ažūrine išvaizda daro didelį dekoratyvinį 
efektą (Gudakiemio kapinės, 1912 m.). Naujesniuosiuo- 
se obeliskų kryželiuose pasitaiko įmantrių puošybos mo
tyvų (širdies, inkaro simbolių), nesaikingumo, grubo
kos metalo apdailos.

Obeliskų kryželiams savo paskirtimi giminingi kul
to pastatų bokštų kryžiai. Tai vieni meniškiausių Mer
kinės apylinkių kalvių darbų. Jie pasižymi stilistiniu 
vientisumu, puošybos išradingumu. Beveik visiems jiems 
būdinga saulės ir mėnulio simbolika. Pagal konstruk
cijos ir puošybos pobūdį šiuos kryžius galima skirti 
į du tipus. Vieni jų (Merkinės bažnyčios ir kapinių 
koplyčios bokštų, Gudakiemio ir Maseliškių kapinių var
tų kryžiai) supinti iš banguotų linijų, spiralių, augalinių 
motyvų lankstinių. Kiti (Merkinės bažnyčios stogo ir 
šventoriaus vartų kryželiai) sudaryti iš ryškių geometri
nių formų, konstrukcijų ir papuošalų. Abiejų tipų kry
žiai darniai ir skoningai komponuoti, pabrėžta jų ažū
rinė prigimtis, dekoratyvumas. Juose įkūnytas didelio 
talento menininkų kūrybinis polėkis, mokėjimas gerai 
doroti medžiagą: ypač gerai suprasta kryžiaus, kaip 
bokšto viršūnės, paskirtis. Kryžiai nukalti ne kaip sim
boliai ar monumentai, netgi ne kaip akcentai. Jie — 
į aukštį išsišovusio bokšto pabaiga, išsklaidanti jo smai
galį ore, tartum pratęsianti bokštą aukštyn, įjungianti 
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į erdvę. Subtilumo, lengvumo, virpėjimo įspūdį sukelia 
Merginės bažnyčios bokšto kryžius. Jo liemuo ir kryžma 
suploti iš trijų plonų, sujungtų nemažais tarpais meta
lo juostų, prie kurių pritvirtintos daugiakampės žvaigž
dės. Liemens ir kryžmos susikirtimo taškas uždengtas 
saule — svarbiausiu kompoziciniu elementu. Saulė pro 
kiekvieną kryžiaus pažastį meta po tris smailius spin
dulius. Vidurinysis jų tiesus, kraštiniai suraityti ban
gele. Kryžiaus viršūnė ir kryžmos galai profiliuoti sti
lizuotos lelijos motyvu. Geometrinių motyvų puošybos 
kryžių ažūriškumas sukuriamas ritmingu retų, daugiau
sia stačiakampių figūrų išdėstymu. Konstrukcijos lie
menį kerta dvi — keturios skersinės juostos, į viršūnę 
proporcingai trumpėjančios ir sudarančios ažūrišką tri
kampį. Jo centre pritvirtintas skritulys — saulė — su 
keletu spindulių. Juostų galai papuošti vertikaliais ke
turkampiais, sudarančiais kryželius. Saikingas puošybos 
elementų naudojimas, gražus juostų ritmas tokį kryžių 
daro dekoratyvų.

Medinių kryžių viršūnių metaliniai kryželiai labai 
paprasti. Būdingas jų puošybos elementas yra ryškus, 
stambus mėnulio motyvas liemens apačioje.

Kapai tvorelėm Merkinės apylinkėse tveriami ne per 
dažniausiai. Medinės daugiausia profiliuotais galais sta
tinių tvorelės kaitaliojasi su metalinėmis, pastatytomis 
iš ieties pavidalo virbų ir C, S pavidalo lankstinių. 
Naujosios metalinės tvorelės meniškumu nepasižymi. 
Kai kurių senesniųjų tvorelių stulpų galai papuošti le
lijos motyvais, strypų galai suploti stilizuotu lapu, kar
tais strypai sudaro audinį, panašų į tinklą. Bene įspū
dingiausi yra suveriami Gudakiemio kapinių vartai. 
Masyvių medinių jų stulpų ir skersinio konstrukcija pa
puošta menišku metaliniu kryžiumi, kompozicija ir puo- 
šybiniais elementais primenančiu Merkinės bažnyčios 
bokšto kryžių. Vartų skersinės sijos jungia plonas me-
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talines tankiu ritmu išdėstytas varčias, sudarančias ažū
rinį bukakampį trikampį. Vartai lengvi, dekoratyvūs.

Antkapinių paminklų įrašai įdomūs savo turiniu, 
komponavimo ir eiliavimo pradmenimis. Dažnai nuro
domas paminklo fundatorius. Daugiausia įrašų išlikę 
obeliskuose. Senieji įrašai lakoniški, juose maišomos 
mažosios ir didžiosios raidės, šriftas atsitiktinis, atitin
kąs meistro išsilavinimą: „S. m. Stanislaus ISZORA 
1803—1868“ (Merkinės kapinės); arba: „CZIONAI IL
SIS KUNAS SZIMO WALUNGEWICZIO GIWIANO 
MIATU 65 NUMIRĖ 4 dien LUto 1893 m“ (Trasnyko 
kapinės). Pasitaiko nemaža tarmybių: „AfA Juozas 
Kvaraciejus 60 m. a. f 1929 m. VII m. 26 d. F. Moteris 
Rožė atminčiai už visą giminę“ (Merkinės kapinės); 
arba: „SP. W miatu 1898 numirė mėnoj 12 kovo. Gi- 
wyano ant święto 49 pyatraia Cernioskiene Prašom 
sukalbecie Amžina atilsi TA“ (Netiesų kapinės). Įrašus 
eiliuoti bandoma pastarųjų metų paminkluose:

„AJA
PIGagienė Konstancija J. 1902—1962 

Nors mirtis atėmė tave, 
Bet didžiu darbštumu 
įamžinai save
Ilsėkis ramybėje Mylima mamyte. 
Liūdi vaikai ir vyras“;

„Rože BAKANAUSKIENE 1905—1964
AS TAIP NORĖJAU SU 
JUMIS BŪTI, BET BUVO 
LEMTA ANKSTI SUPŪTI 
LIŪDI VYRAS IR VAIKAI“ (Merkinės kapinės).

Senieji įrašai įkirsti (įgilinti), naujieji daug kur 
reljefiniai, jų raidės kartais nudažytos juodais dažais 
arba geltona bei sidabrine bronza, 
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Ingrida
KORSAKAITE

Medinė 
liaudies 

skulptūra

Giliai miške pasislėpęs Lankininkų kaimo kapinai
čių kalnelis. Nepasiklausęs vietinio, ir neatrastam ten 
einančio smėlėto kelio ir nepamatytum tenai esančio 
nuostabaus liaudies meno kūrinio — nežinomo meistro 
antkapinio kryžiaus su medinių skulptūrų grupe. Tai 
Kvaraciejų šeimos kryžius, bet kada ir kieno jis padirb
tas, niekas jau nebeatmena. Kryžiaus tipas su negilia 
medine koplytėle-rėmu kryžmoje būdingas Dzūkijai, 
kaip ir koplytėlėje esanti skulptūrų grupė — nukryžiuo
tasis su dviejų šventųjų figūromis. Būdingas ir koply
tėlės puošimas skardinėmis gėlėmis. Tačiau iš daugelio 
kitų šis Lankininkų kryžius išsiskiria dideliu meninės 
formos išraiškingumu.

Dantytų koplytėlės kontūrų ir kiaurapiūvio ornamen
tas yra labai paprastas ir saikingas, tačiau sukuria puoš
nų lengvo ažūro rėmelį skulptūrinei grupei. Dekoraty
viai komponuota ir pati grupė. Centre — didelė nukry
žiuotojo figūra1, jos papėdėje — maždaug perpus 
mažesnės šventųjų skulptūros2. Laisvame fono plote virš 
šventųjų, tiesiai po nukryžiuotojo pažastimis, įspraustos 
metalinės gėlės. Tokiomis pat gėlėmis papuošta ir kop
lytėlė, ir šitai dar labiau susieja figūrinę kompoziciją su 
ornamentiniu rėmeliu.

1 h — 52 cm, pi. — 34 cm.
2 h —23 cm, pi.— 7 cm.

Nukryžiuotojo skulptūra — tikras lietuvių liaudies 
meno šedevras. Kristaus veidas ir kūnas, traktuoti stam
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biomis, apibendrintomis plokštumomis, labai ekspresy
vūs. Pagrindinis dėmesys skirtas veido išraiškai, sukau
pusiai didelę vidinę kančią. Pailgų proporcijų veido 
bruožai perteikti konstruktyviai: didelė nosis, modeliuo
ta beveik geometrinėmis formomis, primerktos akys, 
įkritę giliose nevienodos formos akiduobėse, atsikišusios 
į priekį ir skausmingai žemyn patemptos lūpos, ryžtin
ga smakro plokštuma. Panašiai, apibendrintai, vengiant 
smulkmeniškumo, išdrožtas ir kūnas: plati iškili krūti
nė, giliai įdubęs pilvas. Krūtinėje, skirtingai nuo dau
gelio kitų nukryžiuotojo figūrų, visai neišryškinti šon
kauliai, nežymus ir klubų raištis, kurs paprastai būna 
svarbi kompozicinė šio siužeto skulptūrų detalė. Besi
meldžiančių šventųjų figūros nukryžiuotojo papėdėje 
taip pat traktuotos apibendrintai, jų rūbai taupiai mo
deliuoti vertikaliomis klostėmis. Ant kryžiaus, koply
tėlės ir skulptūrų išlikę polichromijos likučiai (mėlyna, 
raudona spalva).

Lankininkų kapinaitėse verti dėmesio dar du kryžiai. 
Kuzmickų šeimos kryžiaus medinėje koplytėlėje mato
me to paties siužeto skulptūrinę grupę, tik ji mažesnio 
formato ir labiau nukentėjusi, lietaus nuskalauta. Ki
tas, aukštas medinis mėlynai dažytas kryžius, puoštas 
skardinėmis žvaigždutėmis, — vienintelis iš trijų minė
tų Lankininkų kapų memorialinių paminklų yra datuo
tas — 1881 m.

Lankininkų kapinaičių nukryžiuotasis rodo, kad se
noji lietuvių liaudies skulptūra ir Dzūkijoje yra palikusi 
nuostabių pavyzdžių, nors daugiausia ji buvo paplitusi 
Žemaičiuose bei Aukštaičiuose. Antra vertus, nukryžiuo
tasis nėra unikumas. Veido išraiška, proporcijos, kai ku
rie bruožai panašiai traktuojami ir kitose šių vietų 
nukryžiuotųjų figūrose. Lietuvos Istorijos-etnografijos 
muziejaus Vilniuje rinkiniuose yra trys nukryžiuotieji 
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iš Kašėtų kaimo prie Ūlos3. Savo meniškumu jie ne
prilygsta Lankininkų nukryžiuotajam, tačiau kiek pa
našūs: siauras veido ovalas su išsikišusiais skruosti
kauliais, primerktų akių plyšeliai, tiesa, be išryškintų 
akiduobių, didelė, konstruktyviai traktuota nosis, pa
temptos žemyn, atsikišusios lūpos, plaukai, išraižyti že
myn bėgančiais įpiovimais. Kašėtų nukryžiuotiesiems 
trūksta modeliavimo plastikos, perdėm primityviai trak
tuotas kūnas, tačiau dideliu apibendrinimu, o svarbiau
sia, veido bruožais jie artimi Lankininkų nukryžiuo
tajam.

3 EM 5495; EM 5497; EM 5504.
4 W. Szukiewicz, Krzyże zdobne w gubernji wileńskiej, 

Wisla, 1903, t. XVII, p. 699—706.
5 Ten pat, p. 700—701.

Apie Kašėtų kryžius XX a. pradžioje yra rašęs 
V. Sukevičius4. Tačiau apie skulptūrą jo straipsnyje 
randame vos keletą eilučių. Čia minima, kad prie kry
žių kalamos „metalinės arba nemokšiškai iš medžio 
išdrožtos medinės figūros“5, nurodoma, kad, be Kristaus 
ir Marijos, kryžiuose labiausiai buvo paplitusios šių 
šventųjų skulptūros: Juozo, Jono, Jurgio, Kazimiero, 
Kotrynos, Rozalijos. Pagrindinį dėmesį, kaip ir kiti to 
meto tyrinėtojai, V. Sukevičius skyrė kryžių tipams ir 
puošybai. Didelė meninė liaudies skulptūros vertė XX a. 
pradžioje dar nebuvo suvokta, nes jai buvo taikomi 
akademiniai profesinės dailės kriterijai.

Ekspedicijos metu buvo aplankyta 20 Varėnos rajo
no kaimų, apžiūrėta 18 kapinių. Buvo rasta apie 20 reli
ginės tematikos medinių liaudies skulptūrų. Daugiausia 
jų išliko kapinėse. Labiausiai paplitęs siužetas — nu
kryžiuotasis. Kaip matėme, nukryžiuotasis dažnai kom
ponuojamas drauge su šventųjų (Marijos ir Marijos 
Magdalenos, Marijos ir Veronikos) figūromis.
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„Lietuvių liaudies meno“ albumų serijoje yra tokia 
skulptūrinė grupė6 iš Maidasavo kapinaičių, šiuo metu 
saugoma Lietuvos Istorijos-etnografijos muziejuje. Tie
sa, nukryžiuotasis, atrodo, yra ne iš šios grupės, nes jo 
modeliavimas kitoks, negu šventųjų, detalesnis. Daug 
labiau apibendrinti šventųjų siluetai gana plastiškai ir 
emocionaliai perteikia susikaupimą, maldą, liūdesį. Iš
raiškingas nukryžiuotojo figūros judesys.

6 P. Galaunė, Lietuvių liaudies menas. Skulptūra, 1 knyga, 
Vilnius, 1963, p. 385.

Mardasavo kapinėse šiuo metu dar yra išlikę trys 
mediniai kryžiai su medinėmis nukryžiuotųjų skulptū
romis. Liaudies dainininkas P. Zalanskas (64 m.) pasa
koja, kad anksčiau čia buvęs kryžius su didele skulp
tūrine grupe, bet, valant kapines, jį sudeginę.

Vienas medinių nukryžiuotųjų, esančių Mardasavo 
kapinėse, gali būti to paties meistro, kuris darė mi
nėtą nukryžiuotąjį iš „Lietuvių liaudies meno“ albume 
skelbtos grupės, nes labai panašiai traktuota Kristaus 
figūra. Ji pastatyta nedidelėje paprastų formų koplytė
lėje ir užpildo beveik visą jos erdvę. Rausvai dažytame 
fone ryškiai išsiskiria baltas nukryžiuotojo kūnas su 
kraujo lašais ant veido, plaštakų, krūtinės. Pailgintų 
proporcijų figūra pasižymi gražiu plastišku judesiu: 
gracingai prie rankos pasvirusi galva, ilgos bejėgiškai 
nukarusios kojos, suspausti keliai. Ilgame torse išryš
kinta diafragma, krūtinė. Plokščiai išraižytos didelės 
plaštakos ir pėdos.

Visai kitaip, labai jautriai, švelniai modeliuotas ant
rasis Mardasavo kapinių nukryžiuotasis. Jis pritvirtintas 
prie neišlikusios koplytėlės lentelės.

Trečiasis Mardasavo kapinių kryžius yra labai bū
dingas Dzūkijai, kartais net ir vadinamas dzūkišku. Tai 
kryžius su koplytėle kryžmoje ir Kristaus kankinimo 
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simboliais — dviem ietimis (vietos gyventojai jas va 
dina ryštavoniomis), jungiančiomis kryžiaus pečius su 
stulpu. Tokių kryžių su ilgomis ietimis yra dar Mase
liškių, Ilgininkų, Randamonių ir kitose kapinėse. Be to, 
pastarąjį Mardasavo kryžių dar puošia iš skardos iš
kirptos gėlytės, spinduliukai ir taurė. Šia puošyba jis 
panašus į datuotąjį Lankininkų kryžių; beje, ant abiejų 
pažymėta ta pati data (1881 m.).

Mardasavo „dzūkiškojo“ kryžiaus erdvioje koplytė
lėje esančiam nedideliam mediniam krucifiksui būdinga 
taupi dekoratyvi raižyba, skirtinga nuo pirmųjų dviejų. 
Konstruktyviai išdrožtos rankos, išsišovusios pečiuose, 
išryškinti šonkauliai ir siauro klubų raiščio klostės, api
bendrintų bruožų galva.

Visos trys Mardasavo kapinių skulptūros, be abejo, 
darytos įvairių meistrų ir yra labai skirtingos, jos visos 
savaip įdomios ir išraiškingos. Įvairus ir skulptūrų kom
ponavimas koplytėlėje. Tai rodo nemažą liaudies skulp
tūros paplitimą šioje vietoje ir kūrybišką meistrų po
žiūrį į savo darbą.

Gana savitos dvi nukryžiuotojo skulptūros iš Mase
liškių kapinių. Geriau išsilaikiusio nukryžiuotojo jude
sys įdomus tuo, kad galva čia beveik visai nepasvirusi 
į šoną, kaip įprasta, o tik pasukta profiliu. Charakterin
gas veidas ilgoka, atsikišusia nosimi kupinas santūrios 
kančios. Sis nukryžiuotasis pritvirtintas prie skydo kryž
moje po skardiniu stogeliu. Toks kryžiaus tipas, kaip ir 
kryžius su koplytėle kryžmoje ir kryžius su ietimi, taip 
pat paplitęs Dzūkuose. P. Galaunė, klasifikuodamas lie
tuvių kryžius, šį tipą išskiria į atskirą grupę7.

7 P. Galaunė, Lietuvių liaudies menas, Kaunas, 1930, p. 127.

Maseliškių kapinių nukryžiuotiesiems būdingos su
plokštintos formos, gana platūs klubai, krūtinė. Pana
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šių proporcijų yra ir dvi medinės nukryžiuotųjų skulp
tūros iš Samūniškių kapinių. Pastarosios, tur būt, yra 
darytos vieno meistro ir nepasižymi išraiškingumu. Ta
čiau jos įdėtos į gražius kryžius su įdomių formų kop
lytėlėmis kryžmose. Sie kryžiai turi būti dar iš praėjusio 
amžiaus, nes seniausi kaimo gyventojai nebeatmena, ka
da jie statyti. Didelės plokščios koplytėlės8 puoštos 
skardiniais pagražinimais; savotiškai profiliuotos jų 
apatinės sienelės. Kryžiai pastatyti simetriškai su kapi
nių vartais; viena koplytėlė buvo dažyta mėlynai, kita — 
raudonai.

8 Maždaug 0,5 m aukščio ir 15 cm pločio.

Stogastulpių, savo kilme ypač senų ir su vietos tra
dicijomis labiausiai susijusių memorialinių paminklų, 
gausiausiai paplitusių Lietuvoje, Dzūkijoje randama re
tai. Ekspedicijos metu teko matyti tik vieną stogastulpį 
Dubininko kapinėse. Jis labai paprastos formos, su kū
gio pavidalo skarda apmuštu stogeliu virš medinio kru
cifikso. Savitos nukryžiuotojo figūros proporcijos — 
didelė galva ir plonos galūnės. Dubininko kapinėse yra 
dar vienas aukštas kryžius su maža, bet gražiai stilizuo
ta medine nukryžiuotojo figūrėle. Ji įdėta po savotišku 
masyviu mediniu gaubtu, apmuštu skarda; jis lyg au
reolė supa figūrą. Toks pat kryžius su mediniu kruci
fiksu po gaubtu yra ir Kasčiūnų kapinėse. Čia nukry
žiuotojo figūra yra labai pailgintų proporcijų ir kitaip 
komponuota ant kryžiaus. Kristaus torsas iškeltas virš 
kryžmos, ant kurios nuleistos tik jo kojos, tuo tarpu 
Dubininko kryžiuje mažutė nukryžiuotojo figūrėlė visa 
įkomponuota pačioje kryžmoje.

Prie sodybų daugiausia stovi 1940—1944 m. kryžiai, 
masiškai tuo metu statyti. Jie neturi didesnės meninės 
vertės — sukurti pagal vieną šabloną, mažai dekoruoti; 
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lietinis krucifiksas dažniausiai yra po skardiniu stogeliu 
arba papuoštas mediniu aureolės formos lankeliu.

Senas pakelės kryžius stovi dešinėje pusėje kelio, 
einančio iš Netiesų į Druskininkų kaimą. Žemiau kryž
mos su mediniu krucifiksu po skardos stogeliu dar yra 
koplytėlė, kur anksčiau buvo šv. Jono skulptūra. Išlikęs 
nedidelis krucifiksas nėra išraiškingas, tik gana gražiai, 
apibendrinta pyne išraižytas erškėčių vainikas. Žmonės 
pasakojo, kad šis kryžius pastatytas caro metais, kai 
po 1863 m. sukilimo buvo uždrausta statyti kryžius ne
šventintose vietose. Jį pastatė moteris, norinti susi
laukti kūdikio. Kai kryžių pastebėję žandarai, jiems 
buvę paaiškinta, kad kryžius stebuklingai atsiradęs po 
nakties, ir šie turėję jį palikti neliestą.

Gana retai pasitaiko Dzūkijoje ir koplytėlių, pri
kaltų prie medžių, pasak K. Cerbulėno, taip pat kilusių 
iš senos tradicijos, turėjusių gilią paprotinę, mitologinę 
reikšmę9. Mardasavo kapinaitėse yra prie pušies prikal
ta labai paprasta koplytėlė su metaliniu krucifiksu. Apie 
kitą tokią koplytėlę, esančią ant pušies prie kelio iš 
Lankininkų į Merkinę, žmonės pasakoja, kad I pasauli
nio karo metais, kai vokiečiai kirtę dideles pušis, šią 
palikę dėl koplytėlės.

9 Kl. C erbu lėnas, Liaudiškų memorialinių paminklų kilmė 
ir jų architektūrinė-meninė charakteristika. — Lietuvos TSR archi
tektūros klausimai, t. III, Vilnius, 1966, p. 115.

Kartais koplytėlės nuo medžių perkeliamos ant tro
bos sienos, o kartais laikomos ir namo viduje. Puvo
čių k. (Marcinkonių apyl.) prie vienos trobos galo pri
kalta lentelė su šv. Jono Nepomuko figūra; anksčiau ji 
buvusi prie liepos.

Kibyšių k. (Kibysiu apyl.) ant Vydūnų trobos sienos 
rikiuojasi net keturios šventųjų skulptūros, o anksčiau 
jų buvo ištisa galerija — dešimt. Vydūnų šeimos pasa- 
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kojiniai patvirtina, kad skulptūrų autorius buvo Jonas 
Kniubas ir kad, kurdamas datuotąją skulptūrą, jis jau 
turėjo būti senyvo amžiaus. Senutė Vydūnienė (74 m.) 
sako, kad Kniubas buvęs jos „anytos šešuro uošvis“, 
o ir toji anyta jau neberadusi Kniubo — jis buvo mi
ręs ir palaidotas Liškiavos kapinėse. Taigi skulptūras, 
kaip brangias šeimos relikvijas, saugo jau ketvirtoji 
Kniubo palikuonių karta.

Dabar išlikusios šios skulptūros: Sv. Agota koply
tėlėje10, nukryžiuotasis nekaip išsilaikiusioje koplytėlė
je11, šv. Jono12 ir šv. Povilo13 figūros. Pas Vydūnus esan
čios prieškarinės nuotraukos rodo, kad anksčiau nukry
žiuotojo papėdėje buvo dar dviejų šventųjų figūros. Be 
to, tuomet šioje savotiškoje „skulptūros galerijoje“ dar 
buvo viena šventosios statulėlė, analogiška šv. Povilui, 
dar vienas nukryžiuotasis ir dvi nekaip išsilaikiusios 
šventųjų figūros.

10 Koplytėlės h — 54 cm, plotis —27 cm, gylis — 8 cm; skulp
tūros h — 33 cm, plotis 10,5 cm, gylis — 8 cm.

11 Koplytėlės h — 57 cm, plotis — 26 cm; nukryžiuotojo h — 
22 cm, plotis — 18 cm.

12 Skulptūros h — 57 cm, plotis—18 cm, gylis—10 cm.
13 Skulptūros h — 31 cm, plotis — 9 cm, gylis — 4,5 cm.

Išlikusios skulptūros nepasižymi dideliu meniniu iš
raiškingumu, bet rodo, kad jų autoriaus būta neblogo 
meistro ir dirbta, pasimokant iš bažnytinės skulptūros. 
Jo sukurtų šventųjų figūroms būdingos sutrumpintos 
proporcijos, didelės galvos.

Sv. Jonas ir šv. Agota stovi ant nedidelių pjedestalų. 
2ymu mėlynų, raudonų, rudų, juodų, baltų dažų liku
čiai. Sv. Agotos ir nukryžiuotojo koplytėlės, be to, dar 
buvo puoštos ornamentine tapyba. Ant šv. Agotos kop
lytėlės užpakalinės sienos išlikę tapytos gėlės. Apskritai 
šv. Agotos figūra bendrame ansamblyje su koplytėle 
yra įdomiausia iš Kibyšių skulptūrų. Čia labai savitai 
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persipina liaudiški pradai ir profesinės dailės poveikis. 
Koplytėlės frontonas, paremtas profiliuotomis kolonėlė
mis, primena bažnytinių altorių orderines formas, tuo 
tarpu užpakalinės sienelės tapyba yra grynai liaudiška. 
Ikonografiniam šv. Agotos tipui liaudiškumo teikia ne
taisyklingos proporcijos. Reikšmingas ir pats siužetas, 
retai aptinkamas šiuose kraštuose.

Sprendžiant iš minėtųjų nuotraukų' panašioje kop
lytėlėje, kaip šv. Agotos, tik beveik dvigubai didesnėje, 
anksčiau stovėjo ir šv. Jonas. O nukryžiuotojo koply
tėlės šoninės sienelės, kurių dabar trūksta, buvo išpjaus
tytos panašiai, kaip išlikę ornamentinio rėmo fragmen
tai.

Be minėtų įvairių šventųjų atvaizdų, ekspedicijos 
metu Merkinės Kraštotyros muziejuje teko matyti šv. 
Kazimiero skulptūrą14. Tai nemaža barokinių formų 
skulptūra. Individualiais bruožais pasižymi šventojo 
veidas su stambia kumpa nosimi, didelėmis, sunkių vokų 
pridengtomis akimis ir mažu smakru.

14 h — 85 cm, plotis — 31 cm, gylis — 26 cm; gauta Maksimo
nių k.

Mantvilų k. Dubašauskų sodyboje buvo aptikti rū
pintojėlio pėdsakai: šeimininkai pasakojo turėję medinę 
sėdinčio, galvą parėmusio Kristaus figūrą, bet sudeginę. 
Tai įdomus faktas, rodantis, kad ir Dzūkijoje pasitai
kydavo šis vienas išraiškingiausių lietuvių liaudies 
skulptūros siužetų.

Dzūkijoje labiausiai paplitusio liaudies skulptūros 
motyvo — nukryžiuotojo Kristaus — traktavimą, kaip ir 
pačius memorialinius paminklus, stipriai veikė krikš
čioniškoji ikonografija. Palyginus su kitais liaudies 
skulptūros siužetais (rūpintojėliu, pieta, įvairiais šven
taisiais), nukryžiuotojo siužete, gal būt, mažiau atsi
spindi liaudiškas tipažas, buitinės detalės, menkiau iš
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vystyta savita liaudiška meninė forma. Tačiau didelis 
nukryžiuotojo skulptūrų įvairumas atspindi liaudies 
meistrų kūrybingumą, o geriausieji pavyzdžiai, tokie, 
kaip Lankininkų nukryžiuotojo grupė, išreiškia didelius 
ir dramatiškus liaudies žmogaus pergyvenimus, dvasinį 
turtingumą ir meninį talentą, ekspresyvų plastinės kal
bos pajautimą.

Antanas Meniniai
STRAVINSKAS geležies

dirbiniai

Siame straipsnyje aptariami meniniai geležies dir
biniai1, kraštotyrininkų ekspedicijos metu užfiksuoti 
Merkinės apylinkėse. Kadangi antkapinių paminklų, 
kapų tvorelių puošyba nagrinėta ankstesniuose šio lei
dinio straipsniuose, tai šiuo atveju bus liečiama tik su
sisiekimo priemonių ir durų vyrių bei užraktų orna
mentika.

1 Meninius geležies dirbinius piešė V. Kaminskaitė, N. Kaziū- 
naitė, E. Poškutė, R. Tarabilda, V. Tarabildienė ir P. Zundele- 
vičius.

Plati meninio geležies kalimo sritis yra įvairių susi
siekimo priemonių, o ypač vadinamųjų šventadieninių, 
arba išeiginių, vežimėlių ir važelių apkaustymas.

Merkinės tarybinio ūkio Dzūkijos skyriaus valdytoja 
I. Kvaraciejienė važinėja gražiu, ištaigingu, bet ir šiam 
kraštui būdingu vežimėliu, kuris darytas dar prieš 
II pasaulinį karą. Šio, kaip ir kitų vežimėlių, pati gra
žiausia ir puošniausia dalis yra pasostės nugara. Stora, 
apvali geležis kalvio gražiai išraityta įvairiomis spira
lėmis, galai išploti. Geležys čia jungia įvairias medines 
atlošo (nugaros) ir kitas vežimėlio dalis.

242



3 pav. а — vežimėlio apkaustai, Cesų k., darė kalvis Viktoras Jacke- 
levičius, EMIK 4982; b — vežimėlio sėdynės apkaustai, Kasčiūnų k., 

darė kalvis Vincas Jakavonis (1907 m.), EMIK 4988.

Geležinių vežimėlio dalių formos ir kompozicijos, 
lygiai kaip ir medinių dalių formos, būna gana įvairios 
ir priklauso nuo vežimėlio dydžio ir, žinoma, nuo meist
ro išradingumo. Apžiūrėjome vežimėlį, apkaustytą dar 
1907 m. kalvio Vinco Jakavonio iš Kasčiūnų k. Tai 
vienas iš ankstyvųjų jo meninių darbų, tačiau čia gerai 
išlaikytos proporcijos, apvalios geležies vingrumas. Ve
žimėliui suteikta gruboko, tačiau nuoširdaus ir paprasto 
grožio. Įdomu, kad šio vežimėlio ir medines, ir geležines 
dalis darė tas pats meistras.

Nors po II pasaulinio karo jau retai kur bedaromos 
šventadieninės susisiekimo priemonės, o ypač gražieji 
važeliai, tačiau ekspedicijos metu dar pasisekė aptikti 
1966 m. J. Kudarausko padarytą ir A. Sibailos apkausty
tą važelį. Tiesa, abiejų čia paminėtų meistrų darbas kiek 
grubokas, bet visi tradiciniai važelių puošimo elemen
tai išlaikyti. Skirtingai, negu vežimėlių, visos puošme
nos čia sukoncentruotos važelio priekyje ir šonuose. 
Ypatingai gražus važelio priekis. Viena skeltų pavažų 
dalis sujungta su važelio apačia ir sutvirtina važelio 
konstrukciją, kita — gražiai, vingriai išlenkta ir pakelta 
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aukštyn į važelio priekį. Jos funkcija vien puošybinė, 
važeliui tuo suteikiama lengvumo ir net veržlumo.

Kitos šio krašto susisiekimo priemonės — darbiniai 
vežimai, rogės, rogutės ir kt. — beveik neturi jokių puo
šybos elementų.

Iš buityje pasitaikančių meninių geležies dirbinių 
bene žymiausią vietą užima gyvenamųjų namų durų 
rankenos ir kai kurių pastatų durų vyriai.

1 pav. Durų vyriai: a —Kasčiūnų k., darė kalvis Vincas Jakavonis 
(1934 m.), EMIK 7388; b — Maksimonių к. (XX a. pr.), 

EMIK 7389.

Šiose apylinkėse dažnai j naujus ar perstatytus 
gyvenamuosius namus perkeliamos senos durys arba ji.i 
geležinės dalys, kaltos XIX a. pab. ar XX a. pr. Kai 
kurių durų rankenos ir užraktai daryti jau XX a. III - 
V dešimtmetyje, tačiau prisilaikant senųjų kalimo tra
dicijų.

XIX a. pab. — XX a. pr. darytoms rankenoms būdin
gas platus viršutinės dalies išplakimas, kurio aptakios 
formos dažniausiai primena smaigaliu aukštyn pasta
tytą lapą, o rankenos apačia primena arba kabantį lapą, 
t. y. koteliu viršun ir viršūne žemyn, arba stipriai iš
plaktą žalčio ar kažkokio kito gyvūno galvą. Kartais, 
laikantis tradicijos, įvijai, dailiai susukamos ir tos durų 
rankenėlės, kurios kaltos vėliau, XX a. vidury.

Būta ir tokių rankenų, kur klapanas net platesnis 
už viršutinę apkaustų dalį. Palyginti siauri viršūs pri-
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а) Ь) c) d)
2 pav. Durų rankenos: а — Maksimonių к. (XIX a. pab.), EMIK 7396; 
b — Raitininkų k., darė kalvis Vincas Karkauskas (XX a. pr.), 
EMIK 7403; c — Netiesų k., darė kalvis Viktoras Lisauskas 

(XIX a. pab.), EMIK 7392; J —Merkinė, EMIK 7401.

mena stilizuotą gyvūną, apačia — jau nebe tradicinis 
lapas ar gyvūnas, o beveik stačiakampis (Maksimo
nių k.).

Ypač įdomias, originalių keturkampių formų durų 
rankenas kalė meistras Viktoras Lisauskas (Netie- 
sų k.).

Labai originali yra Merkinės bažnyčios šoninių durų 
rankena. Ji primena nuluptą žvėries kailį (2 pav., d).

Sudėtingų medinių arba geležinių užraktų, raktų 
aptikta Raitininkų k. (dirbo meistras M. Barysas 
1933 m.); tame pačiame kaime pas J. Giedrą yra durų 
užraktas, darytas dar XIX a. pab., ir durų spyna su ran
kena, V. Jakavonio nukalta 1935 m.; abu užraktai — se
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nasis ir naujasis — turi geometrinės formos detalių. To
kie darbai reikalavo iš kalvių išradingumo ir meist
riškumo. Apie tai kalba kad ir tokia iš pirmo žvilgsnio 
nereikšminga smulkmena — nedidelis įrankis skutimosi 
peiliukams galąsti — „suleistuvas“. Jo išradėjas — kal
vis V. Jakavonis. Jis 1964 m. padarė net kelis „su- 
leistuvų“ variantus. Vieno jų rankenėlė nutekinta iš 
medžio, kito — nukalta iš geležies; galąstuvų korpusai 
aptakūs, nudailinti, turi dvi į apačią platėjančias plokš
teles, primenančias originalios formos kaltukus su tri
mis skylutėmis ir kištukais, ant kurių užmaunami sku
timosi peiliukai.

Apie daugelį meistriškai nukaltų plūgų, akėčių, pa
čių kalvių sukonstruotų mašinų ir kitų padargų čia ne
bekalbėsime, nes jie neturi bent kiek aiškesnių meninės 
puošybos elementų. Viena tik norisi konstatuoti, jog 
visi šie, kartais gana sudėtingi, mechanizmai ir maši
nos rodo, jog Merkinės krašto kalviai buvo ir yra ne 
tik geri geležies kalimo meistrai, bet ir išradingi šalt
kalviai, mechanikai.



KALBA

Aloyzas
VIDUGIRIS

Dainavos šalies 
žmonių tarmė

Dainava iš tradicijos yra vadinama pietų Lietuva, 
apimanti bemaž visą vakarų Dzūkiją. Šiuo vardu vadi
nama teritorija kol kas nėra tiksliai nustatyta. Mano
ma, kad seniau Dainava yra buvęs vienas iš jotvingių- 
sūduvių žemės arba bent vienos jos dalies vardų1. Pats 
Dainavos šalies pavadinimas dabar žinomas visoje Lie
tuvoje daugiausia V. Krėvės raštų dėka.

1 Plg. K. Būga, Rinktiniai raštai, t. III, Vilnius, 1961, p- 
128 -153; S. Zajączkowski, Kaip jotvingiai buvo vadinami 
viduriniais amžiais. Lietuvos praeitis, t I, Kaunas, 1940, p. УЗ- 
75; J. Otrębski, Das Jatwingerproblem. - Die Sprache, Zeit
schrift für Sprachwissenschaft, IX Band, 2. Heft, Wiesbaden, 1963, 
p. 157—167; Я. Отрсмбский. Dainava — название одного из 
ятвяжских племен. — Вопросы славянского ,языкознания, вып. 7, 
Москва. 1963, р. 3—6.

Dzūkus atskira lietuvių kalbos tarme pirmasis išsky
rė A. Baranauskas. Plačiau tyrinėti ši tarmė pradėta tik 
XX a. Nemaža medžiagos iš Merkinės ir kitų netolimų 
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apylinkių (Marcinkonių, Perlojos, Varėnos ir kt.) yra 
surinkę kalbininkai K. Būga, J. Jablonskis, E. Volteris, 
J. Balčikonis. Savo dialektologinius tyrinėjimus iš ne
tolimos Nemunaičio apylinkės ir kitų Lietuvos vietų 
atskirai yra išleidęs rusų kalbininkas B. Larinas2. Ta 
pačia proga reikėtų paminėti ir Subartonių kaime gimu
sį žymų lenkų kalbininką Janą Karlovičių (1836—1903), 
kuris čia iš mažens įgytas lietuvių kalbos žinias, vėliau 
jas praplėtęs, panaudojo, rašydamas darbą apie lietu
vių kalbą3.

2 Б. Ларин, Материалы по литовской диалектологии. — 
Язык и литература, т. I, вып. 1—2, Ленинград, 1926, р. 93—170.

3J. Karłowicz, О języku litewskim (išleidimo vieta ne
nurodyta), 1875.

Po antrojo pasaulinio karo apie Merkinės šnektą, 
kaip ir apskritai apie visas lietuvių kalbos tarmes, buvo 
surinkta daug daugiau žinių. Tam tikra tos medžiagos 
dalis, ypač iš fonetikos ir morfologijos srities, yra pa
skelbta Z. Zinkevičiaus „Lietuvių dialektologijoje“ (Vil
nius, 1966 m.). Tačiau Merkinės tarmė, iki šiol netu
rinti platesnio aprašo, per mažai yra reprezentuojama 
ir minėtame veikale. Todėl ji, jau vien kaip lietuvių lite
ratūros klasiko V. Krėvės tėviškės tarmė, nusipelno at
skiros platesnės įvairiapusės studijos.

Šiuo straipsneliu taip pat nesiekiama užpildyti mi
nėtos spragos, o tik stengiamasi apžvelgti nors pačias 
svarbiąsias fonetines ir morfologines ypatybes ir supa
žindinti skaitytojus su šiam kampui būdingos buitinės 
leksikos pluošteliu.

Fonetika. Kiekvienam čia pirmą kartą patekusiam kitos 
tarmės atstovui pirmiausia į ausis krinta tarmės p r i e- 
balsynas. Beveik visi, tiek senieji, tiek ir (rečiau) 
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jaunimas priebalsius t(v), d(v) prieš i, į, y, ie taria 
c(v), dz(v): bernaitis, bradzinukas, gaidzys, dzvi, kec- 
viftas, o afrikatas č, dž išverčia į c, dz: svėc(i)as, 
žodz(i)ai. Dėl sistemos afrikatų niekada neturi tik for
mos: katitį, dedių, mergditių; lipdiaū, matiaū, ródiau, 
vediaū; išplldius, skaitius, stalius.

Priebalsius l, r, s, š, ž ir afrikatas č, dž prieš prieš
akinės eilės balsius arba supriešakėjusius užpakalinės 
eilės balsius merkiniškiai, ypač senimas, taria kietai, 
pvz., läidza, an pecų neśója, sanükai, träcas, žūro. Jau
nimas, neretai ir vidurinioji karta šiuos garsus minė
tais atvejais moka ištarti ir minkštai, dėl to jie taria 
dažniausiai abejaip, pvz.: džiūsta, trecias, žiūro šalia 
träcas, žūro.

Dažnai vienas iš dviejų greta stovinčių priebalsių, 
antrojo veikiamas, pakinta, asimiliuojasi, pvz.: čirščl~ 
tiršti, kimšč, nėšč, uščino, uždžirbo.

Iš būdingesniųjų b a 1 s y n o ypatybių galima pa
minėti apibendrintą žodžio pradžios balsį a- vietoje e-, 
pvz.: aina, arkė, ašarys, ažaras, aža ir vietoje vadina
mųjų nosinių ą, ę arba galūnėje sutrumpėjusių tvirta
pradžių a, e tariamus ų, į ir u, i, pvz.: kąsnį, paftįsė, 
baltų, katį, su vistu, tvdrti. Šiaip mišrieji dvigarsiai 
am, an ir em, en čia išlieka nepakitę, pvz.: dangūs, pem
pė. Dvigarsis in prieš s žodyje pažinsta „pažįsta“ (plg. 
dar pažinstamas) nesuvienbalsėjo greičiausiai dėl kitų 
formų, kuriose yra išlikęs n, pvz.: pažine, pažino, pa
žins.

Sangrąžos dalelytė si dažniausiai yra be i, tiek bū
dama sangrąžinių formų gale, tiek priešdėlinėse for
mose atsidūrusi tarp priešdėlio ir šaknies, pvz.: bal
tuojąs, sukas, baltuotus, nuzgyvėno, nūs juoke, nustvėrė, 
pazdarė, prisrišo, pasremįs šalia susiėmė, usižiūrejau.
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Morfologija. Daryba. Produktyviausias yra priesa- 
ginis žodžių darybos būdas. Minėtini pirmiausia ma
žybinės maloninės reikšmės vediniai su priesagomis:

- aitis, -ė; pvz.: bernaitis, jaunikaitis, kelnaitės, ku
melaitė, mergaitės, paklodditė, paršukaicis, vaikaitis;

- ėlis, -ė ir -elis, -ė, pvz.: kalnelis, mišk ė lis, vištelis 
greta dvarelis, žvėrelis, pušelė;

- ynas: kregždynai, pelėdzynal, pelynas, vanagynai, 
žvirblynal;

- ūkas, -ė: bitukė, bradzinūkas, cinklukas, kumelūkė;
- ulis, -ė, pvz.: bobulė, dziedūlis, dzievūlis, motulė, 

sesulė.
- utis, -ė, pvz:. laiškutis, medalikūcis, sanutė, sasūtė, 

skarutė, vaikutis.
Javų ir uogų stiebų pavadinimai sudaromi su prie

saga -ojys, pvz.: avietojei, avižoje!, bruk(n)ojei, griko- 
jel, kvietojel, miežojel, spalgienojei.

Minėtini taip pat ir tokių nedarių priesagų, kaip -ija, 
-ykščia, -ištiš, -okšlis, -ė, vediniai, pvz.: grybijä, tėvykš- 
čia „tėviškė“, arklištis, berniokšlis, pievokšlė, baliokšnis 
ir kt.

Iš priešdėlinių darinių galima minėti daiktavardžius 
su priešdėliais nuo-, po-, pvz.: nūobrukos, nūoteka, nūo- 
tąsos, podukrė, posūnis, povaikis.

Kaityba. Vienas kitas žodis tarmėje pasitaiko 
kito kamieno, negu literatūrinėje kalboje, pvz.: mcįmė 
„mama“, Vincus „Vincas“, tūs „tas“, Situs „šis, šitas“, 
pagovė „pagavo“, sūtemė „sutemo“, vado „vadina“, 
žūro „žiūri“.

Priebalsinio ir i kamieno daiktavardžių vns. kilm. ir 
dgs. vard. yra išlaikę senąsias galūnes -es, pvz.: duk- 
teräs, sasaräs; avės, dūręs, dūkteras, säsaras (reč. se- 
seres), šlaūnes. Tų pačių kamienų pavyzdžių apibend
rinta vyriškosios giminės vns. naud. galūnė -i pasitai
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ko prielinksninėse konstrukcijose, pvz.: po pažastį; 
prie g pinigi.

Į akis krinta neįprastos pakitusio kamieno mažybi
nės maloninės reikšmės -ia kamienų daiktavardžių vns. 
šauksmininko formos ir jų kirčiavimas, kurios būdin
gos didelei vakarų Dzūkijos daliai, pvz.: d z i e d u l e, 
kų aš darysiu; tevule, läisk man an jö pajodzinec; 
alk, valkele, aš daugiau, pinigų neduosiu. Dgs. 
šauksmininkas paprastai išlieka nepakitusio kamieno, 
pvz.: valkelei, sarmata šaky c.

Labai dažnai vidaus einamojo vietininko — iliaty- 
vo — formos vartojamos vietoj vidaus esamojo vietinin
ko— inesyvo—formų ir atvirkščiai, pvz.: ligoni
nėn atpjovė kojų; pasistatė namų šonan Kaūnof 
bóba sedzi m e d z i a n; mano sanis N e mani im- 
pūolė.

Minėtini galūninio kirčiavimo įvardžiai, pvz.: vyr. g. 
vns. vard. jokis, kokis, kuris, tokis; mot. g. jy, kury ša
lia kurioj, tój, dgs. vard. joki, koki, kurie j, ciej.

Nemaža savotiškų formų turi tarmės veiksmažodis. 
V. Krėvės raštų dėka dabar beveik visiems yra žinomos 
dzūkiškosios tariamosios nuosakos formos, pvz.: būtau, 
būtai, duotau, duotai, imtai, ganytau, paganytai, sėde- 
tau, tarytai. Kitos veiksmažodžių formos yra būdingos 
plačiau, daugiausia pietryčių Lietuvai, pvz.: klupdzia, 
paródzia, tiekei, lienka. Bendratis ir liepiamosios nuo
sakos vns. antrasis asmuo palyginti dažnai (ypač tau
tosakoje) vartojami su linkusia vienbalsėti galūne ie, 
pvz.: giedote, ganyme, važūoc'e, atnešklef išvaduoki, 
nevaryki, rečiau dūoce, alke, pagiedóke.

Būtojo kartinio laiko trečiojo asmens formos po prie
balsių j, v dažniausiai numeta balsį o, pvz.: atäj, išne- 
šoj, stūkterėj, išvažay.
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Nuo literatūrinės kalbos skiriasi ir atskiri prieveiks
miai ir prielinksniai ar jų formos, pvz.: dabartės greta 
dartės, daf „dabar“, daūgi, daugis, daūgel „daug“, 
daugės „daugiau“, graita „greit“, namiepi „namie, na
muose“, namopi „namo, į namus“, nūnai, nūn, nū 
„šiandien“, ovaš ir ovašga „nemažai, gerokai, net“, sta
čiai „tiesiai, tiesiogiai“, testą „tegu“, totai „tol, iki tol“ 
ir 11. Greta formos an „ant“ gana dažnai vartojama 
ilgesnė prielinksnio forma anta arba anta, pvz.: marei 
dafbuja ant ä laūko; vabalai anta lapų ir šaūkia 
jo a n baliaus. Vietoje prielinksnių „į“, „prie“ ir „nuo“ 
tarmėje taip pat dažniausiai vartojamos ilgesnės for
mos — iri, prieg, nūog, pvz.: graboįį šienų veža i n 
kūgį; reikia i n viršų kalimas dėc; prieg man sodzi- 
no miškų; aš prieg tęvi buvaū; nūog aūkšto nu
kritau ir kt.

Leksika. Kaip ir kiekvienas Lietuvos kampas, taip ir 
vakarų dzūkų (vadinasi, ir Merkinės) tarmė, be visoje 
Lietuvoje vartojamų žodžių, turi ir siauriau žinomų tar
minių žodžių. Tarminiai žodžiai čia suprantami plačiąja 
prasme, t. y. įvairūs ar plačiau į vieną ar kitą nuo Mer
kinės pusę paplitę skirtingos formos arba reikšmės 
dialektizmai, nepaisant, ar jie yra įėję ar neįėję į litera
tūrinę kalbą, pvz.:

bangas „audra, smarkus lietus“: ói, kokis bangas 
užūj;

basaminčia „basnirčia, basiaute“: basamlnciu 
apsiavė ir išūj;

baubóti, -oja, -ojo „mykti, baubti“: karvės baubös 
kap laumės;

galynė „imtynės“: ainam g a l y n ė n, jei nesibijai;
gamulas, -a „baužas, be ragų“: ir mūs viena karvė 

g a m u l a;
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grąžyti, -o, -ė „gręžti“: gružo skytį; išgrųžis 
skytį;

gurėti, -a, -ėjo „trupėti“: gura dūona;
judinti, -a -o „liesti“: gerai, kad ne jūdžino nór 

valko; dar šitokį bernų pajudzytai;
kreka „karosas“: pirma buvo ton bäten kreku;
kruostas „antakis“: apsišvitinau krūostus;
kukėlis „plaktukas“: Išeina k ūke Ii u dalgį an 

bobelės;
kukinti, -a, -o „pamažu eiti“: su lazdukl k ūk i na 

apie pirkių;
kulziūoti, -iuoja, -iavo „šlubuoti, raišuoti“: raišas, 

biškį kulziūo į a;
kuštėti, -a, -ėjo „kuždėti, šnibždėti“: negirdžiu, kiį 

tut] kušti; pi g. kuštalai „kuždėsis, šnibždąs“: kuš
ta lai namus gadina;

lambas „daržovės lapas, svogūno laiškas“: svogūno 
l a m b ai vieni bus negardus;

latötis „puriena“: latöciai žydzi bälosa;
liūgas „liūnas, klampynė“: karvė liūgi inklimpo;
pagyna „pabaiga“: ari pačios pagynos išlaido;
pašinas „rakštis“: pavėriau pirštų, pašinų insi- 

vėriau;
pavdndenis „potvynis“: kap būvo p a v d n d e n i s 

dzidelys, tai tų akmenį atritino;
prigrįžti, -grįžta, -o „palikti“: prigrįžtas ke

lias, paliktas dievo valiai;
riešutynas „lazdynas“: inkópo gaidzys riešucy- 

n ari ir riešutduna;
sektis, -as, -ės „galėti, tikti, reikėti“: sekas aic 

pagrybauc; žagri labai suriku are, nesekė sukėra- 
voc;

skarulys „skuduras“: ar neturi skarulio padlä- 
gei mazgóc;
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skujynėlis „pušynėlis, spygliuotis miškas“: t], už to 
skujynėlio dar du gyvena;

suleisti, -leidžia, -leido „galąsti, pustyti“: suldi- 
d o dalgį;

sūplaukės „sūpuoklės": sūplaukės iš vadelių 
darėm;

suteminys „prietema“: su t e mini Ц parojo;
užeivys „ateivis, nevietinis“: tį vis užeivel 

būvo;
varmas „sparva“: varmai labai kanda;
velėti, -ėja, -ėjo „skalbti“: pirkom mašinų velė

ja m ų;
ženklūs, -i „žymus“: neženklu, ktį tu dapylei.
Nemaža tokių vaizdingų dialektizmų savo kūryboje 

yra pavartojęs V. Krėvė, pvz., baisas „vaiduoklis“, dar- 
buiti „dirbti“, gynėti „baigti“, kapinynas „kapinės“, kle 
gėti „kalbėti“, prasti „suprasti“ ir kt.

Daug dzūkiškų dialektizmų yra patekę į lietuvių lite
ratūrinę kalbą ir čia yra prigiję arba baigia prigyti kaip 
sinonimai. Retas kuris dabar nežino tokių žodžių, kaip 
buitis, kopti, koserė, krikti, nūnai, porinti, viešnagė ir 
kt. O kiek yra mažiau žinomų Dainavos šalies žodžių 
pakeliui į literatūrinę kalbą, kurie bene daugiausia 
V. Krėvės raštų dėka yra įtraukti į „Dabartinės lietuvių 
kalbos žodyną“ (Vilnius, 1954), pvz.: basaminčia, bau- 
boti, būklės, draugė, gurinys, gūrinti, keltuva, klupstis, 
kukis, kušlas, kūšlinti, kuštėti, lambas, liūgas, pagyna, 
pašinas, riešutynas, skarulys, sūniekė, suroti, švirkšti, 
tėvykščia, unksnė, vaimėtis, vakaronės, varmas, ženk
lūs ir kt.

Savo ruožtu literatūrinė kalba, ypač jos raštai, taip 
pat inteligentija veikia ir tarmę. Vietoje sukietėjusių 
priebalsių (r, s, š, ž ir č, dž) vis dažniau tariami minkš
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ti, vengiama dzūkavimo. Iš morfologinės sistemos nyks
ta archaiškosios ir tarmiškosios formos, pvz., vietoje 
antä, avės, daugės, dzidelys, dūręs, namiepi, namopi, 
testą, tūs dabar dažniau sakoma an, avys, daugiaū, di
delis, namie, namo, tegūl, tas ir kt.

Iš dviejų ar trijų gretiminių, dažnai tarpusavyje kon
kuruojančių leksinių formų (sinonimų), kurių čia yra 
palyginti labai daug, nugali daugiausia literatūrinės 
kalbos arba jai artimesnė tarmės forma. Pirmiausia pa
teikiamos dažniausiai tarmėje vartojamos arba linku
sios įsigalėti formos, o po dvitaškio — išstumiamosios, 
pvz.: beigti; gynėti; dainūoti: giedoti; dirbti: dafbuiti; 
kalbėti, šnekėti: klegėti; matyti: regėti; pasakoti: po
rinti; pašaras: Šeras; suprasti: prasti; šeima, šeimyna: 
drauge; šiandien: nūnai; tankumynas: rakštumynas; 
troba: pirkia; trupinti: gūrinti; vaidentis, rodytis: vai- 
mėtis ir kt. Literatūrinės kalbos žodžiai kareivis, laiš
kas, stebėtis, uždarbis, vestuvės į užmarštį jau išstumia 
skolinius: maskolius, saldytas, grömata, dyvytis, za- 
rabkas, vesėilia ir kt.

Žinoma, ne visi naujai įsigalintys žodžiai yra atėję 
iš literatūrinės kalbos. Nemaža jų savo kilme irgi tar
miniai, tik sutapę su literatūrinės kalbos norma. Pvz., 
kažkur pro Merkinę arba netoli jos eina žodžių beigti, 
matyti, šnekėti, troba paplitimo ribos (izoglosos). Su
sekti įvairių žodžių kelius ir jų amžių bet kurioje tarmėje 
yra nelengva, nes kalba visą laiką keičiasi. Pvz., Merki
nės apyl. jaunimui žodis vaimėtis šiandien yra visai 
negirdėtas, jį prisimena tik senieji. Todėl vien leksikos 
požiūriu Merkinės ir apskritai vakarų dzūkų (pagal 
naująją tarmių klasifikaciją — pietų aukštaičių) tarmei 
labai svarbūs yra V. Krėvės raštai su nepaprastai tur
tingu žodynu, frazeologija ir stilistika. Vadinasi, kol ne
vėlu, reikėtų nuodugniau aprašyti Merkinės tarmę ir pa-

255



sistengti nustatyti, ką šis mūsų literatūros klasikas yra 
ėmęs iš savo gimtosios tarmės ir ką nusiklausęs iš ki
tur. Tuo tikslu reikėtų sudaryti pilną V. Krėvės raštų 
žodyną ir palyginti jį su Dainavos šalies kalbos turtais.

Simas
KARALIŪNAS

Apie vieną 
demonologinj 

vietovardį

Iš gausių Merkinės apylinkės vietovardžių dėmesį 
patraukia balos, pievos ir upelio vardas Kukumbalis 
(kartais pasakomas ir Kukumbulis). Tai vietovardžiai, 
kurie meta šviesos spindulį į praeities glūdumas, nu- 
šviesdami to garsią senovę turinčio krašto žmonių se
nuosius tikėjimus ir santykius su kitomis etninėmis gru
pėmis.

Vietovardis Kukumbalis yra sudėtinis. Antrasis jo 
komponentas, be abejo, yra daiktavardis bala „klampi 
vieta, dažniausiai su stovinčiu joje vandeniu; pelkė, 
raistas“. Pirmasis komponentas gali būti daugiskaitos 
kilmininko forma kukufi „kuku“ su n, prieš lūpinį prie
balsį b dėsningai virtusiu m, plg. ampilas, senbernis iš 
antpilas, senbernis1. Kukun yra senesnė daugiskaitos 
kilmininko forma su išlaikytu nosiniu priebalsiu n. Dau
giskaitos kilmininko formą su galūne -un dar dabar turi 
kai kurios žemaičių tarmės, plg. laukan Alsėdžiai, Kar
tena, Klaipėda, Kretinga. Didesnėje lietuvių kalbos plo
to dalyje ir lietuvių literatūrinėje kalboje priebalsis n 
žodžio gale išnyko, pailgindamas prieš jį einantį balsį, 
t. y. -un>-ū (žymima -ų). Vietovardyje Kukumbalis 

1 Plačiau ir. Z. Z i n k e v i č i u s, Lietuvių dialektologija, Vil
nius, 1966, p. 171.
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daugiskaitos kilmininko forma pateko į žodžio vidurį, 
izoliavosi nuo sistemos, ir jos nebegalėjo veikti žodžio 
galo dėsniai. Todėl ji lengvai išlaikė senesnį savo pavi
dalą2.

2 Apie galūnės -un>ų kilmę žr. J. Kazlauskas, Lietuvių 
kalbos istorinė gramatika, Vilnius, 1968, p. 175—176.

3P. Skardžius, Lietuvių kalbos žodžių daryba, Vilnius, 
1941, p. 406.

4 Plg. ten pat; J. Endzelynas, Baltų kalbų garsai ir 
formos, Vilnius, 1957, p. 58.

Kyla klausimas, kuo galima paremti tokią vietovar
džio Kukumbalis analizę. Reikia pabrėžti, kad toks su
dėtinių žodžių tipas, kur pirmuoju komponentu eina 
kokio nors linksnio (kilmininko, naudininko ir kt.) for
ma, baltų kalbose yra paliudytas, ir P. Skardžius jį va
dina 1 i n k s n i n i ų sudėtinių, arba sandūrinių, žodžių 
tipu3, plg. šuns-uodegius „šunuodegautojas“ (šuns- yra 
vns. kilmininkas), navies-kaulis (navies- veikiausiai 
yra vns. kilmininkas), pr. Taurus-galwo vietovardis 
(taurus- yra pr. tauris „tauras“ vns. kilmininkas), Treon- 
kaymyn-weysigis „trium villarum pratum“ (treon- yra 
skaitvardžio dgs. kilmininkas, plg. liet, trijų), lat. Linu 
ezers kūdra (linu yra tini „linai“ dgs. kilmininkas); 
plg. dar si. Bogu-тИъ asmenvardis „dievui mielas“ 
(bogu- yra si. bogb „dievas“ vns. naudininkas) etc. 
Tokiuose lietuvių sudėtiniuose žodžiuose, kaip bernóga- 
lis „pusbernis“, dienūgalis „nusibaigėlis“, Ząsógala kal
nas tarp Viržuvėnų ir Luokės ir kt., pirmieji kompo
nentai taip pat veikiausiai yra dgs. kilmininko formos4, 
vietoj laukiamojo cirkumflekso (plg. laukų) akūtą ga
vusios, galimas daiktas, pagal dienovidis, pelėkautai 
tipą. Kodėl vienuose sudėtiniuose žodžiuose dgs. kilmi
ninko forma turi galūnę -un (>-utn prieš lūpinius prie
balsius), o kituose — sutrumpėjusią pagal žodžio galo 
dėsnius -ū (žymimą -ų), galima aiškinti skirtingu kom
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ponentų suaugimo į vieną žodį laiku: tipo bernagalis 
žodžiuose jie galėjo suaugti po to, kai galūnė -un jau 
buvo sutrumpėjusi j -ū.

Kas gi yra ta forma kukuR ir ką ji reiškia? Ji, be 
abejo, yra vardažodžio kukąs „velnias“ (LKZ VI 792) 
daugiskaitos kilmininkas. Kad vietovardį Kukumbalis 
reikia sieti su apeliatyvais (bendriniais žodžiais) kukąs 
ir bala, aiškiai rodo kontekstai, kuriuose kukąs varto
jamas, plg.: Eina jis, vaikinas, į nusakytą balą ir šau
kia velnią: „Kukai, Kukai!“ — Po keleto metų nueinąs 
žmogelis su pinigais į tą balą ir šaukiąs: „Kukai, Ku
kai!“ Negreitai atsiliepiąs visai svetimas balsas: „Kuką 
jau seniai perkūnas nutrenkė.“ Žmogelis linksmas su 
pinigais parėjo namo5 6. — Iš šios Kupiškyje užrašytos 
pasakos fragmentų matyti, kad žodis kukąs vartojamas 
kartu su žodžiu bala. Toks „koreliatyvus“ šių žodžių 
vartojimas ir buvo pamatas atsirasti vietovardžiui. Vie
tovardžio Kukumbalis semantinė interpretacija „kuku 
bala, t. y. bala, kur gyvena kukai, velniai“ gražiai deri
nasi su ekstralingvistine situacija: merkiniškiai toje ba
loje yra apgyvendinę visus velnius, jie mano, kad joje 
vaidenąsi.

5 Tautosakos darbai, VI, Kaunas, 1939, p. 142, 166.
6 Apie šį reiškinį, vadinamą balsių harmonija, plačiau žr. 

J. Otrębski, Aus der Geschichte der litauischen Sprache. — 
Lingua Posnaniensis, V, 1955, p. 24—26.

Vardažodžio kukąs „velnias“ daugiskaitos kilminin
ko forma kukuR slypi ir upėvardyje Kukumbulis. Bet 
kas yra antrasis komponentas -bulis, nėra visai aišku. 
Būtų galima manyti, kad čia taip pat mes turime -balis 
(plg. bala), kurio šaknies balsis a buvo pakeistas u dėl 
pirma einančių dviejų u, panašiai kaip kad žodžio un
gurys senasis šaknies balsis a (plg. liet, angis, pr. an- 
gurgis „ungurys“ ir baltų skolinį suomių kalboje anke- 
rias) buvo pakeistas u, matyt, pagal po jo ėjusį u®.
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Kalbinių faktų pamatu darant tolimą praeitį siekian
čias ir kalbų bei etninių grupių santykius liečiančias iš
vadas (žr. toliau), labai svarbu, kad kalbinė medžiaga, 
kuria operuojama, būtų autentiška. Nepaisant to, kad 
vardažodis kukąs tepaliudytas trimis fiksacijomis, — be 
dviejų minėtųjų pasakos iš Kupiškio variantų, dar jis 
užrašytas J. Jablonskio veikiausiai iš jo tėviškės Griš
kabūdžio, plg. kuko spenys „velnio pirštas, skauspenis, 
skausmenis; velnio kulka, laumės papas“7, — jis yra ne
abejotinas lietuvių kalbos žodis ir, kaip rodo lygybė kuko 
spenys = kauko spenys (plg. kontekstą Kauko spenių 
būna tik žvyrynuose. Pociūnėliai prie Šeduvos, žr. LKZ 
V 421), artimas vardažodžio kaūkas „turtus nešanti na
mų dvasia, aitvaras“ giminaitis (šaknies balsių skirtu
mas aiškinamas balsių kaita, plg. daūžti: dužti, glaüs- 
ti: glūsti, praūsti: prusti, smaukti: smilkti etc.). Dėl to 
įdomu pažymėti, kad netoli nuo Merkinės esančioje 
Liškiavoje velnias yra vadinamas žodžiu kaūkas, plg. 
Kibą tave kaukas apsėdo! Liškiava LKZ V 420. Tai pirš
tu prikišamai rodo, kad kukąs ir kaūkas yra iš vienos 
ir tos pačios šaknies išvesti žodžiai (veikiausiai iš veiks
mažodžių kūkti „linkti, svirti, klupti, kumpti“, lat. kukt 
„krumm werden, einen Katzenbuckel machen, hocken“, 
plg. dar s. ind. kucäti „jis traukiasi, lenkiasi, linksta“ 
iš ide. šaknies *keuk-l*kuk-  „lenkti, daryti kreivą, link
ti“)8.

7 Iš Šačių žinomas M. Untulio užrašytas neaiškios darybos ir 
kilmės žodis kukiimbertis „žmogaus išbiaurojimas, iškoneveikimas“, 
kurio pirmoji dalis taip pat, gal būt, yra vardažodžio kukąs dau
giskaitos kilmininko forma (?).

’ Plačiau žr. E. Fraenkel, min. veik., p. 229—230; J. Po
korny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, Bern und 
München, 1959, p. 589.

Ryškią darybinę ir semantinę liet. Kukumbalis para
lelę, rodančią glaudžius lietuvių ir prūsų kalbų santy
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kius ir patvirtinančią šio lietuvių vietovardžio etimolo
ginę analizę, randame prūsų kalboje, plg. pr. Chucun- 
brasth, Cucenbrast (brastos pavadinimai iš 1254 m.). 
Kaip interpretuoti šiuos vietovardžius, rodo vienas 
1611 m. dokumentas, kuriame sakoma: „Kuke oder 
Chucumbrast, of Deutsch desz Teufels durchfahrt“9. 
Kaip matyti iš citatos, pirmasis šio vietovardžio kom
ponentas Chucun-, Chucum- yra vardažodžio *kuke  ar 
*cux, reiškusio „velnias“, daugiskaitos kilmininko forma 
(plg. dar pr. grecun „nuodėmių“), o antrasis — prūsų 
kalbos žodis, kurį liet, brasta atitinka. Vadinasi, prūsų 
kalboje, kaip ir lietuvių, greta vardažodžio cawx „Teu
fel, velnias“ (plg. liet, kaūkas) būta ir *kuke  ar *cux  
„velnias“ (plg. liet, kukąs). Ir prūsų, ir lietuvių kalboje 
su pastaruoju buvo sudaromi vietovardžiai: vieni, kur 
pirmasis komponentas buvo daugiskaitos kilmininko 
forma; kiti, kur pirmasis komponentas su antruoju buvo 
jungiamas balsiu a (pr. e), plg. pr. Cuce-medie (pr. 
median „miškas“, plg. liet. tarm. medžias „miškas, gi
ria“) ir liet. Kuka-balė (miškas prie Skapiškio), Kuka- 
kalnis (buv. Pašvitinio vis. Domončių k. kalnas), Kuka- 
kalnis (buv. Krasnavo vis. Burbiškiu k. medžiais 
apaugusi kalva), Kuka-laukis (buv. Molėtų vis. Bumbė- 
nų k. dirva)10.

9 G. G e r u 11 i s, Die altpreußischen Ortsnamen, Berlin und 
Leipzig, 1922, p. 75.

10 Tiesa, kai kurie jų galėtų būti kilę ir iš asmenvardžių, plg. 
Kukas. Pavyzdžiui, Kitka-laukis tada būtų „Kuko laukas, t. y. lau
kas, priklausantis asmeniui, pavarde Kukas“. Asmenvardis Kitkas 
galėtų būti atsiradęs iš kukąs „velnias“ (plg. asmenvardį Kipšas 
ir kipšas „velnias, nelabasis“) arba tiesiog iš veiksmažodžio kūkti 
„linkti, svirti, klupti, kumpti“, taigi Kitkas „kas sukukęs“, plg. Jis 
jau visai nukukęs (nusenęs, nusilpęs), tik mirt Leipalingis, ir. 
LK2 VI 808.

Taigi pasirodo, kad lietuvių ir prūsų kalbų bendry
bė yra ne tik darybiškai bei semantiškai identiški de- 
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monoioginiai vietovardžiai Kukum-balis, Čhucum-brast 
(bei Ciice-medie, Kūka-balė), bet ir jų susidarymo pama
tas — apeliatyvai kukąs, *kuke  ar *cux.  Lietuvių ir prū
sų kalboms yra būdingi ne tiktai šie žemesniojo rango 
mitologinėms būtybėms vadinti skirti terminai, bet taip 
pat ir jų morfonologiniai variantai kaukas, cawx, nes, 
kaip žinoma, latvių kalba jų neturi11. Reikia atkreipti 
akis į dar vieną įdomią baltų dialektų santykius lie
čiančią detalę: kaūkas, cawx prūsų kalbą sieja su visa 
lietuvių kalba, nes kaūkas vartojamas tiek žemaičių 
(ypač plačiai), tiek ir aukštaičių (Kupiškis, Linkuva, 
Pociūnėliai, Tverečius) tarmėse, tuo tarpu kukąs, *kuke  
ar *cux  — tik su aukštaičių tarmėmis, nes žemaičių tar
mė jo, rodos, nepažįsta (kukumbertis neaiškus). Paga
liau ir jų pamate slypintis veiksmažodis kūkti taip pat 
terandamas aukštaičių (pietų vakariečių ir vakarų dzū
kų) tarmėse.

11 Latvių kalboje paliudyti demonologiniai terminai taip pat yra 
tos pačios šaknies, kaip ir minėti lietuvių bei prūsų žodžiai, tačiau 
jie turi pailgintąjį balsių kaitos laipsnį, p i g. lat. kūkltis „ein Zwerg; 
der Zaunkönig“, kūkas mäte „eine Gottheit“, žr. К. Mühlen
bachs Lettisch-deutsches Wörterbuch. Redigiert, ergänzt und 
fortgesetzt von J. Endzelin, II, Riga, 1925—1927, p. 333.

Aleksandras 
VANAGAS

Dėl vardo
Šarūnas

Tautosakos kūrinių (dainų, poringių), kuriuose mi
nimas vardas Šarūnas, autentiškumo problema yra su
kėlusi daug ginčų. Tai pirmiausia aštri ir ilga 1936 m. 
polemika, kuri, tiesa, klausimo iki galo, rodosi, neiš
sprendė. Prie šios problemos buvo vėl grįžtama pasta
raisiais metais. Mūsų dienų folkloristai dabar laikosi 
gana vieningos nuomonės, kad tautosakos kūriniai, ku
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riuose minimas Šarūnas, negalį būti labai seni, o pats 
Šarūno vardas tegalėjęs būti įneštas į juos iš šalies1.

1 2r. D. K r i š t o p a i t ė, Lietuvių liaudies karinės-istorinės 
dainos, Vilnius, 1965, p. 213; S. Skrodenis, Žvilgsnis j Krėvę — 
tautosakininką. — „Pergalė“, 1967, Nr. 10, p. 141—143 (ten ir lite
ratūra).

2 Jeigu vardas Šarūnas būtų gyvosios kalbos faktas, tuomet 
liktų tik išsiaiškinti, iš ko jis yra kilęs.

3 Lietuvos apgyventos vietos, Kaunas, 1925, p. 340.

Nesiimant nagrinėti šios problemos ir griežtai atsiri
bojus nuo Šarūno, kaip tautosakos personažo, proble
matikos, norėtųsi pasakyti kelias preliminarias pastabas 
dėl paties vardo Šarūnas. Pirmiausia reikėtų pateikti 
keletą dabar turimų lietuvių vardyno faktų, kurie vie
naip ar kitaip siejasi su šiuo vardu. Iš anksto galima 
pasakyti, kad dabar turima medžiaga dar neleidžia ga
lutinai nuspręsti, iš ko ir kada kilo vardas Šarūnas.

Vienas svarbiausių klausimų, į kuriuos reikia pir
miausia atsakyti, matyt, yra toks: jei vardas Šarūnas 
į lietuvių tautosaką yra V. Krėvės „inkorporuotas“, tai 
kas jis yra — V. Krėvės kūrinys ar lietuvių kalbos fak
tas, tik V. Krėvės panaudotas2.

Teoriškai asmenvardis Šarūnas visai galimas, nes 
lietuviškų asmenvardžių su priesaga -ūnas yra daugy
bė: Valiūnas, Budriūnas, Blažiūnas, Janiūnas, Petriū- 
nas ir 1.1.

Joniškėlio apylinkėse prieš karą yra gyvenusios dvi 
šeimos, pavarde Šarūnas, tačiau dabar neaišku, kokio 
senumo ta pavardė. Joniškio raj. Žiūriu apyl. dabar 
yra kaimas Šarūnai, kuris yra kilęs iš pavardės Šarū
nas, tačiau ir vėl, rodosi, kaimo vardas yra palyginti 
nesenas, atsiradęs ne anksčiau kaip XIX a. antroje pu
sėje, nes 1854 m. dokumentuose kaimas dar vadinamas 
senuoju vardu — Montoryszki, liet. Mantoriškės. Oficia
liai šis kaimas Mantoriškėmis buvo vadinamas net 
XX a. pirmaisiais dešimtmečiais3.
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Varėnos raj. Subartonių k. kalno vardas Šarūnas taip 
pat įgali būti palyginti neseniai atsiradęs.

B. Sruogos liudijimu, buv. Tauragės apskrityje esąs 
klonjs bei kalnas, turintis vardą Šarūnas^ Tačiau nei 
ankstesni, nei šių dienų vietovardžių rinkėjai buv. Tau
ragėj apskrityje tokio vardo nė karto neužfiksavo. 
B. Sruoga klonio bei kalno, vardu Šarūnas, tiksliau ne
lokalizavo, tačiau greičiausiai jis turėjo galvoje dabar
tinio Šilalės raj. Drobūkščių apyl. Rubinavo kaimo kal
nelio vardą, kuris dabar žinomas ne Šarūno, bet Serūno 
vardu. Kad kalnas ir, gal būt, klonis iš tiesų turi vardą 
Serūnas, o ne Šarūnas, patvirtina ir per Serūno klonį 
tekanti upelė Serūna. Kalno vardui Serūnas (plg. Se- 
rūna) pavirsti į Šarūnas galėjo padėti ir V. Krėvės Ša
rūnas.

Bene svarbiausias vietos vardas, liudijantis pavar
dę Šarūnas galėjus būti ir iki V. Krėvės, yra buv. Šven
čionių pavieto Kiemeliškių apylinkių (dabar BTSR) 
viensėdžio vardas Szaruniszki\ kuris greičiausiai yra 
priesagos -išk- (lenk, -iszki) vedinys iš asmenvardžio 
Šarūnas.

Asmenvardis Šarūnas lietuvių vardyne nėra izoliuo
tas. Vien pavardžių su šaknimi šar- (priesaginių ir ne- 
priesaginių) yra gana daug: Saraitis (Kaltinėnai4 5 6), 
Saras (Josvainiai, Surviliškis, Kėdainiai, Kelmė, Kau
nas), Sarys (Kėdainiai, Krakės), Sareikä (Semeliškės, 
Onuškis, Aukštdvarys, Vievis, Rudamina, Ukmergė), 
Sarönas (Ramygala), Sarūkas (Jonava), Sarūtis (Tel
šiai) ir kt. Dabar nėra duomenų, kuriais remiantis būtų 

4 B. Sruoga, Mūsų tautosaka ir gyvenimas. — „Mūsų tau
tosaka“, t. X, Kaunas, 1935 (1936), p. 203.

5 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, XI, Warszawa, 
1890, p. 805.

6 Vieta visur nurodoma, remiantis šio amžiaus ketvirtojo de
šimtmečio duomenimis.
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galima drąsiai tvirtinti, kad visos išvardintos pavar
dės yra tos pačios kilmės, kaip ir Šarūnas, tačiau dau
gumos jų etimologinis ryšys su vardu Šarūnas neabe
jotinas.

Asmenvardį Šarūnas galėjus būti patvirtintų ir 
bendriniai žodžiai, iš kurio jis kildintinas. Tai visų pir
ma veiksmažodinis nomina agentis Šarūnas „gerai še
riamas arklys“7 (Geisteriškiai, Vilkaviškio raj., Kurtu
vėnai). Žodis Šarūnas galėjo turėti ir bendresnę reikš
mę— „kas gerai šeriamas, maitinamas“, plg. šerūnas 
„motinos maitinamas vaikas“ (Alsėdžiai). Savo ruožtu 
daiktavardis Šarūnas būtų priesagos -ūnas vedinys iš 
šerti „duoti pašaro, liuobti, maitinti“, plg. Saras „paša
ras“ (Merkinė, Alytus, Punia, Prienai, Valkininkai, Ro- 
dūnia, Trakai). Tokių vedinių lietuvių kalboje yra labai 
daug: atėjūnas : ateiti, bėgūnas : bėgti, lakūnas : lėkti, 
lakioti, vadžiūnas : vėsti, vedžioti ir 1.1.8

7 Dar žr. B. S r u o g a, min. veik., p. 203.
8 2r. P. Skardžius, Lietuvių kalbos žodžių daryba, Vil

nius, 1941, p. 277 ir toliau; Lietuvių kalbos gramatika, Vilnius, 
1965, p. 322.

Pavardžių, kurias galima kildinti iš veiksmažodinių 
nomina agentis, lietuvių kalboje taip pat pasitaiko: bė- 
gūnas> Bėgūnas, šaukūnas „šauklys“ (: šaukti) >Sau- 
kūnas ir kt.

Turint galvoje šaknies balsių kaitą (šerti — šarū- 
nas>Sarūnas, plg. Saras), dar reikia pridurti, kad gre
ta pavardžių su šar- lietuvių vardyne yra (vienu kitu 
atveju gali būti apofoniniai variantai) ir pavardžių su 
šer-: Seraitis (Virbalis)—plg. Saraitis, Šerys (Tau
ragnai, Troškūnai, Lygumai, Meškuičiai, Joniškis, Pašvi
tinys, Žagarė, Gudžiūnai, Krakės) — plg. Sarys, Serei
ka (Daugailiai, Balninkai, Butrimonys, Alovė, Punia, 
Balbieriškis, Sakiai, Kaunas, Šilalė, Telšiai ir kt) — 
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plg. Sareikä, Serukas (Zeimis) — plg. Sarukas, Serutis 
(Luokė, Telšiai)—plg. Sarutis. Dar plg. Serünas 
(Endriejavas, Kapsukas), Serūnas (Plungė), Serelkis, 
Serėiva ir Sereivä, Serelis, Serenas ir kt.

Iš to, kas pasakyta, visiškai nepretenduojant į galu
tinį klausimo sprendimą, galima daryti išvadą, kad aiš
kesnių duomenų, leidžiančių teigti, jog vardas Šarūnas 
yra V. Krėvės sukurtas, nėra. Kai kurie faktai (Szaru- 
niszki) ir visa lietuvių asmenvardžių sistema netgi ga
lėtų būti gana svarus įrodymas, kad vardas Šarūnas 
yra gyvos kalbos faktas.

Kazys
EIGMINAS

Merkinės 
apylinkių 

vietovardžiai1

1 Vietovardžius rinko Kazys Eigminas (iš 31 kaimo), papildė 
Sofija Rabačiauskaitė (iš 7 kaimų), Aloyzas Vidugiris (iš 2 kaimų).

Pateikiamas visų iš Merkinės apylinkių užrašytų 
vietovardžių alfabetinis sąrašas, kad skaitytojas galėtų 
susidaryti pilnesnį ir išsamesnį Merkinės apylinkių var
dyno vaizdą ir sėkmingai juo pasinaudoti mokslo rei
kalui.

Vietovardžių alfabetinis sąrašas pateikiamas tokia 
tvarka: gyvenviečių pa\ adinimai, hidronimai (vanden
vardžiai), mikrotoponimai (smulkieji vietovardžiai). 
Rašant, kirčiuojant arba atrenkant iš kelių gretiminių 
pavadinimų pagrindinę vietovardžio formą, vadovauja
masi vietos žmonių tartimi, žiūrima, kuri forma dažniau 
vartojama. Taip pat nurodoma, kokį objektą ar keletą 
objektų minėtas vietovardis žymi, ir pateikiama jo lo
kalizacija.
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1. GYVENVIETES

Apslngė\\Pigagai k.

Arčiuškonys vs.

Bingeliai k.

Burmiškės vs.

Burokaraistžlė k.

Burökaraistis k.

Cesūkai\\Cesdi k.

Degsnės\\Dakučka k.

Dilginę k.

Dväralaukis vs.

Gälailgis vs.

Gelovtnė\\Gel0vinė k.

Girlškiai rytinis Mardasavo k.

galas 

Gūdakiemis k. 

G udar aistis || Gudaraisčiai k.

llgininkai k.

Jablanävas I ir // k.

Kačingė k.

Kaibūčiai k.

Kamintiškės k.

Kampai k.

Kasčiūnai k.

Krūčiai vs.

Kučiūnai k.

Kūrmiškė\\Kūrmiškės k.

Kvaracieja'i Mardasavo k. da- 

lis

Lankininkai k.

Laujä k.

Lėmkaraistis k.

Levoniškės vs.

Liepalotai k.

Liūnaraistis vs.

Maksimai k.

Maksimónys k.

Mantvilai\\Mantviliškiai k.

Mardasävas k.

Margai k.

Maseliškės k.

Merkinė msti.

Merkinė vs.

Milioniškės k.

Navasödai\\Naujasöde k. 
N etiesai\\N etiesos k. ir vs. 
Noruliai k.

Pagilšys k.
Pagronyčys k.
Parudnia k.
Pašilinge k.
Pelekiškė k.
Purpliai k.
Puvočiai (t. Pavočiai) k.
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Raudónkalnis к.
Róduka к.
Rudnia к.

Samaniškės к.
Skynimai к.
Subdrtonys к.
Svirneliškė vs.

Švedai Mardasavo k. dalis

Trasninkas к.

Utiekä k.

Vaičiškė vs.

Zakavöliai k.

Zukauka Subartonių k. dalis

2. HIDRONIMAI

Aklažeris ei. Subartonių k.
Amarnia up. Milioniškių k., 

Merkio dš.
Angeringio upeliukas up. 

Navasodų k.
Apsingė up. Apsingės (Pi- 

gagų) k., išteka iš Ap
singės ežero ir įteka 
į Nemuną

Bal[e]žeris ei. Netiesų k.
Bälyno ŪŽeras ei. (dabar už

akęs) Gelovinės k.
Bedūgnis 1. buvęs ež. Mar

dasavo k., 2. ež. Samū- 
niškių k.

Bradelio upelė Netiesų k., 
Nemuno dš.

Burokaraisčio ežeras (Bro- 
kaisčio ažeras) \\Buro- 
kaistelė (Brokaistėlė)\\ 
Brokaistelės ežeras

(girdėta Purplių k.) 
ež. Burokaraisčio k.

DūdiŠkės\\DūdiŠkė Nemuno 

dalis Cesukų k.
Dumblys ež. Netiesų k.

Ešerinis ež. Samūniškių k.
Ežeraičiai\\Merklnės Eže- 

raičiai\\Ežeraitis (vie
nas iš jų) ež. Merkinė

Ežerėlis (Ažerėlis) ež. Pe- 
lekiškės k.

Ežero upelė (Ažero upelė) 
up. Purplių k., Mer
kio dš.

Gelovlnė\\Gelovinis (girdė
ta Ilgininkų k.) 1. ež. 
Gelovinės k., 2. Gelo- 
vlnė up. iš Gelovinės 
ežero, Subartonių k., 
Straujos dš.
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Gelovinės upelė Up. Pagil- 
šio k. „nes aina iš 
Gelovinės ežero, aina 
un Straūjų, Straujón 
ir įteka“.

Gilšė ež. Pagilšio k.
Giluišis ei. Netiesų k.
Glynas ei. Mardasavo k.
G lukas\\Karalienės ežeras 

ei. Puvočių k.
Grūda up. Mardasavo k., 

Merkio kr.

Ilgių ežeras ei. Ilginin-
kų k.

Kampinis ei. Subartonių k.
Kampis\\Kampo ežeras 

(girdėta Mantvilų k.) 
ež. Ilgininkų k.

Kazamkas ei. Samūniš- 
kių k.

Kazamkelis ei. Samūniš- 
kių k.

Kukumbulis II Kukumbulio 
upelė up. Merkinė

Laujä 1. ež. Kamintiškių k., 
2. up. Maksimonių k., 
Nemuno dš.

Llnamarkas ei. Kačingės k.

Mardasavo ežeras ei. Mar
dasavo k.

Melzinė Nemuno dalis Česu- 
kų k.

Merkys up. Nemuno dš. 
„Merkys ineina Nemu
nan“. „Merkys aina 
net iš Paakmenės per 
Moladugnį, per Saló- 
vartį, per Perlojų, per 
Milioniškį, per Varė- 
nų, per Kaibūčius, per 
Purplius, per Marda- 
savų. Merkys vis aina 
per Pavočius, per Kas
čiūnus, per Lankiny- 
kus, nu ir tadu Nemu
nan inteka“.

Mikalausko ažeras (Mika- 
laūcko ažeras) ež. Ne
tiesų k., Vaičiškės vs.

Miklparos upelė\\Miklparos 
upelis up. Cesukų k., 
Nemuno dš.

Nemunas up. įteka į Kur
šių marias

Netiesa up. Netiesų k., įte
ka į Nemuną, tekėda
ma per 5 ežerus: 
Pakampį, Baležerį, 
Dumblį, Netiesį ir Ne- 
tiesėlį.

Netieselis ei. Netiesų k.
Netiesis ež. Netiesų k.
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Pakampys ei. Samūniš- 
kių k. (miške)

Pakelinis ei. Subartonių k.
Polankis up. Purplių k.
Pelšelis ei. (nedidelis) Ka- 

mintiškių k.
Pefkasas\\Pėrkasas (girdė

ta Mardasavo k.) up. 
Milioniškių k., iš Bu- 
rokaraisčio (Buro- 
kaistėlės) ežero, įteka 
į Armanią.

Pievelių upelė up. Buroka- 
raisčio k., Merkio dš., 
išteka iš Nedingės ež.

Pikeliais ei. Subartonių k. 
Pilšelis ei. Vaičiškės vs.
Pilvingis ei. Lemkarais- 

čio k.
Pö ravais Nemuno dalis Ce- 

sukų k.

Rävas up. Apsingės k.

Sakalai Nemuno dalis Cesu- 
kų k.

Senamerkė\\Senamerkys up.

1. Lankininkų k., bu
vusi Merkio vaga, 
2. H Senämerkis up. 

Kaibūčių k.
Skersdbalė || Skersabalės 

upelė up. Mardasa
vo k.

Skroblus up. Mardasavo k., 
Merkio kr.

Stangė up. Merkinė, Nemu
no dš.

Strauja up. Subartonių k., 
Nemuno dš.

Strauniä up. Merkinė

Šaltinis up. Merkinė, Mer
kio dš.

Šilinge up. Merkio kr.

Ola up. Merkio kr.
Opė\\Upelė up. Mardasa

vo k., Merkio dš.
Upelis up. Kaibūčių k., 

Merkio dš.

Vel'ėkla Merkio dalis Marda- 
savo k.

3. MIKROTOPONIMAI

A bromo bala b. Subarto- Adūliškė mš. Mardasavo k 
ni4 k. Akys (t. Akės) rst. Binge-

Abrömo skynimas i. Nava- Цц fc.
sodų k.
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Akmenyčia 1. pv. Raibu
čių k., 2. dr. Kampų k., 
3. Akmenyčios i. Netie
sų k.

Akmeninė rst. Kampų k.
Aleksotas i. Netiesų k.
Alkūnė kin. Apsingės k.
Amärnios rävas gr. Milio- 

niškių k.
Amerikono bala b. Maksi

monių k.
An[t] dirvonėlio i. Vaičiš- 

kės vs.
AngelingisW Anger ingis rst. 

Navasodų k.
Afi[t] gūdo lauko i. Mak

simonių k.
AūĮt] Kaliūgos kalno dr. 

Kasčiūnų k.
Afikšliabalė ь. Gudakie- 

mio k.
Ankšlynas kr. Purplių k.
An[t] lankelės i. Kaibū- 

čių k.
Anögaliai kaimo galai Guda- 

kiemio k.
Platiiilės dr. Kasčiū

nų k.
An[t] Platlnsko i. Mantvi- 

lų k.
An[t] Prastalaukių dr 

Kasčiūnų k.
Anlt] ravų mš. Cesukų k.

AR[t] Sėdimų dr. Kasčiū
nų k.

AfiĮtl Stavariškių dr. Kas
čiūnų k.

An[t] šilo i. Maksimo
nių k.

An[t] Zvlrgždės ki. Marda
savo k.

Antalaukė i. Kaibūčių k.
Antanėlių kampas pv. Ma

seliškių k.
Antras kampas pv. Merkinė 
A pldamaitė\\A pldamantė pv.

Kaibūčių k.
Aplynyčios mš. Mardasa

vo k.
Apslngė pv. Apsingės, Dil

ginės ir Kačingės k.
Apsingės rävas gr. Apsin

gės ir Netiesų k.
Apušynas 1. kr. Mardasa

vo k., 2. mš. Maseliš
kių k.

Ariellnė b. Subartonių k.
Arlinskiį salos kin. ir i 

Maseliškių k.
Asina pv. Netiesų k.
Asiūkllnė 1. rst., b. Samū- 

niškių k., 2. pv. Su
bartonių k., 3. mš. Bin
gelių k.

Astampai pv. ir i. Netie
sų k.

Astravai 1. Kasčiūnų k.
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Atažalynas pv. Kamintiš- 
kių k.

Aukštas kalnas kin. Kam- 
РЧ k-

Aukštas tiltas tūtas Mantvi- 
lų k.

Aukštojos mš. Mardasa- 
vo k.

Avelių kalnas kin. Kasčiū
nų k.

Avinė pv. Milioniškių k.
Avinių bala ь. Milioniš

kių k.
Avižinė i. ir pv. Lankinin

kų k.
Ąžuolinė 1. b. Ilgininkų k.,

2. rst. Mardasavo k., 
3. gn. Puvočių II k.

Bagdasalė aikštelė Mantvi- 
lų k.

Bagdönakalnis kin. Kam
pų k.

Bajarkės mš. Cesukų k.
Bakanaūčiškė i. Vaičiš- 

kės vs.
Bakanauskiį laukai i. Mar

gų k.
Bakšio salaitė mš. Kam

pų k.
Bala 1. b. Cesukų k., 2. b.

Kačingės k.
Balaitė ь. Apsingės k.

Balelė (Balaiė) 1. b. Kas
čiūnų k., 2. i. Rudnios 
I k.

Baležeris i. Rudnios I k.
Balynas 1. kin. Gelovi- 

nės k., 2. rst. Pagilšio 
ir Subartonių k., 3. pv. 
Subartonių k.

Baliniai i. Milioniškių k.
Bälyno pieva pv. Gelovi- 

nės k.
Bälyno raistas rst. Navaso- 

dų k.
Balos 1. pv., gn. Gudakie- 

mio k., 2. b. Kaibū- 
čių k., 3. pv. Mardasa
vo k., 4. b. ir i. Milio
niškių k., 5. pv. ir b. 
Purplių k.

Baltas kalnas kin. Maksi
monių k.

Baltas ragas iškyšulys ežere 

Ilgininkų k.
Baliukas kin. Milioniškių k. 
Banka i. Kačingės k.
Barabökas pv. Subarto

nių k.
Baranauskienės dr. Purp

lių k.
Baranausko riävas gr. Vai- 

čiškės vs.
Barlsas b. Mardasavo k.
Barkös kampas pv. Cesu

kų k.
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Barsukavlnos i. Apsin- 
gės к.

Barsukų kalnas kin. Mant- 
vilų k.

Baublys akmuo Merky MillO- 

niškių k.
Bedugnis 1. rst. dalis Binge

lių k., 2. ь. Kasčiū
nų k., 3. b. Purplių k., 
4. rst. Puvočių II k.

Bendrovė 1. pv. Binge
lių k., 2. pv. Buroka- 
raisčio k., 3. i. Samū- 
niškių k.

Bendrovės i. Mardasavo k.
Bėržabalė ь. Kačingės k.
Beržynas i. Maseliškių k.
Beržų klonė i. Subarto

nių k.
Besėda 1. i. ir pv. Netie

sų k., 2. m$. Netiesų k.
Besėdos b. ir i. Netiesų k.
Bingelių vieškelis ki. Ne

tiesų k.
Bingelių žemė dr. Binge

lių k.
Bitinės duobės Gudakie- 

mio k.
Bloznelio rävas gr. Vaičiš- 

kės vs.
Blozneliškės mš. Apsin- 

gės k.
Bobinaitis i. Mardasavo k.
Bognas mš. Mantvilų k.

Bradas b. Kasčiūnų k.
Brazausko rävas gr. Vai- 

čiškės vs.
Bromas b. Pagilšio k.
Brömos bala ь. Subarto

nių k.
Bruzgūlė pv. Pagilšio ir 

Subartonių k.
Bucklškiai i. Mantvilų k.
Budrių akmuo akmuo Ilgi- 

ninkų k.
Bukynas pv. Maksimo- 

nių k.
Būkiškė\\Bukiškės pv. Pa

gilšio ir Subartonių k.
Bitko raistas pv. Ilginin- 

kų k.
Buktai gr. Kamintiškių k.
Bulono pievelė pv. Kučiū

nų k.
Burbeklės mš. Kačingės ir 

Pelekiškės k.
Burökaraistis i., dr. Rudnios 

I k.
Bitsilo lizdas 1. pv. Ilginin- 

kų k., 2. pv. Merkinė

Cegelnės kalnas kin. Nava- 
sodų k.

Cegelniä i. Navasodų k.

Cebūtas i. Samūniškių k.
Cėika pv. Navasodų k.
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Čia pono dugnas pv. Mi- 
lioniškių k.

Čibarčė mš. Kačingės k.
Cičiapievis pv. Subarto- 

nių k.
Cikčiriko kalnas kin. Vai- 

čiškės vs.
Čižiaklonis i., dabar mš. Rai

bučių k.

Dadötkai 1. i. Gudakie- 
mio k., 2. i. Kučiūnų k., 
3. II Dadötkas ). Subar- 
tonių k., 4. Dadötkas 
pv. Maksimonių k.

Dakučkos miškas mš. Mar
gų k-

Dalios i. Mardasavo k.
Daržai 1. i. Cesukų k., 2.

i., dr. Gudakiemio k., 
3. i. Raibučių k., 4. pv., 
i. Mardasavo k., 5. dr. 
Purplių k.

Daržavietės pv. Lankinin
kų k.

Daržinių pieva gn. Puvočių 
II k.

Daubavietis buvęs mš. Rai
bučių k.

Daūkantiškė || Dailkantiš- 
kės pv. Milioniškių k.

Daunóraistis b. Gudarais- 
čio k.

Daunoriškė i. Burokarais- 

čio, Margų ir Lemka- 
raisčio k.

Degimas rst. Navasodų k.
Degutapečis b. ir pv. Kam

pų k.
Degalinė pv. Samūniškių k.
Degutinio rävas gr. Samū

niškių k.
Dėlinė ь. Samūniškių k.
Dendžiukas mš. Kačingės k.
Desentinä 1. i. Raibučių k., 

2. Desentinos i. Mar
gų k-

Didelė bala ь. Račingės k.
Didelis raistas rst. Vaičiš- 

kės vs.
Didžialaukis 1. i. Kačin

gės k., 2. i. Pelekiš- 
kės k., 3. i. Samūniš
kių k.

Didžioji bala ь. Samūniš
kių k.

Didžiūlė bala 1. ь. Kačin
gės k., 2. b. Kamintiš- 
kių k.

Didžiūlė klonė dr. Kam
pų k.

Didžiūlė pieva pv. Mantvi- 
lų k.

Didžiulis kluonas pv. Mant- 
vilų k.

Didžiulis raistas 1. rst. Gu
dakiemio k., 2. pv. Su- 
bartonių k.
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Diedabalė pv. Gudakie- 
mio k.

Difereńcija 1. i. Kučiūnų k., 
2. i. Maksimonių k. 3. i. 
Samūniškių k, 

Difereūciįos balos b. Netie
sų k.

Diferencijos klonė 1. mš. 
Apsingės k., 2. mš. Sa
mūniškių k.

Dilginę 1. i. Dilginės k. 
2. i. Margų k.

Dilginės kalnas 1. kin. Mar- 
dasavo k., 2. kin. Pu
vočių II k.

Dilginės rävas gr. Puvočių 
II k.

Dilgintų pieva pv. Netie
sų k.

Dirdiškė i. Ilgininkų k.
Dirvelė i. Kaibūčių k.
Dirvonai mš., buv. i. Mase- 

liškių k.
Dobilijä i. Navasodų k.
Dobiluos raistas rst. Nava

sodų k.
Dolynos mš., buv. dvari. Ne

tiesų k.
Dovydakelis miško ki. Cesu

kų k.
Ditbaklonis i. ir dr. Kaibū

čių k.
Dubašaūsko bala ь. Degs- 

nių k.

Dubašaūsko balaitė b. Mar
gų k-

Dubiapievė pv. Kamintiš- 
kių k.

Dūdabalė ь. Gudakiemio k.
Ditfarencai i. Gudakie

mio k.
Dugnai dr. Ilgininkų k.
Dugnóraistis rst. Ilginin- 

kų k.
Dugnų sala sala Ilginin- 

kų k.
Dūlkiškės pv. Kampų k.
Dumbline ь. Merkinė
Duobaviečiai kin. Puvočių 

II k.
Duobelė i. Kasčiūnų k.
Duobelės kalnas kin. Kas

čiūnų k.
Dūvalakis i. Kaibūčių k.
Dvūralaukio pievos pv. Ce

sukų k.
Dväralaukis 1. i. Buroka- 

raisčio k., 2. i. Lanki
ninkų k., 3. i. Purp
lių k.

Eglynas (t. Agiynas) 1. 
mš. Kaibūčių k., 2. gn 
Kasčiūnų k.

Eglynas pv. Purplių k.
Ežerėlis (t. Ažaršlis) b.

Gudakiemio k.
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Galadalidi i. Lankininkų к. 
Galadalys mš. Bingelių к. 
Galańbale i. Burokarais- 

čio k.
Galanpieviai rst., gn. Mase- 

liškių к.
Galimbala ъ. Lemkarais- 

čio к.
Galubaūsko miškas mš. Pe- 

lekiškės k.
Gardino kalnas dr., kin. Gu

dakiemio k.
G§/is/sės||Ge/i«s£e i. Milio- 

niškių k.
Geliškių rävas || Geliuškės 

rävas gr. Milioniš- 
kių k.

Gelovinės kelias ki. Subar- 
tonių k.

Gerviniškės i. Cesukų k.
Gilabalė 1. pv. Ilgininkų k., 

2. b. Subartonių k.
Gilioji ь. Navasodų k. 
Gyn'ėtuvė i. Puvočių II k. 
Gynėtuvės kalnas kin. Pu

vočių II k.
Giraitė dr. Kampų k. 
Girdykla ь. Kučiūnų k. 
Girelė pv. Mardasavo k. 
Girnų pusė i. Ilgininkų k. 
Gyvatynas b. Mantvilų k. 
Gyvatinė mš., rst. Maseliš- 

kių k.

Gojelis mš., kr. Gudakie
mio k.

Gojus 1. pv. Pagilšio k., 2. 
pv. Subartonių k.

Grabelė|| Grabe gr. Lanki
ninkų k.

Grigiškės i. Burokarais- 
čio k.

Grlškių balos b. Mardasa
vo k.

Griškos rävas\\Blöznelio 
rävas gr. Vaičiškės vs.

Gudakiemio bala b. Lemka- 
raisčio k.

Gūdakiemio raistelis rst. 
Navasodų k.

Gūdaraistis L rst. Guda- 
raisčio k., 2. mš., 1. 
Mantvilų k.

Gūjeva gn., pv. Kasčiūnų k.
Giirė i. Gudakiemio k.
Gurės akmuo akmuo Guda

kiemio k.
Guriai i., kin. Ilgininkų k.

Уlaraisčio balukės b. Bin
gelių k.

YlaraistisW Yralaistis i. ir 
mš. Bingelių k.

llgabalė 1. b. Maseliškių k., 
2. b. Merkinė

Ilgas raistelis pv. Mantvi
lų k.
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Ilgiai pv. Mantvilų k.
Ilgulis i. rėžis Kasčiūnų k.
Ilgiitė 1. pv. Gudarais- 

čio k., 2. pv. Kučiū
nų k.

Ilguttnė sala i. Lemkarais- 
čio k.

Iri Baliną mš. Gelovinės k.
In Kemsynę mš. Gelovi

nės k.
/n Kučiūnus i. Lemkarais- 

čio k.
/л salą mš. Gelovinės k.
Isarkūčiai pv. ir i. Cesu- 

kų k.
Išdagas pv. Kampų k.
Ivanauskų kampas i„ mš.

Maseliškių k.

Jakiibiškė pv. ir i. Netie
sų k.

Jaunakarčnė i. Kaibūčių k.
Jauneikos miškelis mš.

Lemkaraisčio k.
Javariaūsko rävas gr. Vai- 

čiškės vs.
Jėzavitų būklės i. Kam

pų k.
Jėzavitų raistas rst. Kam

pų k.
Jūodasalė i. ir pv. Guda- 

raisčio k.
Juodūkas kin. Milioniš- 

kių k.
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Juodžemiai i. ir mš. Milio- 
niškių k.

J urgaukščina i. Puvočių 
II k.

Kabelių kelias ki. Cesu- 
kų k.

Kačėrga 1. i., mš. Bingelių 
k., 2. i. Navasodų k.

Kačiadugnis rst., i. Mantvi
lų k.

Kačiškė\\Kačiškiai i., gn., 
pv. Kaibūčių k.

Kaibačių kapinės kp. Kai
būčių k.

Kaimavietė i. Rudnios I k.
Kalnadaržės i. Samūniš- 

kių k.
Kalnai 1. kin. Pagilšio k., 

2. Kalnai mš. Purp
lių k.

Kälnakelis ki. Gudakie- 
mio k.

Kalnas kin. Cesukų k.
Kalniniai mš., 1. Milioniš- 

kių k.
Kaltūno darželis i. Kam

pų k.
Kalubiškė 1. pv., gn. Kasčiū

nų k., 2. i. Lankinin
kų k., 3. Kaliubiškės i. 
Merkinė

Kamiiitiškių malūnas malū

nas Kamintiškių k.



Kampas i. i., mš. Mantvi- 
lų k., 2. i. Rudnios 
I k., 3. Kampai i. Ku
čiūnų k., 4. i. Mar
gy k.

Kampas Liepalóto rst., gn 

Maseliškių k.
Kampis pv. Ilgininkų k.
Kanapinis pv., kr. Mardasa

vo k.
Kanišaūsko rävas gr. Vai- 

čiškės vs.
Kapamilžis (dž.) \\Milžinų 

kapal\\Milžmkapis ak

menynas Gudakiemio k.
Kapinynas kp. Bingelių k. 
Kapinlškis i. Maseliškių k. 
Kapinių kelias ki. Gudakie

mio k.
Karäliakalnis kin. Puvo

čių II k.
Karalienės šulnys pv. ir kr. 

Mardasavo k.
Karčiufka\\Karčiūfkos pie

va pv. Navasodų k.
Kordono kalnas kin. Maksi- 

monių k.
Kafklabalė pv. ir ь. Guda

kiemio k.
Karsokiškės 1. i. Kasčiū

nų k., 2. i. Lankinin
kų k.

Kasčiūnakelė || Kasčiana- 
kelis ki. Lankininkų k.

Kasčiūnų kapinės kp. Kas
čiūnų k.

Kasčiūškos pv., rst. Mant- 
vilų k.

Kazelio pieva pv. Maksimo- 
nių k.

Kazio sälos kin. Maseliš
kių k.

Kazoko kalnas kin. Mantvi- 
lų k.

Kazöku kapinės mš. Binge
lių k.

Kazorė pv. Lankininkų k.
Kemsynai gn. Mardasa

vo k.
Kemslnė ь. Gelovinės k., 

2. Kemslnės pv. Gelo
vinės k.

Kiaūlabalė b. Cesukų k.
Kibižė dr. Milioniškių k.
Kielės sala aikštelė Mantvi- 

lų k.
Kiemavietis pv. Puvočių 

II k.
Klikos daržas i. Maseliš

kių k.
Klampė L pv. Pagilšio k., 

2. ь., rst. Subartonių k.
Klampiojo pv. Mardasa

vo k.
Klimašausko bältas kälnas 

kin. Maseliškių k.
Klonė slėnis Degsnių k. 
Klonelės i. Rudnios I k.
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Klónes 1. i. Burokarais
čio к., 2. mš. Cesukų к., 
3. i. Samūniškių к.

Klubiškės kalnas kin. Kas
čiūnų k.

Koliūga i. Kasčiūnų k.
Koliūgelė i. Kasčiūnų k.
Kraštiniai i. Burokarais

čio k.
Kraučlškiai i. Vaičiškės vs.
Kraunlškis mš. Mardasa- 

vo k.
Krekabalė 1. ь., pv. Pagil- 

šio k., 2. b. Subarto
nių k.

Krekinė pv. Ilgininkų k.
Kriaūčiakelis и. Ilginin- 

kų k.
Kryžialankė pv. Milioniš

kių k.
Kryžiabalė ь. Maseliškių k.
Krokiškė 1. i. ir pv. Pagil- 

šio k., 2. i. Subarto
nių k.

Krakiškės II Krakiškių kran
tai kin. Pagilšio k.

Krūšiabalė b. Merkinė 
Kukučiakalnis kin. Guda- 

kiemio k.
Kuniglškė i. Samūniškių k.
Kūnigiškės i. Burokarais

čio k.
Kunigo pieva pv. Binge

lių k.

Kupstynas pv. Burokarais
čio k.

Kūpstinė 1. b. Bingelių k., 
2. pv. Gudakiemio k., 
3. Kūpstinė b. Kamin- 
tiškių k., 4. b. Samū
niškių k., 5. b. Subar
tonių k.

Kurmiškos i., b. ir mš. Gu
dakiemio k.

Kūrmiškių rävas gr. Pagil
šio k.

Kur vilkas duobę užgriovė 
i. Navasodų k.

Kušnieriaus kampas pv. 
Apsingės k.

Kuzdmkas b. Apsingės k.
Kuzamko sala sala Apsin

gės k.
Kuzmos pieva pv. Ilginin- 

kų k.
Kvaraciejaus rävas gr. Pa

gilšio k.
Kvaraciejiškės i. Kasčiū

nų k.

Laibūkas kin. Kasčiūnų k. 
Laižymas b. ir mš. Milioniš

kių k.
Lanka 1. pv. Bingelių k., 

2. įlanka Ilgininkų k.
Lankelė 1. i„ dr. ir pv. Kai- 

būčių k., 2. mš. Kasčiū
nų k., 3. i. Mardasa- 
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vo к., 4. i. Puvočių 
II к.

Lankos pv. Cesukų k.
Laparaisčiai i. Bingelių k.
Laukas i. Cesukų k.
Lazdynas kr. Mardasavo k.
Liepalotai 1. mš. Kasčiū

nų k., 2. i. Lankinin
kų k., 3. i. Pagilšio k., 
4. i. Puvočių k., 5. i. 
Subartonių k., 6. II 
Liepalotai i. Buroka- 
raisčio k.

Liepalótas rst., gn. Maseliš- 
kių k.

Liepalóto bala b. Puvočių 
II k.

Liepalóto rävas i. Subarto
nių k.

Liepos ragas ež. iškyšulys 

Ilgininkų k.
Liepų sala 1. pv. Gudarais- 

čio k., 2. mš. Mantvi- 
lų k.

Liesakalnis 1. kin. Guda- 
kiemio k., 2. kin. Mar
gų k-

Lygi bala pv. Subartonių k.
Lt/gi pieva pv. Kamintiš- 

kių k.
Lygumėlės mš. Cesukų k. 
Lygumos mš. Apsingės k. 
Lygutė pv. Navasodų k. 
Linija vieta Maseliškių k.

Lipyneliai mš Apsingės k.
Lisagoras kin. Subarto

nių k.
Lisanörai i. Cesukų k.
Litkä pv. Subartonių k.
Lukošiškė i. Gudakiemio k.

Mačiūla 1. pv. Subarto
nių k., 2. b. Kačin
gės k.

Majöko kalnas\\Maįokinis 
kalnas kin. 1. Lemka- 
raisčio k., 2. Samūniš- 
kių k.

Mančiušalankės pv. Milio
niškių k.

Mančiusalė i. Burokarais- 
čio k.

Mantvllakelis и. Ilginin- 
kų k.

Montvilų laukai i. Mar
gų k.

Maraškava. ь. Maseliš
kių k.

Mardasavlškė pv., i. Lanki
ninkų k.

Mardasavo kupinės kp. 
Mardasavo k.

Mardasavo kelias kl. Mar
dasavo k.

Mardasävakelis ki. Lanki
ninkų k.

Margai 1. i. Burokarais- 
čio k., 2. Margai mš.
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Lemkaraisčio к., 3. 
Margas i. Kučiūnų k. 

Margeliai i. Subartonių k. 
Margų laūkas i. Purp

lių k.
Martynienės sala i„ rst. Ku

čiūnų k.
Martyno kalnas kin. Ilgi- 

ninkų k.
Mažukas raistelis pv. Su

bartonių k.
Mažūkė sodželkčlė kūdra 

Mardasavo k.
Medviedžios kin. Netiesų k. 
Meižimeliai mš. Cesukų k. 
Meldiitiškė || Meldutiškditė 

b. Navasodų k.
Merklnakelis 1. ki. Ilginin- 

kų k., 2. ki. Mardasa
vo k., 3. Rillškakelis 
ki. Netiesų k., 4. н 
Rudnios I k.

Mėžimai i. Bingelių k. 
Midlind pv. Bingelių k. 
Miegakullnė pv. Subarto

nių k.
Migliną pv. Merkinė
Mikalaūčiškė 1. pv. Samū- 

niškių k., 2. Mikalaū- 
čiškės i. Pelekiškės k.

Mikalausko miškas mš. 

Vaičiškės vs.
Mlkiščio šaltinis šit. Milio- 

niškių k.

Milioniškių lägas b. Milio
niškių k.

Milioniškių pievos pv. Mi
lioniškių k.

Milžinų kapai\\Milžlnkapis 
\\Kapami'lŽis (dž.) ak

menynai Gudakiemio k. 
Miniaūsko darželis i. Ku

čiūnų k.
Molynas i. Kučiūnų k.
Morkvynas kin. Navaso

dų k.
Moroliškės i. Mardasavo k.
Muraškava sala i. Mantvi- 

lų k.
Muražna pv. Netiesų k.
Muroliškės pv. Mardasa

vo k.

Nadiūlas mš. Bingelių k.
Nariicko pieva pv. Kam

pų k.
Naujienos 1. pv. ir i. Rai

bučių k., 2. i. Maseliš- 
kių k., 3. pv. ir i. Mi
lioniškių k.

Naujukiniai i. Milioniš
kių k.

Navlnkos 1. mš. Kučiūnų k., 
2. Novinkos i. Mantvi- 
lų k.

Nedatka'i i. Apsingės k.
Nedviedzius pv. ir i., dabar 

mš. Netiesų k.
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Nedzinsko miškas mš. Ilgi- 
ninkų k.

Nendryne b. ir pv. Gudakie- 
mio k.

Niaūčiškė pv. Subartonių k.
Niurpiškė\\Niurpiškės pv. 

Milioniškių k.
Nokimas i. Cesukų k.
Norkūno kampas i. Lemka- 

raisčio k.
Norulių kėlias ki. Cesu

kų k.
Nožagario raistas rst. Na

vasodų k.
Nulaužta grūšia b. Subar

tonių k.

Oda 1. pv. Puvočių II k., 
2. Odos b., kr. Kaibū- 
čių k.

Odų kalnas i. Kaibūčių k.
Ogulnä pv. Mantvilų k.
Onaraistis mš. Kučiūnų k.
Ožekaūsko miškas mš. Vai- 

čiškės vs.
Ožio ragas iškyšulys Ilginin- 

kų k.

Paankšlinė pv. Kaibūčių k.
Paąžuolės pieva pv. Ka- 

mintiškių k.
Pabaliai i. Kampų k.
Paberžės 1. pv. Mardasa

vo k., 2. Ań Paberžio i. 
Maksimonių k.

Pabesedys i. Netiesų k.
Pabūklėš gn. Puvočių II k.
Padrevtnė sala i. Lemka- 

raisčio k.
Padubys pv. Ilgininkų k.
Padumblys pv. Netiesų k.
Pagrabys gr. Gudakie- 

mio k.
Pagronyčiai i. Mantvilų k.
Pakalnė 1. pv. Mardasavo 

k., 2. Pakalnės pv. 
Bingelių k.

Pakampys 1. pv. Maksimo
nių k., 2. i. Rudnios 
I k.

Pakape pv. ir b. Gudakie- 
mio k.

Pakapinynė pv. Kaibūčių k.
Pakelinė b. Navasodų k.
Pala i. Kasčiūnų k.
Polankis 1. pv. Kaibūčių k., 

2. pv. Purplių k.
Palei Dumblynę mš. Mer

kinė
Palei Ežerėlį pv. Vaičiš- 

kės vs.
Palei kryželį i. Gelovi

nės k.
Palei Kriišabalę mš. Mer

kinė
Palei Straüjq klonis Vai- 

čiškės vs.
Paliepė i. Mardasavo k.
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Pamerkines kalnas kin. Na- 
vasodų к.

Pamerkto pievos pv. Bin
gelių k.

Pamerkys pakraštys Purp
lių k.

Panara i. ir mš. Kaibūčių k.
Panemunis 1. pv. Maksimo- 

nių k., 2. i. Netiesų k., 
3. Panemunės Nemuno 

šlaitas Maksimonių k.
Papersėdis kln. ir 1. Kasčiū

nų k.
Papieviai pv. Maksimo

nių k.
Papo kelelis ki. Lankininkų 

ir Mardasavo k.
Papo lankelė didžiulė gn. 

Kasčiūnų k.
Papo lankelė mažukė gn. 

Kasčiūnų k.
Paprūdys 1. gr. Gudakie- 

mio k., 2. Paprūdis 1 
Masei iškių k.

Paraisčiai 1. i. Mardasa
vo k., 2. b. Maseliš- 
kių k.

Paraisčių rävas gr. Milio- 
niškių k.

Paraistys mš. Lankinin
kų k.

Paraitinikiai i. Navaso- 
dų k.

Paramas keltas Cesukų k.

Paravės pv. Maksimonių k.
Paraviiį rävas gr. Maksi

monių k.
Paf eglaitę i. Maseliš- 

kių k.
Par kapus mš. Burokarais- 

čio k.
Parudniiį pievos pv. Pa- 

rudnios k.
Pas akmenį i. Kasčiūnų k. 
Pašalys dr., pv. Kaibūčių k. 
Pas alkūnę i. Apsingės k. 
Pas apušaitę i. Gudakie- 

mio k.
Pas ąžuolą i. Apsingės k.
Pas Ąžuolo kelmą i. Apsin

gės k.
Pas balaitę L i. Apsin

gės k., 2. Pas balai
tę i. Netiesų k.

Pas balelę i. Kasčiūnų k.
Pas Bedūgnį pv. Kasčiū

nų k.
Pas Cegelnią i. Milioniš- 

kių k.
Pas Cukrinį klonis Subarto

nių k.
Pasčerbiškys i. Mardasa

vo k.
Pas dreves mš. dalis Guda- 

kiemio k.
Pas eglyną 1„ dabar mš. 

Kaibūčių k.
Pas ežerą 1. pv. Gelovi- 
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nės к., 2. pv. Milioniš- 
kių k.

Pas grūšelę kin. Apsin
gės k.

Pas grūšelės i. Gudakie
mio k.

Pas Gujevą pv. Kasčiū
nų k.

Pas Perliškę pv. Kasčiū
nų k.

Pas Ramaškevičių i. Mase- 
liškių k.

Pas Savilionies 6belį i. 
Navasodų k.

Pas šaltinį 1. i. Gelovinės 
k., 2. i. Navasodų k.

Pas šikornių i. Kasčiūnų k.
Pas upę i. Cesukų k.
Pas verbelę i. Kasčiūnų k.
Pas vlganą i., pv. Kasčiū

nų k.
Pas žvyrelį i. Navaso

dų k.
Pašaltlnis\\Saltlnio rävas 

gr. Pagilšio k.
Pašilk mš. Maksimonių k.
Pašukabalė pv., b. Gudakie

mio k.
Paukšteliškė || Paukšteliš- 

kės i. Bingelių k.
Paulių sala pv. Kaibūčių k.
Paupys 1. kr. Mardasa- 

vo k., 2. i. Maseliš- 
kių k.

Paversmių kalnas kin. 
Purplių k.

Pavigane 1. Kasčiūnų k.
Paviganiai pv. Kaibūčių k.
Pavočiakelis || Pavočiake- 

ris (girdėta Lankinin
kų k.) ki. Bingelių k.

Pavočių kapinės kp. Puvo
čių II k.

Pažagarinis i. Apsingės k.
Pekla b. ir pv. Lankinin

kų k.
Pelektškės || Pelekiškiai 

(girdėta Netiesų k.) 
pv. Samūniškių k.

Pelektškių kelelis и. Su- 
bartonių k.

Peleklškių laukai i. Samū
niškių k.

Per dirvoną i. Cesukų k.
Peregönas varyklos Kam

pų k.
Perkasas perkasas Mardasa- 

vo k.
Perklóniai i. Mantvilų k.
Perlägas i. ir pv. Lankinin

kų k.
Perllškė gn. Kasčiūnų k.
Petrų bala b., pv. Gudakie

mio k.
Petrukai i. Cesukų k.
Piaukos\\Pijdukos (girdėta 

Mantvilų k.) b. Mase- 
liškių k.
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PiČiuskės pv. Purplių k.
Pieskynelio kelias ki. Ne

tiesų k.
Pievelės pv. Pagilšio k.
Pievos pv. Lankininkų k.
Piliakalnis kin. Burokarais- 

čio k.
Pilis kin. Merkinė 
Pirkaitės i. Maseliškių k. 
Pirkavietė i. Kampų k. 
Pirmas kampas pievų pv.

Merkinė
Pisliokiškė mš. Apsingės k.
Pitaūnykas mš Bingelių k.
Plačiūjaus sklypelis Kaibū- 

čių k.
Platóji i. Mardasavo k.
Platūkiniai i. ir mš. Milio- 

niškių k.
Platuliai mš., 1. Degsnių k.
Platuliai šniūrai i. Mase

liškių k.
Piečiai i. Purplių k.
Plytnyčios kalnas kin. Kas

čiūnų k.
Pö beržu i. Kasčiūnų k.
Pö grūšiom pv. Purplių k.
Pö guobom 1. i. Cesukų k., 

2. i. Ilgininkų k.
Pö Kamintiškėm mš. Pagil

šio k.
Pö liepom i. Kasčiūnų k.
Pö majokū kin. Puvočių 

II k.

Pö moliu i. Cesukų k.
Popaukä i. Burokarais- 

čio k.
Pö piekščynu i. Cesukų k.
Pö pievelėm i. Cesukų k.
Pö skrynia ei. dalis Ilginin- 

kų k.
Pö šermukšniu dr. Kasčiū

nų k.
Pövaraistis 1. pv. Ilginin- 

kų k., 2. rst. Mantvi- 
lų k., 3. b., rst. Mase
liškių k.

Pozviščia ь. Maseliškių k.
Pravaža skardis Kasčiū

nų k.
Prie Giedraičio ь. Mase

liškių k.
Prie malūno šaltinis šit. 

Vaičiškės vs.
Prie tilto šaltinis šit. Vai

čiškės vs.
Pro Mižių rst. Mardasa

vo k.
Pro Vagilį šilinį ki. Mar

dasavo k.
Prūdas pv. ir tvenkinys Mar- 

dasavo k.
Prūdelis pv. Mardasavo k.
Pūkštantis II Ar Pūkštan

čio 1. i. Maksimonių k., 
2. i. Netiesų k.

Pulkaunyko pieva pv. Ce
sukų k.
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Pusaütariniai dr. Kaibū
čių к.

Pustynė i. Netiesų k.
Pustynia 1. pv. Apsingės 

k., 2. mš. Kačingės k., 
3. Pustynios i. Nava- 
sodų k.

Pusvalakaičiai i. Pagil- 
šio k.

Pusvalakiai 1. i. Pagil- 
šio k., 2. i. Subarto- 
nių k.

Pušelės raistas pv. Ilginin- 
kų k.

Pušynai i. Ilgininkų k.
Puvočiakelis i. Kasčiūnų k.

Raganos miškas gn. Purp
lių k.

Raistas 1. rst. ir mš. Bin
gelių k., 2. rst. Milio- 
niškių k., 3. pv. Pagil
siu k., 4. Raistas prie 
ežero rst. Puvočių П k.

Raisteliai mš. Kaibūčių k.
Raistelis 1. pv. Gudakie- 

mio k., 2. pv. Ilginin- 
kų k., 3. gn. Pagilšio k.

Raitinykų kelias ki. Subar- 
tonių k.

Ramanauskų šilas i. Mase
liškių k.

Rameliškė i. ir pv. Marda
savo k.

Raudónakalnis 1. kin. Gu- 
daraisčio k., 2. Rau
donkaklis kin. Subar- 
tonių k.

Ravai i. Cesukų k.
Raveliai 1. gr. Apsingės k., 

2. i. Kasčiūnų k., 3. i. 
Samūniškių k.

Ravelis pv. Netiesų k.
Ravelių kelias ki. Netie

sų k.
Rėželių miškas mš Navaso- 

dų k.
R lavai 1. lanka ir i. Kaibū

čių k., 2. Riävas gr. 
Gelovinės k.

Rlcakalnis kin. Degsnės k. 
Ryllškakelis ki. Netiesų k. 
R iš takas griovelis Kaibū

čių k.
Rištekelis kioneiė Purp

lių k.
Ročiškės 1. b. ir pv. Pagil

šio k., 2. i. Subarto- 
nių k.

Rokeliškė pv. Ilgininkų k.
Rökialaistis 1., dabar mš.

Kaibūčių k.
Ručiojus gr. Maseliškių k.
Rudnia pv. Rudnios k.
Rudnlškė pv. ir b. Lanki

ninkų k.
Rūdžiakalnis kin. Ilginin- 

kų k.
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Šakiškiai i. Mantvilų k.
Sala 1. i. Gelovinės k., 2. 

i. Lemkaraisčio k., 3. 
pv. Netiesų k., 4. i. Pu
vočių II k.

Sala'itės mš. Kampų k.
Sala Mardasavlškė i. Lan

kininkų k.
Salamöko sala sala Kam

pų k.
Salelės i. Kamintiškių k.
Sälos 1. i. Gudakiemio k., 

2. i. Kučiūnų k., 3. i. 
Mardasavo k., 4. kin. 
Maseliškių k.

Salovartis i. tarp balų Kam
pų k.

Saluičiai i. Puvočių II k.
Samanynas ь. (užaugusi), 

mš. Pagilšio k.
Samaninė ь. Bingelių k.
Samanynių raistas rst. Na- 

vasodų k.
Samaniškių kelias\\Sama- 

nų kelias ki. Subarto- 
nių k.

Saukiškė i. Gudakiemio k. 
Savičiaus balaitė b. Mar

gų k.
Sėdimai 1. dr. Kaibūčių k., 

2. mš. Maksimonių k.
Seirljakelis L ki. Kačingės 

k., 2. Sairiekelis ki. 
Gudakiemio k.

Senaklonė i. Ilgininkų k.
Senamerkė ь., up. Lanki

ninkų k.
Senämerkis pv. Purplių k.
Senas degimas rst. Nava- 

sodų k.
Senas tiltas ki. Kampų k
Siauri rėželiai i. Degs- 

nės k.
Siaurukai L i. Cesukų k., 

2. i. ir pv. Mardasa
vo k., 3. mš, i. Milio- 
niškių k.

Siaurukiniai mš. Milioniš- 
kių k.

Skerdimai i., mš. ir pv. Kam
pų k.

Skerdimas 1. pv. Binge
lių k., 2. i., gn. Lanki
ninkų k.

Skerdimų bredas bradas 

Kampų k.
Skerdžiaus kalnas kin. Pu

vočių II k.
Skerdžius gr. Subarto- 

nių k.
Skersabalė ь. Mardasa

vo k.
Skersiniai i. Samūniškių k.
Skynimai 1. mš. Maseliš

kių k., 2. dr. Pagilšio 
k., 3. gn. Puvočių II k.

Skynimas i. Lemkarais
čio k.
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Skynimėliai 1. i., dr. Pagil- 
šio k., 2. i. Subartonių 
k., 3. Skynimėlis pv. 
Netiesų k.

Skrynia i. Ilgininkų k.
Skusčiakalnelis i. Lanki

ninkų k.
Sodybos i. Kamintiškės k.
Sodželka pv. ir kūdra Mar

dasavo k.
Spirginių sala 1. i. ir pv. 

Ilgininkų k., 2. i„ mš 
Kampų k.

Stdnkakalnis kin. Ilginin- 
kų k.

Stavärio pievelė ъ. Samü- 
niškių k.

Stirnatrekė i. Kačingės k.
Straujös kaina] kin. Vai- 

čiškės vs.
Straujös pieva pv. Vaičiš- 

kės vs.
Straujös tiltas tiltas Vai- 

čiškės vs.
Subartonių kelias ki. Ka- 

mintiškių k.
Subartonių miškai\\Subdr- 

tonių miškas mš Pa- 
gilšio ir Parudnios k. 

Sukarėpkos laūkas i. Lem- 
karaisčio k.

Sarakalnis kin. Gudakie
mio k.

Saramaišis 1. i. Kasčiūnų 
k., 2. pv. Lankininkų k.

Svifnakalnis kin. Ilginin- 
kų k.

Svirneliai pv. Bingelių k.
Svirneliškė 1. i. Netiesų k., 

2. i. Samūniškių k.
Svirneliškių kelelis ki. Ne

tiesų k.
Svirneliškių miškas mš. Ne

tiesų k.

Salambolė pv. Ilgininkų k.
Sdltaklonis i., mš. Netie

sų k.
Šaltinėliai i„ dabar mš. Mak- 

simonių k.
Šaltinėlis i. Samūniškių k.
Šaltiniai 1. pv. Mardasavo 

k., 2. b. Milioniškių k., 
3. mš. Puvočių II k., 
4. pv. Subartonių k.

Šaltinis 1. šit. Pagilšio k., 
2. šit. Purplių k., 3. 
šit. Vaičiškės vs.

Saltiniukas šit. Purplių k.
Šaltinių pieva pv. Subarto

nių k.
Saltinukas rst. Apsingės k.
Šaltžemis i. Maseliškių k. 
Šarūno kalnas kin. Mase

liškių k.
Saukiškė 1. mš. Gudakie

mio k., 2. Saūkiškės 
mš. Kučiūnų k.
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Šilaičiai 1. i., mś. Buroka- 
raisčio k., 2. kin. Kas
čiūnų k., 3. mš. Kučiū
nų k., 4. mš. Maksimo
nių k.

Sllakelis ki. Gudakiemio k.
Šilelis mš. Netiesų k. 
Šlaitas kr. Kaibūčių k. 
Snlpiškė\\Snipiškės 1. pv.

Bingelių k., 2. Šnipiš
kės pv. Merkinė

Sadamiškis mš. Netiesų k. 
Suliöko kalnas kin. Nava- 

sodų k.
Sulneliniai i. Milioniškių k.
Sümas krioklys Milioniš

kių k.
Švedo sala i. Kučiūnų k. 
Svendrinė b. Bingelių k.

Tamuliónio pieva pv. Ku
čiūnų k.

Taručioniiį vieškelis ki. Ka

čingės k.
Temsiuotė mš. Kaibūčių k.
Terpukelė i. Burokarais- 

čio k.
Terpiikryžis i. Burokarais- 

čio k.
Terpusalis b. Puvočių II k. 
Tlltaraistis rst. Mantvilų k. 
Tiltavietė pv. Ilgininkų k. 
Tilteliai pv., gn. Kampų k.

Torpinė b. Samūniškių k. 
Totorabalė b. Mardasa

vo k.
Trakabalė ь. Kamintiš- 

kių k.
Trakas b. Purplių k.
Trakelis pv., i. Ilgininkų k.
Trečias kampas pv. Mer

kinė
Trikojis aikštelė Mantvilų k.
Trūbnykas 1. i., kin. Guda

kiemio k., 2. i. Mase- 
liškių k.

Trumpūkas dr. Kasčiūnų k.

Ulóstaka i. ir kr. Mardasa
vo k.

Lipesnis ištaka Kaibūčių k.

Valkelės i., b. Kaibūčių k.

Zurlys\\An Zurlių akmuo 

Merky Milioniškių k.

Zardelis pv. Purplių k.
Zydabalė pv. Subartonių k. 
Zydapievis pv. Kaibūčių k. 
Zydlaukis\\An žydo laū- 

ko i. Parudnios k.
Zvėrinčius pv. Mardasa

vo k.
Zvyrai mš. dalis Cesų k.
Zv'irbliškių ravelis gr.

Maksimonių k.
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SANTRUMPOS

b. — bala kp. — kapinės
buv. — buvęs kr. — kairysis intakas
d. — dabar vartojama kr. — krūmai
dr. — dirva 1. — laukas
dš. — dešinysis intakas mstl. — miestelis
dž. — dažniau vartojama mš. — miškas
ež. — ežeras PV- — pieva
gn. — ganykla rst. — raistas
gr. — griovys šit. — šaltinis
k. — kaimas t. — tariama
kl. — kelias up. — upė, upelis
kin. — kalnas, kalnelis vs. — viensėdis



TAUTOSAKA

Danutė
KUZINIENE

Merkinės apylinkių 
dainos ir jų 

melodijos

Merkinės apylinkių dainuojamoji tautosaka užraši
nėjama ne pirmą kartą. Nemažą darbo barą toje sri
tyje yra išvaręs muzikos teoretikas Teodoras Brazys, 
1921 — 1923 m. gyvenęs Merkinėje, dėstęs jos progim
nazijoje muziką. T. Brazys rinko dainas, užrašinėjo jas 
su melodijomis. Dainas rinko ir gretimose apylinkėse: 
Perlojoje, Kietaviškėse, Dauguose. Jo surinktų dainų 
yra apie 2000. Dalis jų harmonizuota, dalis aprašy
ta teoriniuose straipsniuose. Gyvendamas Merkinėje, 
T. Brazys domėjosi ir vestuviniais papročiais bei su jais 
susijusiomis dainomis. Vestuvinių papročių pasakojimus 
ir dainas jis surinko iš Ievos Krukoniūtės, gyvenusios 
Druskininkų k., netoli Merkinės, ir paskelbė leidinyje 
„Tauta ir žodis“ (II t., 1924 m.). Kai kurios Ievos Kru
koniūtės dainos yra užrašytos ir šioje kraštotyrininkų 
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ekspedicijoje iš kitų dainininkų, pvz., „Oi pakelėje“, 
„Atarūksta atadulksta“, „Vaikščiojo povėlis“ ir kt

Dauguma Merkinės liaudies dainų meniniu požiūriu 
labai vertingos, jas pagrįstai galima laikyti poetinės bei 
muzikinės liaudies kūrybos klasika. Jų melodijos turi 
savitą, tik dzūkams būdingą stilių, kurį senoji daini
ninkų karta išsaugojo iki mūsų laikų.

Dzūkų liaudies dainų melodika išsamiai apibūdinta 
J. Čiurlionytės folkloriniuose darbuose1. Tai vienbalsis 
dainavimas, neturintis harmoninio pritarimo. To stiliaus 
dainų melodinė linija yra labiau išvystyta, negu dau
giabalsių melodijų. Jos turi įvairią ir turtingą ritmiką, 
taip pat savitas, senųjų liaudies dermių išugdytas into
nacijas.

1 J. Čiurlionytė, Lietuvių liaudies dainų melodikos bruo
žai, Vilnius, 1969, p. 290—296.

2 „Mūsų tautosaka“, t. II, Kaunas, 1930, p. 8.

Tiesa, Merkinėje šalia šimtmečiais nusistovėjusios 
vienbalsio dainavimo tradicijos plito ir naujas daugia
balsis dainavimas. Tačiau jis to krašto dainavimo 
tradicijoms nebūdingas. Tai buvo pastebėjęs ir T. Bra
zys: „Mūsų dainos, — rašė jis, — yra vienbalsinės. Nū
dien yra įsigalėjęs paprotys dainuoti daineles, prita
riant tercijomis. Tai privertė ir senąsias daineles derinti 
keliais balsais. Pilnąja betgi dailės prasme mūsų seno
sios dainos yra vienbalsinės (unisoninės). Tai patvir
tinančios ir pačios dainininkės, atsisakydamos tercijo
mis sekti senovinę melodiją — esą tai negalima.“2

Tą patį rodo ir šioje ekspedicijoje surinkta dainų 
medžiaga, kurioje jei ir randame daugiabalsių mažo
rinių melodijų, tai greičiausiai atklydusių iš kitų Lie
tuvos vietų arba perdirbtų iš senųjų tradicinių melo
dijų-
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Merkinės apylinkėse aptinkama įvairaus senumo ir 
įvairaus žanro dainų. Čia užsilikusios ir senosios darbo 
dainos, iš kurių daugiausia užrašyta rugiapiūtės dainų. 
Gyvuoja dar ir kalendorinių apeigų dainos: Naujųjų 
metų ciklo (kalėdinės ir adventinės), pavasario švenčių 
(velykinės lalinkos) ir kt.

Daugiausia vestuvinių dainų. Suprantama, jos ves
tuvėse dainuojamos ir šiandien, o darbo ir kalendorinių 
apeigų dainos seniai jau atitrūko nuo liaudies buities.

Iš senovinių darbo dainų labiausiai merkiniškiai pri
simena rugiapiūtės dainas.

Rugiapiūtės dainų melodijos sudaro atskirą grupę, 
turinčią savitą, tik joms vienoms būdingą melodiką.

Rugiapiūtės dainoms, kaip vienoms iš seniausių, bū
dinga siaura melodijos apimtis. Vienoms jų charak
teringas minorinis, mažosios tercijos pagrindas, kitoms, 
labiau išvystytoms, — mažorinio tetrachordo. Ir vieno, ir 
kito tipo melodijoms charakteringa laisva ritmika, 
įvairios puošmenos, improvizacinis melodijų atlikimo 
būdas. Kiekvieno dainininko savaip išvingiuota melo
dija turi daug išraiškingumo, emocijų. Improvizacija 
praturtina ir giliai įprasmina kuklius siauros apimties 
melodijos motyvus. Rugiapiūtės melodijos atliekamos 
lėtai, užtęsiant kai kurias natas. Pilną jų grožį ir vertę 
galima suprasti tik betarpiškai klausantis.

Merkinėje paplitusios mažosios tercijos apimties me
lodijos yra suaugusios su tokiais poetiniais tekstais: 
„Bėkit, bareliai“, „Oi tu, kregždele“, „Oi, ko siūbavo“, 
„Rūta žalia“. „Rūta žalia“ paplitusi mažiau, tačiau pir
mosios mokamos daugelio dainininkių.

Mažorinio tetrachordo apimties melodijų tipai susiję 
su „Kai aš piaunu rugelius“, „Oi aš piaunu, piovėjėlė“, 
„Vaikštinėjo tėvulis“ ir kitais tekstais. Tercija pagrįs
tos merkiniškių rugiapiūtės dainų melodijos sudarytos 
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iš dviejų arba trijų strofos eilučių. Dvieilės strofos me
lodijos rodo ankstyvesnę raidos stadiją. Tokia yra 
O. Jauneikienės padainuota daina „Bėkit, bareliai“:

ga_ la - na va------ la---------- ko.

Savotiškai dainininkė ją interpretuoja. Foršlagas 
pradinėje melodijos intonacijoje, sinkopė įmantrioje 
ritminėje figūroje ir triolė rodo dainininkės ritmo pa
jautimą, išradingumą. Melodijos derminė struktūra dar 
neišsivysčiusi, tačiau do diezas suteikia šiai melodijai 
harmoninio minoro žymių, o tai jau yra vėlesnis isto
rinės raidos reiškinys. Dainos pabaigoje šis pustonis 
panaikinamas, pereinant į eolinio atspalvio kadenciją. 
Dėmesį patraukia tonikos apdainavimas kadencijoje. Pa
prastai tokiose rugiapiūtės dainų melodijose antras 
laipsnis į toniką pereina tiesiogiai. Ne tik Merkinės, bet 
ir kitų Dzūkijos vietų rugiapiūtės dainų melodijose to
kių kadencijų neteko užtikti. Reikia manyti, kad tai ti
piška dainininkės Jauneikienės atlikimo maniera, tuo 
labiau, kad ir kitos jos dainos turi tą patį bruožą, pvz.:
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Ši melodija priklauso antram — mažorinio tetrachordo 
pagrindo — tipui. Ji kur kas daugiau išvystyta, turi pla
tesnę apimtį, trijų dalių formą. Aiškiai išdainuojami 
priebalsiai. Toks priebalsių išdainavimas būdingas ne 
tik Jauneikienei, bet ir kitoms Merkinės apylinkių dai
nininkėms.

Visai kito tipo yra tos melodijos, kurios suaugusios 
su rugiapjūtės pabaigtuvių apeigomis (žr. p. 405). Jų 
charakteris šviesus ir nuotaikingas, dermė — mažorinė. 
Joms būdingas aiškus, preciziškas ritmas, greitesnis 
tempas.

Merkinės apylinkėje užrašyta gana daug kalen
dorinių dainų. Jos pasižymi nepakartojamu poeti
nio teksto ir melodijų grožiu.

Šios ekspedicijos metu daugiausia užrašyta adven
tinių dainų, mažiau Velykų. Kai kurios advento dainos 
yra labai senos. Tokia yra dainininkės Pašukonienės 
iš Gudakiemio k. pateikta daina „Oi, kas ten miške pa
migo“. Tai rodo ir jos melodija:

j=ji6

Oi, kas ten miš _ ke pa - mi _ go,
oi, , le — li - jė — le, pa — mi _ go

Senumo požymiai — dvieilė strofa (antroji jos eilu
tė yra tikslus pirmosios pakartojimas). Melodijos apim
tis — mažorinis tetrachordas.

Labai populiari Merkinės apylinkėje kita advento 
daina —„Tai genelio genumai“. Tą dainą moka Žio- 
gelienė iš Kučiūnų k., Plutulevičienė iš Mardasavo (ji 
dainą vadina „Genuku“). Žinanti ją ir Jauneikienė su 
Mačioniene iš Maseliškių. Tą dainą anksčiau iš daini
ninkės Stoškutės Perlojoje yra užrašęs ir T. Brazys. Jo 
užrašytas melodinis variantas sutampa su Plutulevičie- 
nės. Susipažinkime su trimis tos melodijos variantais.
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Ziogelienės variantas:

Plutulevičienės variantas:

Matome, kad visos trys melodijos yra to paties tipo, 
turi tą pačią derminę struktūrą. Svarbus jų bendrumo 
požymis — šokio judesio ritmas, kuris būdingas advento 
dainų melodijų bruožas, nes kai kurios jų buvo ne tik 
dainuojamos, bet kartu ir šokamos.

Melodijų skirtumas pasireiškia pradinėmis intonaci
jomis, parodančiomis individualius kūrybinius liaudies 
dainininkių sugebėjimus.

Ziogelienės variantas prasideda mažoriniu trigarsiu, 
kuris nelabai derinasi su tolimesne melodijos struktū
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ra. Dermės charakterį gerai išlaiko Plutulevičienės 
melodija, prasidedanti laipsniška slinktimi nuo tonikos 
iki IV laipsnio.

Vertingiausias stiliaus atžvilgiu yra Jauneikienės 
variantas. Pradinis kvartos šuolis į toniką suteikia me
lodijai išplėstumo, sukelia miksolidinės dermės asociaci
jas. Sį variantą reikia laikyti labiausiai išvystytu, iš
baigtu ir stilingu.

Plačiai Merkinėje paplitęs žaidimas „Jievaro tiltas“, 
dainuojamas gerai visiems žinoma melodija. Jo popu
liarumą patvirtina dainininkės Jakimonienė, Plutulevi- 
čienė, Caplikienė, Lolienė, Ziogelienė.

Iš advento dainų Merkinėje dainuojamos „Oi tu, bi- 
taite“, „Oi leliumai, gili gili upelė, leliumai“, „Vaikš
čiojo povėlis“.

Norisi iškelti tų dainų estetinę pusę. Gražūs, poetiš
ki jų tekstai, giliai turiningos jų melodijos. Kai kuriose 
dainose poetikos ir muzikinių išraiškos priemonių ele
mentai susilieja į darnią vienumą, sudarydami tvirtą 
poetinio ir muzikinio meno sintezę. Tokia yra daina 
„Oi leliumai“, kurią padainavo Pašukonis, Pašukonienė 
ir Pašukonytė iš Gudakiemio (žr. p. 407).

Šioje melodijoje daug šilumos, rimties, santūrumo. 
Melodijos pradžia, eolinės dermės nuspalvinta, kupina 
švelnaus liūdesio. Pirmoji jos frazė, laipsniškai pasie
kusi kulminaciją, laikinai stabteli, tarsi susikaupiama 
tolimesniam tekste vaizduojamo gamtos paveikslo at
skleidimui: „...Kas toj upelėj, leliumai, žibus akmenėlis, 
leliumai“. Ant to akmenėlio mergelė sėdi, baltus linus 
pašo, ratelėlį taiso... Toliau melodijos vingiai darosi ra
mesni, santūresni. Trečioji frazė, nelauktai pereidama iš 
eolinės dermės į friginę, nuskamba šaltokai, lyg asoci- 
juodamasi su šaltomis upelės gelmėmis.
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Klasiškai išbaigta advento dainos „Vaikščiojo povė
lis“ melodija. Ji giliai įprasmina poetinį tekstą, kuriame 
įpintos nuostabios metaforos: povėlio kojelės šilkeliais 
pančiotos, sparneliai perleliais barstyti, galvelė aukse
liu aplieta.

Labiausiai stilingas ir išbaigtas yra Jauneikienės 
variantas (žr. p. 411). Jame kukliomis muzikinės išraiš
kos priemonėmis atskleidžiamas poetinio teksto grožis: 
lakoniška, aiški (ABCD) keturių dalių dainos forma, 
logiškas ėjimas į kulminaciją ir labai apgalvotas ritmi
nis melodijos piešinys, kuris čia tampa melodijos vys
tymo priemone. Tokia logiška ritminė kompozicija būna 
muzikų profesionalų kūriniuose.

Dar nepamirštos Merkinėje ir velykinės dainos, va
dinamos lalinkomis.

Lalinkų melodijos turi tarpusavy didelio panašumo. 
Sulyginkime du jų variantus.

Vaiki - čio - jo po _ vas po di _ dj dva — re __ lį,

vy ----------- ne — lis vy __  no ia__  lia ----------sai.

Abiem jiems budinga mažorinė dermė ir vienoda 
intonacinė struktūra. Bene išradingiausias paskutinis, 
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dainininko Pašukonio padainuotas, variantas, papuoštas 
taškuotomis ritminėmis figūromis (antrame takte), su
teikiančiomis melodijai grakštumo. Pašukonis — senas 
dainininkas (g. 1888 m.), turįs savitą melodijų impro
vizavimo braižą.

Šios ekspedicijos metu labai gausiai surinkta ves
tuvinių dainų medžiagos. Nenuostabu. Dzūkijoje 
vestuvinių dainų skaičius yra didesnis, negu kitose Lie
tuvos etnografinėse vietovėse.

Merkinėje iki dabar dainuojamos tokios vestuvinės 
dainos, kurios į platų vestuvinių apeigų ciklą įeidavo 
kaip neatskiriama tų apeigų dalis. Dėmesį patraukia tos, 
kurios susijusios su seniausiais šio žanro apeigų papro
čiais arba kurių variantų gausumas rodo didelį jų po
puliarumą. Taip pat sunku nestabtelėti prie estetiniu 
atžvilgiu patraukliausių melodijų.

Merkinėje iš dainininkės E. Caplikienės (Gudakie- 
mio k.) užrašyta keletas melodijų, kurių struktūroje yra 
tolimos senovės pėdsakų (žr. p. 413 — „Onule, mūs se
sule“).

Si melodija yra rečitatyvinių raudų charakterio; nors 
turi aiškią trijų frazių formą, tačiau jos skiriasi viena 
nuo kitos tik ritmine modifikacija.

Dainininkės tvirtinimu, taip giedodavę, važiuojant 
tuoktis, jei nuotaka neturėdavusi motinos ar bernas 
tėvo.

Tuo pačiu melodiniu motyvu, tik dvieile strofa dai
nuojama ir kita vestuvinė daina, vaizduojanti išvažiuo
jančios nuotakos verkavimą:

Išlekia gegužėlė 
Iš sodo kukuodama,

Išvažiuoja mus sesutė 
Iš dvaro verkaudama.
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Ta pačia melodija Caplikienė dainuoja dar vieną 
dainą, kurią ji pati priskiria prie avižapiūtės dainų. Jos 
tekstas atspindi priešvestuvinį momentą.

Dainininkė Jauneikienė prisimena vestuvinę dainą, 
kurios siužetas priklauso jaunojo sutiktuvių dainoms.

A -------- ta _ dulks л я a ----- ta — dulks — ta,

dul. kė u - ž-duJ-ki-no Gu_ da-kie-mio mies-(tą).

Jos melodija kur kas daugiau išvystyta, keturių ei
lučių posmas, logiškas frazių priešpastatymas.

[domu, kad šios dainos variantas, turįs skirtingą 
melodiją, yra užrašytas T. Brazio ir atspausdintas „Tau
toje ir žodyje“ su Krukoniūtės pastaba. Anot jos, dai
ną dainuodavę tada, kai pas jaunąją susirinkdavę gi
minės ir laukdavę atvažiuojančio jaunikio.

Jauneikienės prisiminimuose gyva dar viena vestu
vių daina „Oi, pakelėje“, kurią Brazys savo straips
nyje „Lietuvių liaudies daina vestuvėse“ vadina pra- 
gėrų dainele. Brazio išspausdinta melodija labai artima 
Jauneikienės melodijos variantui. Jauneikienės variantas 
(žr. p. 412) įdomus dermės kintamumu. Pirmoji melo
dijos pusė dainuojama minoru, o antroji mažoru. To
kia minoro-mažoro sistema teikia melodijai daug spal
vingumo, praturtina ją, tuo tarpu Brazio Druskinin
kų k. užrašytoji melodija yra tik minorinė.

Merkinės apylinkėje užrašyta nemaža vestuvinių dai
nų melodijų, kurių poetiniai tekstai plėtoja sunkios 
marčios dalios motyvus. Jose piešiamas nuotakos var- 
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gas anytos namuose, kaip kontrastą minint valniąsias 
dieneles pas motinėlę.

Populiariausios šios tematikos dainos: „O kai aš bu
vau pas motinėlę“, „Oi, kai aš buvau jauna mergelė“, 
,,O kai aš buvau pas savo motulę“. Liūdnos ir graudžios 
t u dainų melodijos. Štai Jauneikicnės pateikti du šio 
siužeto melodiniai variantai:

Pirmojo dermė eolinė, dar nepilnai išvystyta, tačiau 
eolinė septima, pasigirsdama žemiau tonikos, apatinia
me melodijos registre, suskamba labai skausmingai. 
Melodija lyrinio pobūdžio, turinti pasakojamojo ele
mento.

Antrojo varianto melodinė linija kampuotesnė, dėl 
to mažiau lyriška.

Lygiai tuo pačiu melodijos variantu dainininkas Ku- 
darauskas dainuoja „O kai aš buvau jauna mergelė“.

Įdomu, kad šis variantas dainuojamas ir Kabelių 
kaime, kuris yra tolokai į pietus nuo Merkinės. Tai ži
noma iš Brazio rinkinių.
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Visai skirtingais melodijų motyvais dainuoja tas 
dainas dainininkės Pigagienė ir Caplikienė. Jų melodi
jos mažorinės, priklauso naujesniems laikams.

Įdomi dar viena Caplikienės padainuota vestuvinė 
daina, kurios siužete pasirodo baladinių motyvų:

Oi, aš pavirtau 
Raibu geguli, 
Oi, ir nulėkiau 
Motulės dvaran.

Dainos melodija pasakojamojo pobūdžio. 
Ji 144

O kaip aš bu -------- vau pas mo _ u ------ nė lę,

Tačiau ji nebeturi to švelnaus lyrizmo, kuris taip 
jautriai pasireiškia ankstesnėje melodijoje. Si melodija 
daug konkrečiau išreiškia sunkius marčios pergyveni
mus ir tik pabaigoje įvesta sinkopė suteikia jai emoci
nio gyvybingumo.

Plačiai Merkinėje dainuojama vestuvinė baladė „Per 
putino šakelę vanduo nebėgo“ apie dukterį, pavirtusią 
į gegutę. Išsamių žinių apie šią baladę duoda P. Joki- 
maitienė straipsnyje „Baladė apie dukterį gegutę Mer
kinės apylinkėse“. Šios baladės melodijos turi daug 
bendro su baltarusių melodijomis; jų kadencijose cha
rakteringas šuolis iš 2 laipsnio į viršutinę toniką, kas 
būdinga daugeliui baltarusių dainų.
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Toliau nuo Merkinės randama tokių minimos baladės 
melodinių variantų, kuriuose žymu sulietuvinimo bruo
žų, tačiau jos yra neišbaigtos, nestilingos, meniniu at
žvilgiu menkavertės.

Merkinėje taip pat dainuojama vestuvinė baladė 
„Siuntė anyta“, kuri pasakoja, kaip piktoji anyta paver
tusi savo marčią j liepą (kitur — į putiną).

Šios baladės melodija yra tipiškas dzūkų liaudies 
dainų melodijų pavyzdys. Merkinėje ją dainuoja įvai
riais variantais. Visi variantai yra labai artimi: epinio 
pobūdžio, turi monotonišką trijų dalių metro ritmiką, 
kampuotą melodinę liniją. Išsiskiria dainininko V. Ku- 
darausko interpretacija. Jis melodiją sušvelnina, su
teikia jai daugiau šilumos. Tai pastebima trečioje me
lodijos frazėje, kurioje melodinė linija susmulkinto 
ritmo ir apdainuotų natų dėka darosi lankstesnė, ban
guojanti, o tuo pačiu emocingesnė (žr. p. 416).

Merkinėje gausu dar tokių vestuvinių dainų užrašy
mų: „Lakštute paukštute“, „Putinėli raudonasai“, „Oi, 
smūtnas liūdnas baltas berželis“ ir kai kurių kitų. Dėl 
jų gausumo neįmanoma visas čia aptarti. Tačiau dėmesį 
atkreipia dvi melodijos, patrauklios meniniu atžvilgiu.

Oi, smūt — nas liū------- d— nas bal— tas___ ber-
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to-------------------kios paukš-te----------Jės, taip ma___ ne.

Pirmojo pavyzdžio melodija švelni, minkštų kontū
rų, banguojanti. Joje daug švelnaus gilaus liūdesio.

Antroji — stebina savo nepaprastu lankstumu, žais
mingumu, įvairių puošmenų gausumu.

5k * *

Merkinės dainų turtai vis dar neišsemti. Į jos apylin
kes vertėtų ne kartę dar atsilankyti ne tik folkloristams, 
bet ir kompozitoriams — lietuvių nacionalinės muzikos 
kūrėjams.

Stasys
SKRODENIS

Kalendorinių apeigų 
tautosakos bruožai

V. Krėvė-Mickevičius lietuvių liaudies dainų rinki
nyje „Dainavos krašto liaudies dainos“ paskelbė net 
dvidešimt keturias Kalėdų ir penkiolika gavėnios dai
nų. Ir nenuostabu, nes Subartonys ir Merkinė įeina į 
aktyvaus lietuvių liaudies žiemos švenčių periodo dainų 
gyvavimo sritį. Jos buvo dainuojamos ne tik V. Krėvės 
jaunystės metais (surinktos maždaug iki 1910 m.), bet 
ir dabar dar galima užrašyti gana pilnų variantų, iš
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laikiusių būdingiausius tos rūšies tautosakos bruožus. 
Tai rodo ekspedicijos metu surinkta medžiaga, Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto Tautosakos rankraštyne bei 
Konservatorijos fonogramų kabinete laikomi tautosakos 
rinkiniai.

Iš visos medžiagos aiškėja, jog populiariausios tame 
krašte buvo vadinamosios adventinės-kalėdinės dainos 
(V. Krėvė jas vadina „Kalėdų dainomis“) ir per gavė
nią dainuojamos baladės.

V. Krėvės paskelbtosios Kalėdų dainos žinomos ne 
tik šiose apylinkėse, bet ir visoje pietų Lietuvoje. Čia 
yra tokie gražūs populiarių per adventą dainuojamų 
dainų variantai, kaip „Sodzino brolalis obelėlį, kalė
da“, „Vidury dvaro palovų rūmelis, leliumai“, „Vidurin 
louko stovi grūšelė“, „Tai genelio genumai“, „Trys bi
telės šilaliu lėkė, kalėda“, „Žalia, žalia pievelė, leliu
mai“, „Kas ty girioj pamigo“, „Oi atvažiuoja šventos 
kalėdos“. Tačiau šalia jų randame kelias dainas — „Sė- 
jou rūtų, sėjou mėtų, a kuku“ (Nr. 295), „Oi, dzievuliou, 
dzievuliou, leliumai“ (Nr. 299, 302), „Prašinėjo bernu
žėlis“ (Nr. 305), „Kalba manį žmonės“ (Nr. 309), „Aš 
pasėjou žalių linų“ (Nr. 317), „Pavasaris sodus rėdo“ 
(Nr. 318) ir kt., kurios neturi jokių bendrų to laikotar
pio dainoms turinio, net ir formos bruožų ir, matyt, prie 
kalėdinių buvo priskirtos atsitiktinai. Tai paprastos mei
lės, jumoristinės ir karinės-istorinės dainos. Jas tenka 
atidėti į šalį ir pasitenkinti tomis, kurių ryšys su nau
jametinių švenčių periodu nekelia abejonių.

Ekspedicijos dalyviai, užrašę net keliolika per adven
tą dainuojamų dainų, irgi neaptiko nė vienos iš įtaria
mųjų, nors buvo užrašyta ir tokių tekstų, kurių iš viso 
nėra V. Krėvės rinkinyje. Tai keli adventinio-kalėdinio 
žaidimo „Jievaro tiltas“ variantai, iš kurių vienas gana 
įdomus judesių struktūra.
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Žaidimo daina priklauso pirmajam, plačiausiai Dzū
kijoje žinomam tipui, prasidedančiam žodžiais „Grįski- 
me, mergos, jievarėlio tiltą“1. Dainininkė Karolina 
Dzikevičienė, g. 1871 m., gyv. Rodukos k. (kilusi iš 
Dainavos k., Kalesninkų parapijos), nurodo, jog vienas 
iš grupės atskirtas žaidėjas, dainuojant žodžius „Visus 
leisim, vieną pasliksim“, paima kieno nors „fantą“, kurį 
savininkas išsiperku tokia dainele:

1 Plačiau apie šį žaidimą žr.: S. Skrodenis, Lietuvių liau
dies žaidimas „Jievaro tiltas“. — LTSR MA darbai, serija A, 1(18), 
1965, p. 245—257.

* Dainų tekstai straipsnyje cituojami tokie, kaip užrašyta tau
tosakos rinkėjo.

2 LTSR Mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros insti
tuto Tautosakos rankraštynas (toliau — LTR), 3925 (1—17).

3 Žaidimai ir šokiai. — Lietuvių tautosaka, t. V. Smulkioji tau
tosaka, Vilnius, 1968, Nr. 9628, p. 1036—1037.

Sėdz brolelis ant krėslelio*,  
Tur vainiką ant rankelių. 
Tas vainikas Vilniun pirktas, 
Vilniun pirktas, kromi rinktas, 
Marių puton pavilgytas, 
Šilko skuston invyniotas, 
Margon skrynion inguldytas, 
Aukso raktais užrūkytas. 
Prašau brolio aduoci 
Rūtų vainikėlį2.

Si žaidimo teksto dalis beveik ištisai sutampa su 
„Jaščero“ žaidimo „fantų“ išpirkimo tekstu, kurį žaidė
jas turi pasakyti nesusijuokęs („Jaščerėli, ponaitėli, 
prašau atduoc vainikėlį...“), nors jį paprastai visokiais 
būdais juokina3. Toks „Jievaro tilto“ žaidimo būdas iki 
šiol yra bene vienintelis.

Peržvelgus įvairiu metu Merkinės apylinkėse užrašy
tas naujametinio ciklo dainas, į akis krinta jų gausu- 
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mas, tematikos įvairumas. Jei, pavyzdžiui, Dieveniškių 
apylinkėse buvo populiarūs tik keli dainų tipai4, tai čia 
jų daug daugiau. Antra vertus, čia neaptikta Dieveniš
kių apylinkėse populiarios dainos „Aš ir paskėliau tai 
labai anksti“.

4 Zr.: S. Skrodenis, Kalendorinės apeigos, papročiai ir 
tautosaka. — Dieveniškės, Vilnius, 1968, p. 260—261.

Merkinės apylinkėse pačios populiariausios yra ad- 
ventinės-kalėdinės dainos „Tai genelio genumai“, „Ža
lia, žalia pievelė, leliumai“, „Kas ty girioj pamigo“ 
ir kt. Tai daugiausia vestuvinės tematikos kūriniai, ku
riuose poetizuojama mergelės jaunystė, grožis, dainuo
jama apie jos išsirinkimą. Antai dainoje „Viduje lauko 
grūšelė žydi“, 1938 m. užrašytoje Kampų k., buv. Mer
kinės vis., mergelė siuvinėja „skusteles“ ir berneliui 
siunčia. Toks dirbančių žmonių vaizdavimas yra savo
tiškas jų išaukštinimas. Tai plaukia iš bendrų liaudies 
žmogaus traktavimo etinių ir estetinių principų, susifor
mavusių per daugelį kartų ir ryškiai atsispindinčių tau
tosakoje. Mergelės grožį dar labiau išryškina poetiškas, 
kupinas fantastikos įvadas:

Viduje lauko grūšelė žydi, 
Alelium kalėda, grūšelė žydi.

Tona grūšelėn žvakelė dega, 
Alelium kalėda, žvakelė dega.

Ai, ir iškrito trys kibirkštėlės, 
Alelium kalėda, trys kibirkštėlės.

Oi, ir pasidarė dideli dyvai, 
Alelium kalėda, dideli dyvai:

Dideli dyvai — marios mėlynos, 
Alelium kalėda, marios mėlynos.
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Tose mariose luotelis pluko, 
Alelium kalėda, luotelis plūko.

Tame luotely mergelė sėdi, 
Alelium kalėda, mergelė sėdi5.

5 LTR 1434 (2).
6 V. Krėvė-Mickevičius, Dainavos krašto liaudies dai

nos, Kaunas, 1924, Nr. 313, p. 151.
7 V. K r ė v ė-M i c k e v i č i u s, Dainavos krašto liaudies dai

nos; LTR 205 (655); 374e (3291); 3012 (242) ir kt.

Tokia fantastika, galimas daiktas, siejasi su Kūčių 
vakaro merginų burtais, kuriuose buvo vartojamas van
duo (dubenyje), jame plukdomi įvairūs daiktai, taip pat 
deginamos žvakės.

Verta dėmesio daina „Kas ty girioj pamigo“6 7, kurioje 
paraleliniais medžioklės ir piršlių atsilankymo į mer
gelės „dvarelį“ vaizdais apdainuojamos piršlybos. Pami
gusią lapelę kelia kiškelis, nes „apstojo girių strielčiu- 
kai“, „inbėgo girion kurteliai“, o mergelę budina motulė, 
nes „apstojo dvarą piršlaliai“, „injojo dvaran berne
liai“. Lapelė atsako nebijanti strielčiukų —

Turiu ko jalas graitesnias,
Oi lėlijėla, graitesnias, 
Iš strielčiukų išbėgsiu...

Iš kartelių ištrūksiu, 

o mergelė piršlelių —

Turiu motulį bagotų, 
Oi lėlijėla, bagotų, 
Smelksiu kuolalius špilkelėm... 
Tversiu tvorelį stangomi... 
Ciesiu kelalį abrusėliais...
Grįšiu eilių ricimėliais1...
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Panašaus tipo yra ir daina apie kiškelį („Oi tu, 
kiškeli mažasai“), plačiai žinoma Dzūkijoje8.

8 J. Dovydaitis, Dainos, Kaunas, 1930, Nr. 57; LTR 225 
(1558), (50, 94), 707 (59), 1434 (6) ir kt.

9 Žr.: L. Sauka, Apie vestuvinių dainų savitumus. — „Per
galė“, 1958, Nr. 1, p. 155.

10 Z. Slaviūnas, Sutartinės, t. 1, Vilnius, 1958, p. 30.

Abiejų tipų dainos paralelinės, tačiau nemažai iš jų 
(ypač dainų apie kiškelį) turi tik vieną, dažniausiai gy
vulėlio veiksmus apdainuojančią, šaką.

Apstoję dvarą svotuliai ir berneliai įsivaizduojami 
kaip nelaimės nešėjai, mergelę motulė ar bernelis per
spėja jų saugotis. Tik ji pati išsklaido baimę, pareikš
dama, kad jau turinti susikrovusi kraitelį, kad yra kam 
svečius priimti. įtampą sukelia paraleliniu būdu su me
džioklės scenomis sukonstruoti vaizdai: „svotuliai dvarą 
apstojo, bernelis kelią pastojo“ ir 1.1. Jie primena grei
čiau užpuolimą, negu taikų bernelio atsilankymą.

Tokie vaizdai yra tradiciniai, dažni vestuvių apei
gose bei tautosakoje. Jie atsirado kaip matriarchalinių 
tradicijų laužymo rezultatas dar tais laikais, kada ves
tuvių kova dėl nuotakos buvo ne žaidimas, o realus tik
rovės faktas9. Minimos paralelinės kalendorinių apeigų 
dainos labai artimos sutartinėms apie medžioklę, kurias 
Z. Slaviūnas laiko labai senomis, susijusiomis „jei ne 
su pačia medžiokle kaip užsiėmimu, tai bent su senąja 
lietuviškų genčių istorine epocha, pirmykštės bendruo
menės epocha“10. Tematikos, vaizdų ir kai kurių meni
nės išraiškos priemonių bendrumas leidžia daryti prie
laidą, jog vienos ir kitos lietuvių liaudies dainos for
mavosi toje pačioje epochoje, veikiamos vienodų tra
dicijų.

Ne tik šių, bet ir daugelio kitų adventinių-kalėdinių 
dainų, kaip ir sutartinių, kilmės ištakų reikia ieškoti gi
lioje senovėje, baltų genčių proistorijoje, jų apeigose ir, 
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apskritai, pasaulėvaizdyje. Tos kalendorinės dainos turi 
savitus priedainius, pvz., „leliuma“, „leliumai“, „ale- 
liuma lodą“, „kalėda“, „oi kalėda, kalėdien“ ir kt. Pir
mųjų prasmė ir šiandien tebėra neaiški, nors jau daug 
įvairių tautų folkloristų ir kalbininkų stengėsi ją at
rasti.

Pasibaigus adventui bei po Kalėdų sekusiems švent
vakariams (dvi savaitės ligi Trijų karalių, 1.6), šios 
dainos nutildavo ligi kito advento. Jų vietoje skambė
davo vestuvinės dainos, nes tuomet buvo pats piršlybų 
ir vestuvių įkarštis. Taip ligi Užgavėnių. Po to gavė
nia — septynių savaičių pasninko, liūdesio metas. Šiuo 
metu Merkinės apylinkėse, kaip ir apskritai Dzūkijoje, 
buvo dainuojamos baladinio pobūdžio dainos, žmonių 
dar vadinamos „gavėnios dainomis“.

Tyrinėtojams dar nepavyko nustatyti baladžių ryšio 
su kalendorinių švenčių apeigomis. Vieni mokslininkai 
(pvz., D. Balašovas) tvirtina, kad tas ryšys atsitiktinis, 
atsiradęs dirbtinai susiejant vieną ar kitą siužetą su 
kalendorinėmis šventėmis, nes baladės esančios daug 
vėlesnių laikų kūrybos produktas. Yra ir kita hipotezė, 
papildanti pirmąją. Spėjama, jog tokios baladės, kurių 
siužetai siejasi su mitologija, kilusios iš apeiginės poezi
jos ir jų amžius daug senesnis11. Tokiu būdu ir į pir
mykštės bendruomenės tikėjimų liekanas — žmonių pa
vertimą medžiais, paukščiais — reikėtų žiūrėti ne kaip 
į to laiko papročių ir tikėjimų atspindžius vėlyvosiose 
baladėse, kaip mano lietuvių folkloriste P. Jokimaitie- 
nė12, o kaip į tolimus senųjų apeiginių dainų atgarsius.

11 П. В. Л и h t y p, Балладная песня и обрядовая поэзия.— 
Русский фольклор, т. X, Москва—Ленинград, 1966, р. 235.

12 P. J о k i m a i t i e n ė, Lietuvių liaudies baladės. — Litera
tūra ir kalba, IX, Dainuojamosios tautosakos klausimai, Vilnius, 
1968, p. 348.
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P. Linturo mintis, musų nuomone, svarbi ir ieškant lie
tuviškų baladžių ryšio su gavėnia. Kadangi apeiginė 
poezija istorijos kelyje yra linkusi prarasti ryšius su 
senosiomis tradicijomis ir tapti neapeigine, taip galėjo 
pasikeisti ir senųjų apeiginių dainų dalis. Tada ir dzū
kų dainų-baladžių apeigiškumas turėtų būti tolimos se
novės likutis. Antras dalykas — tragiškų įvykių, žmo
gaus likimo vaizdavimas galėjęs sieti šias balades su 
kai kuriais papročiais, kurių nuotrupos išliko ligi mūsų 
laikų. Tai mirusiųjų kultas ir su juo susijusios šven
tės, gyvavusios ankstyvą pavasarį ir turėjusios nemažą 
ryšį su žemės ūkiu ir žemdirbio siekimais. Sį faktą pa
tvirtina anglų etnologo Dž. Freizerio, tarybinio rusų 
folkloristo V. Propo tyrinėjimai. Galimas daiktas, ir kai 
kurios baladės, dainuotos per gavėnią, kaip tik yra se
nųjų apeiginių dainų liekanos, susijusios su mirusiųjų 
kultu. Vėliau neabejotinai galėjo prisišlieti ir feodalizmo 
laikais sukurtų ar atklydusių iš kaimyninių tautų tekstų 
apie tragiškus žmogaus gyvenimo įvykius. Tokias liūd
nas žmonių nuotaikas skatino ir savotiškas gavėnios, 
kaip sunkaus, varginančio meto, supratimas liaudyje. 
Sie samprotavimai vis dėlto tėra hipotezės, kurias 
parems ar atmes išsamesnės atskirų lietuvių baladžių 
siužetų studijos.

Be adventinių-kalėdinių dainų, sudarančių pagrindi
nę kalendorinių apeigų tautosakos dalį, bei nemažo skai
čiaus baladžių, neturinčių aiškaus ryšio su gavėnia, 
Merkinės apylinkėse dar žinomos dainos, vadinamos la- 
linkomis. Jas dainuodavo vyrai lalauninkai merginoms, 
eidami iš trobos į trobą Velykų pirmosios dienos va
karą. Dainose buvo aukštinama mergaitės jaunystė, sim
boline forma linkima jai ištekėti ir prašoma dovanų už 
pasveikinimą.
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Žinoma dar ir kitu laiku atliekamų kalendorinių dai
nų fragmentų, tačiau jie meniškumu neprilygsta adven- 
tinėms-kalėdinėms ir lalauninkų dainoms.

Adventinės-kalėdinės dainos ir žaidimai į mūsų lai
kus atnešė daug gilios senovės, neįprastų vaizdų, sim
bolių. Nors šios dainos jau baigia pasitraukti iš dzūkų 
buities — vis mažiau ir mažiau jų beužrašoma ekspedi
cijose, — tačiau jos iš naujo ima atgyti meniniuose ko
lektyvuose (pvz., ansamblyje „Lietuva“) kaip vertingas 
praeities palikimas, žadinąs kilniausius žmonių jausmus 
ir padedąs mūsų kartos žmonėms geriau suvokti sene
lių ir prosenelių dvasinį pasaulį.

Pranė
JOKIMAITIENE

Baladė apie 
dukterį gegutę 

Merkinės apylinkėse

Merkiniškių labai mėgstamos dainos apie sunkią 
marčios dalią. Kokiomis progomis būtų bedainuoja
mos — ar vestuvėse, ar darbo metu, ar žiemos šven
čių vakaronėse, — jos dar labai gerai prisimenamos ir 
suskamba beveik kiekvienos dainininkės lūpose grau
džiomis, liūdnomis gaidomis.

Visose jose poetiškais vaizdais parodomas kontras
tas tarp šviesių, saulėtų dienų pas motinėlę ir niūrios, 
varganos buities anytos namuose.

Bene gražiausiai, poetiškiausiai gimtųjų namų, ne
sugrąžinamos praeities ilgesys išreikštas baladėje apie 
ištekėjusią dukterį, pavirtusią gegute ir parskridusią į 
tėvų sodą. Tai pati populiariausioji lietuvių liaudies 
daina (Sisteminio lietuvių liaudies dainų tekstų kata- 
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logo duomenimis, jos užrašyta apie 1400 variantų), pa
plitusi visoje Lietuvoje.

Vartant senesniuosius tautosakos rinkinius iš Mer
kinės apylinkių1, galima pastebėti, kad beveik nėra dai
nininkės, kuri nebūtų padainavusi baladės apie duk
terį gegutę. Šioje ekspedicijoje užrašyti tik keturi ba
ladės variantai. Tatai rodo, kad ši daina pastaruoju 
metu gerokai primiršta. Užrašytieji tekstai yra gražūs, 
pilni, gerai išlaikyti dainininkų atmintyje. Prijungus 
prie jų ankstyvesnius užrašymus, galima susidaryti 
vaizdą, nors ir gana sąlyginį, apie baladės gyvavimą 
Merkinės apylinkėse.

1 Ypač daug tautosakos Merkinės apylinkėse surinkta ketvirta
me šio amžiaus dešimtmetyje. Tai rodo Lietuvių kalbos ir litera
tūros instituto Tautosakos rankraštyno rinkiniai (LTR 79, 374, 654, 
680, 2610, LMD III 139a ir kt.). Žymesnieji šių apylinkių rinkėjai — 
Jonas Žekevičius, Emilis Šneideris, Adolfas Navarackas ir kt

2 Kartotekos tipo Sisteminiame lietuvių liaudies dainų tekstų 
kataloge baladė laikoma vestuvinių dainų skyriuje.

Visoje Lietuvoje ši daina dainuojama labai įvairiai. 
Yra gausybė jos tekstų versijų bei mažesnių variantų 
grupelių, nemaža ir pavienių individualesnių variantų. 
Katalogo duomenimis, yra apie 100 baladės variantų 
grupelių2. Užfiksuota apie 200 baladės melodijų.

Šios versijos lokalizuotos skirtinguose etnografiniuo
se Lietuvos rajonuose, plinta iš vienų vietų į kitas, kei
čiasi, įgaudamos naujų poetinių įvaizdžių ar turinio 
motyvų. Tai rodo ilgą šios dainos gyvavimo laiką Lie
tuvoje, nepaprastai aktyvų liaudies dalyvavimą jos 
kūrybiniame procese.

Baladė apie dukterį gegutę žinoma ir slavų kraš
tuose. Ypač populiari vakariniuose ir rytiniuose sla
vuose (čekų, lenkų, ukrainiečių, baltarusių, rusų tau
tose). Ikitarybiniai ir tarybiniai rusų, ukrainiečių, čekų 
folkloristai atkreipė dėmesį į šią dainą ir bandė nusta
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tyti jos kilmę3. Tačiau spręsdami tokią svarbią proble
mą, šie mokslininkai nežinojo ir neįjungė lietuviškos 
medžiagos, o tatai, be abejonės, įneštų naujos šviesos 
į šios problemos sprendimą. Toks nepaprastai gausus 
baladės paplitimas Lietuvoje rodytų jos vietinę kilmę. 
Tačiau baladės kilmė — kol kas ateities tyrinėjimų ob
jektas.

3 2г.: Ф. M. Ко лесс а, Баляда про дочку-пташку в сла- 
вянськш народшй поезп. — Lud słowiański, t. III, zeszyt 2, Kra
ków, 1934, p. B147—B185; J. H o r ä k, Slovenskė l’udovė balady, 
Bratislava, 1958; И. II. Земцовский, Баллада о дочке-пташ
ке. — Русский фольклор, VIII, Москва—Ленинград, 1963, р. 
144—159.

* Dainų tekstai straipsnyje cituojami tokie, kaip užrašyti tau
tosakos rinkėjo.

Merkinės apylinkėse gyvuojantieji baladės apie duk
terį gegutę tekstų variantai per daug neišsiskiria iš 
kitų Dzūkijos vietovių — Alytaus, Varėnos, Eišiškių, 
Lazdijų variantų. Jie artimesni ir rytų Dzūkų bei Aukš
taičių (Švenčionių, Zarasų, Ignalinos, Trakų) apylin
kėse užrašytiems variantams. Visose šiose vietose paste
bima keletas baladės tekstų versijų, kurios Merkinės 
apylinkėse savaip perkurtos, įgavusios savitą poetinį 
apvalkalą.

Merkinės apylinkėse pastebimos trys ryškios bala
dės versijos. Viena iš jų, paplitusi bene daugiausia, 
yra epiškesnė, savo poetine struktūra artimesnė slaviš
kosioms baladėms. Būdingi šios versijos variantai eks
pedicijos metu užrašyti iš Onos Mačionienės ir jos de
šimties metų anūkės Janinos Mačionytės, gyvenančių 
Purplių k., ir iš Onos Paškonytės-Jauneikienės, gyve
nančios Maseliškių k. Štai Onos Jauneikienės variantas:

Per putino šakelę* * 
Vanduo nebėgo, 
Gera para motulė.
Mane radino. '

2X2

Paradinus motulė
Ir užaugino, 
Užauginus motulė. _ „ 
Toli nudavė. '
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Ir nudavė motulė 
Gudų šalelėj.
Aš toj gudų šalelėj .
Neilgai busiu. 1

— Kelkis, kelkis, sūneli, 
Balta dienelė,
Yra mūsų sodely i 2X2 
Šviežia paukštelė. '

Aš toj gudų šalelėj 
Neilgai būsiu, 
Dvejis trejis metelius. 
Martele būsiu. '

An raibųjų plunksnelių — 
Raiba gegulė, 
An meiliųjų žodelių — . 
Mūsų sesulė.

Dvejis trejis metelius 
Martele būsiu,
An ketvirtų metelių į 2x2
Gegule skrisiu. '

— Jei girelės gegulė, 
Skriski girelėn, 
0 jei mūsų sesulė, । 2x2 
Prašom klėtelėn. '

Ir parskristu gegule 
Tėvo dvarely,
Ir nutūpsiu gegule ; 2x2
Vyšnių sodely. 1

Sėski, mūsų sesule, 
Už balto stalo, 
Gerki, mūsų sesule, . 
Žalią vynelį. '

Ir išėjo motulė
Ant didžio dvaro,
Ir pamatė sodely • 2x2
Šviežią paukštelę. '

Gerki, mūsų sesule,
Žalią vynelį, 
Pory k, mūsų sesule, . „ _
Didį vargelį. '

Si versija su daugybe atmainų plačiai paplitusi rytų 
Lietuvoje. Ji žinoma Zarasų, Salako, Antalieptės, Du
setų, Švenčionių, Degučių, Adutiškio, Daugėliškio, 
Tverečiaus, Ignalinos, Dūkšto, Saldutiškio, Utenos apy
linkėse. Tačiau šių vietovių tekstų variantai kiek ski
riasi nuo pietų Dzūkijos, taip pat ir Merkinės variantų. 
Ryškiausi skirtumai yra pradžioje ir pabaigoje. Dainos 
pradžia, ypač pirmoji eilutė, kurios paralelizmas kiek 
svetimas lietuvių liaudies dainų poetikai („Putiną su

4 LTR 3922 (12).
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aviete vanduo pasėmė“) rytiniuose Lietuvos pakraš
čiuose nežymiai keičiama („Agrasta serbentą vande
nin skendo“, „Serbentėlę uogelę vanduo pasėmė“, „Ža
lio vyno putino vanduo pasėmė“). Tiktai šios versijos 
atšakoje, paplitusioje Rokiškio, Obelių, Kupiškio, Šimo
nių, Anykščių, Salako apylinkėse, poetinis vaizdas vi
siškai perkuriamas („Putinėlio vietelėj upelė tekėjo“).

Merkinės, kaip ir gretimose, apylinkėse putino moty
vas iš esmės perkuriamas („Per putino šakelę vanduo 
nebėgo“, „Putinėlis žaliasai, nakčia pražydai“, „Putinė
lis raudonas anksti pražydo“ ir pan.). O daugelyje va
riantų šio paralelizmo ir visai atsisakoma.

Rytų Lietuvos versijos atšaka nuo pietų Dzūkų ski
riasi ir savo pabaiga. Rytų Lietuvoje, kaip ir kitose 
gausiose versijose, išplitusiose vidurio ir vakarų Lietu
voje, būdingas trijų brolių motyvas — broliai pamato 
seselę gegutę sode. Vyresnysis jos nepažįsta ir ketina 
nušauti, antrasis siūlo gegutę pagauti, o tretysis, paži
nęs, kad tai jų seselė, kviečia į vidų. Tai archaiškas mo
tyvas, primenąs pasakos situaciją; tokio motyvo Mer
kinės variantuose nėra.

Cituotoji versija Merkinės apylinkėse paplitusi bene 
labiausiai. Jos tekstai pasižymi epišku, santūriu siuže
to perteikimu. Ramiai, tarsi iškilmingai čia vaizduoja
ma drama dukters, kurią močiutė „toli toli nudavė — 
gudų šalelėn“. Si formulė, kitose versijose išreikšta 
apibendrintai („už žalių girelių, už šimto mylelių“), čia 
sukonkretinta, dar akivaizdžiau parodomas tas visiškai 
svetimas, nepažįstamas kraštas, kur dukrelei reikės gy
venti.

Nei dukrelės vargas svetimoje šalyje, nei begalinis 
namų ilgesys neišsilieja liūdnų ir gailių žodžių srau
tu, kaip įprasta lyrinėse dainose. Visa atskleista tik san
tūriu, labai apibendrintu vaizdu, tarsi pakeltu virš kas

315



dieniškos buities ir nušviestu skaidria poezijos šviesa. 
Dukrelė ketvirtais meteliais virsta gegute, parlekia į 
tėvų sodą ir kukuoja „gūdžiu balseliu“.

Pasivertimo motyvas, atspindjs liaudies mitinio mąs
tymo žymes, šioje versijoje išlaiko archaiškumą. Duk
relės, pasivertusios gegute, įvaizdis čia nėra tik poetinė 
puošmena, graži metafora, ja paremtas baladės turinys, 
atskleidžiantis tragišką moters likimą patriarchalinėje 
šeimoje. Gegutė atskridusi kalba žmogaus balsu, iš to 
ją pažįsta broliai. Žmogaus virtimas gegute čia visiš
kai įtikimas5.

5 Apie mitinio mąstymo atspindžius liaudies dainose žr.: 
В. Еремина, Об основных этапах развития метафоры в народ 
ной лирике. — Русская литература, № 1, 1967, р. 65—72.

6 LTR 630(34).

Šioje versijoje nerandame pabrėžto dramatizmo teks
tų pabaigoje. Šiluma ir meile čia alsuoja gimtieji na
mai. Motina ar brolis, pažinęs seselę, kviečia ją klėte- 
lėn sėstis už balto stalo ir „poryti savo didį vargelį“.

Dauguma šios versijos variantų panašūs. Išlaikyti 
tie patys poetiniai įvaizdžiai, ta pati ritminė struktūra, 
tos pačios melodijos. Tačiau atskiros pateikėjos įlieja 
savo kūrybos, papildydamos turinį naujomis poetinėmis 
puošmenomis. Štai Antanina Važgienė nuo Perlojos, dar 
1935 m. dainavusi šią dainą, gegutės skausmą vaizduoja 
hiperbole:

Kaip ji gražiai kukuoja,
Net medžiai dreba, 
Kaip ji sunkiai dūsauna, 
Net lapai kruta6.

Hiperboliškų, puošnių, teatrališkų vaizdų, išreiškian
čių dukters skundą, randama ir kituose variantuose, ta
čiau lietuvių baladei jie nebūdingi. Daug gausiau hi
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perbolių yra slavų tekstuose. Lietuvių baladėse jos bus 
atsiradę, matyt, vėliau, pavienių pateikėjų dėka.

Labai įdomų, archaišką variantą yra padainavusi 
Ieva Turonienė iš Rudnios 1930 m. Sis variantas žy
miai skiriasi ritmine struktūra. Jame ryškūs didžiosios 
šeimos atspindžiai:

Inėjo tėvulis aukštona klėtelėn, 
Budzino tėvulis savo šeimynėlę.
— Kelkitės, mergos, vai ir jaunos marcos, 
Eikit paklausyca an dzidzo dvarelio1.

Labai savotiška dainos pabaiga, kur tėvas klausia 
dukterį gegutę:

— Dukrela mano, širdela mano,
Kodėl neatvažiavai šešuro žirgeliais, 
Kodėl neatvažiavai šešuro žirgeliais, 
Kodėl nepasrėdei bernelio parėdais?

— Tėvuli mano, širdela mano, 
Sunku atvažiuoca šešuro žirgeliais. 
Sunku atvažiuoca šešuro žirgeliais, 
Nemiela rėdzycis bernelio parėdais3.

Su šitokia pabaiga randame vos keturis užrašymus 
Alytaus, Varėnos ir Punsko apylinkėse. Tai reiškia, kad 
šis motyvas — vietinės tradicijos kūrinys. Norėtųsi ma
nyti, kad šis motyvas sudaro vėlyvesnį baladės ant
sluoksnį. Turtinio momento akcentavimas (kodėl duk
relė neatvažiavo pasipuošusi, iškilmingai), vaizdo su
konkretinimas, subuitinimas rodo vėlyvesnio idėjinio ir 
estetinio turinio pradmenis.

Trečia versijos atšaka — tai baladės kontaminacija 
su lyrine šeimos tematikos daina. Šitokį kontaminuotą

7 LTR 2610(40).
8 Ten pat. 
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tekstą padainavo ekspedicijos metu Jadvyga Kirmelcvi- 
čiūtė-Lučinskienė, 60 m., iš Maseliškių k.

Oi, aš lekiu lekiu, belekiu. Paregėjau motutę
Nieko neregiu, Iš kare mos einant,
Oi, paregėjau motutę Oi, pats vyriausias sūnelis
Iš karimos einant. Už rankų vedas.

Sis kontaminuotas tekstas taip pat ne vienišas. Jo 
užrašyta net aštuoni variantai. Tačiau paplitimo spin
dulys dar siauresnis — tik Valkininkų ir Merkinės apy
linkės (kai kuriuose variantuose vietoje sūnelio motulę 
veda dukrelės). Čia sujungtos net trys dainos: baladė, 
šeimos daina, vaizduojanti motinos ir vaikų santykius, 
ir paskutiniai du posmai paimti iš dainos apie marčios 
dalią „O kai aš buvau pas motinėlę“. Visos šios dainos 
labai populiarios Dzūkijoje, taigi ir šis kontaminuotas 
tekstas yra vietinės tradicijos kūrinys. Dainos sukon- 
taminuotos labai darniai, meniškai. Nereikalingi posmai 
išmesti. Tačiau daina, kaip visuma, jau tampa žymiai 
menkesnės meninės vertės, nors atskiri vaizdai gražūs. 
Suardytas turinio vientisumas. Dainoje susidaro dvi idė
jinės linijos, neturinčios nieko bendra. Šią versijos at
šaką, nors ir paplitusią, reikia laikyti Merkinės liaudies 
kūrybiniu nuostoliu.

Antroji versija, paplitusi Merkinės apylinkėse, gero
kai skiriasi nuo aptartosios. Sprendžiant iš užrašymų 
skaičiaus, ji čia mažiau populiari (tėra tik du užrašy
mai), tačiau menine verte nenusileidžia pirmajai. Tai 
pasakojimas apie dukterį gegutę, tik ištęstas plačiau ir 
sukurtas, vadovaujantis kitais estetiniais kriterijais. Bū
dingas jos variantas, padainuotas Valerijos Amšiejūtės 
iš Vilkiautinio k., buv. Merkinės vis., 1931 m.

Si versija paplitusi gana dideliame plote: Sakių, 
Griškabūdžio, Vilkaviškio, Kudirkos Naumiesčio, Kap
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suko, Veliuonos, Kelmės, Šeduvos, Ramygalos, Panevė
žio, Šimonių, Kupiškio, Anykščių, Ukmergės, Pasvalio, 
Biržų, Rokiškio apylinkėse. Dzūkams ji nėra būdinga. 
Tik vienas kitas variantas užrašytas Leipalingio, Seiri
jų, Seinų, Alytaus, na, ir Merkinės apylinkėse. Ši versija 
su savo atšakomis, būdinga šiaurės rytų, vidurio ir va
karų Lietuvai, į pietų dzūkus atėjo, matyt, per Suval
kiją. Nuo anksčiau aptartosios ji gerokai skiriasi idėji
niais ir estetiniais pradmenimis, jos kita kūrybinė ma
niera. Čia daugiau motyvų, o ir tie patys įprasminti 
kitaip.

Jau pati baladės pradžia skirtinga. Tas pats moty
vas (motutė nuleido dukrelę toli) čia turtingesnis, 
išreikštas kitokiomis meninėmis priemonėmis. Tai tradi
ciniai lietuvių liaudies dainų vaizdai, palyginimai, poeti
nės formulės, dažniausiai įprastos vestuvinėse ar šei
mos dainose. Čia laisva, nerūpestinga mylimos duk
relės jaunystė, močiutės meilė, puoselėjimas, išreikštas 
būdingu palyginimu („Augino močiutė dukrelę, kaip 
darže lelijėlę“), ir tradicinė laipsniavimo formulė, nusa
kant tolimą, nepažįstamą šalį („Už šimto mylių, už 
žalių girių, už gilaus Dunojėlio“). Motyvas čia papildo
mas, išplečiamas. Močiutė prašo dukrelę dažnai atlan
kyti. Šis naujas motyvas, labai būdingas kitoms versi
joms, gyvuojančioms Lietuvos teritorijoje, tarsi nusako 
tolimesnius motinos ir dukters santykius. Tiktai jis iš
reiškiamas labai prieštaringai. Vienuose variantuose 
dukrelė žada atlankyti močiutę, toji ją kviečia, bet dau
gumoje variantų močiutė įsakmiai liepia dukrelei jos 
dažnai nelankyti. Sis motyvo interpretavimas, atrodo, 
senesnis. Jis natūraliau derinasi su turinio visuma. Mo
čiutė liepia nelankyti, tarsi pabrėždama, kad dukrelė 
turi galutinai, nesugrįžtamai įsilieti į savo naują gyve
nimą ir pamiršti gimtuosius namus. To reikalauja
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patriarchalinės šeimos tradicijos ir papročiai. O kartu 
šis motyvas turi ir savo meninį uždavinį, jis paaštrina 
baladės dramatizmą. Dukrelė, „vargavusi metus, var
gavusi kitus“, nebegali iškęsti ir, nebodama močiutės 
prisakymo, gegute lekia tėviškėn.

Šioje versijoje kitaip įprasmintas ir pasivertimo mo
tyvas. Dukrelė ne tiesiog pavirsta gegute, bet eina į 
girią, prašo paskolinti gegutės plunksnelių. Tai jau rodo 
mitinio tikėjimo susvyravimą. Šitoks motyvo perpras- 
minimas yra vėlyvesnis, jis jau pakeliui į simbolį, me
ninę puošmeną. Nors šiuo atveju tolimesnė fabulos seka 
dar visiškai pagrindžia archaišką baladės pobūdį: duktė 
tikrai pavirsta gegute ir nuskrenda į tėvų sodą.

Kitaip perteikta ir baladės pabaiga, jos atomazga. 
Ji gerokai praplėsta, sudraminta. Įjungtas brolio moty
vas tarsi išreiškia gimtųjų namų priešiškumą. Brolis, 
nepažinęs sesers, gegutę veja iš sodo, „mėto raudonais 
obuolėliais“. Sis motyvas, reikia manyti, taip pat vėly
vesnis perdirbinys trijų brolių motyvo, labai populiaraus 
šiaurės ir rytų Lietuvos baladės versijose.

Pastaroji baladės versija, palyginus su pirmąja, ge
rokai skiriasi ir savo menine struktūra. Iš karto krinta 
į akis visai kitokia jos eilėdara. Tai trieilių posmų dai
na, kur pirmųjų dviejų eilučių skiemenų skaičius vie
nodas, o trečioji eilutė pailgėjusi (posmo skiemenų skai
čiaus formulė — 5—5—7). Tokia posminė struktūra la
bai būdinga lietuvių liaudies dainoms ir beveik nežino
ma kaimyninėse tautose.

Baladės turinys čia perteiktas ne taip glaustai ir 
kondensuotai, kaip pirmojoje versijoje. Šios versijos sti
lius „nugludintas“ ir žymiai vientisesnis, palyginus su 
anksčiau nagrinėta versija, kur tarp pirmųjų dainos pos
mų ir tolimesnio turinio kalbinės išraiškos jaučiasi dis
harmonija.
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Atrodo, kad šios versijos kūrėjams rūpėjo poetiškai 
nupasakoti sunkų moters likimą, todėl čia randame daug 
daugiau meninių puošmenų. Šiai versijai būdinga tai, 
kad jos poetinis grožis išreiškiamas ne tiek vaizdinė
mis išraiškos puošmenomis — ryškiais epitetais, meta
foromis, kiek kompozicinėmis priemonėmis — turtingo
mis sintaksinėmis formulėmis. Čia randame įvairių rū
šių pakartojimų, laipsniavimų, vaizdo siaurinimo. Tai 
pasakojimą ištęsia, tarsi sulėtina, sukelia svajingą, ele
gišką nuotaiką:

Tai aš nueisiu, Tėvulio dvaran,
Tai aš nulėksiu Vyšnių sodelin,
Tėvulio didžian dvaran. Ant žaliojos vyšnelės9.

9 LTR 374b (532).

Si versija, lyriškesnė ir dramatiškesnė, rodo savitą 
kūrybinę tradiciją, daug betarpiškiau susijusią su vidu
rio ir šiaurės rytų Lietuvos baladės versijomis ir su ly
rinėmis lietuvių liaudies dainomis.

Merkinės apylinkėse paplitusi ir trečia versija — 
„Vai dėkui, dėkui senai močiutei“. Ji žinoma tiktai Lei
palingio, Alytaus, Druskininkų vietovėse. Daugiausia 
jos variantų užrašyta Alytaus ir Merkinės apylinkių kai
muose. Taigi ją galima laikyti vietinės tradicijos daina. 
Merkinės apylinkėse ji labai populiari: užrašyta net 
dvylika variantų.

Tai įdomi, kūrybinga kontaminacija visoje Dzūkijoje 
paplitusios lyrinės dainos, kartais dainuojamos vestu
vių metu, ir baladės apie gegutę dukterį. Būdingas jos 
variantas, užrašytas 1948 m. iš Zuzanos Makarevičiū- 
tės. Jos pradžia tokia:

Dėkui močiutei, mielai širdelai,
Kad mani jauną valioj auginai. 2
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Valioj auginai, ilgai migdinai, 
Lig pusrytėlių nepribudinai. 2

Vai cik nedėkui mielai motulai, 
Kad mani jauną toli nuleidai, 2

Už šimto mylių, už žalių girių, 
Už jūrių marių, už mėlynųjų10. 2

10 LTR 2707(42).

Naujame kontaminuotame kūrinyje pirmoji daina — 
poetiškas bernelio ir mergelės dialogas — kiekybiniu at
žvilgiu užima didesniąją dalį, tačiau sudaro tik baladės 
įžangą. Visą baladės turinį glaustai išreiškia paskuti
nieji trys posmai.

Pirmojoje dainos dalyje bernelio ir mergelės dialoge 
atskleidžiama didelė tėviškės meilė, gimtųjų namų ilge
sys, išreikštas vaizdinga formule: dukrelė antele mare
les perplauks, gegute gireles perlėks. Pasivertimo mo
tyvas čia jau tapęs simboliu, menine puošmena, konden
suota, lakoniška, didelio jausmo vaizdine išraiška. Taip 
priderėtų suprasti šį lyrinį kūrinį, kuris plačiai paplitęs 
Merkinės apylinkėse kaip savarankiška daina. Tačiau 
šiame kontekste poetinis įvaizdis vėl atgyja, atgauna 
savo pirmykštę prasmę, tarsi parengia kelią į fantastinį 
mitinį pasaulį. Dukrelė iš tikrųjų virsta gegute ir nu
skrenda tėvų sodan, „pasėda po serbentėle“. Lyrinė dai
na ir baladė, čia labai darniai sulietos, sudaro jau nau
ją, daug vėlyvesnę baladės pakopą, kur vyrauja lyrinis 
pradas. Visas kūrėjų dėmesys čia sukauptas į didelio 
dukters jausmo išsakymą.

Atskiruose variantuose kitaip sprendžiama šių dainų 
kontaminacija. Antai 1936 m. užrašytame šios dainos 
variante, kurį padainavo Antosė Švedienė iš Sukarep-
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kos k. (buv. Merkinės vis.), vyrauja baladė apie ge
gutę. Pirmoji daina čia tesudaro gražią, menišką įžan
gą, po kurios seka ilgas, išbaigtas baladės tekstas 
[LTR 879 (91)].

Taigi šioje versijoje dar tebejaučiamas intensyvus 
liaudies kūrėjų darbas. Joje susiduria epinis ir lyrinis 
pradas ir ryškiai jaučiamas liaudies mąstysenos lūžis. 
Versija, reikia manyti, susikūrusi vėlyvu baladės gyva
vimo laikotarpiu.

Šios trys versijos su savo smulkesnėmis atšakomis ir 
yra pagrindinės baladės versijos, gyvuojančios Merkinės 
apylinkėse. Tačiau tarp jų yra pavienių variantų, kurie 
sudaro pereinamuosius tarpsnius tarp versijų ir atspin
di vėlyvesnę individualių pateikėjų kūrybą, naujas ba
ladės raidos kryptis. Vertas dėmesio variantas, užrašy
tas 1937 m. iš Karolinos Raklinevičienės, 45 m., Raiti
ninkų k. [LTR 1074 (26)]. Tai gana savitas baladės 
perkūrimas, kuriame ryški individualinė pateikėjos kū
rybinė maniera. Savita šios baladės pradžia. Vietoj api
bendrinto simboliško poetinio vaizdo joje į pirmą planą 
iškyla realistinis, buitinis tikrovės traktavimas, gana 
natūralus, be puošmenų. Tai jau vėlyvesnis baladės kū
rybinis antsluoksnis, kuris iškilo, autorę veikiant kitoms 
buitinėms dainoms. Tačiau tolimesniame baladės tekste 
prasiveržia dainininkės poetinis jausmas. Ji papuošia 
baladę savitu, niekur kitur neaptinkamu įvaizdžiu, kuris 
pasikartoja keletą kartų, grąžindamas dainą į nuotai
kingą poezijos sferą:

Л$ pavirsiu gegute, Po drabnaisiais lapeliais
Oi, ir nulėksiu, pasislėpsiu,
Oi, ir po drabnaisiais lapeliais Oi, po sciklo langeliais 
Aš pasislėpsiu. Aš užkukuosiu11.

11 LTR 1074(26). 
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Sis tekstas — tai dviejų versijų perdirbinys. Ritmika 
ir eilėdaros struktūra ji primena pirmąją versiją, o 
įžanga — trečiąją. Šitoks kūrybinių įtakų susiliejimas 
rodo aktyvų pateikėjų santykį su balade, bet kartu ir 
baladės, kaip žanrinės visumos, degradaciją.

Kad Merkinės liaudis mėgsta individualiai suvokti 
baladę, ją perkurti, panaudodama lyrines dainas, rodo 
ir kitas variantas, užrašytas 1933 m. Prano Kaziukevi- 
čiaus rinkinyje:

Anyta motulė po dvarų vaikščiojo, 2 
marietį budzino:

— Oi kelkis, martela, baltoji dzienela, 
Uždekia ugnelį, budzykie draugelį. 2 
Budzykie draugelį, duok draugei darbelį. 2

— Anytėla mano, ne radna motula, 
Oi, aš nesikeistu ankstąjį rytelį, 
Tai aš nebudzysiu svecimos draugelės. 2 

jų nesiūscysiu in sunkų darbelį.

velyc pavirsiu raibuoju geguli, 
Aš velyc nulėksiu vyšnelių sodelin...12

12 LMD III 139»(25).

Šios baladės pradžia primena labai paplitusias Dzū
kijoje dainas apie sunkią marčios dalią, jos priešiškus 
santykius su anyta. Realistinis jos pobūdis, buitinės 
detalės nesiderina su apibendrintu fantastinės baladės 
turiniu ir rodo vėlyvesnį baladės raidos etapą.

Iš trumpos apžvalgos, kuri dėl medžiagos stokos ne
gali pretenduoti į išsamų baladės likimo nušvietimą, 
matome, kad šiame mažame Lietuvos kampelyje susi
kryžiavo keletas baladės kūrimosi tradicijų, kurias Mer
kinės liaudis labai aktyviai perėmė ir įdėjo į jas didelį 
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kūrybinį indėlį. Merkiniškiai ne tik perkūrė, perpras- 
mino atėjusias iš kitų vietovių versijas, bet ir kūrė nau
jas, panaudodami lyrines dainas, kūrybiškai kontami
nuodami tekstus. Būdami jautrūs poezijai ir grožiui, jie 
sukūrė meniškų variantų, išradingai keitė kompoziciją, 
eilėdaros struktūrą, nuosaikiai panaudojo įvairias me
ninės išraiškos priemones.

Tokioje aktyvioje Merkinės pateikėjų kūryboje atsi
spindi ir objektyvūs šio baladės tipo kitimo dėsniai. Tu
rinio ir formos kitimas, mitinio mąstymo nykimas, epi
nės ir lyrinės tradicijos susidūrimas, pamažu laimint 
lyrizmui, buitinis ir realistinis baladės perprasminimas 
rodo jos ilgą istorinį kelią, kuriam ištyrinėti reikia dide
lės, išsamios studijos.

Leonardas Vestuvinių verkavimų
SAUKA eilėdaros klausimu

Eilėdara iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti siauras, 
perdėm uždaras, platesnės reikšmės neturintis formos 
dalykas. Tačiau argi ne nuo tokių vos apčiuopiamų, 
dažnai net neįsisąmonintų bruožų ir prasideda viso 
reiškinio subtilumo, nepakartojamo įspūdžio pajautimas. 
Ignoruojant šiuos klausimus ir nueinama tiek toli, kad 
eiliuoti kūriniai išverčiami į prozą, primetamas jiems 
svetimas suvokimo ir vertinimo aspektas, visiškai pa
mirštamas įstabus jų ritmo skambėjimas, intonacinė 
struktūra ir kt.

Tokie dalykai iškyla, susidūrus su užrašytomis lie
tuvių vestuvinėmis ir laidotuvių raudomis. Dėl neįgudi- 
mo, neapdairumo ir kitų priežasčių šių žanrų tekstai 
neretai esti pateikti netikru pavidalu, neužfiksuojama 
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jų eiliuotinė struktūra. Siame straipsnyje ir norima stab
telti ties vienu kitu supainiotu vestuvinių verkavimų ei
lėdaros klausimu, ypač kiek tai siejasi su Merkinės tra
dicija ir V. Krėvės-Mickevičiaus paskelbtais tekstais.

Žymusis rašytojas, nuo mažens girdėjęs graudžias 
vestuvių ir laidotuvių dejones, gerai įsiklausė į jas ir 
meistriškai stilizavo jų intonacinę struktūrą savo folklo
rinio pobūdžio originaliuose darbuose. Pastaroji tampa 
vos ne stilistine dominante, ataudžiant atskirus meni
nius padavimų ir dramų paveikslus. Tačiau pateikda
mas rinkiniuose raudų ir verkavimų tekstus, jis nebuvo 
toks atidus ir nuoseklus jų formos atžvilgiu. Pažvelki
me į vestuvinius verkavimus, paskelbtus „Dzūkų vestu
vėse“. Vieni jų užrašyti ištisai kaip prozos tekstai. Pro
ziniu pavidalu užrašyti verkavimai, verkaujami atsisvei
kinant per vakarones su rūtelių darželiu, grįžtant į vidų 
ir per kitas apeigas1. Tuo tarpu, pavyzdžiui, verkavi
mai, atliekami iš ryto prieš jungtuves, atsisveikinant su 
rūtelėmis, užrašyti eilėmis:

1 V. K r ė v ė-M i c k e v i č i u s, Dzūkų vestuvės. — „Mūsų tau
tosaka“, II, Kaunas, 1930, p. 40.

2 Ten pat, p. 54.

Vai aš, jauna, įstosiu 
tetulės žingsnelin, 
tai aš, jauna, pasiremsiu 
ant rūtelių darželio, 
tai aš, jauna, paleisiu 
savo gūdų balselį 
per žalių rūtų darželį...2

Ne visi šitokia forma užrašyti verkavimai yra suda
ryti iš panašių 7—8 skiemenų eilučių. Eilučių ilgis la
bai nevienodas: greta šešiaskiemenės įsiterpia dvigubai 
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didesnės eilutės. Pavyzdžiui, nuotaka šitaip priekaištau
ja verkaudama:

Bet tu, broleli mano jaunasis, 10
bet tu, sakalėli mano skaistusis, 11
neleidi man apverkti jaunąsias dieneles, 13
pakalbėti su žaliąja rūtele. 11
Galgi jaunam pagailo 7 
trumposios valandėlės?3 7

3 V. Krėvė-Mickevičius, Dzūkų vestuvės, p. 55.

Ir taip per visą vestuvių aprašymą kaitaliojasi pro
zos forma trumpomis, ištisai ilgomis ir įvairaus dydžio 
eilutėmis užrašyti verkavimai, surinkti Merkinės, Mar
cinkonių, Valkininkų apylinkėse.

Nenoromis klausiame savęs: kokia gi forma iš tik
rųjų būdinga Dzūkijos, visų pirma Merkinės, vestuvi
niams verkavimams? Ar jie yra dvejopos prigimties — 
eiliuotos ir prozinės? Ir koks eilučių ilgumas — ar jos 
dažniausiai ilgos, ar trumpos, ar nėra jokio dėsnin
gumo?

Šiuos klausimus išaiškinti ir spręsti šiek tiek pa
deda nedaug vėliau iš Merkinės apylinkių T. Brazio už
rašyti vestuviniai verkavimai, pateikti kartu su melodi
jomis. Tie užrašymai rodo, kad verkavimai visada susi
ję su muzika. Jie buvo ne sakomi, o rečituojami.

Tačiau tai, aišku, dar ne įrodymas, jog šie tekstai 
yra eiliuoti, o ne proziniai. Iš įvairių istorijos laikotar
pių žinoma, kad esti dainuojami ir proziniai kūriniai. 
Ypač nemaža tokių reiškinių buvo viduramžių mene. 
Pasak folkloristų, kai kurių tautų, pavyzdžiui, vengrų, 
raudos taip pat priklausančios rečituojamai prozai.

Sprendžiant šį painų klausimą, tur būt, galima ši
taip galvoti: mes čia nesusiduriame su iš anksto para
šytu prozos kūriniu, kuriam tik vėliau priderinama 
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muzika. Verkavimuose, kaip ir raudose, iš karto impro
vizuojamas kalbinis tekstas pagal įprastą tradicinę reči- 
tatyvinę melodiją, kuri, nors ir yra gana paslanki, bet 
varijuodama išlaiko kai kuriuos konstantinius elemen
tus branduolyje ir kadencijoje, sudaro bendramates fra
zes. Muzikinis intonavimas pakeičia pagrindinius kalbos 
intonacinius elementus: akcentus, garsų ilgumą bei 
trumpumą, tempą, melodiką ir kt. — pagal savus dės
nius. Todėl neįmanoma stebėti bei akivaizdžiai apčiuop
ti tų prozodinių verkavimo savybių, kurios, galima ti
kėtis, sudaro jo metrinį pagrindą. Tačiau „negrynu 
pavidalu“ vis dėlto jos pasireiškia ir yra matomos iš 
realaus santykio tarp kalbinių ir muzikinių struktūrų. 
Ypač tai ryšku, kadangi šio žanro melodijos esti didele 
dalimi nulemtos ir kalbinio intonavimo.

Beieškant atsakymo, ar verkavimai yra ritminė pro
za, ar eiliuotas kūrinys, pravartu detaliau paanalizuoti 
kai kuriuos garsinės išraiškos bruožus ir paieškoti met
rinių konstantų.

Sutikime, kad tautosakos rinkėjai, užrašę vestuvinius 
verkavimus eiliuota forma, užfiksavo objektyvų reiškinį. 
Tai prielaidai pagrįsti patyrinėkime verkavimų eilių si- 
labiką. Kaip žinoma, prozoje tarp frazių paprastai nėra 
bendramatiškumo. Tuo tarpu daugelio eilėdarinių siste
mų tekstai pasižymi daugiau ar mažiau apibrėžta si- 
labika.

Peržiūrėjus minėtus T. Brazio Merkinės apylinkėse 
užrašytus verkavimus, matyti, kad jų muzikinės eilutės 
yra nevienodo ilgumo, skirtingos struktūros. Pagal mu- 
zikinę-ritminę sintagmatiką išsiskiria kelių tipų atkar
pos, kurias, remdamiesi minėtąja prielaida, vadinsime 
eilutėmis. Vienos jų — normalios (vienos frazės), ki
tos — iš dviejų frazių, trečios — iš trijų frazių. Štai jų 
pavyzdžiai:
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a) normalios ir dviejų frazių eilutės4:

Tai ne per_ lai by. rė — jo— ma.no gai.lios a - ša _rė------ lės

ma. no gra. žų — ii var_ de — lj pa - ra _ stė — ly su - ra -----  še

Grafiškai pažymėjus eilutes, kalbinis tekstas atro
dytų šitaip:

Tai ne perlai byrėjo —
Mano gailios ašarėlės.
Mano kresnąjį stogelį Ine su raunela sustatė, 
Mano gražųjį vardelį / parastėly surašė.

b) trijų frazių eilutė4 5:

4 T. Brazys, Lietuvių liaudies daina vestuvėse. — „Tauta ir 
žodis“, II, Kaunas, p. 221.

5 Ten pat, p. 204.

Kodėl gi užtaisytas Išitas baltas skobnelis/ balto
mis servietėlėmis?

Pagrindinis ritminis vienetas yra, be abejo, vienos 
frazės eilutė: iš jos sudarytos dviejų ir trijų frazių ei
lutės. Pastarosios akivaizdžiai yra sulipusios, išlaiky
damos esminius melodinius-ritminius „normaliosios" 
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eilutės požymius. Todėl labai lengva visas vestuvinių 
verkavimų eilutes suskaidyti j paprastąsias. Pavyzdžiui, 
T. Brazio paskelbtuose tekstuose yra 113 normalių, 
46 dviejų frazių, 11 trijų frazių eilučių; o pastarąsias 
suskaidžius, gauname 238 ( — 240)8 „normalių“, vienos 
frazės eilučių. Visų jų silabika gana apibrėžta, tai daž
niausiai 6—8 skiemenų žodžių grupės — frazės, jos su
daro 90% visų „normalių“ eilučių. Iš jų 39% —7 skie
menų, 30%—6 skiemenų, 21%—8 skiemenų, o liku
sius 10% sudaro 4—5, 9—10 skiemenų frazės.

6 Improvizuotame kūrinyje retkarčiais pasitaiko atkarpų, į ku
rias galima žiūrėti kaip į normalius rėmus peraugusias arba iš 
dviejų visai susilydžiusių frazių susidariusias eilutes. Tokių dve- 
jaip traktuotinų eilučių iš viso yra 8.

7 Eilutės iš dviejų pagrindinių žodžių sudaro 26%, iš trijų — 
14%, iš vienskiemenio pagalbinio ir dviejų pagrindinių —30%, vie
no vienskiemenio pagalbinio ir trijų pagrindinių—12%, dviejų 
vienskiemenių pagalbinių ir dviejų pagrindinių žodžių—11%; kiti 
atvejai —7%.

Toks frazių bendramatiškumas nebūdingas prozai. 
Taigi, nors vestuvinių verkavimų eilutė ir nėra izosila- 
binė, tačiau skiemenų skaičius svyruoja gana apibrėž
tose ribose. Žodinis tekstas improvizacijos momentu iš
silieja į šiek tiek kintančius silabinius rėmus, užfiksuo
tus rečitatyvinės melodijos modelyje. Visa tai rodo tam 
tikrą verkavimų eilučių silabikos dėsningumą. Žinoma, 
čia nėra tokių griežtų normų, kaip silabinėje ir silabi- 
nėje-toninėje eilėdaros sistemoje. Išsiliejant nuotakos 
pergyvenimams, atkuriant tradicinius vaizdus, paren
kamos iš stilistikos fondo tokios kalbinės žodžių ir jų 
junginių formos, kurios savo skiemenų skaičiumi deri
nasi prie rečitatyvinės melodijos eilutės. Šitą 6—8 gaidų 
(resp. skiemenų) eilutę paprastai sudaro du trys pagrin
diniai žodžiai (rečiau — vienas) ir prie jų prisišliejan- 
tys vienskiemeniai bei daugiaskiemeniai pagalbiniai žo
džiai: jungtukai, jaustukai, prielinksniai, dalelytės6 7. Ati- 
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dziau įsižiūrėjus, ir čia pastebimas savitas dėsningu
mas: eilutės gale nepasitaiko vienskiemenių žodžių. Tai 
taip pat metrinė konstanta. Ryški čia ir ritminė tenden
cija: dažniausiai eilutės gale būna triskiemeniai (63,5%) 
ir keturskiemeniai (29,4%) žodžiai, retokai dviskieme
niai (5,3%) ir kt.

Eilutės pabaigai — kadencijai — parenkamas ne bet 
koks žodis ir dinaminiu atžvilgiu. Verkautojos aiškiai 
linkusios eilutės pabaigoje parinkti žodį su kirčiuotu 
priešpaskutiniu skiemeniu. Tokį gramatinį kirtį turi apie 
85,3% visų žodžių, esančių eilutės pagrindinėje kaden
cijoje (procentas nustatytas iš 170 realių eilučių). O at
sižvelgiant ir į tas kadencijas, kurios yra vidury dviejų 
ir trijų frazių eilučių (t y. procentą nustatant iš 240 ka
dencijų), penultimą išryškina natūraliu gramatiniu kir
čiu 83% žodžių. Likusieji žodžiai, sakytume, turi for
suotas kadencijas: nors gramatinis kirtis čia nėra prieš
paskutiniame skiemenyje (pvz., su gegule, numindžioti, 
pulkeliu ir 1.1.), bet muzikinis ritmas pabrėžia prieš
paskutinį skiemenį (būdingos ritminės kadencijos for

mulės: J arba y>). Tik dviem atvejais pastebėta 

daktilinė kadencija8, ir keliais — jambinė (pvz., padėk

s 2г. T. Brazys, Lietuvių liaudies daina vestuvėse, p. 204.
9 Ten pat, p. 200.

J , kalbėk ir kt.9). Šios išimtys, atsiradusios 

improvizuojant ir leistinos negriežtoje rečitatyvinių 
žanrų poetikoje, nepaneigia akivaizdaus fakto, kad mo
teriška frazės kadencija tampa metrine konstanta.

Jau šie keli požymiai rodo, kad prielaida, jog ves
tuviniai verkavimai turi eiliuotą struktūrą, yra teisinga.

Žinoma, iš čia iškeltų bruožų sunku dar pasakyti, 
kurie eilėdaros pagrindų atžvilgiu yra pirminiai, kurie — 
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antriniai, išvestiniai. Kas čia lėmė eilėdaros sistemą? 
Gal žodžių grupės akcentas atliko pagrindinį vaidmenį, 
vienijant frazę — eilutę, lemiant jos dydį? Tačiau ak
centai T. Brazio tekstuose nepažymėti10. Be to, tebėra 
neištirti akcentiniai žodžių grupių, frazių dėsningumai, 
pasireiškiantys apskritai lietuvių šnekamojoje kalboje. 
Per daug dar nežinomųjų, kad galėtume išspręsti šį 
klausimą. Gal žemyn krintanti raudos frazių intonacija 
įstrigo į kolektyvo atmintį kaip modelis ir padėjo įsi
tvirtinti metriniam verkavimų šablonui. Neabejotiną po
veikį verkavimų metrikos formavimuisi turėjo ir laidotu
vių raudų — senesnio žanro — tradicija.

10 Sukirčiavus tekstus pagal šiuolaikinius tarimo dėsnius, paste
bime, kad gramatiniai kirčiai pasiskirstę eilutėje nevienodai: daž
niausiai kirčiuojamas II ir V skiemuo, o rečiausiai III ir I skie
muo (skiemenys sunumeruoti atvirkštine tvarka):
VIII VII VI V IV III II I 

22,5% 27% 28,2% 57,6% 20% 3,5% 85,3% 9,4%
Tendencija kirčiuoti VII ir VIII skiemenis apskaičiuota iš mažesnio 
eilučių skaičiaus: tik 108 eilutės turi septynis skiemenis, o 40 — 
aštuonis.

Pastaraisiais amžiais nusistovėjusi rečitatyvinė me
lodija ne tik dalyvauja, formuojant apytikrį eilutės (fra
zės) dydį, bet ir visais savo komponentais išryškina nu
skambančios kalbinės atkarpos vientisumą.

Žinoma, eilutės intonacinis vientisumas yra savitas. 
Pagal įnoringą muzikinį būdą mobilizuodama prozodi- 
nius santykius — vienur tono aukščio, ilgumo, dinami
kos, tempo bei artikuliacijos derinius vos-vos paryškin
dama, kitur — labai pakeisdama, ši organizacija turi 
ritminės ir afektyvios reikšmės, nekalbant jau apie gry
nai emocionalių muzikinių struktūrų realizaciją. Gilius 
nuotakos pergyvenimus perteikianti pakylėta afektuota 
muzikinė-poetinė kalba, naudodamasi dviem skirtingais 
kodais, suskamba rečitatyvinės prigimties ir eilėdarinės 
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struktūros intonacija. Toji intonacija vaidina didelį 
vaidmenį, išreikšdama betarpišką susigraudinimą, at
austą vaidybiniu manieringumu (plg. dirbtiniai nurau- 
dojimail). Ji suteikia visai poetinei improvizacijai — 
„svetimųjų“ prakeiksmams, tėvų ir artimųjų maldoms, 
intymiems atsisveikinimams su gimtąja aplinka, savęs 
apraudojimams, skandinantiems į neviltį, fantastiškos 
išeities ieškojimams — ryškią vieningą emocinę atmosfe
rą, kuri vienija besikeičiančių temų ir vaizdų srautą. 
Toji intonacija—graudi, vienodai ritmiškai pulsuojan
ti, gal kartais kiek monotoniška, turi ir konkrečius žo
džius, frazes aktualizuojančią reikšmę, jos dėka žodžiai 
suskamba naujomis spalvomis. Ji visą nuotakos poetinę 
išpažintį daro įspūdingai ritmišką, dinamišką, o išraiš
kos harmonija čia persipynusi su asimetrija.

Harmonija ir asimetrija ypač akivaizdi eilučių san
daroje. Kaip jau minėta, susiliejant dviem ar trims fra
zėms į ilgą eilutę, jos nepraranda melodinio-ritminio 
bendrumo su kitomis — tik vienos frazės — eilutėmis, o 
vis dėlto jos daro jau kitą įspūdį: nuskambėjus pirmai 
frazei, neatrodo, kad ji būtų užbaigta ritminiu atžvilgiu. 
Tie asimetriniai sudvejinimai ir sutrejinimai, atrodo, 
gimsta stichiškai, improvizuojant, nors, kita vertus, yra 
ir tam tikrų palankių sąlygų.

Asimetrinėms eilutėms atsirasti sąlygos susidaro dėl 
įvairių priežasčių. Greta kitų turi reikšmę ir nepastovus 
santykis tarp ritminių ir sintaksinių vienetų. Kartais 
ritminio ir sintaksinio vieneto ribos sutampa. Pavyz
džiui, eilutę sudaro viena, gana savarankiška frazė — 
kreipinys: „Vai tėveli mano“. Po tokios frazės neretai 
suskamba ir kitas, analogiškas kreipinys, taip pat sa
varankiškas ir apimtimi atitinkantis pagrindinį ritminį 
vienetą — eilutę. Kitais atvejais, beje, žymiai dažniau, 
frazė tėra tik iš dalies savarankiška ir tesudaro užbaigto 
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sintaksinio junginio dalį. Pagrindiniai ritminiai viene
tai (normalios, vienos frazės eilutės) esti mažesni, negu 
sakinys. Kaip tik šitokiais atvejais kartkartėmis nežy
miu būdu sujungiamos dvi ar trys frazės į vieną ilgą 
eilutę:

Oi, mano tėvuli, 
tėvuli seniausias, 
oi, kurgi senas vedi Imane jauną dukrelę, 
jei jau senas vedi Įaukštajan kalneliu/ į baltus rugelius, 
tai prašau seną įdėti /tiesioje rankelėj/ plieninę piau- 

tuvėlę".

Iš paskelbtų tekstų matyti, jog anaiptol ne visuomet 
vienodą ritminę išraišką įgyja ta pati sintaksinė kon
strukcija: vienąkart ją atitinka viena, kitąkart — dvi ei
lutės.

Stambesni ritminiai junginiai kartkartėmis pasitai
ko verkavimų pradžioje, žymėdami platesnį įkvėpį, mos
tą: po jų nuskambančios trumpesnės eilutės sudaro ryš
kų kontrastą:

jauna apeisiu / paskutinį rozelį / aplinkui 
baltas skobneles, 

aplinkui žalią vynelį, 
aplink baltą duonelę, 
su mažuoju pulkeliu, 
su rinktiniu r ė dėlių11 12.

11 T. Brazys, Lietuvių liaudies daina vestuvėse, p. 230—232. 
Šiuos ir tolimesnius pavyzdžius cituojant, praleistos gaidos; trans
kribuojant tekstą, eilučių ir frazių grafinis pavidalas nustatomas, 
pasiremiant muzikiniais pavyzdžiais, jų skyryba ir kadencijomis.

12 Ten pat, p. 209.

Pabaigoje taip pat retkarčiais, tarsi pritrūkus kvapo 
ar lyg norint greičiau išsakyti, suliejamos kelios frazės 
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į vieną13. Tam tikrą įtaką turi ir ritminė inercija — įsi- 
verkaujama pagal vieną šabloną:

18 2r. T. Brazys, Lietuvių liaudies daina vestuvėse, p. 213. 
14 Ten pat, p. 206.

Oi, tai gi ir būta / juodos veislios kuoselės, 
oi, tai ir priveisinta / juodųjų kranklelių, 
aptemė mano / skobnelės balčiausios11.

Įvairaus dydžio eilutės, įsiterpdamos į simetriškų 
frazių serijas, gelbsti vestuvinius verkavimus nuo rit
minės monotonijos. Ritmas tampa judrus: čia trumpas, 
tarsi kapotas, frazes pakeičia plataus mosto tirada, čia 
vėl įkvėpis trumpėja, ir taip nuolat kinta ir kinta eilutės, 
nesustingdamos, nevirsdamos trafaretais. O tuo pat 
metu išlaikoma harmonija, metrinis vieningumas.

Paanalizavus T. Brazio užrašytus vestuvinius ver
kavimus keliais atžvilgiais, atsiskleidė Merkinės apylin
kėms charakteringų eilėdaros bruožų. Tačiau būtų ne
tikslu remtis vien šiais užrašymais. Jo tekstai užrašyti iš 
vienos talentingos verkautojos — Ievos Krukoniūtės. To
dėl gali būti, kad kai kurie bruožai yra specifiniai, bū
dingi tik šios verkautojos manierai. Be to, raudos ir 
užrašytos nepakankamai detaliai, nepažymėtas jų tem
pas, akcentai ir kt. Pagaliau įdomu, ar patyrė kokią 
raidą šis žanras per pastaruosius dešimtmečius. O tai 
galima pastebėti, tik palyginus šiuos tekstus su vėly- 
vesniais užrašymais.

Merkinės ekspedicijos metu nedaug teužrašyta ves
tuvinių verkavimų. Bet šiokių tokių išvadų galima pa
daryti ir iš šios medžiagos.

Į akis krinta ryški tendencija verkauti dviejų frazių 
eilutėmis: iš trijų pateikėjų užrašytuose tekstuose visai 
nėra vienos frazės eilučių ir tik vienintelė apima tris 
frazes. Dviejų frazių eilutės atskiriamos ryškesniais rit
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miniais užtęsimais15, nuraudojimais1® Atskirų verkauto- 
jų atlikimo maniera ir melodiniai tipai šiek tiek skiriasi. 
Antai M. Pigagienės verkavimuose abi frazės glaudžiai 
susilieja į vientisų eilutę: modifikuota vidinė kadencija 
pirmos frazės gale tampa natūralia jungtimi17. O. Li
sauskienė, ritminiais užtęsimais išskirdama dviejų fra
zių eilutes, nurauda kas ketvirta frazė, tuo būdu paryš
kindama dar vieną sustambintą ritminį junginį — dvi
eilį18.

15 Zr. LTR 3924 (50) (150).
16 Zr. LTR 3923 (93—104).
17 Zr. LTR 3924 (50).
18 Zr. LTR 3924 (150).
19 Zr. LTR 3923 (93—104). Šiuose tekstuose skiemenų skaičius 

frazėse toks:
I frazė II frazė

5 skiemenys— 15 eilučių 3 eilutės
6 „ —16 „ 12
7 3 „ 17 „
8 1 „ 2 „

Įdomi sąveika tarp poetinio ir muzikinio prado paste
bima K. Plutulevičienės verkavimuose. Eilutę sudaran
čios frazės nėra lygios: pirmoji frazė dažnai vienu skie
meniu trumpesnė už antrąją19. Tačiau faktiškai skamba 
apylygės muzikinės frazės: mat, antrosios frazės pasku
tinis skiemuo paprastai esti nukandamas:

Toks eilutės gale esančio žodžio „nukandimas“ yra 
ir ryškus kadencijos požymis, skiriantis ją nuo eilutės 
viduryje esančios kadencijos. Muzikinio ritmo kaden- 
cine formulė tiek pirmoje, tiek antroje frazėje pana
ši— ir ten, ir čia užbaigiama ilgiau tęsiama gaida. Ka- 
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dencinis skiemuo pabrėžiamas ir prozodinėmis priemo
nėmis: antroje frazėje, t. y. eilutės pabaigoje, vos ne 
100% yra kirčiuojamas priešpaskutinysis skiemuo, o nu
kandus nekirčiuotąjį (paskutinįjį), akcentu pabrėžiamas 
skiemuo tampa galutiniu. Tuo tarpu pirmoje frazėje 
tokios darnos nėra. Tendencija kirčiuoti priešpaskutinį 
skiemenį susidūrė su maniera baigti frazę ritmine for
mule, pabrėžiančia paskutinį skiemenį. Tai stimulavo 
verkaujant parinkti ir atitinkamai akcentuotas žodžių 
formas: vienas trečdalis žodžių pirmos frazės pabaigoje 
kaip tik turi galūninį kirtį. O kitais atvejais ritmine 
formule išryškinant silpnąjį skiemenį, kiek atonuojamas 
stiprusis, t. y. modifikuojamas prozodinis frazės pabai
gos pavidalas pagal muzikinį ritmą.

Tiesa, kai kada toji modifikacija nėra labai ryški. 
Pavyzdžiui, pirmos frazės gale esantys žodžiai „dėkui“, 
„pažiūrėti“ ištariami, pabrėžiant ne tik paskutinį skie
menį, kaip reikalauja muzikinio ritmo inercija, bet ir 
priešpaskutinį, — atsižvelgiama ir į gramatinį kirtį. Ap
skritai, pastebima nuolatinė sąveika tarp kalbinių ir mu
zikinių struktūrų: vienais atvejais lemia prozodijos, ki
tais atvejais — rečitavimo dėsningumai. Antai akcen
tai — svarbi priemonė verkavimuose — tai taisyklingi, 
tai anomališki; tas pats žodis čia kirčiuojamas pagal kal
bines normas, o toliau — transakcentuojamas: tėvulio, 
tėvulio.’ Beje, tai gana charakteringa stilistinė priemo
nė, pakartojimo efektą sustiprinanti.

Pažymėtini ir kiti gal kiek rečiau T. Brazio teks
tuose sutinkami melodiniai žodžių modifikavimai, skie
menų išdainavimai, kurie suskaldo mažiausią kalbos 
ritminį vienetą į dar smulkesnius vienetus. Gal tai ir 
dainingojo stiliaus poveikis rečitatyviniams kūriniams.

[vairių Dzūkijos apylinkių verkavimo eilėdaros tra
dicijose pastebima daug bendrų bruožų. Kita vertus,
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Merkinės verkautojų tekstuose beveik nesutinkame tokių 
griežtų metrų, kaip 4 + 6, 4 + 4, 4+4 + 4, kurie charak
teringi kitiems Dzūkijos regionams. Tenai pasitaiko ir 
ryškesnių melodinių-ritminių kontrastų tarp pirmos ir 
antros frazės.

Platesnius apibendrinimus apie verkavimų eilėdarą 
Merkinės apylinkėse dar sunku daryti. Vis dėlto maža iš 
šių vietovių tekstų, turinčių visus duomenis apie verka
vimų intonaciją; ypač retai kas pažymi jų akcentus. Taip 
pat plačiau neištirtos gretimų apylinkių tradicijos, o ne
palyginus neišryškėja specifiniai ir bendrieji verkavimų 
eilėdaros bruožai.

Kita vertus, jau iš šios apžvalgos matyti, kad ver- 
kavimuose ryškus frazių bendramatiškumas: improvi
zuojant tekstą, leksinės-sintaksinės struktūros derina
mos prie atitinkamos frazių struktūros, parenkami 
atitinkamos dinamikos ir silabikos žodžiai eilučių pabai
goje ir 1.1. Visa tai sukuria ritmišką intonacijos ban
gavimą. Bendramatės vientisos frazės, sudarydamos si
metriškus ir kontrastingus junginius, suaktyvina išraiš
kos planą, daro jį harmoningą, derinasi prie apskritai 
afektyvaus, turinį atitinkančio stiliaus. Atskiri kalbinės 
intonacijos komponentai — akcentai, garsų ilgumas bei 
trumpumas, melodika, pauzės, tembras — turi didelę 
reikšmę, perteikiant emocionalią informaciją. Dėmesys 
garsinei žodžių pusei dar labiau sustiprėja, prozodinius 
santykius, kaip minėta, modifikavus pagal muzikinius 
dėsnius. Visa tai išjudina kalbos prozodines normas 
šiame stiliuje, daro jas labilesnes, padidina garsinio 
signalo įspūdingumą, verčia jas nauja kokybe, gimdo 
muzikines struktūras, stipriau išreiškiančias verkauto- 
jos nuotaikas, pergyvenimus. Bet tai tirti jau muzikolo
gijos uždavinys.
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Stasė
LITVINAITE

Pasakojamoji 
tautosaka

Ekspedicijos metu užrašyta apie 130 vienetų visų rū
šių pasakojamosios tautosakos. Ypatingą svarbą turi 
kūriniai, užrašomi pirmą kartą. O tie, kurie užrašyti 
pakartotinai, leidžia spręsti apie jų išsilaikymą, popu
liarumą, formos kitėjimą.

Užrašyta keliolika etiologinių sakmių. Iš 
jų sužinome, kad pirmiausia buvo sutverta saulė, pas
kui mėnulis, po to iš molio nulipdyti paukščiai. Panašiai 
pasaulio pradžią aiškina ir kitos tautos. Sakmėse pa
sakojama, kad ugnį uždegti išmokė paukščiai, kad gand
ru virto merga, kuri, nešdama maišą varlių, žalčių, vi
sokių liūlių, neiškentė nepažiūrėjusi ir juos paleido į 
balą. Pasakojama, kad geguže virto merga, tris mėne
sius verkusi mamos. Todėl gegužė neperinti — tuo metu 
verkaujanti. Miežis su akuotu likęs dėl to, kad aviža 
už neištikimybę jam paleidusi pagaliu.

Ypatinga pagarba rodoma motinoms. Atsisakęs pa
nešti nėščią, arklys ir dabar nepriėdąs, o ją panešęs 
jautis — priėdąs. Nėščiai nusigurinus į akmenis koją ir 
sušukus „Kad jūs daugiau neaugtumėt“, jie nustoję aug
ti /LTR1 3924(183, 191)/.

1 Lietuves TSR Mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir litera
tūros instituto Tautosakos rankraštynas.

Kaip atsirado pasaulis? ugnis? akmenys? Kodėl yra 
malonių ir baisių padarų? Kodėl vienas augalas toks, o 
kitas kitoks?

Iš pasaulyje esančių daiktų žmogus pirmenybę ati
duoda saulei — gyvybės žadintojai ir palaikytojai. Ji tu
rėjusi atsirasti pirmoji, nes be jos niekas negali eg
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zistuoti. Nemalonius roplius liaudies išmintis laiko ne
susipratimu — tvėrėjo ar jo patikėtinių apsižioplinimu. 
Liūdno gegužės kukavimo, miežio ir avižos išvaizdos ir 
kitų reiškinių išmoningas komentavimas rodo liaudies 
sąmojį, pastabumą, fantaziją.

Didžiausią užrašytos pasakojamosios tautosakos dalį 
sudaro mitologinės sakmės apie laumes, ra
ganas ir velnius. Šių pasakojimų gajumas rodo, kad 
dzūkų atmintyje, o gal iš dalies ir pasulėjautoje yra 
išlikusi simpatija ikikrikščioniškojo tikėjimo liekanoms.

Net dvidešimtyje sakmių pasakojama apie laumes. 
Jos gyvena paežerėse, įleistose į žemę pirtyse. Vakarais 
velėja Merkyje, pačios pirtyje prausiasi. Vakare ne
dirbk ilgai, nes ateis laumė, ir tada gero nelauk. Viena 
mergina ilgai audė juostas, laumė ir įmetė pro langą 
juostų kamuolį. Gerai, kad mergina suprato reikiant 
mesti atgal. Laumė tik bepasakė: „Tavo laimė, mano 
nelaimė.“ Šioje sakmėje įdomus yra laiko nurodymas: 
„subata“. Lietuvoje buvo paprotys šeštadienio popietę 
sunkių darbų nebedirbti. Popietė skiriama pasitvarkyti 
prieš šventadienį.

Laumės — greitadarbės. Laumės mėgsta apmainyti 
vaikus. Netyčia paliktą vaiką apdovanoja, tyčia palik
tą — uždusina. Laumės net ištekėdavusios už žmonių 
/LTR 879(27)/.

Salia romantiškų laumių, sakmėse sutinkama atgra
sių raganų, kurios gali atimti karvėms pieną. Ypač ra
ganų reikia saugotis per Jonines. Raganų kerėjimo 
rituale magiškos reikšmės priskiriama jų palaidiems 
plaukams ir ilgiems rūbams.

Sakmės teigia, kad buvę ne tik raganų, bet ir raga
nių /LTR 3924(194)/. Jie su raganomis susitikdavo 
paežerėse ir ten linksmindavosi. Raganiai mokėjo kerėti 
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ir atkerėti. Dažnai jie vestuvininkus paversdavo vilko
lakiais /LTR 879(31); 3924(196, 232)/.

Yra sakmių, kurios pasakoja, kad ir tarp muzikantų 
esu burtininkų /LTR 879(35), 3923(12)/. Jie galį pa
daryti, kad „skripkos“ pačios grojančios ir šokančios. 
Arba atsitikdavę taip, kad užgrojus mergoms sijonai 
patys nukrisdavę.

Apsisaugoti nuo laumių ir raganų galima šermukš
niu, šaltekšniu. Arklius nuo jodymo galima apsaugoti, 
jiems ant kaklų užrišus vyrų austinių kelnių juosmenį 
/LTR 3924(315)/. Jei nori, kad nepakerėtų, laikyk špy
gų kišenėje /LTR 3924(198)/.

Ypač daug sakmių apie velnius. Dažniausiai sutin
kami tradiciniai kipšiukai, kurie ateina į vakarones mer
gų pašokdinti /LTR 3924(180)/, su eiguliu sumaino šau
tuvais /LTR 3924(193)/, žmogui pavagia pietus /LTR 
3924(98)/, išdaigauja, aviną ar ožiuką vežime pavers
dami kelmu /LTR 3924(99, 82, 83, 84, 195); 3923(7, 14)/

Išskirtinos tos sakmės, kur velniukas — ponaitis — 
pasireiškia kitaip: išmanymu kaip ką dirbti ir noru pa
dėti žmogui. Vienoje sakmėje pasakojama, kaip žmogui 
per naktį deginant kalkes ir čirškinant smuiku, kad ne
užmigtų /LTR 3924(371)/ ateina ponaitis viena šnirpšle, 
labai gražiai groja ir žmogui sako taip groti, kitoje 
/LTR 3924(105—108)/ — padeda žmogui per Užgavėnes 
užstumti mėšlo vežimą į kalną, o trečioje /LTR 3924 
(369)/ — pamoko kalvį geležį suvirinti.

Šiose sakmėse velnio interpretacija įdomi. Jis pralen
kia dievą paslaugumu žmogui, pasirodo meistriškas mu
zikantas ir turįs žinių tiek, kad gali duoti žmogui nau
dingų patarimų. Sitų sakmių velnias labai skiriasi nuo 
mūsų iš daugelio sakmių ir pasakų pažįstamo velnio, 
to, kuris gyveno balose, bijojo, kad jų žmogus neužrauk
tų, tykojo žmogaus dūšios ir dažnai buvo to paties žmo
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gaus pergudrautas ir apgautas. Jis nė kiek nekvepia 
krikščioniško pragaro smala. Žmogų pranoksta žinio
mis ir, užuot tykojęs nutempti j pragarą, talkininkauja, 
dalijasi savo išmanymu ir mokėjimu.

Ekspedicijos metu užrašyta keliolika sakmių apie 
vaiduoklius — „striokus“. Dažnai tų „striokų“ priežastis 
būna neramūs mirusieji. Palaikus pagerbus pagal pa
protį, palaidojus kapuose, vaiduokliai nurimstą. Šios 
rūšies pasakojimai apie „tikrus“, beveik mūsų dienų įvy
kius leidžia spėti, kad senovinis neregimų dvasių pa
saulio suvokimas yra palikęs dar tebegyvą pėdsaką.

Aitvarai ir jų monai nebeturi populiarumo. Užrašyta 
vos viena sakmė, kaip bernas, negalėdamas sumalti gor- 
čiaus avižų, užmušė aitvarą — rainą katiną, ir už tai 
buvo šeimininko išvarytas /LTR 3924(444)/.

Merkinės apylinkėse žinoma padavimų apie 
Gilšės ežerą. Užrašyta trys. Du iš jų trumpučiai, pasa
kojantys apie patį ežero atėjimo momentą. Trečią pa
davimą pateikė pas Krėvę tarnavusi moteris. Ji pasa
kojo, kad kartą vidudienį irstėsi ant Gilšės /LTR 
3923(23)/. Buvęs tylus oras, tykus vanduo. Ant ežero 
dugno matęsi nuskendusi gyvenvietė, šulinys. Po šios 
įžangos pateikėja papasakojo padavimą, artimą V. Krė
vės kūriniui. Manytina, kad tai liaudies padavimas, pa
veiktas literatūrinės tradicijos.

Keli kilometrai nuo Varėnos, šalia senojo Vilniaus— 
Gardino vieškelio, stovi Akmens bažnytėlė. Salia jos yra 
akmuo, primenąs žmogaus stuomenį iki juostos. Apie 
tą akmenį pasakojama daug padavimų, kurie davė 
pagrindą V. Krėvės „Užkeiktai mergai“. Tie padavimai 
atskamba ir iki Merkinės. Jų užrašyta du /LTR 
3924(314); 3923(21)/. Viename pasakojama, kad tai 
nuotaka, burtininko paversta akmeniu. Antrasis yra pil
nesnis. Girininko tėvai nenorėję marčios, nors ta jau 
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auginusi berniuką. Jaunieji vis tiek nutarę tuoktis. Va
žiuojant į bažnyčią, motina verkus ir keikus: „Kad tu 
akmeniu pavirstai, nedavažiuotai, negrįžtai.“ Taip ir 
virtusi akmeniu.

šie padavimai būdingi dzūkų kraštui, išaugę žemė
je, kur iš tikro yra be galo daug akmenų. Natūralu, 
kad jie įeina ir į poetinę kūrybą.

Ekspedicijos metu užrašyta visų rūšių pasakų.
Dzūkai dar tebemoka sekti gražių populiarių pasa

kų apie Jonulį, kuris žvejojo ir buvo raganos pagrob
tas, apie trečiąjį brolį kvailutį, kuris nusaugojo aukso 
obuolius vogusią paukštę ir galop ją pačią sugavo, apie 
piktą pamotę ir nekenčiamą geraširdę jos podukrą, ku
rią pelytė gelbsti raganos pirkaitėje, apie dukterį, kurią 
tėvas įsigeidžia vesti.

Įdomi yra pasaka apie devyniasdešimt brolių Si
muku, kuriuos tėvai išperino iš kiaušinių. Susigavę de
vyniasdešimt kumeliukų, jie jojo ieškot devyniasdešim
ties mergų, vieną dieną gimusių ir vienu vardu krikš
tytų. Iš daugybės pavojų broliai išsigelbsti kumeliuko 
padedami. Si pasaka siejasi su panašiais Tolimųjų Rytų 
kraštų motyvais, dvelkia giliu senoviškumu.

Populiari dzūkuose yra pasaka apie pupą. Jos eks
pedicijos metu užrašyta net penki variantai, kurie vie
nas nuo kito skiriasi pabaigomis. Vienam variante abu 
senukai, pupai lūžus, nukrinta ir užsimuša, kitame — 
dievas išstumia plikagalvį senuką, nes pamano, jog tas 
ne galvą pirmiausia į dangų kiša, trečiame—pupai 
lūžus, senukai krinta ir įklimpsta į tirščius ir dabar viens 
nuo kito juos laižo, ketvirtame ir penktame—patekę 
į dangų, per senelės norą viską pamėginti ir pačiupi
nėti pakliūva į keblias situacijas. Pilniausias ir įdo
miausias variantas užrašytas Samūniškių k. iš J. Čap
liko /LTR 3924(231)/. Čia senelė su būdingu kaimo 
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moterėlės smalsumu viską apžiūrinėdama paliečia py
ragų tešlą — ir tešla ima bėgti, įsilipa į vežimėlį — ve
žimėlis ima dardėti ir dabar tebedarda. Kai girdime 
griaustinį, žinome, kad senelė po dangų važinėja.

Pasakoje dangus piešiamas valstietiškai: dievulis 
pyragus kepa, turi vežimėlį, pats gaspadoriškai viską 
prižiūri. įdomus pasakoje griaustinio ir važiavimo su
siejimas. Jis rodo, kaip liaudies pedagogika sugeba vai
kams gražiai, jų amžiui suprantamai paaiškinti sudė
tingus reiškinius.

Dzūkų mėgstama pasaka yra apie žvejojantį berniu
ką Jonulį, kurį nunešė ragana. Šios gražios pasakos 
variantų Merkinės apylinkėse užrašyta jau ne kartą 
/LTR 774(13), 211(7, 34), 3924(224, 361)/. Anksčiau 
užrašytuose variantuose Jonuliui išsigelbėti padeda 
žąsys arba gervės, numesdamos po plunksnelę. Šios 
ekspedicijos metu užrašytasis variantas /LTR 3924(224)/ 
turi kitonišką pabaigą. Čia berniukas bėga. Ragana ve
jasi, bet nepaveja, nes jai kliudo pamesti stebuklingi 
daiktai. Galop ji paskęsta. Šioje pasakoje matome tipin
gą raganą, kuri gaudo vaikus ir nori išsikepti. Nuovo
kūs vaikai paprastai „nemoka“ atsisėsti ant ližės, prašo 
parodyti, o rodant įstumia į krosnį laumiūtę ar raga- 
niūtę.

Tokia ragana yra ir kitoje merkiniškių pasakoje — 
su dainuojamais intarpais apie nuneštą Alenytę /LTR 
3924(131)/. Motinai ieškant, dainuojant, Alenytė atsilie
pia -- atidainuoja. Motina iš piemenukų sužino kelią, 
randa dukterį ir parsiveda. Pasaka įdomi tuo, kad čia 
nėra stebuklingų padėjėjų ir sudėtingo kliūčių nugalė
jimo. Net susižinojimui beveik nereikia tarpininkų, be 
kurių pasaka paprastai neišsiverčia. Čia daug reikšmės 
suteikta dainavimui.
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Savita ir pasaka apie neturtingą žmogų, ėjusį pas 
dievą klausti, kodėl jis toks varganas /LTR 3923(75)/. 
Dievas žada jam padėti, tačiau žmogus pats nerodo 
jokios iniciatyvos ir atsisako visų jam į rankas puolan
čių galimybių: neištraukia žuviai iš gerklės aukso, ne
iškasa iš po obels lobio ir galop yra suėdamas vilko. 
Pasakos didaktika moko, kad žioplam niekas nepadės.

Dzūkai linksmai seka ir buitines, novelines pasakas 
apie brolį, kuris laikomas kvaileliu, bet, reikalui esant, 
apsukrumo parodo daugiau už protingus, apie siuvėjo, 
galinčio nukirsti 5000 galvų, nuotykius, apie tai, kaip 
karalaitis, kareivio padedamas, nugali plėšikus, apie 
sąmojingą, mįslingai užšifruotą mergos pokalbį su pirš
liais.

Gyvenimiškos išminties turi pasaka apie laimingus 
marškinius ir pasaka apie tris gerus žodžius, vertin
gesnius už auksą. Pirmoji rodo žmonių savijautos relia
tyvumą: visko pertekęs jaučiasi nelaimingas, o nė savų 
marškinių neturintis — plyšoja iš linksmybės. Pasaka 
pašiepia niurzgalius ir nuteikia į gyvenimą žiūrėti 
giedriau. Antroji pasakoja, kad gyvenime už auksą 
vertingesnis išmanymas, geras žodis, geras patarimas. 
Liaudies išmintis visada neigiamai žiūri į gobšuolius.

Iš gyvulinių pasakų įdomiausia yra „Katinėlis ir gai
delis“ /LTR 3924(223)/. Tai pasaka su dainuojamais 
intarpais. Variantas savitas, šiek tiek skiriasi nuo už
rašytųjų.

Dzūkuose ši pasaka užrašyta nepertoliausia nuo 
Merkinės, kaimyniniuose Alovės ir Pivašiūnų valsčiuo
se 1932 m. /LTR 774(83, 84)/. Palyginę visus tris va
riantus, matome daug bendrybių, tačiau pastebime ir 
skirtumų.

Ekspedicijos metu užrašytam variante suvienodėjo 
laputės ėjimo pas gaidelį motyvacija. Pivašiūnų vis. 
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užrašytame variante lapė vieną kartą ateina aplankyti, 
antrą — žada galvelę paieškoti, trečią — rėčio skolintis. 
Alovės variantas neturi pasikartojančio pagrobimo, bet 
baigiasi originaliau: ten katinėlis ne tik atkeršija (iš
žudo laputės šeimą ir ją pačią), bet ir gaidelį, ištraukęs 
iš kruopų, aplipinęs plunksnomis, volioja tol, kol at- 
gydo.

Ekspedicijos metu užrašytas variantas yra artimes
nis Pivašiūnų. Čia trūksta lapės atėjimo priežasties va
rijavimo— laputė visus tris kartus ateina skolintis ližės. 
Tačiau yra išlikusi lapės daina, kurią ji dainuoja tris
kart, prašydama įsileisti:

Nog šatriukės ant pečiuko, 
nog pečiuko ant lovukės, 
nog lovukės ant kulbukės, 
nog kulbukės ant žemukės.

/LTR 3924(223)/

Kiti variantai šios dainos neturi. Kadangi pasaka „Ka
tinėlis ir gaidelis“ yra išlaikiusi apeiginį iškilmingu
mą, nėra aptrupėjusi, be to, turi detalių, kurių nėra ki
tuose variantuose, todėl ją reikia laikyti ypač vertinga.

Tarp gyvulinių randame visoje Lietuvoje populia
rią pasaką apie lapę ir vilką /LTR 3924(300)/, apie ave
les ganantį vilką /LTR 3924(238, 239)/, kitose Lietuvos 
vietose žinomą kaip vaikų žaidimą.

Užfiksuota ir pasakojimų, kurie labiau panašūs į 
tikrus atsitikimus, ne į pasakas. Pavyzdžiui, apie vilko 
nuneštą ir sudraskytą Alesiukę /LTR 3924(439)/. To
kie pasakojimai padvelkia gamtos žiaurumu, su kuriuo 
teko dzūkams susidurti akis į akį.

Tarp užrašytųjų melų pasakų randame pasakų apie 
berną, ganiusį bites /LTR 3924(308)/, įlipusį į dangų 
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ieškoti vienos bitės ir grįžusį iš pelų nuvyta virve, apie 
du brolius, nemokėjusius meluoti, ir kvailutį, kuris, įžeis
damas klausytoją, priverčia sušukti „Meluoji!“, gauna 
ugnies ir išrėžia diržą /LTR 3924(296)/ ir kt. Šias pa
sakas neretai galima užtikti įjungtas į stebuklinių pa
sakų siužetus.

Pluoštelyje anekdotų iškyla žvalaus kareivio 
apsukrumas /LTR 3923(82)/. Kai jis paprašo valgyti, 
moteris sakosi neturinti, o kai kareivis imasi virti košę 
iš kirvio, moteris priedams visko prineša. Čia komiz
mas išplaukia iš situacijos. Juoką kelia, kad naivi mo
terėlė iki galo nepermano apsukruolio gudrybės ir nuo
širdžiai stebisi.

Kitame anekdote /LTR 3923(79)/ turime kitą si
tuacijos komiškumo variantą — kareivis, „bijodamas“ 
ožkos, „slapstosi“ tol, kol pavagia žydei pinigus.

Nemaža pasijuokimų iš vyro ir žmonos, iš moters ir 
vyro. Pasitaiko anekdotų apie vyro ir moters intymius 
santykius. Pvz., juoką kelia, kai taikomas tas pat gydy
mo būdas tariamai mirusiai merginai ir iš tikrųjų miru
siai senutei /LTR 3923(85)/.

Komiška anekdotuose bei pasakose ir tas, kai veikė
jas, pasikeitus situacijai, nepriderina savo kalbos ir el
gesio. Iš tokių pavėlavimų atsiranda juokingų keblumų. 
Tokia yra pasaka apie du brolius /LTR 3924(22)/. Ko
miškas piršlių ir nuotakos pokalbis /LTR 3924(312)/.

Ekspedicijos metu užrašyta anekdotų ir apie apgau
namus žydus. Lietuvių ir žydų papročiai ir gyvenimo 
būdas skyrėsi, vieni antriems atrodė gerokai kitoki, ir, 
reikia manyti, tai davė pagrindą linksmiems nepiktiems 
juokams. Anekdote „Pasiutęs žmogus“ /LTR 3923(78)/ 
pasakojama, kaip žmogus išbaidęs vėžinamą žydą, pa
sakęs, kad vykstąs pas daktarą, nes įkandęs pasiutęs 
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šuo. Važiuojant per balą, žmogus sušukęs „R-r-r“, O 
žydas išsigandęs, pliumptelėjęs į vandenį.

Dzūkai sugeba linksmai pasišaipyti ir iš klebono — 
„Dievas atlygins šimteriopai“ /LTR 3924(81)/, ir iš aukš
tus mokslus baigusio daktaro ir astronomo, kuriems 
sveikatos būklė ir oro prognozė atspėti ne visada pa
vyksta /LTR 3924(97)/.

Apskritai, dzūkų juokas nėra piktas — linksma išmo
nė trykšta iš niekam nieko bloga nelinkinčios širdies.

Dauguma čia apžvelgtų Merkinės apylinkės sakmių, 
pasakų ir anekdotų yra žinomi ir kitose Lietuvos, ypač 
Dzūkijos, vietose.

Baigiant šią informacinę apžvalgėlę, reikia pasakyti, 
kad Dzūkų krašto pasakojamosios tautosakos yra su
kaupta ne tiek jau mažai. Rankraštyne turime ne vieną 
rinkinį, kuriame yra pasakų iš Merkinės apylinkės 
(LTR 211, 774, 798, 829, 911, 1318).

Medžiaga rinkta per kelis dešimtmečius ir atsklei
džia ne tik pačią tautosaką, bet byloja ir apie jos kitė
jimą, atranką, išliekamumą.

Susipažinę su rinkiniais, pastebime, kad ankstesniuo
se rinkiniuose vyrauja stebuklinės, arba tikrosios, pasa
kos. Kitokiems pasakojimams tenka nedidelis procen
tas. Pavyzdžiui, 1931 m. rinkinyje (LTR 911) iš 36 pa
sakų beveik visos yra stebuklinės, kitokių — vos pora. 
1932 m. rinkinyje (LTR 774) taip pat daugiau kaip du 
trečdaliai yra stebuklinės pasakos. O mūsų ekspedici
jos rinkiniuose iš 130 įvairių pasakojimų stebuklinių yra 
tik apie 10. Kai kurių gražių pasakų beprisimenama 
nuotrupos. Pvz., pasakos apie nendrinę (jievaro) dūde
lę, kuri kalba apie jaunosios likimą ir vyresnių seserų 
nedorus darbus, užrašyta tik pradžia.

Kodėl nustoja populiarumo stebuklinės pasakos, o 
laikosi kitokie pasakojimai?
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Galima spėlioti, kad taip yra dėl to, kad ilgų pasakų 
sekėjai išnyko, o jų vietoj naujų neatsirado. Kitų rūšių 
pasakos — trumpesnės, jas lengviau atsiminti, greičiau 
papasakoti. Gal prisidėjo ir skonio kitimas — romanti
nio nusiteikimo mažėjimas apskritai. Be abejo, įtakos 
čia turėjo ir pačių tautosakos rinkėjų didesnis susido
mėjimas vienu ar kitu pasakojamosios tautosakos žanru.



VINCAS KR£v£- 
MICKEVlClUS 
IR MERKIN£

Antanas V. Krėvės raštų
TRAKYMAS prototipai

Senovinė Rytų kultūra, Lietuvos istorija ir Dzūkų 
kaimas — trys pagrindiniai šaltiniai, kurie maitino 
V. Krėvės kūrybą. Ypač daugiabalsis yra gimtojo so
džiaus aidas: jis skamba kiekviename kūrybos narve
lyje — nuo smulkiausio intonacijos vingio iki subtilaus 
prasminio akcento kūrinių problematikoje. Gimtasis so
džius įeina į V. Krėvės kūrybą tartum iš dviejų pu
sių — per tautosaką (dainas, pasakas) jis formuoja ra
šytojo poetiką, pasakojimo manierą, kūrybinę mąstyse
ną, o betarpiškais kaimo gyvenimo vaizdais teikia tam 
kūrybiniam mąstymui medžiagos, konkrečių žmonių 
santykių situacijų, busimųjų charakterių fragmentų, siu
žetinių mazgų. Šitos linkmės neretai susipina, susikry
žiuoja (pvz., daugelis siužetinių fragmentų paimta iš 
tautosakos). Vis dėlto šias linkmes galima išskirti. Nuo 
tautosakos čia bus stengiamasi atsiriboti.
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V. Krėvės kūrybą pirmiausia gausiai maitino pačių 
Mickevičių šeimos gyvenimas. Gyvendamas tolimajame 
Baku mieste, rašytojas dažnai prisimindavo namiškius. 
Ypač jis mylėjo savo motiną Rožę Kindariūtę-Mickevi- 
čienę. Jai dedikuota poetiškiausia jaunystės knyga „Dai
navos šalies senų žmonių padavimai“. Artimųjų atmin
tyje iki šiol neišblėso verkiančio rašytojo paveikslas, kai 
jis, 1918 m. trumpam parvažiavęs į gimtinę, motiną rado 
jau mirusią.

Tačiau ji nei gyvenime, nei sūnaus kūryboje labai 
ryškių pėdsakų nepaliko. Šviesus jos vaizdas, tarsi iš
siliejęs gėrio spinduliais, nepastebimai ištirpsta ir rašy
tojo sukurtuose moterų paveiksluose, ir gimtojo sodžiaus 
žmonių atmintyje. Kiek ryškiau jis švysteli gal tik „Bo
bulės varguose“ ir, tur būt, „Antanuko ryte“.

Visai kas kita rašytojo tėvas. Juozas Mickevičius, 
atėjęs užkuriu į Subartonis iš gretimos Nedingės para
pijos, buvo visiška motinos priešingybė. Būdamas neei
linių gabumų žmogus, beveik visai nepaisantis sodžiaus 
viešosios nuomonės, tiesiog ignoruojantis vietinius pa
pročius, jis subartoniškius stebino ir net šiek tiek bau
gino.

Savo gimtajame Savulkų kaime Mickevičiai užaugo 
keturi broliai — Jonas, Antanas, Martynas ir Juozas. Tė
vų pusvalakio dalybos jiems grėsė grytelninkų dalia. Ir 
Juozą, laimingai vedusį vienturtę pusvalakininko Jono 
Kindaro dukterį, subartoniškiai sutiko kaip išsišokėlį — 
truputį su panieka, truputį su pavydu. Sodžiaus auto
ritetai nepriėmė jo į savo tarpą. Tačiau kupinas ener
gijos, be galo darbštus, ambicingas ir užsispyręs Juozas 
Mickevičius dėl to nedaug tenusiminė. Sita aplinkybė 
gal tik daugiau pagiežos įliejo į jo širdį. Pasijutęs šei
mininku, jis kibo į darbą.
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Mickelio (taip subartoniškiai pradėjo pravardžiuoti 
J. Kindaro žentą) darbštumas tiesiog į legendas įėjo. 
„O jau darbinykas! — prisimena kaimynas A. Eidukevi
čius. — Neskyrė dzienos nog nakcies. Nei jam prastos, 
nei jam šventos dzienos nėra. Buvo jau be sveikatos — 
tai bulbas, būdavo, klupscias nuskasa. O kiek malkos pas 
Mickelį buvo — tartum sandėlys kokis! Vienos malkos 
jau pūsta, o kitas deda. Kų jau darbinykas tai darbiny
kas“1. Nagingas pasirodė esąs Kindarų žentas. Visus ne
suskaitomus ūkio darbus mokėjo. Nei jam „šiaučiaus“, 
nei jam staliaus reikėjo. „Ar ty kokį ceberį, ar nieko
čių— tai jau vis pats pasdaro“2. Nebuvo jam lygių — 
nei grybaut, nei žuvaut. Ir geriausius tinklus sodžiuje 
taip pat pats mezgė. Kaip bitininku, Mickevičium iki 
šiol tebesistebi subartoniškiai.

1 Lietuvos TSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto 
rankraštynas (toliau — LKL1R), F51—594, 1. 3.

2 Ten pat, F51—612,1. 6, 3.

Bet dirbdavo J. Mickevičius kažkaip keistai — ki
taip, negu senieji subartoniškiai: visada įsiręžęs, tarsi 
kažko įtūžęs, visas išsitempęs ir tylėdamas — su darbu, 
lyg su piktu priešu, kovodamas.

Greitai J. Mickevičiaus energija pradėjo nebetilpti 
nuosavame ūkyje: trobos jau buvo išstatytos, sodas už
veistas, į naują seklyčią atsikėlė rusiška kaimo mokykla, 
paaugo vaikai. Bet Kindarų žentas nenurimo. Tiesą pa
sakius, tai tik dabar jis išsitiesė kaip reikiant. Daugelis 
oriųjų subartoniškių, išleisdami Amerikon savo vaikus, 
prasiskolino Mickevičiui, ir jis, samdydamas bernus bei 
mergas, dirbo už procentus paimtus kaimynų laukus. 
Tačiau žemės neužteko. J. Mickevičius jau dairėsi kitur. 
Tiesa, nepasėda užkurys dabar jau mažiau pats žu
vaudavo, mažiau ir miško vogė pats. Užtat jo išnuo
motuose ežeruose žuvį gaudė kiti, jo išnuomotose kirta
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vietėse mišką kirto kiti. „Būdavo, net Trakuose išnuo
moja ežerus, miško dzieliankas ir perparduoda paskui 
žydam, ba žydai už caro neturėj valios pacys pirkc“3.

3 LKLIR, F51 —594, 1. 4.
* Valstiečių bendruomenės pilamas javų sandėlis nelaimės ir 

pavasario nepritekliaus atvejui.
4 LKLIR, F51-594, 1. 3.

Ir dar viena savo kunkuliuojančios veiklos forma 
J. Mickevičius pasiekė Trakus — jis tapo Subartonių- 
Gudakiemio kaimų bendruomenės magazino*  sandėli
ninku ir seniūnu (storasta). „Trakuose buvo išrinktas 
ty kokiu teisėju, vis važinėj in teismus. Pasirašyc ne
mokėjo, ale turėj tokį anspaudėlį — tai, būdavo, cik 
prispaus. Labai verstas buvo žmogus. Ir gudrus. Tai juo
kas tau — žmogus be jokio mokslo, o teisėju Trakuose 
buvo4“. Jis palaikė plačius ryšius su visais valsčiaus po
nais, žandarais, o kunigai tai net po kelis iš karto 
suvažiuodavo pas Mickevičių. Seniūnaudamas ir medalį 
iš caro valdžios buvo gavęs.

Koks buvo šito J. Mickevičiaus veiklumo akstinas? 
Kas stūmė šitą žmogų taip beatodairiškai nertis į naujus 
veiklos sūkurius, dar tokius nebūdingus anuometiniam 
Dzūkų kaimui?

J. Mickevičius, kaip žinia, tarnavo visoms val
džioms — prie caro buvo Storasta, pirmosios vokiečių 
okupacijos metu — šaltyšium, jau buržuazinėje Lietuvo
je— eiguliu. Ir visoms jis tarnavo su tuo pačiu uolumu 
ir su ta pačia nenurimstančia valdžios statytinio iš
tverme. Tačiau, atrodo, nė vienai valdžiai jis nejautė 
jokių sentimentų. Visuomeniniai ar politiniai veiklos 
motyvai jam buvo svetimi. Visoje savo šakotoje veikloje 
J. Mickevičius pabrėžtinai vadovavosi asmeniniu inte
resu. Vis dėlto tik materialinės naudos siekimu J. Mic
kevičiaus asmeninio intereso negalima apriboti. Rašyto
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jo tėvas anaiptol nebuvo paprastas kaimo šykštuolis. 
Neretai tiesiog krinta į akis jo nesiskaitymas su nauda 
ir savotiškas dosnus išlaidumas. Antai, gausiems sūnaus 
mokslo draugams, kuriuos šis parsikviesdavo per atosto
gas, jis samdydavo specialią virėją, dukterų kraičių dy
džiu iki šiol subartoniškiai stebisi, o pirmosios žmonos 
laidotuvės nuskambėjo per kelias parapijas. Tokios jos 
buvo iškilmingos, tokios puošnios ir, žinoma... tokios 
brangios! J. Mickevičius ta proga net stacijas nupirko 
Merkinės bažnyčiai, nors gyvos savo žmonos, tiesą pa
sakius, jis per daug nemylėjo. Noras visur besąlygiškai 
pirmauti, pasirodyti, apstulbinti kitus savo galia, pade
monstruoti savo viršų, beatodairiškas garbės troški
mas — štai prieš ką dažnai suklupdavo J. Mickevičiaus 
blaivūs išskaičiavimai ir kietas materialinės naudos sie
kimas. Jo ambicijos neretai pranokdavo jo šykštumą. Jo
mis žymia dalimi galima paaiškinti ir J. Mickevičiaus 
polinkį į valdiškas tarnybas, jo veržimąsi dalyvauti 
sodiečių bylose.

Apskritai emocijos nemažą vaidmenį vaidino rašy
tojo tėvo elgesyje. Daugelis atsiminimų pasakotojų api
būdina J. Mickevičių kaip piktos atminties, kerštingą ir 
užgaulų žmogų. Reikia pasakyti, kad čia jis buvo taip 
pat savotiškai jautrus — niekada nebuvo iki galo aišku, 
dėl ko jis užsiplieks, kas jį kur užgaus. Kartais jis 
būdavo ūmus ir stebėtinai greit užmiršdavo įvykusį 
konfliktą, „graitai užširsdavo labai, ale graitai ir per
eidavo. Būdavo, кар plaukas sudega — ir viskas“5. Kar
tais tik po kurio laiko veiksmais primindavo patirtą 
nuoskaudą, kai įžeidėjas jau būdavo visai pamiršęs su
sidūrimą. J. Mickevičiaus privengė visi. Matyti, pirmiau
sia šitie J. Mickevičiaus elgesio šuoliai, netikėti vingiai, 6 

6 LKLIR, F51—625, 1. 2.
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diktuojami nelygiai pulsuojančio emocijų bangavimo, ir 
bus davę pagrindą subartoniškiams charakterizuoti jį 
kaip atšiauraus būdo žmogų. Charakterio jausmingumą 
rodo taip pat jaunystės polinkis groti smuikeliu, nely
gus elgesys namiškių atžvilgiu, amžinai kurstantis šei
mynoje vaidus, palaikantis nerimastingą, įtemptą nuo
taiką.

Šiandien, žinoma, galima tik paspėlioti, kas buvo 
šito jo būdo atšiaurumo ir charakterio nelygumo prie
žastis. Gal taip liejosi vaikystėje ar jaunystėje patirtos 
nuoskaudos, gal trūko vidinio įsitikinimo savo elgesio 
teisumu, o gal jį nuolat slėgė demonstratyviai mestas 
iššūkis kaimo bendruomenės jausmui, įsakmiai reikalau
jančiam neišsiskirti iš kitų tarpo, visur orientuotis į vie
šąją sodžiaus nuomonę.

Toks iškyla iš atsiminimų Juozas Mickevičius, ra
šytojo tėvas, žmogus „iš vieno šono geras, iš kito šono 
blogas“, kaip išsitarė apie jį bene daugiausia pripasa
kojusi subartoniškė Elena Kibildienė6.

6 LKLIR, F51—612, 1. 6.

Rašytojas savotiškai mylėjo savo tėvą. Visą laiką 
atidžiai domėjosi šia sudėtinga, prieštaringa ir kartu 
turtinga valstiečio asmenybe, anuo metu taip naujai iš
kilusia dar visai patriarchališkame kaimo gyvenimo 
fone.

Atrodo, jog, net jaunystėje kurdamas kunigaikščio 
Šarūno paveikslą, V. Krėvė turėjo prieš akis tėvo gyve
nimo kelią. Žinoma, paralelė tarp Šarūno ir Juozo Mic
kevičiaus labai tolima. J. Mickevičiaus ir Šarūno gyve
nimo plotmės skirtingos. Labai nesunku pasakyti, kad 
tarp Dainavos kunigaikščio ir Subartonių seniūno tik 
tiek tėra bendra, kiek bendra tarp šarūniškosios Balyno 
kunigaikštystės ir karklais užaugančių galukaimio pie
vų, vadinamų Balynu. Į Šarūno paveikslą rašytojas su- 6 
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dėjo daugelį savo jaunystės išgyvenimų7, daug ką iš
skaityto knygose ilgais studijų metais8. Vis dėlto šita 
paralelė juntama. Ji šmėkšteli piktame, iš paniūrų žvai
ruojančiame Šarūno žvilgsnyje, gal net išorėje—„Juo
zas Mickelis mažo ūgio, susimetęs į kuprą, nežiūrėjo 
kalbėdamas žmogui į akis, bet pro šalį“9. Gilesnė ana
logija matyti charakteryje — abiem bendras po išori
niu atšiaurumu slypintis kažkoks vidinis švelnumas, tik 
labai retai ir tik su labai artimais žmonėmis trumpam 
pasirodantis paviršiuje10. Dar labiau jiedu panašūs savo 
emociniu santykiu su aplinka. Ir vieną, ir kitą, kaip 
nepaklusnius tradicijos autoritetui keistuolius, pradžio
je supusi aplinkos nuostaba pamažu virsta visuotiniu 
pavydu ir iš baimės slepiamu pykčiu — kai tik jie atsi
duria svarbiausių įvykių centre, pradeda daryti lemiamą 
jtaką bendrai gyvenimo eigai. Ir vienas, ir kitas užsi
spyręs, pamažu tolsta nuo aplinkos, nuo žmonių atsi
tveria augančios pagiežos, keršto, neapykantos ir panie
kos barjerais. Pagaliau panašūs jie, tur būt, savo pras
miniu krūviu. Nors ir nepritardamas tėvo gyvenimo 
būdui, vis dėlto mokslus išėjęs rašytojas vargu ar 
nematė, kad J. Mickevičius, teisybėm ir neteisybėm siek
damas iškilti, negailestingai plėšdamas iš kaimynų pro
centus už paskolas, savo pavyzdžiu moko visus subar- 
toniškius naujai ūkininkauti, tegul apgraibom ir tamsuo- 
liškai, bet tveria naujas kaimo gyvenimo formas. Ir 
kažin ar tik ne mintys apie tėvo gyvenimą paskatino 
rašytoją sukurti paveikslą Šarūno, kuris, taip pat te

7 Pvz., kad ir atsisakymas mokytam valstiečio vaikui tradicinio 
kunigavimo, o pasukimas anuomet Dzūkuose dar gana novatorišku 
inteligento pasauliečio keliu ir su tuo susiję konfliktai.

8 Bendra savo konstrukcija Šarūno paveikslas gerokai primena 
Ričardą Liūtaširdį iš V. Šekspyro dramos.

9 LKLIR, F51—506, 1. 1.
10 Ten pat, F51—574, 1. 1, 2.
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siekdamas pirmiausia asmeniškų tikslų, brolžudiškuose 
karuose negailestingai liedamas dainaviškių kraujų, tve
ria naujas visuomeninio Dainavos gyvenimo formas.

Be abejo, negalima sakyti, jog J. Mickevičius yra 
Šarūno prototipas įprastine reikšme. Jis, aišku, rašy
tojo vaizduotei tebuvo tikrovinis orientyras. Šarūno pa
veikslui jis tedavė bendruosius kontūrus, tik išorinį cha
rakterio lukštų, kurį skirtingu turiniu užpildė jau pats 
rašytojas. Vis dėlto, tur būt, šitas tikrovinis orientyras 
žymia dalimi užtikrino Šarūno paveikslo gyvumų, jo 
charakterio šakotumų — gana retokų dalykų romanti
niuose kūriniuose.

Siaurai ir vienpusiškai šmėkštelėję kaimo palūki
ninko Juknio („Vis toji Amerika, kad ji prasmegtų...“), 
buvusio viršaičio Bernoto Bingelės („Žentas“) perso
nažuose, J. Mickevičiaus asmens bruožai vėl iškyla „Ra
ganiuje“. Juozas M i s i u 1 i s ir Juozas M i c k e 1 i s 
tokie panašūs, kad visi subartoniškiai, skaičiusieji „Ra
ganių“, vienu balsu tvirtina, jog čia sūnus tėvų aprašęs. 
„Juozas Misiulis visai кар tėvukas,— sako rašytojo se
suo Veronika, — visai sutampa... Sutampa net motinos 
ir tėvo vardai. Žodžiu, viskas buvo кар aprašyta. Netgi 
poteriaudavo tėvukas irgi iš lenkiškos maldaknygės“11. 
Iš tiesų, rašytojo duota Juozo Misiulio charakteristika 
ir kaimynų pasakojimai apie Juozų Mickevičių sutampa 
kai kur kone pažodžiui, pakeista tik viena kita atitolusi 
detalė, neturinti betarpiško ryšio su charakteriu. Todėl 
tikslingiau pasižiūrėti, kuo literatūrinis personažas ski
riasi nuo savo prototipo, o ne kuo jis panašus.

11 LKLIR, F51-604, 1. 1.

Skirtumų tarp Misiulio ir Mickevičiaus taip pat pa
stebėjo rašytojo žemiečiai. Atsiminimų pasakotojai pa
prastai priduria, kad Mickelis knygelėje esųs pagražin
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tas — „žinai gi, sūnus apie tėvą rašė: negalėj nepa- 
keisc“12. Kas gi pakeista? Pirmiausia, J. Mickevičiaus 
ambicijas, žūtbūtinio vyravimo troškimą rašytojas Mi- 
siulio paveiksle iš dalies subuitina, iš dalies iškelia už 
kaimo gyvenimo sferos (pavyzdžiui, jo kova su caro val
džios atstovais, kad žydas Jankelis liktų gyventi Ra
mūnų sodžiuje). Iš Misiulio charakterio beveik išnyksta 
atšiaurumas ir grėsmingumas. Jo paveikslas apvalytas 
nuo J. Mickevičiui būdingo kaimietiško tamsuoliškumo 
(atviras ir smulkmeniškas sukčiavimas, polinkis imti 
kyšius „grynais“ ir t. t.). Misiulį rašytojas parodo gana 
vientisu reiškėju naujo gyvenimo būdo, kuris, skirtin
gai nuo patriarchalinių kaimo elgesio normų, visų pir
ma grindžiamas skaičiavimu ir išskaičiavimu. Tikrovėje 
J. Mickevičius anaiptol nebuvo toks nuoseklus. Jis ne
vengė pasinaudoti ir senomis patriarchalinėmis gyveni
mo normomis, jeigu tik šios atitiko jo asmeninį inte
resą.

12 LKL IR, F51—594, 1. L

Vis dėlto personažo ir prototipo charakterių esmės 
tapatumas išlieka. Prisiminkim tik paskutinę frazę, 
kurią pasako žmonai Misiulis, skolindamas per žydą 
Jankelį pinigus Petrui Lukošiūnui bėgti nuo bausmės 
į Ameriką: „Nieko nenusimanai, Rožiuk. Lukošiūnų že
mė nebloga... Vėlgi, matydamas, kad žmogus skęsta, 
negi galvosi tada apie kerštavimą jam...“ Čia ne tik 
atsiveria Misiulio charakterio esmė, bet ir suspindi visa 
savo esybe J. Mickevičius, jo prototipas. Viena, jame 
dar tebeverda užgauta savimeilė, kerštas išvakarėse jį, 
seniūną, sumušusiam Petrui Lukošiūnui; antra, visa 
jėga nubunda blaivus išskaičiavimas, materialinės nau
dos siekimas, pažadintas Jankelio žodžių. Net ir iš
skaičiavimo pergalė prieš emocijas — labai ūmi, net 
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šiek tiek netikėta, lyg ir truputį pasalūniška — taip pat 
eina iš J. Mickevičiaus charakterio. Žinia, gyvenime 
šita vidinė charakterio kova kartais baigdavos ir at
virkščiai, bet tai atsitikdavo rečiau.

Apskritai, galima pasakyti, kad Šarūno paveikslas la
biau atspindi emocinę rašytojo tėvo charakterio pusę, o 
Juozo Misiulio personažas daugiau atremtas į raciona
liuosius jo momentus.

Paminėtinas dar vienas faktas iš Mickevičių šeimos 
gyvenimo, probėgom pažymėtas Misiulio charakteristi
koje ir dar anksčiau atsispindėjęs apsakyme „Vis toji 
Amerika, kad ji prasmegtų...“ Vienintelis tikras rašy
tojo brolis Jonas, dėl nesutarimų su tėvu išvykęs į Ame
riką, jaunystėje mėgdavo puoštis ir merginų tarpe pui
kuoti vaišingumu. Tėvas neduodavęs pinigų, tai jis vo
gęs javus ir kišęs tvarte už ėdžių, kad paskui slaptai 
galėtų parduoti kaimo žydui Kackeliui Samūniškiui. 
Pasak kaimynų, taip „grūdų apsiėdusios nudvėsė ar 
trys karvės. Mickevičiai vis kalcino samdzinykus“13. 
Greičiausiai čia esama perdėjimo, bet, matyt, kažkas 
panašaus yra buvę. Galimas daiktas, kad šį įvykį, taip 
pat ir daugiau detalių iš brolio gyvenimo rašytojas įpy
nė į kitą kaimo istoriją ir panaudojo minėtam apsa
kymui.

Greta šitų betarpiškų atspindžių, rašytojo vaikystės 
įspūdžiai, mintys apie šeimos gyvenimą rado greičiau
siai ir netiesioginių, sunkiau pastebimų atgarsių kū
ryboje.

Vieną tokį gal ir ginčytiną atvejį čia norėtųsi pa
žymėti. Visi, kurie bent kiek atidžiau skaitė V. Krėvės 
raštus, pastebėjo, kad rašytojas, keldamas žmogaus bū
ties prasmingumo problemą, paprastai sutelkia dėmesį 
į du poliariškus gyvenimo kelius, į dvi gyvenimo kon-

13 LKLIR, F51-612, 1. 9.
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cepcijas. Akivaizdžiausiai šitas poliariškumas pasireiškia 
dviejų skirtingų veikėjų sugretinimu. Tik prisiminkime 
dažnas personažų poras — Anro-manju ir Ahura-mazdą 
„Priešingose jėgose“, Šarūną ir Mindaugą, Eglę ir Vo
verę „Šarūne“, Savalkiją ir Atipranapriją „Pratjeka- 
budhoje“, Skirgailą ir Kelerį „Skirgailoje“, Jehudą ir 
Ješuą „Dangaus ir žemės sūnuose“. Šitokio žmogaus 
gyvenimo kelių priešpastatymo esama „Dainavos šalies 
senų žmonių padavimuose“, o „Likimo keliuose“ pana
šios problematikos atgarsiai šmėkščioja Raudonojo Ri
terio ir Vienuolio alegorijomis jau ištisai visuomenės, 
tautos gyvenimo plotmėje. Pirmajam keliui atstovaujan
tys veikėjai paprastai yra atšiaurūs ir valingi, veržlūs 
ir aistringi charakteriai, kupini nenuilstančio nerimo, 
amžino nepasitenkinimo. Aplinką ir pasaulį jie siekia 
priderinti prie savo nepasotinamų norų, pertvarko pagal 
savo užsimojimus. Nepaliaujamas ieškojimas, kankinan
čios abejonės, sielvartas ir tulžinga pagieža — jų dalia. 
Jiems tolimas gyvenimo džiaugsmas, nežinoma ramybės 
laimė. Ir kitiems jie paprastai teikia kančių, skriaudų, 
kelia įtampą. Antrieji veikėjai, priešingai, aplink save 
skleidžia gėrį ir palaimą, džiaugsmą ir ramybę, teikia 
užuojautą ir paguodą. Ne pertvarkyti pasaulį pagal savo 
svajonių paveikslą, ne pasukti gyvenimą kita linkme, 
o atrasti savo vietą egzistuojančiame pasaulyje, patiems 
prisiderinti prie gyvenimo tėkmės — pagrindinė jų elge
sio ir veiklos norma. Įvairiais aspektais ir įvairiai ver
tinami personažai, išreiškiantieji šiuos poliarinius po
žiūrius į gyvenimą, eina iš kūrinio į kūrinį. Rašytojo 
mintis ir vaizduotė tarsi blaškosi tarp tų dviejų polių.

Šiose paralelėse visai nesunku įžvelgti rašytojo tėvų 
būdo atgarsius: viename poliuje — tėvo, antrame — mo
tinos. Savaime suprantama, negalima tik tėvų paveiks
lais ir šeimos gyvenimo vaizdiniais išaiškinti tokios 
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žmogaus gyvenimo prasmingumo problematikos V. Krė
vės kūryboje. Ji, greičiausiai, platesnio rašytojo patyri
mo pasekmė, jo literatūrinės mokyklos ir filosofinių stu
dijų rezultatas. Toksai poliariškas žmogaus gyvenimo 
kelių suvokimas plaukia iš romantizmo estetikos, jį ra
šytojas galėjo susiformuoti, gretindamas anuomet ma
dingo europietiško aktyvaus individualizmo karingas 
teorijas su senovės Rytų išmintimi, išskaityti religiniuo- 
se-filosofiniuose indų ir žydų raštuose. Pagaliau toks 
poliariškumas užfiksuotas daugumoje religinių pasaulė- 
žvalgų ir apskritai, tur būt, būdingas žmogaus mąsty
mui. Vis dėlto vaikystės įspūdžiai, mintys apie artimiau
sių žmonių gyvenimą, matyt, ir čia nepaliko be pėd
sako. Gimtųjų namų pasaulis, pirmiausia pamatytas ir 
giliausiai įsirėžęs į sąmonę, nejučiomis veikė besifor
muojantį kūrybos pasaulėvaizdį, buvo pirmasis impul
sas, pastūmęs rašytojo dėmesį bei vaizduotę šia link
me— juo labiau kad V. Krėvė labai gerai pažino ir blai
viai vertino savo tėvus.

Iš kitų subartoniškių V. Krėvės kūryboje ryškiausiai 
atsispindėjo Antanas Kačinskas. Apie jo prototipiškumą 
yra toks paties rašytojo paliudijimas: „Buvo dar Bolys, 
Lukaševičius, bevaikis Antanas Kačinskas, atvaizduotas 
mano apysakoj „Bedievis“14...

14 K r ė v ė-M i c k e v i č i u s V., „Falsifikacija“ ir faktai. — 
„Mūsų tautosaka“, t. X, Kaunas, 1936, p. 219.

15 V. Krėvė, Šiaudinėj pastogėj, Vilnius, 1964, p. 6.

Tur būt, visi puikiai prisimena labai originalų vals
tietį Vainorų iš minėto V. Krėvės apsakymo, „kurį vie
nu žodžiu vadina viso sodžiaus moterys „bedieviu“, o 
vyrai — „filozopu“, ir tuo mano pasakyti, kad jisai jau 
suvaikėjęs, nenukalbąs, nes labai jau senas“15. O koks 
gi buvo Antanas Kačinskas — senis Vainorus — realy
bėje?

361



Kačinskai — seni vietiniai gyventojai, į Subartonis 
atsikėlę XVIII a. pabaigoje arba XIX a. pradžioje. 
1775 m. sudarytame Subartonių seniūnijos inventoriuje 
ši pavardė dar neminima, o 1842 m. čia jau gimė An
tanas Kačinskas16. Mirė jis, skirtingai nuo devyniasde
šimtmečio Vainoraus, nesulaukęs nė 60 metų (1901 m.). 
Taip rodo Merkinės parapijos metrikų knygos.

'» C VIA, SA-3915.
17 LKLIR, F51— 612, 1. 39.

Skirtingai nuo pusvalakininkių subartoniškių, A. Ka
činskas vienintelis sodžiuje turėjo visą valaką žemės, 
„padlagę“ seklyčioj ir du sodus.

Iš seniausių laikų Subartonyse Kačinskai ir samdi
nius laikydavo, nes negausi šeima nesusidorojo su va
laku. Bet užtat santykiai su samdiniais taip pat ilgiau
siai iš visų kaimo šeimynų išliko patriarchališki. Ilgus 
metus Kačinskų ūkyje gyveno ir dirbo Glaniauskai iš 
Samūniškių, kurie šeimininkams buvo ir giminės, ir au
gintiniai, ir samdiniai. Pagaliau ir pusė ūkio atiteko 
jiems, nes, kaip žinia, paskutinysis iš Kačinskų — An
tanas — neturėjo vaikų. Kiti Kačinskų samdininkai taip 
pat dažnai susilaukdavo šeimininkų paramos, peržen
giančios įprastinius darbdavio ir samdinio santykių rė
mus. Antai „senis Kačinskas (Martynas, Antano tėvas — 
A. T.) pakėlė veseilių savo tarnaitei Liudvisei Rauga- 
liūtei iš Neciesų, kai ji tekėjo už Simo Kindaro“17. Vy
resnysis jaunikio brolis Jonas Kindaras, pagal tradiciją 
šeimininkavęs ūkyje, nepritarė šioms „nelygioms“ ve
dyboms, visaip stengėsi jas išardyti, net arklių nedavė 
„šliūban“ nuvažiuoti. Čia ir įsikišo Kačinskai, parem
dami samdinę ne vien savo autoritetu. Gerą širdį, kaip 
sakoma, Kačinskai neretai parodydavo ir nelaimės iš
tiktiems kaimynams. Visa tai darė didelį įspūdį subar- 
toniškiams. „Kačinskai buvo labai pavožoci žmonės, 
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ó senis tai buvo ir labai geras. Kas numirė ir lantų 
neturėj grabu — tai vis Kačinskas, būdavo, duoda. Ir 
sūnus buvo geras žmogus“18. „Geras buvo. Jis biedno 
pasgailėjo žmogaus visadu“19.

18 LKLIR, F51— 612, 1. 39.
19 Ten pat, F51—596, 1. 2.
20 Ten pat, F51—600, 1. 7.
21 Ten pat, F51—612, 1. 39.

Tačiau ne vien turtais ir dosnumu garsėjo A. Ka
činskas. Pirmiausia jis buvo gerbiamas kaip „išmintin
giausias kaimo vyras, viso sodžiaus galva“20. A. Ka
činską visi gerbė už tai, kad buvo „žmogus pamokytas“, 
mokėjo skaityti lenkiškai ir rusiškai, imdavo laikraščius, 
kad mokėjo gražiai, oriai elgtis visais gyvenimo atve
jais— ir vestuvėse, ir laidotuvėse. Jo namuose svečiuo
davosi kunigai, urėdas, girininkas, į jo pirkią rinkda
vosi sodžiaus vyrai sužinoti ir aptarti naujienų iš viso 
plataus pasaulio, paklausyti šeimininkų pasakojimo apie 
kitas šalis. Ir Kačinskai, atrodo, nesipūtė, o bendravo 
ir dalijosi savo žiniomis su mažiau išprususiais kaimie
čiais. „Senis Kačinskas, būdavo, vyram vis pasakoja, 
kad yra toki kraštai, kur pusė metų dziena, o pusė 
metų nakcis; kur koki šalčiai būna; kur kokios kasyk
los, druska; kur koki ažerai“21.

Senasis Martynas Kačinskas, kaip rodo iš kartos į 
kartą perduodami pasakojimai, savo laiku mokėsi kuni
gu. Tačiau per epidemiją išmirus visiems jo broliams 
bei seserims, buvo tėvų iš mokslo grąžintas atgal į ūkį 
šeimininkauti. Reikia manyti, kad ir Antano mokytumas 
ėjo iš tos pačios versmės, nes jis pats, pasak subarto- 
niškių, nekėlė kojos iš gimtojo sodžiaus. Tuo būdu iš 
Kačinskų sodybos jau nuo praėjusio šimtmečio vidurio 
sklido į Dzūkų kaimo glūdumą mokslo šviesos kibirkš
tėlė, tegul nedidelė, tegul iškreipta. Ji pirmiausia ir 
pelnė šiems namams išskirtinę šlovę. Kita vertus, be

363



veik per dvi kartas ji gerokai nutolo nuo savo knyginių 
mokyklos ir seminarijos šaltinių, prisiderino prie kai
miečio galvosenos, suaugo su žodine liaudies kultūra ir, 
matyt, iš tikrųjų pavirto kažkuo panašiu į senojo Vai- 
noraus išmintį, pavaizduotą V. Krėvės apsakyme. Rašy
tojas pakeitė tik Vainoraus mokytumo ir patirties kelius, 
išsiuntęs jį į Varšuvą ir Kijevą susipažinti su plačiuoju 
pasauliu.

Be abejo, įdomiausios yra Antano Kačinsko religinės 
pažiūros, kurios, kaip prisimename, yra V. Krėvės dė
mesio centre, sudaro, galima sakyti, apsakymo „Bedie
vis“ probleminę ašį. Atsiminimų liudijimai čia priešta
ringi. Pasak vienų, A. Kačinskas iš kitų kaimiečių iš
siskyręs būtent savo dievotumu. Jis plačiai bendraudavo 
su kunigais, giedodavo per šermenis. Kiti, tiesa, ne
drąsiai, užsimena apie Kačinsko nesutarimus su kuni
gais. Žmonių atmintyje tebėra išlikęs visaip varijuoja
mas kažkoks jo ginčas su Merkinės klebonu Adomu 
Slepavičium dėl knygų. A. Kačinsko bibliotekėlėje ku
nigas, esą, suradęs knygą, kurią norėjęs paimti. Dėl 
kažkokių motyvų Kačinskas nesutikęs jos atiduoti (grei
čiausiai knyga buvo saugoma kaip tėvo relikvija). Pagal 
vieną pasakotoją, A. Slepavičius, sodžiaus moterų re
miamas, tą knygą vis dėlto paėmęs22, pagal kitą — kny
gos likusios Kačinsko skrynelėje. „Sakė, navet, storos 
buvo knygos, ne plonos — kaip per plaštakį storumo“23.

22 LKLIR, F51—600, 1. 8.
23 Ten pat, F51—596, 1. 2.

Kur kas įdomesnis ir tikresnis, atrodo, kitas faktas — 
liečiąs A. Kačinsko santykius su dievu. Kai Martyno 
Kačinsko augintinis Petras Glaniauskas susilaukė sū
naus Alfonso ir neteko pirmosios žmonos, kūdikį pasi
ėmė auginti bevaikiai Antanai Kačinskai. A. Kačinskas 
Alfuką labai mylėjo ir rengėsi įsūnyti, bet šis, tesulau
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kęs devynerių metų, apsirgo ir numirė. Vaiko mirtis 
Kačinskui buvęs toks smūgis, jog subartoniškiai lig šiai 
dienai stebisi jo sielvartu. Pats būdamas pagarsėjęs 
giesmininkas, Kačinskas norėjęs išvaikyti kitus kanto
rius, atėjusius apgiedoti mažojo numirėlio. Iš širdgė
los jis net nuspyręs kryžių gale karsto. „...Kačinskas 
paskui kelissyk ėjo spaviedocis, ba kunigai jį vis varė, 
išrišimo nedavė. Paskui, ciesa, davė jam išrišimų, cik 
tep, macyc, jį vis kankino. Tai iš predzių žmonės daži- 
nojį jį gal ir bedzieviu pavadzino. Paskui tai ne, ba 
Kačinskas visas čėsas mokėj ir pašnekėc su kunigais, ir 
pasbarc, ir duoc jiems...“24

“TKLIR, F51—600, 1. 9.

Sis konfliktas jo dvasiniame gyvenime paliko pėdsa
ką, tur būt, ne mažesnį, negu kaimynų atmintyje. Labai 
galimas daiktas, kad Kačinskas, kaip ir Vainorus, iš tie
sų nurimo tik susikūręs paveikslą dievo, kuris yra kur
čias ir abejingas šio gyvenimo teisybei ar neteisybei. 
Žinoma, čia tėra spėlionė. Tikrai aišku viena — konflikto 
priežastys apsakyme pakylėtos į reikšmingesnę visuome
ninę plotmę. Kačinskas susipyko su dievu asmeninės 
nuoskaudos varomas, o Vainorus — suradęs perskaity
tuose šventųjų gyvenimuose įteisintą socialinę skriaudą. 
Tačiau tarp abiejų susidūrimų egzistuoja neabejotinas 
sąskambis.

Pagaliau netgi moralinį ir iš dalies socialinį hero
jaus vertinimą rašytojas kažkokiu mastu ima iš tikro
vės, beveik neperžengdamas valstietiško požiūrio rėmų.

Gaila, kad atsiminimai nepateikia duomenų apie 
A. Kačinsko ryšius su tautosaka, su liaudies tikėjimais 
ir prietarais. O tai, ko gera, pasirodytų, kad Vainoraus 
paveikslas — gana dažnas literatūrinis kuriozas: kuo 
paveikslas labiau pieštas iš natūros, tuo jis atrodo 
esąs mažiau tikroviškas.
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O štai dar viena įdomi istorija. Gyveno Subartonyse 
Martynas Juknevičius, didelis ir stiprus vyras. „Bū
davo, veda karvį turgun. An tokios ilgos ilgos virvės. 
Karvė aina vienu keluko šonu, o jis — kitu šonu. Ir, 
pamėgyk, tu jam neduok kelio!“25 Bet įkrito eketėn Mar
tynas. Palengo, palengo, ėmė ir numirė vasarą.

25 LKLIR, F51-612, 1. 20.
26 Ten pat, 1. 21.

Atsitiko taip, kad Martynienė keletą metų savo ūke
lyje gyveno tik su jaunyliu sūnumi Petru, nes vyresny
sis Stasys jau seniai buvo Amerikon išėjęs, o dukterys 
ištekėjusios. Petras motinos visai neklausė, susidėjęs su 
kitais bernais, vaginėjo savo ir kaimynų javus, padžiau
tus sūrius, pardavinėjo kaimo žydams Samūniškiams, 
pirko alų, saldainius ir visaip kitaip išdykavo. Pagaliau 
ir jis išėjo Amerikon, „ba nesutarė su motku: motka 
kėravoja tep, o jis daro tep“26. Likusi viena, Martynienė 
žemę atiduodavo dirbti iš pusės. Ūkelis pradėjo smukti.

Pridėkime prie šitos istorijos minėtus rašytojo bro
lio Jono skandalus Mickevičių šeimoje ir turėsime gana 
ryškius apsakymo „Vis toji Amerika, kad ji prasmeg
tų...“ siužetinius metmenis. Beje, Petras su Jonu drauge 
iškeliavo į Ameriką.

Ypač tvirtai su rašytojo gimtine yra susijusi apysa
ka „Raganius“. Netgi iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad 
apysakos veiksmas lokalizuotas gimtuosiuose Subarto
nyse, tik pavadintuose transformuotu gretimo Samūnų 
(Samūniškių) kaimelio vardu — Ramūnai. Ramūnuose, 

kaip ir Subartonyse, visi turi po pusę valako žemės, 
gyvena žydas kaimo kalvis, kaimas iš visų pusių apsup
tas miškų. Bet, tur būt, sugestyviausiai „Raganiaus“ 
veiksmą lokalizuoja Subartonyse apysakos veikėjų pro
totipai.
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„Raganiaus'' personažai prototipiškumo atžvilgiu 
suskyla į dvi grupes. Pirmajai grupei priklauso jau ap
tartas seniūnas Juozas Misiulis, parapijos klebonas Ado
mas Slepavičius, vadinamas Žemaituku, kaimo pramušt
galvis Petras Lukošiūnas, iš dalies Ona Slamienė. Visi 
šie personažai turi gana lengvai apčiuopiamus proto
tipus, visi jie piešti daugiau mažiau iš vieno žmogaus. 
Rašytojas šiems veikėjams paliko net prototipų pavar
des bei vardus arba labai nežymiai juos tepakeitė: Juo
zas Misiulis — Juozas Mickelis (Mickevičius), Adomas 
Slepavičius — Adomas Slepavičius, Petras Lukošiū
nas — Petras Lukaševičius, Slamienė — Slaminienė. 
Antrosios grupės personažų — žydo Jankelio, Jono 
Kukio ir Kazio Gugio — ryšys su tikroviniais jų susi
formavimo šaltiniais yra kur kas sudėtingesnis. Tikro
vinės šių veikėjų ištakos eina iš kelių versmių. Kiek
vieno jų paveikslą kurdamas, rašytojas aiškiai atsispyrė 
nuo savo vaizdinių ne apie vieną, o apie kelis žmones. 
Štai centrinio „Raganiaus“ veikėjo Kazio Gugio pa
veiksle šmėkščioja atskiri Subartonių kerdžiaus Valen- 
tukevičiaus bruožai. Valentukevičius, žmonių pramintas 
Mukuku — Melagėliu, garsėjo kaip nevykęs raganius. 
Jis, panašiai kaip ir Gugis, šiek tiek užsiiminėjo gy
dymu visokiomis žolelėmis, patarinėjo gaspadoriams, 
kada sėti grikius, pranašaudavo, kokie bus ateinantys 
metai. Jis neva skirdavęs gyvulį, paženklintą vilko ženk
lu, ir, jam ganant Samūniškėje, nė vienas gyvulys ne
buvęs papiautas vilko27. Iki šiol vietiniai gyventojai, 
ypač samūniškiai, mėgsta pasišaipyti iš viso to Valentu- 
kevičiaus raganiavimo. Gugio paveikslas, kaip prisime
name, šiuos pasišaipymus iš raganiavimo taip pat at
spindi. Kazys Gugis pats širdyje juokiasi iš to, kad jis 
raganius, bet šita savo reputacija ir tamsių, prietaringų 

27 LKL!R, F51-626, 1. 1.
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žmonių rodoma pagarba jis pasinaudoja, darydamas 
gera tiems patiems žmonėms, kartais net prieš jų va
lią. Labai analogiškas tokiai situacijai pasakojimas, už
rašytas Gudakiemyje. Dėl atsitiktinės ir menkos prana
šystės išsipildymo raganium buvo apšauktas gudakie- 
miškis Jurgis Pašukonis. Artimesniems žmonėms jis 
šaipydavosi iš tokios savo reputacijos, bet prieš kitus 
nevengdavo suvaidinti raganių, beveik visada, kaip ir 
Gugis, stengdamasis pakreipti jų gyvenimą į gera28. 
Tokiu, pasakytume, savotišku švietėjišku požiūriu į savo 
raganišką veiklą šitas pseudoraganius taip pat siejasi 
su V. Krėvės raganiaus paveikslu. Galimas daiktas, kad 
Gugio paveiksle rado atgarsį ir Samūniškių kerdžiaus 
Kilmano mirties aplinkybės. Jį rado netikėtai mirusį po 
egle pakeliui pas savo sūnų29.

28 LKLIR, F51—607, 1. 3—4.
29 Ten pat, F 51-624, 1. 2.
30 Ten pat, F51-612, 1. 23-24.

Žydo Jankelio Ramūniškio paveikslas greičiausiai re
miasi vaizdiniais apie Subartonių kalvį Joselį Slypkiną 
ir jo uošvį Chackelį Samūniškį. Iš pirmojo eina Jankelio 
kalvystė, sąžiningumas, geri, pasitikėjimu grindžiami 
santykiai su valstiečiais, iš antrojo — pavardė (Samū- 
niškis — Ramūniškis), namudinis pirkliavimas, emigran
tų lydėjimas per sieną į Ameriką. Jankelio ryšiuose su 
Misiuliu iš dalies atsispindi, tiesa, labai transformuoti, 
tikroviniai Chackelio santykiai su Antanu Eidukevičium, 
supirkinėjusiu per žydą javus uždarbio tikslais30.

Subartoniškio Jono Bolio dievotumas, jaunimo pasi
linksminimų persekiojimas, valstiečių skundinėjimas 
kunigams, šveicoriavimas bažnyčioj, matyt, buvo im
pulsas svarbiausiajai apysakos veikėjo Jono Kukio pa
veikslo pusei, susijusiai su pagrindine kūrinio proble
ma — krikščioniškosios bažnytinės ir liaudinės kultūrų 
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principų priešpastatymu31. Nors visa spalvinga gaspado- 
riškoji Kukio veikla, jo pusiau šlėktiškas pasinešimas 
į išorinį puošnumą, atrodo, su J. Bolių neturi nieko 
bendra.

31 LKL1R, F51—600, I. 10a; F51—612, 1. 16-17.
32 Ten pat, F51—507, 1. 14; F51—600, 1. 11; F51—612, 1. 16—17.
33 V. Krėvė, Šiaudinėj pastogėj, Vilnius, 1964, p. 201.
34 LKLIR, F51—606, 1. 8.

Iš pirmosios grupės personažų ryškesni yra du: Pet
ras Lukošiūnas ir Adomas Slepavičius. Savo audringu 
valiūkavimu, polinkiu į peštynes ir išgėrinėjimus Petras 
Lukošiūnas iš tiesų artimas Subartonyse gyvenusiam 
Petrui Lukaševičiui. Jo paveiksle atpažįsta savo tėvą 
Lukaševičiaus duktė Vlada Eidukevičienė. Atsiminimuo
se esama net užuominų apie nelaimingą Lukaševičiaus 
meilę kaimyno dukteriai Verutei, kuri primena analo
gišką „Raganiaus“ Lukošiūno meilę Zlabio Verutei32. 
Lukaševičiaus valiūkiškumas ir kaimiška berno jėga, ma
tyt, seniai buvo atkreipę rašytojo dėmesį. Jau „Skerdžiu
je“ Lapinas „porino, kaip senis Lukšis, Petriuko prose
nelis, parjojo raitas namo, pasižabojęs mešką, kuri jam 
miške pastojusi buvo kelią“33. Deja, P. Lukaševičiaus 
jaunystės nuotykiai beveik išsitrynę iš žmonių atmin
ties.

Palyginti gana artimi tarp savęs yra literatūrinis ir 
tikrovinis Adomai Slepavičiai. Ir vienas, ir kitas — šlėk
tiškos kilmės, abu lenkuoja, abu labai panašiai tvarko 
savo klebonišką ūkį, atiduodami dirbti žemę iš pusės 
arba „an treciapėdzio“34, abiem būdingas tam tikras 
laisvumas elgesyje su valstiečiais ir liberalizmas reli
ginių bei bažnytinių dogmų atžvilgiu.

Realusis A. Slepavičius, ilgus metus XIX a. pabai
goje klebonavęs Merkinėje, buvo glaudžiai susijęs su 
V. Krėve. Busimasis rašytojas gyveno pas jį kleboni
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joje, mokydamasis Merkinės mokykloje. Pasak žemiečių, 
A. Slepavičius globojęs V. Krėvę, kol šis mokėsi Vil
niaus kunigų seminarijoje. Dėkingas rašytojas ne tik 
įamžino savo globėjo atminimą Žemaituko paveikslu, 
bet ir paliko kūrinyje tikrą jo pavardę. Tik pravardė 
Žemaitukas ir, gal būt, dar vienas kitas bruožas bus pa
imti iš kito Merkinės kunigo35.

35 LKLIR, F51—612, 1. 29-30.

Tuo ir baigsime šį įdomių atsiminimų atpasakojimą, 
paįvairintą vienu kitu samprotavimu. Žinoma, prototi
pai ir tikroviniai įvykiai, atsispindėję atskiruose kūri
niuose, labai nedaug tepaaiškina rašytojo kūrybą. Jie 
teparodo tuos impulsus, kurie paskatino kūrėjo vaiz
duotę, geriausiu atveju nežymiai praveria duris į kū
rybinę laboratoriją — ne daugiau. Jie tik, pasakytume, 
tam tikru mastu lokalizuoja rašytojo kūrybos pasaulį, 
susieja su atskirom geografinėm vietom bei vardais, ne 
tiek pagilindami, kiek praplėsdami mūsų vaizdinius apie 
kūrėją. Prie to kūrybos pasaulio vaizdų mūsų sąmo
nėje prisijungia dar ir kūrėjo gyventas kraštas, jo žmo
nės. Todėl prototipų tyrimas, gal būt, ir yra daugiau 
kraštotyrinės, negu literatūrinės ar mokslinės reikšmės 
dalykas.

Angelė Dzūkų buitis
VYŠNIAUSKAITĖ V. Krėvės kūryboje

Straipsnyje nagrinėjama, kaip Vinco Krėvės-Micke
vičiaus kūryboje, ypač jo realistiniuose kūriniuose, at
sispindi vaizduojamojo laikotarpio — XIX a. pabaigos ir 
XX a. pradžios — Dzūkijos kaimo buitis ir papročiai ir 
kiek šie kūriniai galėtų būti lietuvių liaudies kultūros 
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istorijos šaltinis. Remiamasi V. Krėvės kūriniais1, rašy
toją gerai pažinusių Merkinės apylinkių gyventojų (buv. 
jo tėvo samdinių, kaimynų, giminių) atsiminimais2 ir 
etnografine medžiaga3.

1 V. Krėvė, Šiaudinėj pastogėj, Vilnius, 1964; V. Krėvė, 
Raganius (Prieškarinių laikų sodžiaus gyvenimo šešėliai), Vilnius, 
1958; V. Krėvė, Žentas, Kaunas, 1941 (toliau—SP, R, 2).

2 Lietuvos TSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto rank
raštynas (toliau —LKLIR), f. 51—503, 51—559—583. Užrašė šio 
rankraštyno vedėja Marija Grigaitytė 1967 m. vasarą per krašto
tyrinę ekspediciją.

3 Lietuvos TSR MA Istorijos instituto Etnografijos sektoriaus 
1950—1967 m. ekspedicijų medžiaga.

Valstiečių buitis išryškėja iš veikėjų pokalbių, elge
sio, išorės, trumpų veiksmo aplinkos charakteristikų. 
Rašytojas pamini kai kuriuos valstiečių darbus, įran
kius, pramogas, šventes ir papročius, šeimos narių san
tykius, kaimynų bendravimo tradicijas.

XIX a. — XX a. pr. Dzūkijos kaimas buvo rėžinis, 
sodybos nusidriekusios palei gatvę — kiemas prie kie
mo. Jose pastatų negausu: pirkia, tvartas su papaviete 
(patalpa vežimui bei žemės ūkio padargams laikyti), 
svirnas su pašiūre ir kluonas. Pirkia dažniausiai dviejų 
galų, šiaudiniu stogu, moline asla.

Pirkios išorę V. Krėvė plačiau aprašo tik apibūdin
damas neturtingo valstiečio Dvainio buitį. Interjerą cha
rakterizuoja trim atvejais: apsileidėlio Dvainio (ŠP, 
30—31), pasiturinčio valstiečio Kalvaičio (2, 7) ir vidu
tinioko Skylio (2, 327).

Rašytojo nupieštą dzūkiškos pirkios vaizdą etno
grafinė medžiaga patvirtina.

Jau prieš I pasaulinį karą Dzūkijos valstiečiai tu
rėjo žibalines lempas, tačiau jas degdavo tik prie sve
čio ar per šventes. Šiaip pasišviesdavo į žibinčių 
(V. Krėvės vadinamą „žibintuvu, žibinčių“) įkišta ba
lana. Varėnos raj. Randamonių k. gyventoja Elena Gu- 
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dukaitė-Kisielienė, apie 17 metų ištarnavusi Subartony- 
se pas rašytojo tėvą Juozą Mickevičių, dėdę Kindarą ir 
kitus ūkininkus, liudija, jog „prie caro pas Mickevičių 
jau buvo žibalinės lempos. Ir visi lempas žibino. Tik 
žibalo per karą nebuvo, tada vėl balaną degino“ 
(LKLIR, f. 51—571). Apsakyme „Kūčių vakaras“, kur 
vaizduojama pirmojo pasaulinio karo pradžia, randame 
ir žibintį, ir lempą. Besiruošiant vakarienei, „pas krosnį 
žibinte rūko skala“ (SP, 106), tačiau artėjant iškilmin
gam šio vakaro momentui, buvo uždegta lempa (SP, 
108).

Neturėtų stebinti ir tas dalykas, kad Dvainių pirkio
je šeriamos kiaulės. Prieš 1 pasaulinį karą kiaulių šėri
mas pirkioje, ypač žiemą, buvo visuotinis reiškinys Dzū
kijos kaime. Apie tai liudija senieji Trakų, Varėnos ir 
kitų pietryčių Lietuvos rajonų valstiečiai. A. Juknevičie
nė teigia taip buvus ir rašytojo tėvų namuose (LKLIR, 
f. 51—564).

Daugelyje apsakymų V. Krėvė vaizduoja valstiečius 
miegant kluone, pirkioje ant krosnies ar suolo, užsiklo
jus kailiniais. Lovose guli tiktai šeimininkai su ma
žais vaikais. Savi paaugliai, samdytoji šeimyna tenki
nasi suolu ir kitais pašaliais. Taip buvo ir tikrovėje. 
„Miegojau ant suolo ar ant pečiaus žiemą, pasiklojusi 
kailinius. Šeimyna lovų neturėjo. Ir bernas, ir piemenu
kas žiemą ant suolo, o vasarą kluone miegojo“, — pa
sakoja Jadvyga Mickevičiūtė-Kopkienė, gyv. Varėnos 
raj. Mikniūnų k. (LKLIR, f. 51—572, plg. E. Kisielienė, 
f. 51—571).

Į didžiažemių jaunimą, šventadieniais dėvėjusį na
miniais drabužiais, jau žiūrėta su tam tikra kritika. Pa
vyzdžiui, kaimynai, apibūdindami Grigo šykštumą, ste
bisi, kad jo vienturtis sūnus „iš naminio rūbo neišsi- 
velka kaip kažkoks vargšas samdininkėlis“ (R, 6). To 
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mėto kaime jau buVö pradėjusios rodytis miesto tria
dos, o dabitos etalonu laikyta „amerikonas“. Didžiausio 
puošeiviškumo atributai buvo laikrodis, skrybėlė ir ka
liošai. Kampininkas Juknis, girdamas savo sūnų, kaip 
tik ir pabrėžia: „Rūbo jam tiek, kad nors krautuvę ati
daryk. Ir kokio dar rūbo! Ateina šventadienis, gražiau 
nei kitas amerikonas pasirėdo. Ir laikrodį turi, ir kalio
šus, ir skrybėlę. Viskas Kaune pirkta“ (2, 24). O tur
tingojo Kukio sūnus Jonas, važiuodamas į piršlius ir 
rengdamasis „šventadieniškai“, jau „užsidėjo baltą gu
minę apykaklę, pasirišo raudonu, seniau už du auksinu 
nupirktu kaklaryšiu, kurio jam pavydėdavo visi kaimo 
bernai, apsiavė batais su gražiai garankštuotais au
lais...“ (R, 133). Sprendžiant iš visuomenės reakcijos, 
miestiškos nešiosenos elementai Dzūkijos kaime V. Krė
vės vaizduojamuoju laikotarpiu dar buvo gana reti.

Dzūkija priklauso prie tų etnografinių Lietuvos sri
čių, kur buvo įprasta kasdien pusryčiams valgyti dvi 
sriubas: rūgščią ir pienišką. Apskritai, valstiečių mais
tas nebuvo įvairus. Pusvalakinis Dzūkijos valstietis 
laikydavo vieną dvi karves, ir tos pačios dėl prastų ga
nyklų nebuvo pieningos. Pienas, saldus ir raugintas, 
būdavo suvartojamas kasdieniniam maistui. Kiaušiniai, 
sviestas — parduodami arba laikomi ligoniui ir svečiui 
pavaišinti. Arbata ir kiaušinienė, vadinama „pautiene 
stačioke“, buvo pirmos vaišės. „Kur svečias, kur pau
tienę stačiokę kepa, ten visados ir aš“, — sako į Kalvai
čius atėjęs Juknis (Z, 229). Kai Perkūnas atvyko Vai
vai pirštis, jos tėvai „džiaugsmu džiaugėsi“ ir „priėmė 
jį gražiai: ir pautienės stačiokės iškepė, ir nuputojusio 
alaus pastatė, ir svečią kampan už skobnių pasodino“ 
(SP, 187).

Rašytojo tėvo antrosiose vestuvėse, A. Juknevičienės 
teigimu, kiaušinienė taip pat buvo vienas geriausių val
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gių. Vestuvių vaišių patiekalai buvę gana paprasti: „Gri
kių košės išvirė. Prikabino lėkštes. Ant ryt, kai išveža 
marčią, laukia sugrįžtant palydų, tai duoda košės, kiau
šinienės, darytinio. Kiaušinienę pastato su visu bliūdu“ 
(LKLIR, f. 51—564).

Buvusieji rašytojo tėvų samdiniai teigia, kad pas 
Mickevičius, kaip ir apskritai tuo metu Merkinės apy
linkių kaimuose, „maistas buvo labai prastas: barščiai, 
kruopos, kopūstai, blynai. Mėsos labai retai gaudavom“ 
(J. Kopkienė, LKLIR, f. 51—572). „Subartonyse iš ryto 
kopūstai, mėsos bryzelis, blynų, kruopų. Pietums svies
to, sūrio atneša ant lauko. Mėsos, lašinių, pieno rūgš
taus, kaladnyko padaro. O buvo gaspadorių, kur tik 
ridiko, agurko rauginto, rūgštaus pieno, pilkų kruopų, 
barščių davė... Vakare duodavo buzos, bulvių su skys
timu ar pienu. Pavakarčių nebūdavo. Labai retai pas ką 
juos duodavo“,— pasakoja apie rugiapiūtės meto maistą 
buv. rašytojo tėvų padienė samdinė M. Žukauskienė 
(LKLIR, f. 51-583).

Vasarą darbininkai į laukus išeidavo labai anksti, 
nevalgę. Pusryčiauti grįždavo namo. Moterys tada apsi- 
ruošdavo, apliuobdavo gyvulius. Pietus, parėjusios kar
vių pamelžti, moterys darbininkams nunešdavo į laukus. 
Laukai buvo rėžiuose, kartais už kelių kilometrų nuo 
namų. Ryškiausiai tai atsispindi apsakyme „Bobulės 
vargai“ (SP, 95).

Valgydavo iš vieno dubens, mediniais šaukštais, mė
sos gabalus imdavo pirštais.

Kai per piršlybas Kalvaitienė paduoda svečiams lėkš
tes ir šakutes, turtingas gaspadorius Ringelė net nu
sistebi: „Ehe, matau, poniškų papročių laikotės“. Į tai 
Kalvaitis, lyg pasiteisindamas, atsako: „Tik prie sveti
mo žmogaus“ (Z, 76). Kai turtuolis Gaidulionis giriasi, 
jog „namie, ir vieni būdami, vis lėkštėse ir šakelėmis 
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valgom“ (Z, 92), niekas juo netiki. Valstiečių daugu
mos tradicinę pažiūrą šiuo klausimu išreiškia Mačiu
lienė: „O mes ir be šakelių apsieiname. Pirštais tiesiog 
iš šukės... Matai, kitaip aš nemoku“ (Z, 93). XX a. ant
rame dešimtmetyje pas Mickevičius, kaip ir kitur apy
linkėje, visa šeimyna dar valgydavo iš vieno dubens 
mediniais šaukštais (LKLIR, f. 51—571).

Duoną raikydavo pats šeimininkas. V. Krėvė tai daž
nai pabrėžia.

Visada pabrėžiama ir šeimos narių bei svečių sėdė
jimo už stalo vieta (R, 17, 116). Vyriausiasis šeimos 
narys sėdi stalo gale, vad. užstalėje, kiti vyrai toliau 
nuo jo už stalo, moterys — šiapus stalo ant pristatomo 
suolelio. Svečias sodinamas stalo gale, piemenukas, ker
džius — arčiau krosnies. Tokia tradicinė sėdėjimo už 
stalo tvarka buvo visoje Lietuvoje.

Valstiečių darbai V. Krėvės kūryboje atsispindi gana 
blankiai. Daugiausia minima verpimas ir dalgio plaki
mas. Verpiama rateliu su prieverpste („verpstoku“, 
„verpste“). Iš aprašymų aiškiai matyti, kad XX a. pra
džioje Merkinės apylinkėse jau buvo verpiama koja su
kamu rateliu, o ne primityviuoju verpstelių, tačiau kuo
deliui pririšti dar buvo naudojama atskira lentelė su 
pasėdama „koja“. Štai „Silkių“ Gerdvilienė:

Paėmus nuo suolo silkes, sumetė jas kibiran ir nusigrę
žus eina į priekrosnį, kur ant mažo uslanėlio guli jos verpstis. 
(...) Ir pastačius verpstj, prisitraukė ratelį, paseilino kuodelį 
ir ėmė verpti (SP, 81).

Šiuo atveju neaišku, ar rašytojas ne visiškai pažino 
verpimo techniką, ar redaktoriai bus įvėlę klaidų, tačiau 
šiame aprašyme verpstis (verpstelis) supainiotas su 
verpste (tai skirtingi įrankiai), be to, verpiant seilina- 
ma ne kuodelis, o pirštai,
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Vėlesnės konstrukcijos rateliuose jau ir Dzūkijoje 
verpstė įmontuota į ratelio korpusą.

Iš vasaros lauko darbų V. Krėvė dažniausiai mini 
derliaus apdorojimą ir įrankius.

Duonos kepimo vaizdas perduodamas vaiko akimis, 
tačiau juo labiau išryškėja visos šio darbo detalės.

Antanukas jau ne sykį matė, kaip senelė dar iš vakaro 
raugė didelėje dėžėj duoną. Kitą dieną, anksti, vos tik už
sikėlus, Alena, pasiraitojus rankoves, kumščiais minkė duo
nelę ir beminkydama šluostė alkūne prakaituotą veidą. Pas
kui, visai išaušus, motutė darė iš tirštos tešlos didelius kepa
lus, dėjo ant ližės, prausė su vandeniu, o tėvelis nešiojo ir 
šaudė krosnin (SP, 123—124).

Duonos minkymas ir kepimas buvo laikoma vienu 
sunkiausių moteriškų darbų. Kepalai pagal tradiciją bu
vo daromi apvalūs, dideli. Didumas priklausė nuo šei
mos narių skaičiaus, nuo krosnies angos, o drauge 
ir nuo ližės, ant kurios buvo formuojami kepalai, dydžio. 
Kepalo viršus būdavo užglaistomas vandeniu, kad kep
dama viršutinė pluta neaižėtų. Kepalus į krosnį „šau
dydavo“ pačios moterys ir tik išimtiniais atvejais vyrai.

Iš grynai vyriškų darbų yra vežimo paruošimas, ark
lių kinkymas. Nenaudojamas vežimas stovi prie tvarto 
esančioje dengtoje patalpoje, vadinamoje papaviete. 
Jo paruošimas ilgesnei kelionei — tai ištisa vienas kitą 
papildančių veiksmų grandinė (SP, 30). Arklys kinko
mas pavalkais, pamuštais veltiniu — „tūbų“, kad ne
graužtų krūtinės. Tokie pavalkai vadinami tūbeliniais 
(R, 123).

Kasdien kur pavažiuojama vežimu, į kurį, kad pato
giau būtų sėdėti, prikimšta virkščių, galas su virvėmis 
užraizgytas. Šventadieniais važinėjama bričkele, o žie
mą — važiu. Paprasčiausia žiemos susisiekimo priemo
nė— rogės (detalesnio jų aprašymo V. Krėvė neduoda). 
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Važis ir bričkelė, matyt, XX a. pr. Dzūkijos kaime dar 
buvo naujiena, juos turėjo tik turtingesnieji. Kai ku
rie konservatyvesni net ir turtingi valstiečiai į šias nau
joves žiūrėjo skeptiškai. Jų pažiūrą išreiškia Kalvaitis, 
sakydamas: „Man senam nei važių, nei bričkelių ne
reikia. Visą amžių rogėm važinėjau ir iki mirsiu — jo
mis važinėsiu“ (Ž, 119—120).

Dzūkijos kaimo valstiečių konservatyvizmą rodo jų 
pažiūra į kitas naujoves, pavyzdžiui, į degtukus ir ta
bako uostymą. Beje, V. Krėvė labai dažnai vaizduoja 
senuosius dzūkus rūkant pypkę. Kartais pypkės prisi- 
kimšimas ir uždegimas panėši į savotišką apeigą. Tai, 
kaip valstietis išsitraukia iš už juostos tabako ir pintį, 
kaip įskelia ugnį, įpučia pypkę, papsi pirmuosius dū
mų kamuolius, paskui stipriai nusispjauna, baigęs rū
kyti, iškrapšto sraigtuku pypkės vidų, iškrato pelenus, 
išlieja „pužą“ — nikotiną, — visa tai dvelkia kažkokiu 
nuo amžių einančiu šventu ritualu, archaika.

Užjuostoje tabako krepšelį ir pypkę nešiojasi Gri
gas („Žemaitukas“), Noreika („Bedievis“), Budreika 
(„Žmoną pamokė“), Juknis („Žentas“); Traibėnas („Iš
sibarė“) ją nešiojasi kišenėje.

Pypkės uždegimas skiltuvu ryškiausiai pavaizduotas 
apsakyme „Išsibarė“:

Traibėnas, prikimšęs pypkę, įsikando ją dantysna. Paskui 
išsitraukė titnagą, pintį ir skiltuvą, ėmė atsidėjęs skilti. Įsky
lęs pintį padėjo ant nago, papūtė kelis kartus ir įkimšo pyp- 
kėn (SP, 52).

Labai dažnai kartojamas vaizdas: pirkioje sėdėda
mi, seniai pypkę užsidega žarija iš krosnies priekak
čio—„duobės“ (R, 23; Z, 235).

V. Krėvė senųjų valstiečių konservatyvizmą pabrėžia 
ir tokia detale, kaip dažnai kategoriškas atsisakymas 
degtukų, žinoma, tai buvo susiję ir su valstiečio tau
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pumu. Pavyzdžiui, apie Budraitį („Žmoną pamokė“) 
rašytojas sako: „Degtukų pypkei uždegti jisai nepripa
žindavo. Kam jie gadinti, jei galima įskilti ugnies“ 
(SP, 59).

Būdinga, kad V. Krėvės kūrinių personažai, išskyrus 
du, tabaką rūko, o ne uosto. Tabaką uosto kildinąs save 
iš bajorų klebonas Žemaitukas ir kaimo filosofas Vai
norus. Klebonas uostomąjį tabaką nešiojasi tabokinėje, 
o valstietis — paprastame ragelyje, įsidėjęs užantin 
(plg. R, 37 ir SP, 13). Iš to galima daryti išvadą, kad 
tabako uostymas kaime nebuvo prigijęs.

Taip užfiksavęs daugelį senojo dzūkų kaimo, grei
čiausiai, vaikystėje stebėtų materialinės kultūros reiški
nių, V. Krėvė savo kūryboje gana plačiai ir įvairiapu
siškai atspindi ir to kaimo bendruomeninius įpročius bei 
papročius, ypač vaizdingai parodo žmonių tarpusavio 
santykius, visa tai, ko kaime nebeliko vėlesniaisiais 
XX a. dešimtmečiais, žmonėms išsiskirsčius po vienkie
mius, įsigalėjus buityje individualistiniam pradui.

Viena iš tokių kaimo gyventojų artimo bendravimo 
formų buvo bendros ganyklos ir viso kaimo samdomas 
kerdžius, taip pat jojimas naktigonėn. V. Krėvė deta
liau pavaizduoja du kerdžius: Gugį, iškaršusį, savo 
metų skaičių pametusį, bet guvų, didelės patirties ir 
nuovokos žmogų, muzikantą, padedantį ir patariantį 
visiems, kas tik beklaustų jo patarimo, o ypač jaunimui 
(„Kukis ir Gugis“), ir kaimo filosofą senį Lapiną 
(„Skerdžius“).

Kerdžius, be sutarto atlyginimo (paprastai natūra), 
išmokamo ganymo sezonui pasibaigus, dar gaudavo 
pilną išlaikymą — maistą ir drabužius paeiliui pas visus 
ūkininkus, kurių gyvulius ganė. Kerdžių, kaip ir ama
tininką, valstiečiai lepino, kad geriau prižiūrėtų jų gy
vulius ir jų pačių neapkalbėtų.
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Kerdžių samdydavo suėję į sueigą viso kaimo vyrai. 
Atlyginimą javais, kumpiais, dešromis ir pinigais 
(R, 60) spalio mėnesio pabaigoje vienu metu atiduoda
vo visas kaimas. Taigi, kerdžius buvo vienas iš ilgiau
siai Lietuvos kaimo buityje išlikusių bendruomeninių 
pareigūnų. Kerdžiaus darbo įrankiai buvo botagas ir 
trimitas. Botagu pliauškindamas ir trimituodamas, ker
džius iš ryto pažadina šeimininkes gyvulius iš tvarto 
išleisti, o šios prikelia kerdžiaus pagalbininkus pieme
nukus.

V. Krėvės vaizduojamas Merkinės apylinkių kai
mas—tai keliasdešimties valstiečių kiemų gyvenvietė. 
Tikint amžininkų liudijimu, XX а. II dešimtmetyje Su- 
bartonyse buvę apie 60 sodybų. Viena didžiausių proble
mų to meto kaime buvo gyvulių ir paukščių priežiūra, 
kad jie nepadarytų žalos kaimynų javams ir daržams. 
Dėl gyvulių ir paukščių dažnai kildavo tarp kaimynų 
nesusipratimų. Buvo susidarę ir saviti javuose rastų 
svetimų gyvulių ir paukščių paėmimo ir išpirkimo pa
pročiai. Seimininkas turėjo teisę savo lauke rastus gy
vulius parsivaręs uždaryti savo tvarte ir neatiduoti savi
ninkui tol, kol tas juos išsipirks, atlyginęs padarytą 
nuostolį. Antanina Juknevičienė pasakoja, kad kartą 
rašytojo tėvas šitaip parsivaręs į savo tvartą kaimyno 
arklį. Kaimynas, atėjęs jo išsipirkti, atgabeno dvylika 
pėdų rugių (LKLIR, f. 51—564).

Šio papročio atspindžių randame V. Krėvės „Dvai- 
niuose“ ir „Žente“. Pasakojama, kaip naktigonėn išjo
tas ir neprižiūrėtas Dvainio arklys kartu su kitų kai
mynų arkliais atsiduria kunigo javuose ir patenka į 
kunigo tvartą. „Žente“ valstietis Kiškelis eina net vals
čiaus raštinėn skųstis, kad seniūnas smurtu iš jo tvarto 
atsiėmęs javuose pagautas žąsis (Z, 267). Savavališkas 
gyvulių atsiėmimas reiškė nesiskaitymą su papročių 
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teise, taigi ir tradicijų laužymą, o tuo pačiu buvo smerk
tinas kaip nusikaltimas įprastiems kaimynų tarpusavio 
bendravimo papročiams.

V. Krėvės vaizduojamame Dzūkijos kaime dar gana 
ryškūs ir kiti patriarchaliniai papročiai. Leisdami į avilį 
naują bičių spiečių, valstiečiai kviesdavosi gerą kaimy
ną bičiuliu, pusininku, tikėdami, kad bičiulinės bitės 
neš daugiau medaus (plg. SP, 18, 77). Bitininkauta 
senoviškai, bitės laikytos gulstiniuose skobto medžio 
aviliuose, kurių ligi šiolei dar gausu rašytojo vaikystės 
draugo Saturno Pašukonio sode Gudakiemio к. V. Krė
vė šitaip tokį avilį aprašo:

Buvo tai storo medžio kamblys, gana papuvęs. Vienas 
jo galas, kuris žemiau buvo nuleistas, visai išpurtęs ir buvo 
užlipdytas moliu, maišytu su spaliais. Vidury tas galas buvo 
užkaltas lentele (SP, 16).

Jaunimas turėjo savas sueigas. Dažniausiai tai šven
tiniai vakarai tarp Kalėdų (XII.25) ir Trijų karalių (1.6), 
vadinami tarpukalėdžiu, o to meto pasilinksminimai — 
kalėduška. Senųjų liaudies tikėjimų įtakoje dar XX a. 
pirmaisiais dešimtmečiais rytų ir pietryčių Lietuvoje 
buvo tikima vadinamąja pirmosios dienos, taip pat pa
našumo magija. Manyta, kad nuo pradžios priklauso ir 
pabaigos sėkmė, kad veiksmas sukelia panašius į save 
rezultatus. Dėl to valstiečiai tarpukalėdžiu nedirbdavo 
tokių darbų, kurie, jų nuomone, būtų galėję pakenkti 
būsimųjų metų darbų rezultatams: moterys neverpdavo, 
drabužių nelopydavo, girnomis nemaldavo, vyrai pančių 
nesukdavo, kad ėriukai nesirgtų svaiguliu, kad būtų vie
nodo plauko, kad vėtros stogų nedraskytų. Mažiau dar
bo turint, būdavo daugiau laiko pramogoms.

Senųjų nuomone, XX a. pr. kaimas jau mažiau besi
linksmina, jaunimas nebemokąs dainų ir žaidimų, todėl 
ėmę plisti įvairios negerovės, taip pat ir kortavimas. 
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Pagrindine dainų ir žaidimų išnykimo priežastimi ra
šytojas laiko kunigų žalingą veiklą šioje srityje (Z, 102).

Patogios progos bendrauti buvo dažnos vestuvės ir 
krikštynos. Tai buvo viso kaimo šventės. Nors V. Krėvė 
detaliau krikštynų papročių neaprašinėja, aišku, jog tai 
vedusiųjų, pagyvenusiųjų šventė. Dėl to jose nebūna mu
zikantų, nors šiaip dainų ir triukšmo pakanka. Krikšta
tėviais parenkami garbingiausi (žinoma, ir turtingi) 
apylinkės žmonės. Šiuo atžvilgiu dzūkai nesiskyrė nuo 
kitų: šis paprotys bendras visoms pasaulio tautoms.

Daugiau dėmesio rašytojas skiria vestuvių papro
čiams. Apie vestuves kalbama apsakyme „Kukis ir Gu- 
gis“ ir dramoje „Žentas“. Pastarojoje pavaizduota ne 
tiek pati vestuvių puota, kiek piršlybų papročiai. V. Krė
vės liudijimu, XIX a. pab. — XX a. pr. Dzūkijos kaime 
prieš piršlybas dar buvęs siunčiamas žmogus atsiklausti 
jaunosios tėvus, ar šie piršlius priims. Atsiklausti eida
vo vyrai — jaunikio tėvas, kaimynas ar giminaitis. Kai 
kur šią misiją atlikdavo moterys. Atsiklausimu buvo 
norima išvengti „sarmatos“.

Kukienė, vyrui nutarus sūnų siųsti pirštis turtingai 
merginai, sako:

— Tai kada jau siųsi atsiklausti? (...)
— Nebus atsiklausimu! Su Kiesilium važiuos Jonukas. 

O tokį piršlį negi drįs sausa duona pavaišinti. Leis neleis, 
o kalbėtis turės.

— Žiūrėk, kad tik vaikui sarmatos nepadarytų... (R, 120).

Piršliai daugiausia važinėja žiemą, kaustytu važeliu. 
Atsiveža alaus statinaitę, vyno, saldžios ir karčios deg
tinės. Butelius ir stiklelį piršlys nešasi per petį pasika
bintame barsuko kailio krepšyje (Z, 59). Piršlys pastato 
ties viduriu stalo rūtos šakelėm užkimštą vyno butelį ir 
tam tikra apeigine kalba — oracija — paprašo merginą 
tą butelį „atrakinti“:
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Na, mergele lelijėle, atkišk šitą žalio vyno bonkelę, už
gerk mudu žaliu vyneliu... tavo tėvužėlis norėtų mus pavai
šinti žaliu vyneliu. Tik užkištas jis garbiniuota rūtele, užra
kintas ne rakteliu, tik žaliu vainikėliu. Kas nuims vainikėlį, 
kas atkiš rūtelę be baltųjų mergelės rankelių? (2, 59—60).

Merginai butelį atkimšus, prasideda apeiginis užger- 
dinėjimas. Tai lyg sutarties tarp jaunųjų ir jų šalių su
darymas ir užtvirtinimas. Geriama tradicine tvarka: 
pirmiausia išgeria mergina, jos tėvas, motina, piršlys, 
paskutinis — jaunasis (Z, 61).

Užgėras baigus, piršlys sudaužo taurelę, kad dau
giau niekas iš jos nebegertų ir derybos nebesuirtų. To
lesnėms vaišėms taurelę paduoda jaunosios tėvai.

Po užgėrimo apeigų kalbamasi apie santuokos są
lygas, nuotakos arba jaunikio pasogą, kraitį, jų asmens 
ir tėvų ūkio privalumus. Į piršlybų sutartuves jauno
sios tėvai pasikviečia artimiausius kaimynus liudinin
kais. Juos pavaišina.

Sutarus, jaunosios tėvai vyksta apžiūrėti jaunojo 
ūkio, po to jaunieji važiuoja pas jaunosios parapijos 
kunigą pareikšti apie numatomą santuoką — „neša už
sakus“. Apie visa tai V. Krėvė savo herojų lūpomis taip 
pat užsimena.

V. Krėvė pabrėžia klasinį santuokos pobūdį, valstie
čių pažiūras į susituokiančiųjų, ypač marčios, turtą. Iš 
didesnio ūkio atskirtas sūnus, eidamas į žentus, taip pat 
atsinešdavo šiokio tokio turto. Pvz., Stasys Mėrūnas 
pažada į Kalvaičio ūkį „atsivaryti gerą arklį su visu 
padaru ir vežimu“, atsivežti darbo vežimą, naują ap
kaustytą bričkelę ir važį, atsivaryti porą jaučių, dvi kar
ves, keletą kiaulių ir vieną kitą šimtą pinigais (Z, 119, 
120—121).

Marčiai reikalavimai buvo didesni, negu žentui: ji 
turėjo būti ir graži, ir darbininkė, ir turtinga, ir gar
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sios giminės, kad ne sarmata būtų „su tokiais žmo
nėmis viešai susieiti, susigiminiuoti“ (R, 119).

Kai kunigas Žemaitukas kalbina Grigą leisti sūnui 
vesti samdinę Eleną, kurią šis myli, senis atkerta:

— Ne tam savo sūnų auginau ir turtą jam kroviau, kad 
jis kampininko dukterį man į namus parvestų (R, 45).

Netgi tada, kai kunigas pažada jaunuosius iškilmin
gai sutuokti, savais arkliais į vestuves atvažiuodamas 
Grigus pagerbti, būti pirmojo sutuoktinių kūdikio krikš
tatėviu, Grigas vis dar spiriasi.

Šiuo atveju V. Krėvės pavaizduotas valstiečio Gri
go užsispyrimas ir argumentacija, norint surasti sūnui 
žmoną ne tik gražią, darbščią, bet ir turtingą, to paties 
socialinio sluoksnio, yra būdinga Lietuvos kapitalistinio 
kaimo buičiai. Žmogaus vertė matuojama ekonominiu 
masteliu. Bet ypač būdinga tai, kad šitokį matavimą 
palaiko ir skatina valstiečio beatodairiška baimė nusi
žengti tradicijai. Vertindami kapitalistinio laikotarpio 
valstiečių šeimos sudarymo kriterijus ir dėl kai kurių 
kaltindami pačius valstiečius gobšumu, drauge turėtu
me atsižvelgti ir į psichologinę šio reiškinio pusę. Vals
tietis bijojo išsiskirti. Jam buvo svarbu, kad marti tu
rėtų bent būtiniausią tradicijos reikalaujamą kraitį ir 
pasogą. Dėl kraičio nebuvo deramasi, jis tilpo skryniose, 
ir tik vyro giminėms ir draugams vestuvių metu jau
nosios dalijamos dovanos išduodavo jo dydį. Pasogos 
svarbiausieji dėmenys buvo tradicijos griežtai reglamen
tuoti. Subartoniškių atsiminimais, „karvė buvo būtina. 
Arklį jei turėjo, irgi davė. Vyro tėvai norėdavo, kad pa- 
soginius pinigus atiduotų jiems dukterų dalims išmokė
ti“ (A. Juknevičienė, LKLIR, f. 51—571).

Manyčiau, kad V. Krėvės „Raganiaus“ Grigas, vi
sokiais pažadais Žemaituko masintas priimti marčia
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savo samdinę, pagaliau sutinka ne todėl, kad kunigas 
pažada jai duoti pasogos karvę, vadinasi, kad marti jau 
nebebus neturtinga (jos socialinės priklausomybės ši 
dovana nepakeis), o todėl, kad dabar nebebus nusi
kalsta tradicijai — marti, kaip ir visos marčios, atsiva
rys pasoginę karvę, netgi paties kunigo dovanotą.

V. Krėvės kūryba rodo, kad XIX a. pab. — XX a. 
Dzūkijos valstiečių buityje naujos šeimos sudarymo 
klausimu buvo ryškios dvi tendencijos — senieji iš tra
dicijos siekė garbės ir turto (kapitalistinės sąmonės ap
spręstų vertybių), jaunimas stengėsi išsiveržti iš abso
liutinės senųjų valdžios, laužyti netikusias tradicijas.

V. Krėvės vaizduojamojo meto valstiečių šeimos gal
va yra tėvas. Jo žinioje pinigai, visas kitas turtas. Jam 
pavaldūs visi kiti šeimos nariai. Tėvas įsispyręs laikosi 
savo valdžios, remdamas ją dievo autoritetu (R, 126).

Šitoks patriarchalinis tėvo valdžios supratimas ir 
paaiškina tą faktą, kodėl kaip tik Dzūkijoje vietomis net 
ligi XX a. ketvirtojo dešimtmečio liko neišsidalijusių 
šeimų.

Tarp kitų šeimos papročių nemaža dėmesio skiriama 
Kūčių vakarienei aprašyti: išvardijami tradiciniai val
giai (jų turėjo būti 12), valgymo ritualas, kurį, laiky
damasis senovės tradicijų, atlieka tėvas: kąsnelį kiek
vieno valgio jis atideda gyvuliams (SP, 108).

V. Krėvė užfiksavo ir vieną nekasdieninę buities de
talę— pas ligonį vežamo kunigo laukimą kaime. Tokiu 
atveju subruzdimas didesnis, negu prieš didžiąsias 
šventes.

Pamatę, kad Lapinas tikrai silpnas ir nejuokais rengiasi 
namo, surengė vežimą ir, susidėję arkliais, nuvažiavo kunigo.

Moterys supuolė rengti pirkią, kad sutiktų priderančiai 
dievulį; jos nušlavė visą kiemą, net ir gatvę ties kiemu, 
numazgojo suolus ir skobnis, apklostė visa margomis paklo
tėmis, pastatė ant skobnių kryželį, patį gražiausią, kokis 

384



buvo visam sodžiuje, dvi žvaki, ropėn įsodintas, apkaišė 
skobnis martelėmis, rūtomis ir kitais žolynėliais (...).

Nepamiršo ir senio: nuprausė jam burną, apvilko tik iš
velėtais švariais marškiniais, patalą perklojo nauja paklote ir 
susikaupusios laukė atvažiuojančio kunigėlio (SP, 232).

Labai tikroviškai aprašomas rudeninis Simajudo (Si- 
manas ir Judas, X.28) turgus Merkinėje. Tai savotiška 
derliaus šventė, kada visi, baigę vasaros ir rudens dar
bus, suvežą savo išaugintas gėrybes, parduoda, perka, 
linksminasi, geria.

Triukšmingas „Simajudo“ turgus! Kito tokio Merkinėje 
nebūna. Iš ankstaus ryto jau plaukia žmonių minios miestelin 
kaip nemunai: vieni važiuoja, prisikrovę vežimus, kiti veda 
arklius, varo gyvulius turgun, treti pėsti brenda, su reikalais 
ir be reikalų, taip sau pasidomėdami, žmonių pamatyti, purvo 
paklampoti, išgerti, pasilinksminti, pažiopsoti panorėję.

Nuo pat ryto miestelis jau knibždėte knibžda. Vieni per
ka, kiti parduoda, derasi, barasi,, rėkia, keikiasi, stumdosi, 
purvyną minko...

Visas miestelis — gatvės, aikštė, kiemai kimšte prikimšti 
žmonių, gyvulių, vežimų. Visur, visuose kampuose, rėkia, 
gieda, bliauja, žviegia, žvengia, gagena... Girdėti visoki bal
sai, kuriais tik motina gamta apdovanojo savo sutvėrimus... 
(R, 59—60).

1967 m. kraštotyrinės ekspedicijos dalyviams stebint 
Merkinėje šv. Roko atlaidus, V. Krėvės nupieštasis Si
majudo atlaidų-turgaus vaizdas tapo dar aiškesnis. Ne
abejotina, kad XX a. pr. tokie metiniai turgūs turėjo 
būti ypač spalvingi.

Kaip matome, V. Krėvės pavaizduotoji Dzūkijos kai
mo buities skalė gana plati. Čia ir žmonių darbai, ir 
įvairiausi materialinės kultūros reiškiniai, ir žmonių pa
saulėjauta, jų dvasinės kultūros apraiškos. Vienus daly
kus rašytojas detaliau pavaizduoja, apie kitus vos užsi
mena. Tačiau tiek pirmieji, tiek antrieji rodo, kad ra
šytojui visa tai nebuvo svetima, kad tai buvo gerai 
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pažįstama iš vaikystės. Kaip retas kitas rašytojas, 
V. Krėvė savo kaimo vaizduose užfiksavo nemaža etno
grafinės medžiagos, netgi kabutėmis pažymėdamas at
skirų daiktų tarminius pavadinimus. Daugelį jo sumi
nėtų senosios dzūkų buities, materialinės kultūros ir pa
pročių bruožų dar šiandien užtinka etnografai. Kai kas 
jau yra išnykę, ir šiuo atveju V. Krėvės kūryba neabe
jotinai tampa praėjusių dienų Dzūkijos kaimo buities 
šaltiniu. Lygindami etnografų surinktą daiktinę ir ap
rašomąją medžiagą su V. Krėvės meniniuose vaizduose 
įausta Dzūkijos kaimo charakteristika, jokių prieštara
vimų nerandame.

Kokia šiuo atveju rašytojo amžininkų nuomonė? Eks
pedicijos metu kalbantis su Merkinės apylinkių žmonė
mis, visi vienu balsu tvirtino tai, ką gražiausiai su
formulavo Rakatinskų k. valstietis Ciprijonas Kazlaus
kas (75 m. amž.) ir rašytojo vaikystės dienų draugas 
Saturnas Pašukonis iš Gudakiemio (g. 1888 m.):

Savo knygose viską teisingai aprašė. Skaitau ir galvo
ju, kaip rašytojas gerai visas mūsų gyvenimo smulkmenas 
atsiminė, žmones pažinojo. Gerą atmintį turėjo. Ir Guda- 
kiemiui malonu, kad mūsų kaimynystėje išaugo toks gabus 
rašytojas, parašęs apie mūsų kaimo žmones, jų gyvenimą, 
gamtą gražių knygų (S. Pašukonis, LKLIR, f. 51—578).

Vėliau, kai skaičiau jo parašytas knygas, galiu pasakyti, 
kad toks ir buvo dzūkų gyvenimas, tokie mūsų žmonės, pa
pročiai. Žinoma, daug kur gražiau parodyta. Skaityk jo raš
tus, tai kaip ant delno pamatysi ūkininkų, samdinių darbus, 
kasdieninį gyvenimą, jų santykius, apsirengimą, valgį, meilę 
ir nesantaiką. Rašytojas buvo labai pastabus, viską ėmėsi 
į širdį ir galvą... „Šiaudinėj pastogėj“ — tai mūsų Dzūkijos 
gyvenimo knyga (C. Kazlauskas, LKLIR, f. 51—566).

Vadinasi, V. Krėvės pateiktieji Dzūkijos kaimo vaiz
dai yra tikri ir pasitarnauja kaip istorinis šaltinis XIX a. 
pabaigos ir XX a. pradžios Dzūkijos valstiečių buičiai 
tyrinėti.
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Marija 
GRIGAITYJE

V. Krėvė ir jo tėviškė 
artimųjų bei pažįstamų 

atsiminimuose

Kompleksinė ekspedicija po Merkinės kraštą savo 
darbų programoje buvo numačiusi užrašyti atsiminimus 
apie lietuvių literatūros klasiką V. Krėvę, ne tik gi
musį viename gražiausių Dzūkijos kaimų — Subartony- 
se, bet ir savo kūryboje atspindėjusį šio krašto istorines 
legendomis bei padavimais apipintas vietas, sukūrusį 
sodrų dzūkų valstiečių buities vaizdą ir visą galeriją 
nepaprasto ryškumo bei spalvingumo liaudies žmonių 
paveikslų.

Šią medžiagą rinko Vilniaus 23-osios vid. mokyk
los mokytoja L. Abraitytė, „Mažosios lietuviškosios ta
rybinės enciklopedijos“ redakcijos bendradarbė E. Da- 
gytė, Lietuvių kalbos ir literatūros instituto rankraštyno 
vedėja M. Grigaitytė ir LTSR MA Centrinės bibliote
kos Rankraščių skyriaus vedėjas A. Trakymas.

Atsiminimai buvo užrašyti iš Veronikos Mickevičiū- 
tės-Lapėnienės, vienintelės likusios rašytojo sesers, kitų 
V. Krėvės giminių, kaimynų, pažįstamų, pas jo tėvus 
tarnavusių ar dirbusių žmonių. Atsiminimus papasakojo 
daugiau kaip 30 asmenų. Visi atsiminimų tekstai lai
komi Lietuvių kalbos ir literatūros instituto rankraštyne.

Čia skelbiami būdingesni, turintys didesnę visuome
ninę reikšmę atsiminimai. Dauguma jų fragmentiški, 
tačiau ir jie parodo didelę V. Krėvės meilę savo gimta
jam kraštui, jo gamtai, liaudies kūrybai, ypač dainai. 
Atsiminimų pateikėjai pažymi rašytojo paprastumą, liau
diškumą, prisirišimą prie „šiaudinėj pastogėj“ gyvenan
čiųjų. Koks liaudiškas buvo V. Krėvė, matyti iš to, kad 
Merkinės krašto žmonės nesivaržydami kreipdavosi į jį
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su įvairiausiais savo rūpesčiais ir bėdomis tiek jam 
apsilankius tėviškėje, tiek gyvenant Kaune. Ir kreip
davosi su pasitikėjimu, kaip į artimą, juos suprantantį 
ir atjaučiantį žmogų — „mūsų Vinculį“.

Daugiausia atsiminimų liečia V. Krėvės tėvus, jų 
charakterį, polinkius, rašytojo tėviškę, jos buitį, santy
kius su kaimynais.

Šio leidinio rengėjai nuoširdžiai dėkoja atsiminimų 
autoriams, pateikusiems naujos, vertingos medžiagos 
apie mūsų didį rašytoją V. Krėvę ir jo tėviškę.

1.

Mūsų mama buvo vienturtė Subartonių k. Jono Kin- 
daro duktė Rozalija, gimusi 1864 m. Vadino ją Rože. 
Jos motina buvo gyvas pasakų, padavimų ir dainų šal
tinis. Mama buvo gera dainininkė, mokėjo gražiai pasa
kas sekti. Kalbėjo lietuviškai, lenkiškai ir rusiškai, net 
šiek tiek žydiškai. Buvo gabi ir šviesi.

Senelis (mamos tėvas) mėgęs išgerti. Bet šiaip abu 
geros širdies, kaimynų gerbiami žmonės.

Mūsų tėvas Juozas Mickevičius, žmonių pravardžiuo
jamas Mickeliu, atėjo iš Nedingės vis. Savulkų k. į 
žentus. Mama dar neturėjo pilnų šešiolikos metų. Žmo
nės pasakojo, kad vestuvių dieną jaunoji išbėgusi su 
vaikais žaisti. Tėvas buvo šeimoje jauniausias, baigęs 
25 metus (1855—1933).

Mūsų tėvas buvo karšto būdo, labai nagingas, mo
kėjo visokių amatų. Pastatė naujus trobesius, gryčią 
gražiai išpuošė: gonkelės, langinės buvo išdažytos, iš
drožinėtos. Grindys troboj visur sudėtos.

Tėvas beveik visą gyvenimą buvo kaimo valdžios 
žmogus: 18 metų — starosta, vėliau seniūnas, paga
liau — eigulys. Subartoniškiai ir apylinkė tėvo nemėgo, 
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vengė, ne vienas, gal būt, ir piktumą turėjo. Tėvo rū
pestis— iš kur nors sučiupti pinigą ar kitokią naudą 
turėti. Sučiupęs pinigą, laikys jį giliausiai paslėpęs. 
Buvo kietos širdies, viskas apskaičiuota, apgalvota. La
bai mėgo pasirodyti, kuo nors prieš kitus pūstis. Jo 
šykštumas ir ambicijos, kaip žmonės sako, už jį dides
nės buvo. Nepaisant tokio tėvo būdo, jis gražiai smui
kuodavo. Grodavo vestuvėse. Kai žmonės ėmė šnekėti 
(dėl savo tamsumo), kad jo vaikai mirštą dėl to, kad 
mėgstąs smuiką, einąs smuikuoti, tėvas smuiką metė, 
niekad daugiau neėmė jo į rankas.

Nežinia, ar dėl didelio savo šykštumo, ar jam ne
patiko, bet jis nei gėrė, nei rūkė. Abudu tėvai nedide
lio ūgio. Mama šatenė, mėlynakė.

Mūsų apylinkės labai .gražios, yra didelių miškų, 
aplinkui daug ežerų. Subartoniškių bernai jodavo nak- 
tigonėn į Balyno pievas. Legendos, padavimai ėjo iš 
kartos į kartą apie kiekvieną vietą, kalną, piliakalnį, 
ežerą, girias, kur gyvena „miškiniai“, visokiausi me
nai. Žmonės, supami tokios gražios gamtos, kūrė pa
sakas, dainavo pilnas ilgesio dainas, lyg tas V. Krėvės 
Aras veržėsi į laisvę, į kalnų viršūnes, dangaus žyd
rynę.

Tokioje aplinkoje išvydo pasaulio šviesą ir mano 
brolis Vincas. Vaikų šeimoje buvo daug, bet šeši ber
niukai mirė maži. Užaugome du broliai — Vincas ir Jo
nas ir keturios seserys — Ona (Jievarauskienė), Mo
nika (Kazlauskienė), Marija ir aš. Jonas caro laikais 
išėjo į Ameriką ir ten 1934 m. mirė.

Savo motiną atsimenu tiktai iš vaikystės. Ji mirė 
kaizerinės okupacijos metais (1916). Tėvas iškilmingai 
palaidojo, pastatė paminklą, Merkinės bažnyčiai nupir
ko stacijas (ant pirmosios užrašyta jo vardas ir pavar
dė). Motina buvo labai dievobaiminga, karštai mylėjo 
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savo vaikus, švelniai jais rūpinosi, tarsi nujausdama 
savo ankstyvą mirtį. Neišleido ji žmogaus nepavaiši
nusi. Pavargėlis rasdavo šiltą pastogę, skanesnį kąsnį. 
Buvusi mūsų tarnaitė vėliau man daug pasakojo apie 
mamos gerą širdį, taurų ir kantrų būdą.

Motina daug prisikamavo nuo chroniško bronchito. 
Vincas juo irgi sirgo, matyt, buvo paveldėjęs iš moti
nos. Ji mirė plaučių uždegimu. Vincas laidotuvėse ne
buvo — mokytojavo Baku Realinėje mokykloje. Jis labai 
gerbė ir mylėjo motiną. Kai parvažiavęs 1920 m. jos ne
berado, tai verkė kaip mažas vaikas. Rašytojas savo 
būdu, gerumu, jautrumu, grožio pajautimu buvo labai 
panašus į motiną.

Vincas Krėvė buvo geros širdies, jautrus žmogui, 
ypač vargo, nelaimės ištiktam. Aš pas jį išgyvenau apie 
trylika metų (1921—1933), todėl gerai žinau ir mačiau, 
kaip atvažiuodavo giminės ir kaimynai iš Subartonių, 
Merkinės ir kitų kaimų. Kiek galėdamas, Krėvė steng
davosi visiems patarti, padėti, pašalpą suteikti, darbą 
parūpinti.

Kol tėvas buvo gyvas, rašytojas kasmet jį aplankyda
vo. Subartoniškiai ateidavo su juo pasitarti, savo rū
pesčius išsipasakoti. Vadindavo rašytoją „mūsų Vin- 
culis“.

Grįžęs pasakodavo savo įspūdžius, kad aplankęs 
Margirio ir Šarūno kalnus, Merkinės piliakalnį, Liškia
vą, išvaikščiojęs miškus, grožėjęsis ežerais. Graži Dzū
kijos gamta visuomet traukė jo širdį, primindavo vai
kystėje pergyventus įspūdžius.

Prisimenu, kartą vaikščiojome Palangos pušyne. 
Staiga Krėvė atsiskyrė, priėjo prie vienos aukštos 
pušies, pažvelgė į jos viršūnę ir susimąstęs pasakė:

— Didinga ir graži, kaip mūsų Dainavos miškuose.

Papasakojo Veronika Mickevičiūtė-Lapėnienė
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2.

Mano tėvas ir rašytojo tėvas — tikri broliai. Gimti
nė — Savulkų k. Nedingės parapijoje. Tėvas žemės ma
žai turėjo. Vis taupė, rinko vaikų užtarnautus pinigus 
žemei. Kas tais laikais nesvajojo apie žemę. Kad tik 
daugiau. Taip rinko rinko jis tuos pinigus, o valdžios 
vis keisdavos, pinigai vis žlugdavo.

Užaugome trys broliai ir sesuo. Visi jau mirę, tik 
aš vienas likau ir ganau kolūkio gyvulius. Į jokius 
mokslus mūsų niekas neleido. Nuo pat mažens tarna
vome.

Pasamdė mane ir dėdė Juozas Mickevičius Subarto
nyse. Vienus metus tarnavau, kai buvo jo pirma žmona. 
Tada buvo gerai. Dėdė — darbštus, kietas, nežiūrėjo, 
kad aš giminė. Laikė mane kaip samdinį, spaudė prie 
sunkiausių darbų. Bet kartais jo širdis suminkštėdavo 
ir „mano vaikeliu“ pavadindavo. Sunkiausius darbus — 
kūlimą, medžių kirtimą ir vežimą, lauko darbus — rei
kėjo padaryti.

Dėdienė buvo labai geros širdies, bet jau be svei
katos, gulėjo lovoje. O dėdė, kaip sakiau, karštas, kie
tas, staigus, šykštus, stiprios sveikatos, tai mažai ką 
ji galėjo jam pasakyti, patarti. Tik manęs ji gailėjo, už
jautė, liepdavo duoti ką geresnio pavalgyti.

Samdė mergą, piemenį ir berną. Ona ir Monika buvo 
ištekėjusios. Verutė dar nedidelė, o Marija — ligonis.

Pirmą kartą rašytoją Krėvę pamačiau, kai grįžo 
į Lietuvą visai iš Baku. Toks mažas, tik aukšta kakta, 
didelės akys ir galva, rankos taip pat mažos, ne vyriš
kos. Toks man išliko pirmas susitikimas. Mažai mes ir 
susitikdavome. Aš tarnaudavau. Jau visur taip yra, kad 
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turtingi giminės draugauja su turtingais, mokyti su 
mokytais.

Buvo atvažiavęs jis į savo tėvo laidotuves. Apsisto
jo Merkinėje, klebonijoj. Palaidojęs tėvą, vėl greitai 
išvažiavo.

Mano tėvas buvo rašytojo krikštatėvis. Tai jis man 
pasakojo, kad rašytojas Merkinėje jam visada ranką 
pabučiuodavęs. Žmonių nesisarmatijo, kaip kiti. Mano 
tėvas mums sakydavo, kad toks mokytas, o nesididžiuo- 
įja, neišpuiko, nebijo pasirodyti giminė tokiam dėdei, ap
siavusiam naginėm ir apsivilkusiam sermėga. Kiek gir
dėjau iš žmonių, rašytojas visą gyvenimą buvo neišpui- 
kęs, nepamiršo, kad ir jis iš šiaudinės pastogės, tą patį 
smėlį Dzūkijos braidė.

Subartoniškiai važiuodavo pas jį į Kauną su savo 
bėdomis ar patarimų ieškoti. Kada rašytojas parva
žiuodavo pas tėvą, tai ateidavo kaimynai pasitarti.

Kai tarnavau, dėdė Juozas kartais užsimindavo apie 
sūnų Vinculį. Jam buvo didelė garbė, kad jis išleido 
jį į mokslus, kad jis toks garsus žmogus Kaune. Mėgo 
prieš kitus pasipūsti, pasigirti. Tais laikais mūsų krašte 
mokytų nebuvo, juo labiau mūsų neturtingoje giminėje, 
tai buvo kuo didžiuotis ir girtis.

Kai aš ženijausi, dėdė Juozas Mickevičius buvo ves
tuvėse. Gerai žinojo vestuvių papročius. Užmetė ant jau
nųjų kailinius. Kada trobas stačiausi, buvau nuvažiavęs 
medžių prašyti. Davė, padėjo.

Rašytojas niekad nebuvo užvažiavęs pas mane, nors 
dažnai važiuodavo pro šalį pas savo seserį Moniką Kaz
lauskienę į Dabrovolę. Matyt, taip jau jam išeidavo.

Papasakojo Julius Mickevičius

392



3.

Krėvė primonydavo dainuot. Aš dar nedidelė bu
vau.

— Važiuojam pas Barysus medaus, — sakydavo.
Pas mus gražu. Nemunas regėt. Daržai. Pilnas dar

žas bičių.
— Barysai, už kelių dienų atvažiuot?
— Kad ir ryti
— Ot gerai, medus gardu valgyt.
Krėvė atvažiuoja su Merkinės kunigu Kakarieka.

Ant gonkelių dainuoja:

Lelija žydėjo, 
Radasta kvepėjo, 
Kunigėlis nuo gonkelių 
Sodelin žiūrėjo.

Mano žmogus grajino ir pas jo seserį Moniką per 
vestuves. Parvažiuos kada Krėvė ir klausia:

— Ar yra dar Cilcius?
Kaip jis parvažiuoja, visus pažįstamus pasveikina 

ir bučiuoja bumon.
— Muziką pasisveikink! Oi, Cilcius, oi, Cilcius, — 

ir išbučiuoja. Jei senį uždaboja, eina sveikint, kad ir 
kokioj kompanijoj bus.

Kaip in mus ateina — mane gaudo.
— Mama, aš bėgu slėptis, jie vėl mane kantapys su 

tom dainom.
Pykstu, verkiu. Kad priešais nereiks giedot, giedo

siu. Kaip giedot, kad kunigas ir jis priešais?!
— Nereikia priešais, jei verkia — tegu sau! — mama 

užtaria.
Per trobą pertvėrimas buvo. Ten išgręža (skylutė) 

buvo.
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— Aš per ją ten už lentų giedosiu, kiek norėsit
O jis man pasakė, kad per tą skylutę užmokės. Kaip 

aš giedu, jis vis prieina, žiūri, prisikiša. Oi, vaikeli, 
vaikeli, aš tave sapnuosiu!.. Jis man per tą skylutę auk
sinį 5 rublių pinigą įkiša. Ir sako:

— Būtai priešais dainavus, būtai kitą tokį gavus.
Aš jam ranką bučiuot. Jis man:
— Nebučiuok, nebučiuoki Kad aš kavalierius!
Tėvas paskui sako:
— Neleiskim pinigų. Skepetą apsisukamą nupirk

siu. Jos dainų skepeta.
Juoda buvo, senoviška.
Kaip giminės buvom. Jis tokis prieinamas. Po tei

sybei, kiek jis tų dainų pririnkęs! Dainų mėgėjas buvo. 
Ir pats pagieda giesmę. Balsą nelabai turėjo.

Papasakojo Julija Ciulciuvienė

4

Apie dešimtį metų tarnavau pas Juozą Mickevičių 
Subartonyse. Čia pirmą kartą ir pamačiau rašytoją 
Krėvę. Metų nepasakysiu, dar prieš pirmą pasaulinį 
karą. Buvau girdėjus, kad Mickevičiaus sūnus Vincu- 
lis labai mokytas. Aš nemokėjau nei skaityt, nei rašyt. 
Maniau, kad pamatysiu kokį didelį poną. O čia žiūriu, 
toks mažuliukas, galva kaip puodas, rankos mažos, akys 
didelės mėlynos, kakta aukšta, maloniai šypsosi. Tė
vams rankas pabučiavo, man ir bernui ranką padavė. 
Samdiniams sakydavo „jūs“. Toks paprastas, neužmiršo 
kaimo žmonių.

Pirkioje vasarą musių būdavo, tai jis savo maža 
rankute jas gaudydavo ir mėtydavo į kibirą. Jo kam
barys buvo seklyčioj. Lova baltai paklota, viskas pirk
tiniai. Aš kartą paklojau jam lovą, tai jis man pusę 

394



rublio davė. Džiaugiausi ir pasirodžiau Monikai, rašy
tojo seseriai. Ji, matyt, gailėjo brolio pinigų. Pati ėmė 
kloti. Monika taisė jam valgį. Rašytojas labai mažai 
valgė. Prisimenu, kad vakare valgydavo rūgštų pieną su 
karštom bulvėm.

Rašytojas padėdavo laukų darbus dirbt. Viską mokė
jo. Kai blogas oras, tai būna kambary. Eidavo prie eže
rų, į miškus. Mačiau sode. Nepastebėjau, kad kada būtų 
su knyga.

Rašytoją visi Vinculiu vadino. Jis buvo panašus į 
savo motiną: tykus, geras, kiekvienam malonų žodį pa
sakys. Net tėvas pritildavo, neberėkdavo taip smarkiai 
ant žmonių, kai Vinculis parvažiuodavo. Rašytojas la
bai mylėjo savo motiną. Ji jau sirgo dusuliu. Parvež
davo jai vaistų, konjako.

Mickevičiaus trobos buvo geros, šiaudais dengtos. 
Langinės, gonkos gražiai išmargintos, nudažytos, pirkia 
su grindimis. Tais laikais kaime tai buvo retai kur. 
Gyveno gerai, turėjo didelį sodą, daug bičių. Mickevi
čius pats jas prižiūrėjo. Nekando jo, tai kaimynai šne
kėjo, kad jis moka jas „užkalbėt“. Kai medų imdavo, 
duodavo jo šeimynai. Obuolių vasarą galėjai valgyt, 
kiek norėjai.

Visur buvo tvarka, Mickevičius ir šiaudelio be rei
kalo nenumes. Viskas sunaudota, sužiūrėta, mokėjo 
naudą iš visko išspausti. Vis tekinas, vis susirūpinęs. Ir 
visur suspėja. Žiūrėk, jau su žuvimis parlekia, tai gry
bų didelę pintinę parvelka. Net į kuprą susimetęs nuo 
tų darbų. Spaudė ir šeimyną. Kaip kitaip. Pats smar
kus prie darbo, drūtas, karšto būdo, suktas. Jam žmogų 
aprėkti malonu buvo.

— O tu, ladari, o tu, kataržnike, — šaukdavo ant 
samdinių.
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Kaimynai jo privengė. Jis visą laiką valdžios žmo
gus buvo — seniūnas, valsčiaus teismo tarėjas, eigulys. 
Gerą galvą ir auksines rankas turėjo. Viską pats mo
kėjo sumeistraut, pataisyt. Gal ir dėl to kaimynai jam 
pavydėjo. O čia dar Vinculis toks mokytas. Niekas apy
linkėje į tokius mokslus vaikų neleido, neturėjo iš ko.

Septyniolika metų tarnavau, bet tokio gaspadoriaus 
nemačiau. Žemės nedaug buvo, daugiau kaip pusvalakis, 
bet turto ir pinigo turėjo. Laikė du gerus arklius, dvi 
tris karves, aštuonias devynias kiaules, penkias šešias 
avis, paukščių. Į Merkinę važiuodavo brička. Samdiniai 
ėjo pėsti. Tada tokia mada buvo. Gaspadoriai samdinių 
į bažnyčią neveždavo. Laisvų dienų nebuvo. Per šven
tes, sekmadieniais reikdavo gyvulius šerti, pirkioj ap- 
siruošti.

Visi drabužiai, baltiniai, užsiklojimas ir pasikloji- 
mas — austiniai, pačių darbo.

Mickevičius samdė piaut rugius, kviečius, vasarojų. 
Piovėm piautuvais. Dobilus, šieną — dalgiais. Sėjo žir
nių, ant kalnelių — lęšių. Juos raudavome. Sunkus dar
bas, net pirštus pritraukia. Grikių nešėjo. Lęšius virda
vo su bulvėm.

Kūlė spragilais. Buvo arpas, akselinė mašina, ran
kom sukama. Daugiau mašinų neturėjo. Viską rankom 
dirbom.

Keldavom su pirmais gaidžiais ir guldavom dvylik
tą. Buvo vakaronių mada. Susinešam ratelius vieną 
vakarą pas vieną, kitą — pas kitą. Ne taip miegas ima, 
linksmiau, dainuojam, kokius atsitikimus pasakojam. 
Buvo žibalinės lempos.

Pusryčiaudavom jau prašvitus. Maistas pas Micke
vičių, kol buvo gyva pirma žmona, buvo geras. Ne
rakindavo nieko. Duonos galėjai kada norėjai pasiimti.
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Valgėme tris kartus, tik per darbymetę davė pavaka
rių. Gaspadoriai valgė drauge su šeimyna.

Atėjus tarnauti pas Mickevičių, radau Krėvės moti
nų, Rozaliją Mickevičienę, jau be sveikatos. Dusulį tu
rėjo. Žmonės šnekėjo, kad nuo sunkių darbų, daug vai
kų turėjo, rodos, šešis palaidojo. Mickevičienė buvo la
bai gera, teisinga, švelni, tyki, graži moteris. Iš kaimynų 
girdėjau, kad ji gerą balsą turėjo, gražiai audė, mezgė. 
Buvo žmonių gerbiama.

Rozalija Mickevičienė mažai jau vaikščiojo. Dau
giausia lovoje gulėjo. Visus ji atjautė, šeimynos gai
lėjo, buvo labai teisinga, žiūrėjo, kad samdiniai paval
gę, aprengti būtų. Tai šeimyna pabūdavo. Pakeleivin
gas arba elgeta neišėjo nepavalgydintas, nesušelptas. 
Ir nakvynę čia rasdavo. Piemenukui suskilusias kojas 
riebalais ištepdavo. Savo vaikus vis gražumu, vis su 
motiniška meile pamokydavo. Negirdėjau, kad ji kam 
piktesnį žodį pasakytų.

Mokėjo skaityti maldaknygę. Vis melsdavosi ir mels
davosi.

Atsimenu, kai Monika Mickevičiūtė prikeldavo mane 
pabudėti prie ligonės, tai Mickevičienė manęs gailė
davo:

— Monikule, dukrele, anksti jai reikės keltis, tegul 
eina dar pamiegot, — sakydavo silpnu balsu.

Prie manęs ir mirė. Visi susirinkom prie jos lovos. 
Tyliai ir ramiai lyg ta žvakė ir užgeso. Laidojo labai 
gražiai. Tokių laidotuvių nebuvau mačiusi.

Mickevičių namie buvo trys dukterys: Monika jau už 
mane vyresnė, Marytė su manim vienmetė, bet ligonė. 
Sirgo Skarlatina ir liko pusiau paraližuota. Verutė dar 
nedidelė, į motiną panaši.

Monika buvo gera darbininkė, tėvo būdo. Ji už savo 
motiną šeimininkaudavo ir laukuose dirbdavo. Prie ma
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nęs išėjo už valakininko Stasio Kazlausko. Daug pi
nigų tėvas davė, iškėlė dideles vestuves, kraitį nemažą 
ji susikrovė.

Pas Mickevičių tarnaudama, 1926 m. rugsėjo 8 d. 
ištekėjau už berno Juozo Kisieliaus. Mickevičius svotas 
buvo. Sumokėjo už šliūbą, bet paskui iš algos išskaitė. 
Dovanų nieko nedavė — nei bliūdelio, nei šaukšto. Pra
džiai gyvenimo nieko o nieko neturėjom. Kokį mėnesį 
pabuvę, išėjom kumečiauti.

Papasakojo Elena Kisielienė

5

Savulkų kaimas nedidelis, kokia trylika gyventojų. 
Kada dalijo Lesagūrų dvarą, tai bežemiai gavo žemės.

Mano tėvai — vietiniai. Kaimas išsiskirstė į vienkie
mius. Ir tėvai išėjo. Trobų neturėjo.

Gal 1923—1924 metais tėvas dirbo miške. Pasamdė 
koks vokietis valdišką mišką kirst. Atsitiko baisi ne
laimė: medis užmušė tėvą. Juozas Mickevičius, žmonių 
Mickeliu vadinamas, kilęs irgi iš Savulkų. Jis patarė 
mano mamai važiuot pas jo sūnų profesorių į Kauną pa
sitart. Mama ten nakvojo, kelias dienas buvo. Krėvė 
viską padėjo. Teismas priteisė mamai 10 tūkstančių litų 
Vaikams irgi mokėjo po kiek. Aš buvau 15 metų. Pusę 
metų gaudavau pinigus.

Mūsų buvo trys seserys ir brolis, likęs po tėvo mir
ties vos keturių savaičių. Mama, išgąsdinta tėvo mir
ties, jį užmaitino. Visam gyvenimui jis liko invalidas 
ir ilgiausiai gavo už tėvą pašalpą.

Gaila, kad mamos nėra gyvos. Ji mirė prieš ketve
rius metus. Daug būtų papasakojusi apie labai geros 
širdies profesorių ir rašytoją Vincą Krėvę. Mama verk
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davo ir verkdavo dėl tėvo mirties. Vis minėdavo ir žo
džių nerasdavo apsakyti rašytojo gerumui. Jei ne jis. 
mama ir vaikai cento nebūtų gavę.

Papasakojo Adelė Kašėtienė

6

Pirmą kartą rašytoją Krėvę pamačiau Merkinėje, 
pas jo seserį Oną Jievarauskienę. Kelerius metus mama 
su vaikais pas ją gyveno.

Jau buvau skaičiusi V. Krėvės „Dainavos šalies se
nų žmonių padavimus“. Mano vaizduotė buvo sukūrusi 
ir knygos autoriaus nepaprastą paveikslą. Ir štai tas 
rašytojas prieš mano akis — toks mažas mažas, lyg se
nyvas vaikas. Tik galva didelė, akys gilios, maloniai 
žvelgia į tave. Ankstesnis mano susidarytas paveikslas 
sudužo. Tačiau betarpiškai sutikta rašytojo asmenybė, 
jo didelis paprastumas, nuoširdūs santykiai su savo 
krašto žmonėmis tą paveikslą lyg ir iš naujo perkūrė.

Tuos savo vaikiškus įspūdžius, gal geriau tik jų nuo
trupas, aš ir papasakosiu.

Vincas Krėvė labai mylėjo vaikus, mokėjo įeiti į 
vaiko pasaulį.

Susiimam už rankų ir bėgam iš Onos Jievarauskie- 
nės kiemo žemyn prie Nemuno. Paskui kopiam į pilia
kalnį. Kiek čia jis mums pripasakodavol O kaip gražiai 
mokėjo pasakoti. Prisimenu tik apie Merkinės piliakal
nį, jame palaidotus Lietuvos didvyrius. Jie buvę labai 
drąsūs vyrai, narsiai gynę savo šalį nuo nuožmių kry
žiuočių. O tie kryžiuočiai buvę labai žiaurūs. Jie žudę 
ne tik suaugusius, bet ir vaikus. Arba išvarydavę juos 
ten toli į Vakarus, į nelaisvę, kad pamirštų savo kalbą, 
savo tėvynę, kryžiuočių vergais būtų.
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— Piliakalnyje ilsisi narsūs tėvynės gynėjai, negai
lėję paguldyti savo galvas už savo gražiąją šalį, kad 
mes būtume laisvi, — kalbėjo Krėvė.

Taip gražiai istorijos jokioje mokykloje, gal būt, nie
kas neaiškino.

— Vaikai, pažvelkite nuo šito piliakalnio! Kaip gra
žu, kaip toli toli matyti. Patylėkim ir pasidžiaukim!

Rašytojas buvo nepaprastai jautrus. Išgirsta kur nors 
dainuojant, liepia mums pabėgėti toliau žaisti, o pats 
atsisėda ir klausosi, klausosi... Atsimenu, ir jis pats už
traukdavo „Saulelė raudona“, mus ragindavo dainuoti. 
Balsas jo nekoks buvo, bet dainuoti mėgo, o dar labiau 
klausytis liaudies dainų.

Mačiau, kaip per atlaidus Merkinėje Krėvė įsimai
šydavo į baltomis skarelėmis marguojančią moterų mi
nią, klausydavos jų šnekų, ne vieną užkalbindavo.

Buvo labai paprastas. Niekas jo nesivaržė, nežiūrėjo 
kaip į didelį poną.

Eidavom grybauti. Bet ir čia jis pasirodydavo ne
paprastas gamtos mylėtojas ir mokytojas.

— Pažiūrėkit į šitą pušį, va, į šitą, dar aukštesnę, 
lieknesnę. O kokios šakos, kokia viršūnė! Tai todėl, kad 
daugiau saulės, daugiau šviesos, o naktį būtų arčiau 
žvaigždžių, kad paukštelis pavargęs galėtų greičiau pa
ilsėti.

Arba eidavom lenktynių — kas greičiau ir daugiau 
ras baravykų. Jis pasakojo, kad jo tėvas jų daugiausia 
rasdavo.

Rašytojas skatindavo mus gerai mokytis, daug kny
gų skaityti.

— Knygose viskas viskas surašyta. Tik reikia daug 
skaityti, netingėti mokytis.

Krėvė sakė, kad ir jis labai norėjęs mokytis, daug 
vargęs, bet stengęsis gerai mokytis.
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Kaip sakiau, mamai buvo labai sunku. O per karą ir 
trobos buvo sudegę. Tėvelis miręs. Bet rašytojas įkal
binėjo mamą mus kaip nors mokyti. Jis sakė, kad atsi
ras gerų žmonių ir padės. (Mama man vėliau apie tai 
pasakojo).

Ir tikrai. Baigiau Vilniaus gimnaziją, Kaune medi
cinos mokslus 1937 m. Sesuo Emilija (Baublienė) aku
šeriją, Eleonora (Plutulevičienė) per rašytojo protekci
ją iš 6-os klasės įstojo į pašto-telegrafo kursus.

Krėvė nupirko Emilijai uniforminę suknutę. Ir vėliau 
Kaune, ją sutikęs, parsivedė namo. Jo žmona atidavė 
savo kailinukus.

Kai studijavau Kaune, vengiau rašytoją susitikti. 
Pamačiusi pabėgdavau. Bijojau, kad nesiūlytų pagal
bos. Tada supratau, koks jis didelis žmogus.

Dar prisiminiau, kaip jis buvo prisirišęs prie kai
mo, prie gamtos. Atsimenu, kaip džiaugėsi užlipęs ant 
šieno miegoti. Būdavo, kaip vaikas paima šieno glėbį ir 
sako:

— Vaikai, kaip kvepia pievų sudžiūvę gėlės. Rodos, 
girdžiu šienpiovių dalgių skambėjimą, jų gražias dai
nas. O kaip smagu grėbti šieną į dideles dideles kupe
tas. Aš visada tėviškėje miegu ant šieno. Labai sveika.

Papasakojo Stefanija Poškienė

7

Vincas Mickevičius mokėsi mūsų kaimo mokyklėlė
je. Ta mokyklėlė iš pradžių buvo pas Andriejų 2uką, 
vėliau pas Pilypą Žuką. Aš kartu su juo mokiausi. Kar
tu mokėsi, atsimenu, ir mano pusbrolis, didesnis už ma
ne. Kai, būdavo, reikia skaityti, tai dar nieko, bet kai 
tik koks uždavinėlis, tai jau mums visiems ir neina.
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Mokytojas tada jau ir šaukia: „Vikentij!“ Išeina ir, žiū
rėk, kaip matai, išsprendžia uždavinį. Mokytojas tada 
jam liepdavo duoti mums sprigtą. Tik Krėvė nepasiek
davo. Man pasiekdavo iki smakro, o mano pusbroliui 
tik iki kaklo. Mažiukas buvo, bet galvą turėjo — oi, oi! 
Labai jau į mokslą pasinešęs buvo. Visi mokiniai buvo
me pravoslavai, tik vienas Vincas katalikas. Bet ku
nigas, būdavo, vis tiek atvažiuoja šeštadieniais, atveža 
jam saldainių.

Krėvė mokėsi toliau ir, parvažiavęs atostogų, labai 
mėgo pašaudyti. Būdavo, ateina pas mane — aš buvau 
tada eigulys — ir sako: „Na, duok pašaudyti!“ Ir šaudy
davo. Nušauna, būdavo, kai kada tai varną, tai vana
gą. K? jau jis prišaudys. Ale vis duok tu jam pašaudyt, 
ir ganai Parudny ant upelio stovėjo malūnas. Gyveno 
tenai toks malūnininkas žydas Zalcmanas. Krėvė vis, 
būdavo, vaikščioja pas to malūnininko dukteris. Suei
na, būdavo, ir vaikščioja po miškelį. Šiaip jau buvo la
bai malonus žmogus.

Papasakojo Leonas Žukas

8

Mano mamos gimtinė — Subartonys. Jos tėvai — Ei
dukevičiai — gyveno su rašytojo tėvais kaimynystėje. 
Kartais nuvažiuodavau pas senelius. Mačiau vieną kar
tą ir patį rašytoją Vincą Krėvę.

Net buvo toks nemalonus atsitikimas. Mickevičiaus 
arklys įėjo į Eidukevičiaus vasarojų. Man liepė užda
ryti į tvartą. Atbėgo Juozas Mickevičius atsiimti. Kaip 
tik tuo metu pro šalį ėjo rašytojas. Išgirdęs jų ginčą, 
priėjo ir šyptelėjęs pasakė:
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— Ar ne gėda jums, kaimynai, ir dar giminės, bar
tis ir pyktis. Susitaikykit ir gražiai gyvenkit

Taip pasakęs, nuėjo namo. Eidukevičius arklį pa
leido. Man patiko, kad rašytojas taip paprastai, ramiai 
sutaikė. Mačiau, kad jiems buvo nesmagu klausyti ra
šytojo pamokymų. Galvas nuleidę tylėjo, nesiaiškino.

Mano mama dešimčia metų jaunesnė už rašytoją. 
Būtų daug galėjusi papasakoti apie jį ir tėvus, kaimą. 
Ji mirė prieš metus.

Aš papasakosiu tik tai, ką prisimenu iš mamos pa
sakojimų.

Krėvė mylėjo vaikus. Kai parvažiuodavo per atosto
gas arba vasarą, tai su vaikais žaisdavo visokius žai
dimus. Landžiodavęs po suolais („Kate, kate, griebk 
pelę...“). Kartais vaikams paskaitydavęs pasakų, paro- 
dydavęs knygose paveiksliukų.

Kitą kartą Krėvė atvažiavęs suorganizavo paaug
lius. Nusivedė juos į Merkinės bažnyčios rūsį. Davė 
jiems valyti kažkokių iškastų daiktų. Rašytojas buvo 
labai patenkintas, džiaugėsi, radęs tokių svarbių radi
nių. Smulkiau mama nepasakojo, ji negalėjo žinoti ir 
išmanyti.

Kiek girdėjau iš mamos, iš kaimynų Subartonyse, 
tai visi apie rašytoją gerai atsiliepia. Sako, buvo pa
prastas, neužmiršo savo krašto žmonių, neišponėjo. Kas 
į jį kreipdavosi, padėdavo. Geros širdies buvo žmogus.

O jo tėvo kaimynai nemėgo, vengė. Nebendravo. 
Užsidaręs, kietas ir šykštus buvo. Vis taupė, kalė ka
peiką. Sakė, kad sūnui daug reikią į mokslus leisti. Iš 
tokios ūkelės nelengva buvo. Taip žmogus ir pasinešė 
į turtą.

Papasakojo Viktoras Zuravlis
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TAUTOSAKOS 
TEKSTAI

Dainos

1. VAIKŠČIOJO TĖVULIS

Vaikščiojo tėvulis 
Pabarėmis, 
Parugėmis.

Ba jau mano dukrelė
Tai pailso,
Tai nuvargo,

Prašinėjo saulelės 
Be kepurės, 
Kepurėlės.

Gerus rugelius pjaudama, 
Tankiai pėdus 
Berišdama.

— Nusleisk, nusleisk, saulele, 
Vakaruosna
Vėlyvuosna.

Vaikščiojo šešurėlis
Pabarėmis,
Parugėmis.
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Prašinėjo saulelės 
Be kepurės, 
Kepurėlės.

Ba dar mano martelė
Nenuilso,
Nenuvargo,

— Nesleisk, nesleisk, saulele, Menkus rugelius plaudama, 
Vakaruosna Retai pėdus
Vėlyvuosna. Berišdama.

2. ANT MARELIŲ KRAŠTELIO

Хэ2
An ma - re - lių krašr — te --------- lio, prie gi - laus du - no -

An marelių kraštelio, 
Prie gilaus dunojėlio —
Tai tenai skalbė jaunoji mergelė , 2 2
Dvi tris plonas drobeles. !

Atjojo bernužėlis, 
Baltasis dobilėlis.
— Vai, padėk dieve, jaunoji mergele, , 2x2
Drobelių skalbėjėle. 1

Pasakyk, mergužėle,
Pasakyk, lelijėle,
Vai, pasakyk, jaunoji mergele, . 2x2 
Kieno šitos drobelės.
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— Pirma drobė močiutės, 
Antra drobė sesutės, 
O ši trečioji, šilku austoji, 
Mylimam bernužėliu. 2X2

— Pamažu, mergužėle, 
Pamažu, lelijėle, 
Vai, tik pamažu, jaunoji mergele, 
Neinpulk dunojėlin. 2X2

— Nors dunojun įpulsiu, 
Į mareles įbrisiu, 
Oi, liūliuos liūliuos rūtų vainikas .
Vidury dunojėlio. I 2X

3. OI, LELIUMAI

lt - liu —mai, kas to, u-------- pe - lėj, le _ liu-mai?

Oi, leliumai,
Gili gili upelė, leliumai, 
Kas toj upelėj, leliumai?

Oi, leliumai,
Kas toje upelėj, leliumai?
Žibus akmenėlis, leliumai.
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Oi, leliumai,
An to akmenėlio, leliumai, 
Mergelė sėdėjo, leliumai.

Oi, leliumai,
Mergelė sėdėjo, leliumai, 
Baltus linus pašė, leliumai.

Oi, leliumai,
Baltus linus pašė, leliumai, 
Ratelėlj taisė, leliumai.

Oi, leliumai,
Atjojo bernelis, leliumai, 
An šyvo žirgelio, leliumai.

— Oi, leliumai,
Padėk dievs mergelei, leliumai, 
Baltų linų pašytie, leliumai.

Oi, leliumai, 
Baltų linų pašytie, leliumai, 
Ratelėlis taisyt, leliumai.

— Oi, leliumai, 
Padės man dievulis, leliumai, 
Ir be tavį jauno, leliumai.

408



4. IŠJOJO KARALIŪNAS

I-š-jo- jo ka_ra _ liū - na - s gi_re_lė— j * pa-lia _ vo-(tie).

Išjojo karaliūnas 
Girelėj paliavotie.

Užmušė karaliūnas 
Sieręjį sakalėlį. 

Puldamas sakalėlis 
Užmušė karaliūnę. 

Parbėga jo žirgeliai 
Keleliu žvengydami. 

Parbėga jo kurteliai 
Per laukus skalydami. 

— Poniule karaliūne, 
Išjojo karaliūnas, 

Išjojo karaliūnas 
Girelėj paliavotie.

Užmušė karaliūnas 
Sieręjį sakalėlį. 

Puldamas sakalėlis 
Užmušė karaliūnę. 

— Slūgelės novierniausi, 
Kinkykite šyvus žirgus. 

Kinkykite šyvus žirgus, 
Sudėkite škatulėles.

Sudėkite škatulėles, 
Sūdykite mažus vaikus.

Sodykite mažus vaikus, 
Važiuosim tėvo dvaran.

— Tėvuli mano mielas, 
Ar priimsi mane jaunę?

Ar priimsi mane jaunę 
Ir mano škatulėles?

Ir mano škatulėles, 
Ir mano mažus vaikus?

— Tai priimsiu tavi jaunę 
Ir tavo škatulėles.

Nepriimsiu tavie jaunos, 
Tavie jaunos mažų vaikų. 

— Slūgelės novierniausi, 
Gręžykite šyvus žirgus.

Gręžykite šyvus žirgus, 
Važiuosim savo dvaran.

Kad tėvulio didis dvaras 
Užželtų barkūnėliais.

Kad tėvulio didis dvaras 
Užeitų ežerėliu.
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5. OI, ATVAŽIUOJA ŠVENTOS VELYKOS

Voi, at — va — żiuo— ja Sven-tos Ve___  ly —. kos',

W1, Ve — ly ------------kos, da. vę,,4_ ly ____ kie-(nįs)

Voi, atvažiuoja šventos Velykos, 
Voi, Velykos, da velykienės.

Geležų ratais, šilkų botagais, 
Voi, Velykos, da velykienės.

Oi, ir sustiko bernelių pulką, 
Voi, Velykos, da velykienės.

— Oi jūs, berneliai, juodi čigonai, 
Voi, Velykos, da velykienės.

Tai jumi reikia juodo čermidlo, 
Voi, Velykos, da velykienės.

— Oi, kad mes juodi ir be čermidlo, 
Voi, Velykos, da velykienės.

Oi, ir sustiko mergelių pulką, 
Voi, Velykos, da velykienės.
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— Oi jus, mergelės, baltos gulbelės, 
Voi, Velykos, da velykienės.

Tai jumie reikia balto muilelio, 
Voi, Velykos, da velykienės.

— Oi, kad mes baltos ir be muilelio, 
Voi, Velykos, da velykienės.

6. VAIKŠČIOJO POVĖLIS

Vaikščiojo povėlis 
Po dvarą.
Silkeliu kojelės 
Pančiotos.

Silkeliu kojelės 
Pančiotos, 
Aukseliu galvelė 
Aplieta.

Kad tą povėlį 
Pagautau, 
Nuo kojelių šilkelį 
Nurištau.

Nuo kojelių šilkelį 
Nurištau, 
Nuo galvelės aukselį 
Nuimtau.

Silkelį kaselėn 
įpintau, 
Aukselio žiedelius 
Nulietau.
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7. OI, PAKELEJE

sto.vi паи — ja karć__me___ Ić.Oi, pa ke — Ić — je

Oi, pakelėje 
Stovi nauja karčmelė. 
Toje karčmelėj 
Geria mano tėvulis.

Oi, ir atjojo 
Iš tolimo bernelis, 
Pradėj viliotie 
Mano seną tėvulį.

— Tėvuli mano, 
Tėvuli noseniausias, 
Prašau neimtie 
Krištolinio stiklelio.

Prašau neimtie 
Krištolinio stiklelio, 
Prašau negertie 
Sito žalio vynelio.

Tėvuli mano, 
Tėvuli noseniausias, 
Prašau neleistie 
Už tolimo bernelio.

Gal tu nenori, 
Kad dažnai atlankytau, 
Gal tu nenori, 
Kad viešnele pabūtau?

— Lankyk, dukrele, 
Nor kas trečia dienelė, 
Lankyk, dukrele, 
Kas viena nedėlėlė. —

Kibą paimsiu 
Antelės kytrumėlį, 
Kibą paimsiu 
Žuvelės naravėlį.

Per žalias gireles 
Gegule palėkėsiu, 
Per dunojėlį 
Antele paplaukėsiu.

Per dunojėlį 
Antele paplaukėsiu, 
Per jūres marias 
Žuvele panėrėsiu.
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Tėvulio dvaran 
Saulele užtekėsiu, 
Už baltų skobnių 
Viešnele pasėdėsiu.

Už baltų skobnių 
Viešnele pasėdėsiu, 
Su brolužėliais
Vis rodelę sudėsiu.

Su brolužėliais 
Vis rodelę sudėsiu, 
Senai motulei 
Vargelį pasiskųsiu.

8. ONULE, MŪS SESULE

Onule*,  mūs sesule, 
Atsimyk, atsigodok, 
Ko tavo dvare nėr.

* Vardas pagal reikalą.

Kas nedangsto margų skrynių, 
Kas nerėžo baltų drobių?

Kas nerėžo baltų drobių, 
Kas nedalina dovanėlių?

Kas nedalina dovanėlių, 
Kas nerengia tau rengelės?

Onule, mūs sesule, 
Nėra tavo motulės.
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Nėra tavo motulės, 
Tai nedangsto margų skrynių. 

Tai nedangsto margų skrynių, 
Tai nerėžo baltų drobių. 

Tai nerėžo baltų drobių, 
Tai nedalina dovanėlių.

Tai nedalina dovanėlių, 
Tai nerengia tau rengelę. 

Petruli*,  mūs broleli, 
Atsimyk, atsigodok, 
Ko nėra tavo dvare.

* Vardas pagal reikalu.

Ko nėra tavo dvare, 
Kas nesėdi už skomelių?

Kas nesėdi už skomelių, 
Kas neraiko baltos duonos?

Kas neraiko baltos duonos, 
Kas nepila žalio vyno?

Kas nepila žalio vyno, 
Kas neprašo giminėlių?

Petruli, mūs broleli, 
Nėra tavo tėvulio.

Nėra tavo tėvulio, 
Tai nesėdi už skomelių.

Tai nesėdi už skomelių, 
Tai neraiko baltos duonos.

Tai neraiko baltos duonos, 
Tai nepila žalio vyno.

Tai nepila žalio vyno, 
Tai neprašo giminėlių.
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9. ČIULBA ULBA SAKALAS

v«_ kia ma_ no tė vu_ lis vaiki- čio__ da-imas).

Čiulba ulba sakalas 
Lakiodamas, 
Verkia mano tėvulis 
Vaikščiodamas.

Tai kukavo gegulė 
Lakiodama,

2 Verkė mano motulė 
Vaikščiodama.

2X2

2X2

Aš nuvėjau laukelin Aš nuvėjau klėtelėj
Tai lygajan, Tai aukštojoj,
Aš ty radau jautelius . Q Q Aš ty radau stovelius
Ir arklelį. 1 X Ir drobeles.

Aš ty radau jautelius Aš ty radau stovelius
Ir arklelį, Ir drobeles,
Nėra mano sūnelio , „ „ Nėra mano dukrelės
Artojėlio. ' Audėjėlės.

2X2
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10. SIUNTĖ ANYTA

J=90
и я »•
л • T 1 1 1 -Лк. * 1 J 1 1 1 J • r J P• J J 1 • 1 9 r

Siun.tė a ------ ny — ta mar_ te _ lę sa— vo,

-g f J> fl Гч
!

f, J f ’---------------

mat- te — lę sa — vo Ii _  nų ra ___  vė — ti.

Siuntė anyta 
Martelę savo, 
Martelę savo 
Linų ravėti.

Mylelę jojau — 
Lapai žaliavo, 
Antrąją jojau — 
Kvietkai baltavo.

— Jei nuravėsi, 
Tai namo eisi, 
Nenuravėsi — 
Nei namo neisi.

Antrąją jojau — 
Kvietkai baltavo. 
Trečiąją jojau — 
Uogos raudonos.

Oi, ir sutemė 
Tamsi naktelė, 
Martelė linų 
Nenuravėjo.

— Sūneli mano, 
Mylimas mano, 
Tai tu paimkie 
Aštrų kirvelį.

Tai ji pastojo 
Po putinėliu, 
Pati pavirto 
Žaliu putinu.

Tai tu paimkie 
Aštrų kirvelį, 
Jaunas pakirskie 
Žalią medelį.

Joj jos mylimas 
0 iš vainelės, 
Tai jis pamatė 
Gražų medelį.

Vienąroz kirtau — 
Skiedros lakiojo, 
Antrąroz kirtau — 
Kraujai teškėjo.

— Motule mano, 
Širdele mano, 
Niekad nemačiau 
Tokio medelio.

Antrąroz kirtau — 
Kraujai teškėjo, 
Trečiąroz kirtau — 
Ir prakalbėjo:

416



— Mylimas mano, 
Ką tu padarei — 
Tu patsai jaunas 
Apsinašlinai.

Tu patsai jaunas 
Apsinašlinai, 
Mažus vaikelius 
Apsiratinai.

— Motule mano, 
Širdele mano, 
O tai tu davei 
Negerą rodą.

Tai apnašlinai 
Mane, sūnelį, 
Apsiratinai 
Mažus vaikelius.

— Vėjelis papūs, 
Tai mažus pasups, 
Lietulis nulis, 
Tai mažus nupraus.

Pasakos

11. GERAŠIRDE NAŠLAITĖLĖ

Gyveno senis diedas našlys ir turėjo vieną dukterį. 
Jo žmona buvo jau seniai mirus. Jis, daug negalvo
jęs, sumanė dar vieną kartą apsivest su antra žmona. 
Ir apsivedė su antra žmona ir sugyveno irgi antrą 
dukterį. Bet toj pirmutinė nelabai buvo pilno proto, 
ir ta pamotė jos nemylėjo. Ji kiek galėdama stengės, 
kad ta duktė išsibūt iš namų. Ir vieną kartą pasiuntė 
tą dukterį pas raganą žolelių, kad nesopėtų galvos ir 
nenorėtų miego. O ta ragana gyveno net už septynių 
mylių. Toj mergina nuėjo ir visa tai papasakojo raga
nai. Toj ragana tą dieną jos neleido namo, liepė pas 
ją gulėt, ir ji, toj mergina, būva sutikus pernakvot. 
Atėjus vakarui, ta ragana atnešė miltų, atnešė lašinių 
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ir liepė išvirt košės. Tai ji išvirė ir minkė tą košę su 
sutrupintais lašiniais. Iš po pečiaus atėjo pelytė ir ta 
pelytė prašė:

— Mergužėle, duokie šaukštą košės ir spirgutį.
O ta ragana sako:

Spirk koja, rėžk mente.
Bet toj mergina nei koja spyrė, nei mente rėžė, ir 

kai toj ragana nematė, tai mergina pelytei šaukštą ko
šės su spirgučiu ir metė papečelėj. Atėjus vakaru, toj 
ragana paklojo patalą tai merginai prie pečiaus, kai 
vadinasi papečkys, o ji pati an pečiaus pasiklojo ir lie
pė atnešt tai merginai didelį akmenį. Toj mergina at
nešė didelį akmenį. Ji nežinojo kam. Toj ragana pasi
dėjo an pečiaus tą akmenį. Kai sutemo, tai pelytė tai 
merginai pakuštėjo po ausia, sako:

— Tu lįsk po pečium, o leisk mane an savo vietos.
Toj, nieko nežinodama, užleido an savo vietos tą 

pelytę, ir, neilgai laukus, toj ragana tai merginai dar 
davė skambutį, sako:

- - Aš kai pasakysiu nakčia, paklausiu tavęs, ar tu 
dar nemiegi, tai tu zvaneliu paskambyk, tuoj skam
bučiu.

Nu ir kai ji paklausė, taip toj pelytė ir paskambino. 
Tai kai ji, paėmus akmenį, daužė tą merginą, gulėdamą 
papečkin, ir manė, kad ją užmušė. Ant ryt paskum toj 
pelytė vėl merginai pasakė:

— Eik vėl gult savo lovon prie pečiaus.
Toj mergina atsigulė, ir užsikėlus ragana žiūro, kad 

ji gyva. Tada po pusryčių prašė, kad ji jai galvą pa
ieškotų, nėr galvoj kokių vabzdžių. Ieškojo, ieškojo ir 
daejo ausį, sako ragana:

— Pažiūrėk mano ausy, ką tu ten matysi.
Ta mergina pažiūrėjo į ausį — žiūro, kad ausy še

šetas arklių. Sako:
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— Nu ką matai?
Sako:

Šešetą arklių matau.
— Nu, tai, — sako, — tu juos išsivesk.
Tai ji išsivedė tuos arklius ir nesėtų, nemintų ir ne

vytų linų an raikštių prisirišo prie medžio, visai neso
dinto ir nematyto. Tada vėl liepia ieškot kitą pusę gal
vos, ar nėra vabzdžių. leškoj kitą pusę, ieškoj ieškoj, 
vėl daejo ausį. Sako:

—- Pažiūrėk dabar kiton ausin.
Pažiuro kiton ausin — kad gražiausia brička, ka

rieta.
— Nu ką čia matai?
Sako:
— Labai gražų pajetoną.
Sako:
— I pasiimk tu jį ir paskinkyk tuos arklius ir važiuok 

namo.
O tas senis jos tėvas turėjo kalukę. Toj kalukė tą 

dieną loja:

Ciau riau riau, parvažiuoja mano duktė, 
šešiais žirgais su paušerkais pakinkytais.

Boba pamotė užgirdo, ką ji čia nesąmones loja, tą 
kalę veja visai iš kiemo. O ta kalė vis viena:

Ciau riau riau, parvažiuoja diedo duktė
šešiais žirgais su paušerkais, pakinkyta pajetone.

Klauso boba — bildesys. Kai sykis parvažiuoja še
šetu arklių. Ta pamotė nusiminus galvoja: Na, jei 
šitoj durnelė parvažiavo, tai aš leisiu savo protingą 
dukterį, tai ji dar geriau parvažiuos. Nu ir ėmė išleido 
savo dukterį pas tą raganą parnešt žolelių. Nuėjo teip 
pat už septynių mylių, surado, ir paklausė ragana:
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— Ko atėjai?
Papasakojo:
— Tokių žolelių, kad tėvas ilgiau gyventų ir visa

dos sveikas būtų. Jis prisiviris tas žoleles, visada gers.
Ta ragana tos duktės, tos pamotės, irgi neleido na

mo, liepė gulėt. Atėjo vakaras, ragana vėl atnešė miltų, 
atnešė lašinių, liepė patrupyt ir išvirt vėl košę. Ji tų 
košę minkydama pamatė pelytę. Toj pelytė vėl prašo:

— Mergužėle, duok šaukštų košės ir spirgutį.
O ragana sako:
— Spirk koja, rėžk mente.
Ta mergina spyrė koja ir rėžė mente pelytę. Toj 

pelytė ir pabėgo. Atėjo vakaras, irgi paklojo tai mergi
nai toj pačioj vietoj prie pečiaus, papečkyj, lovų ir sau 
an pečiaus; liepė pergulėt, bet, jau einant gult, liepė 
vėl atnešt akmenį, toj atnešė akmenį, nieko nežino
dama padavė an pečiaus tai raganai. Tai toj mergina 
užmigo, pelytė, užpykus an jos, jai nepranešė, ką jai 
nedavė šaukšto košės ir spirgučio. Toj ragana кар rėžė 
akmeniu ir užmušė tos pamotės dukterį. Toj pamotė 
laukė laukė duktės, laukė laukė, ir šiandien jos nėra.

12. LAIMINGI MARŠKINIAI

Buvo toks turtingas žmogus. Į....] ir vis atrodo, kad 
kiekvienas žmogus už jį yra turtingesnis ir laimingesnis, 
кар jisai. Ir per tų savo tokį durnumų insivarė sau 
ligų, kų už jį visas svietas geriau gyvena, o jis ne. 
Ir niekas jam nepadeda, jis vis tep serga. Tai jis nuva
žiavo pas šeptūnus, kur kalba tokie, pas šeptūnus. Dar 
tas šeptūnas sako:

— Tau reikia surast laimingas žmogus pasaulin, 
kad tu surastai, nupirk pas jį marškinius ir nešiok už
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sivilkęs, [...] tai būsi laimingas tada, кар apsivilksi 
laimingo žmogaus marškiniais.

Jis kur eina per pasaulį, kur paklausia, vis in jį 
sako, kad tu laimingas. Visi atsako, ot, tai tokių bėdų, 
tai tokių turi, kad visi nelaimingi. O jis nori surast, 
kad labai laimingą.

Nu, jis dabar važiuoja, važiuoja tas jau ponas, su
pranti, pažiuro: aria koks bernukas, nedidelis, [...] jis 
yra tarnautojas tas. Ir grajina, šoka vagoj, [...] tik 
švirkščia, šiurkštauna ijis [...] veselas.

Jau čia bus dabar laimingas, sako, kad jis, sako, 
aria ir dainuoja, ir šoka, jis jokios bėdos neturi. Jis 
laukia, kol tas bernukas ateina. Tas bernukas dar varo 
in kitą galą. Sugrįžta tas bernukas, dabar sakys:

— Padėkdiev tau, bernukas.
Tas:
— Ačiū, tėvuk, — sakys bernukas.
— Tu, tur būt, laimingas? — sako.
Sako:
— Tai ir laimingas.
— Tai kad tu laimingas, tu parduok man savo 

marškinius.
— Nu, кар aš, — sako, — juos parduosiu, kad aš jų 

neturiu.
— Nu, tai кар tu neturi? Kol tu neturi?
— Kad aš tarnaunu pas tokią ūkinikę, ji man duoda 

marškinius, aš dabar su jos tiktai trinybaičiais apsi
vilkęs.

Tai dar jis pagalvoj: „Tai kokis jisai nelaimingas, 
kad jisai tarnauna ir marškinių neturi — ir jis šiurkš
tauna, grajina, šoka, patenkintas savo gyvenimu. Tai 
kodėl aš negaliu būt patenkintas savo gyvenimu, jeigu 
aš dar visko turiu gi?“ Jis apgalvojo tą visą savo. Tai 
jis tada pasitaisė nuog to bernuko [...].
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Etiologinės 
sakmės

13. KODĖL AKMENYS NEBEAUGA

Boba sako, kad akmenai augo. Lijo lietai toki ak
meniais, ir katriej didesni — net inlindo žemėn, o ma
žesni viršun, jiej augo. Paskui buvo toki žmones, gy
veno. Ir jiej buvo toki stebuklingi, šventi, ir ėjo nėščia 
moteriškė, i nešė savo vaiką, i paskui ji nusgurino koją, 
o basi vaikščiojo. Tai sako: Kad jūs daugiau neaugtūt 
ant vietos.

Ir ji suskruvino pirštą ir apkruvino akmenį ir, 
sako, būdavo vis raudoni akmenai, kaip kruvini. Ir nuo 
to laiko akmenai neaugo.

14. KODĖL ARKLYS VIS ALKANAS, 
O JAUTIS SOTUS

Mergina nėščia vaikščiojo ir prašė arklio, kad ją 
panėšėt, ji ėjo iš kur. Arklys sako:

— Aš neturiu laiko, neėdęs.
Sako jam:
— Kad tu ir nepriėstai!
O karvė su jaučiu panėšėj, tai sako:
— Kad priėstai!
Tai gyvulys raguotis priedą.

15. GEGUTES KILME

Per kiek mėnesių paukščiai veseli, o paskui nuliūsta. 
Apie gegutę pasakojo, kad merga labai verkė, kai tekė
jo. Ir jau numirė jos mama. Tai labai tris mėnesius 
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duktė verkė mamos. Ir tai dar gegužė jos vieton pa
virto, merga toj. Кар ateina tie trys mėnesiai, tai ver- 
kauna gegužė — toj merga savo mamos. Ji negali perėt, 
kad ji verkia mamos.

16. AVIŽA IR MIEŽIS

Išaugo aviža su miežiu, ir jiej abudu augo, ir mie
žis pasistengė avižai mažo. Aviža nešiojas prieg sau 
susukus. Ir tada miežis, kada prispėjo anksčiau, sku
binas in svirną pirma, o aviža užpykus, kad ją apgavo 
ir paliko, tai jinai kai paėmė pagalį, kai paleido in 
miežį, instrigo, ir dabar nešiojas šypą.

Mitologinės 
sakmės

17. VELNIAS MUZIKANTAS

Žmogus degino vopną, bet kai vopną uždegi, tai 
reikia neatleist—degt dieną ir naktį. Tai žmogelis 
degino, degino, nu ir užmiega ir vėl šoka, uždega mal
ką. Ir paskiau buvo jau po dvyliktos valandos, ir jis 
mato, kad gali užmigt, tai jis turėj smuiką ir su juo 
biskutuką grajina, kad neužmigt, bet nemokėj visai. Tai 
po dvyliktos valandos ateina irgi labai gražiai pasirė
dęs ponaitis.

— Tai ką, — sako, — tamsta gal muzikontas?
— Ne, — sako, — tai kad neužmigčiau, tai groju.
Tai ponaitis sako:
— Parodyk, parodyk, gal ir puikus smuikas?
— Nu, — sako, — prašau, prašau.
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Paėmė tas ponaitis, tik biskį patraukė, kelias sty
gas patempė, nu ir, sako, kaip truktelėjo, kai patraukė, 
tai žmogus net nustebo, kad taip gražiai, negirdėjo to
kio grožio! Ir paskui ponaitis sako:

— Ot taip grajykit.
Tai žmogus sako:
— Kad, ponuli, nemoku.
Ponaitis nieko nesakė, apsisuko ir išėjo. Nu tai tas 

žmogus pastebėjo, kad tas ponaitis vienu šnirpšlių. Tas 
ponaitis daugiau ir negrįžo.

Žmogus pasakojo savo kaimynui apie tokį stebuklą.

18. VELNIAS PAGELBININKAS

Nu jau žiemos visgi metas, bet jau artėja ir Užga
vėnės. Sniego daug ir slidu, bet jau žmonės ruošias ir 
rūpinas, kad gi čia laukan jau reikia, sako, per Užga
vėnes reikia mėžtie pirmiausia. Nu jau sau čia visi 
žmones jau ty pakalbę, pakalbę, nekurie pradeda net 
jau ir mėžtie. Prisimeta mėšlo vežimą, paskinko arklį 
ir jau reikia vežtie. In laukus. Išvažiavo, kalnelis sta
tus — niekap nepaveža tas arklys, niekap gi ty nieko 
nepadaro. Tas žmogus ty kamavos, kamavos su tuoj 
arkliu ir niekap negalėjo užvežtie. Nu kas gi dar čia 
padaryt?

— Na, — sako, — dieve, pamačyk man užvežtie šito 
vežimo.

Palaukė palaukė — dievas nepamačino. Nu tai kas 
gi dar padarytie?

— Ak, — sako, — viešpatie, nepadėjai man užvežtie 
šito vežimo — paprašysiu velnio, gal mažum tas manęs 
pasigailės.

Кар paminėjo tiktai tą velnią, tas velnias ir prisi
statė. Кар jis atsistojo prie arklio šalies, kai inkibo už 
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atasejos, užsikabino nagais, tai tas vežimas tik parūko 
kalnelin, кар jis nuvejo ir vo tuoj nutempė an to lauko, 
ir viskas labai gerai tam žmogų buvo jau. Net jau jis 
iš džiaugsmo ir sako, [...] net pakartojo antru kartu, 
sako:

— Jeigu man gyvenime atsitiktų nelaimė, ar man 
padėtute?

Tai velnias pasakė:
— Visuomet.

19. KALVIS IR VELNIAS

Kalvis dirbo kalvėje ir nemokėjo suviryt geležies. 
Dirbo dirbo, ir niekap jam nesisekė. O jei geležies ne- 
suvirysi — negali dirbt. Jis klausinėjo pas senus žmo
nes, кар galima suviryt geležis. Niekas jam nemokėjo 
patart. Kartą jam dirbant, ateina toks žmogus — po
naitis ir teiraunasi kalvio:

— Кар jūs čia dirbat? Кар geležį suvirinat? Gal 
jūs smėliu barstot?

Tai tas kalvis sako:
— Taip taip, mes barstom.
O jis visai nebarstė smėliu ir nieko nežinoj apie tai. 

Kada ponaitis išėjo, tada kalvis greit griebės: paėmė 
du galu geležies, įkaitino kiek reikalinga, tada pradėjo 
tuos įkaitintus galus barstyt smėliu, apvartyt ir varty
damas vis barstė smėliu. Tada кар tik pradėj spirgėt 
abudu galai, tada jis vieną ir kitą paėmė, ant priekalo 
paguldė ir plaktuku suplakė ir puikiausiai sulipo, ir кар 
viena geležis pasidarė.

Ir tada nuo to laiko jo kaimynas pamatė, kad jis 
staiga pasikeitė. Jei ligi šiol viską darė iš cielo gabalo
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geležies, o jau dabar sumuša gabalus. Tada kaimynai 
klausia:

— Kas gi tau pasakė? Kas tave pamokino?
A jis sako:
— Aš pats išmokau. r

Bet kaimynai nepatikėjo, sako jam:
— Kas paaiškino?
Vienas kitas tą patį sakė, pagaliau kalvis prisipa

žino, kad taip ir taip buvo, kad atėjo ponaitis, ir jis 
taip kalbėjo, klausė apie suvirinimą, ir aš jį taip apga
vau. Nu tai tada кар prisipažino, tai klausia vėl:

— Ar tu jo nepažinai? Gal čia koks vietinis?
Tai kalvis sako, kad čia jis ne vietinis ir kad viena 

koja, o kita kanopa. Tai visi pripažino, kad ten buvo 
velnias.

Pasakojo seniau. Ir kai pas mane ateina visoki se
niai, tai sako:

— Ir tu išsimokinai dirbt, kai toj pasakoj, кар atėjo 
pas kalvį velnias ir pasakė

20. „KIAULE“ BE UODEGOS

Pasakoja, reiškia, kad ten buvo iš ryto, ar iš vakaro 
sugavęs baisiai didelę žuvį. Ir ta žuvis buvo be uode
gos. Ir paskui tie žmonės ar arklius ganė, ar ką, gir
dėjo iš vandens, кар balsas, — kad nėra mūs kiaulės be 
uodegos. Ir keliskart girdėjo, кар sakė, kur ta kiaulė.

Prie Gelovinio ežero.

21. LAUMES SKALBĖJOS

Tai čia apie laumes.
Akmuo tokis yra stavaris vidurin Merkio. Кар tik

tais per Jonus, tai suveina moterys kokios ir plauna 
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rūbus. Paskum nuog to akmenio nueina pirtin. Vyrai 
maudės, ir jos atėjo praustis. Tada vyrai išbėgo iš pir
ties, jas paliko.

22. VILKTAKIS SKERDŽIUS

Mes ganėm Samūniškėn, šitam kaime pas Čapliką 
Zigmą. Skerdžius nuėjo miškan. Nueidamas sako:

— Kad ateis vilkas, tai jūs duokit jam duonos, laši
nių, sūrio, jei katris turit.

Ir skerdžius nuvej. Ir ateina vilkas pas mus, stovi 
kaip šuva, ir duodam duonos. Ir turėjau sūrio — daviau. 
Kitas vėl davė duonos, ir ėda. Paskui vilkas vė nueina 
miškan. Ir tada ateina skerdžius, nu ir sako:

— Matėt vilką?
Sakom:
— Matėm.
Nu ir gerai.
— Tai kokis jis buvo?
— Pilkas, — sakom, — mažutės auses stačios, uode

gą nuleidęs.
Nu ir skerdžius nieko nesakė.

Mįslės

23. Tupi kampe katinas, 
Pajudyk — bažinas.

(Varpas)

24. Miške gimęs, miške augęs, 
Parej namo — šventu stoj.

(Kryžius)
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25. Ne tiek danguj žvaigždukių, 
Kiek ant barono galvos ronukių.

(Malkų kulbė)

26. Ėjo biesas, klausė pas gudrį, kur šnipšė guli. 

(Vilkas, šuo ir kiaulė)

27. Miške gimęs, miške augęs, 
Nigdi miško neregėjęs.

(Šerdis)

28. Keturlapis, keturšakis — 
Ant viršūnių saulė teka.

(Jurginas)

29. Vienatėlė moterėlė šimtą rūbų dėvi.

(Kopūstas)

30. — Susuktoj, sugrįžtoj, kur bėgi?
— O kas tau galvo?!

(Pieva ir upė)

31. Tėvas negimęs, 
Sūnus pražilęs.

(Dūmai ir ugnis)

32. Laukas arklys per vartus žiūri.

(Mėnulis)
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Garsų 
pamėgdžiojimai

33. Vilkas šaukia:

A-ū-ū-ū!
Neturiu namų, ū-ū-ū!
Susbudavosiu iš samanų, ü-ü.

34. Pelėda rėkia:

Oho-o-o-o-o, suvystyk, ve-u-u-u-u!
Suvystyk, ve-ū-ū-ū-ū, uhu-hu, u-ū-ū-ū!

35. Karvelis gieda:

Pritūpęs prašiau, pritūpęs prašiau, 
Negardu viriau, negardu viriau. 
Tpf, pritūpęs, pritūpęs prašiau, 
Negardu viriau, tpf, tpf!

36. Pempės gieda:

Gyvi, gyvi, radau, radau, radau, 
Gyvi, gyvi, radau, radau, radau, 
Gyvi, gyvi, gyvi, radau, radau, radau.

37. Lakštingala gieda:

Jurgiuk Jurgiuk, kinkyk, kinkyk, 
Cik cik čik cik, paplak, paplak, 
Cik čik čik čik čik, kinkyk, kinkyki

38. Kregždės giesmė:

Vyrukai, vyrukai, artie,
Moterukės, moterukės, pautieniukių kepti, 
A, kad jūs iškapanotūt!
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39. Vieversys gieda:

Cyrū vyru pavasaris, 
Palikau vaikelius nelesytus. 
Parlėksiu, parlėksiu, palesysiu. 
Cite, vaikai, neverkite, 
Padūks vyrai, 
Po laukus barstys žirnius,— 
Mes visi rinksim.

Skaičiai.
Skaičiuotės. 

Žaidimai

40. Vienas — katės pienas, 
Du — po padu, 
Trys — bastrys, 
Keturi — po žydo kepure, 
Penki — tavo papai menki, 
Sesi — kam tu žydo kiaulę peši, 
Septyni — eglyne.

41. Plaukė jūroj lagaminas, 
O jame dramblys.
Kas nebetiki — išeik.

Prieš žaidimą „išskaito". Pradeda skaičiuoti nuo sa
vęs, ir kuriam krinta žodis „išeik", tas išeina. Vėl skai
čiuoja. Kuris lieka paskutinis, tas nežiūri.

42. Eni beni, rūksta peni, 
Vyk, vok, pakavok, 
O tu, vaike, suieškok!
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43. Ėjo katinas į baletą, 
Pirko aukso pistoletą. 
Kas tą katiną pagaus, 
Aukso pistoletą gaus.

44. Lyja lyja lietus 
Per karaliaus pietus. 
Gysiu karvę vieną 
Per bobos kiemą.
An to kiemo bala. 
An tos balos lenta, 
An tos lentos bačka. 
Kas pirmas žodį pratars, 
Bačką varlių suės.

45. RAGANA

Būna ragana ir vaikai.

Vaikai: Renkam renkam adatėles.
Ragana: Kam tos adatėlės?
Vaikai: Maišeliam siūti.
Ragana: Kam tie maišeliai?
Vaikai: Akmenėliam dėti.

Ragana: Kam tie akmenėliai?
Vaikai: Peiliams galąsti.
Ragana: Kam tie peiliai?
Vaikai: Raganai piauti.

Tada ragana puola ir vejasi, bet tik iki vaikų „namų" 
(ratas, užbrėžtas maždaug už 15 m). Ką pagauna, tas 

būna ragana.
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Būrimai. 
Maldos. 

Prietarai

46. Babuška, rabuška, 
Ar lietus, ar pagada? 
Jei lietus, tai tupėk. 
Jei pagada, skrisk.

Paima dievo karvytę ant piršto, pasideda ant delno ir 
sako. Jeigu nuskrenda, bus giedra.

47. Kai sugaunatn žiogą, sakom:

Žiogai žiogai, duok vaistų, 
Jei neduosi, užmušiu.

Žiogas įkanda ir išleidžia tokį rudą kap valerijono 
lašą.

48. Kap pamatom, kur gandras suka ratą, ir sakom:

Gandrai gandrai, 
Apsuk ratą, 
Aš tau duosiu 
Klevo lapą.

49. Piemenys rudenį rėkė:

Sniegeli, snik, snik, 
Kad būt balta žemė, 
Kad nereikt mumi ganyt, 
Sniegau, snik! л
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50. Traukiam, kai lyja:

Saulala, motula, užtekėk, užtekėk, 
Mes maži piemenaičiai, 
Mūs trumpi kailinaičiai, 
Mumi šalta ganytie.

51. Pamačius jauną mėnulį, kalbama tris kartus:

Mėnulėli jaunas, dangaus karalėli, кар tu čystas, 
apčystyk ir mane.

52. Kai atsiranda ant rankų karpų, tai reikia šiteip kal
bėti:

Jaunas menui, jaunas mėnulaiti,
Dangaus karalaiti,
Aš iki žemei, 
Apšviesk ir mano kūną.

53. Pamačius jauną mėnulį, kalbėti:

Jaunas mėnulaitis, dangaus karalaitis, sergėk mane 
nog Ugnės degimo, nog dantų gėlimo.

Vienas sau žmogus sukalba, kitiems negirdint.

54. Yra tokia žolė debesylas. Jei, rugius piaunant, 
užeina lietus, o žmonės nenori, kad sutrukdytų darbą, 
daro taip. Seimininkė, pamačius debesį, nuskina tą de
besylą, trauko jo lapus, mojuoja ranka ir dainuoja:

Debesėli, debesėli, 
Eikie už kalnų, 
Debesėli, debesėli, 
Eikie už kalnų!
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Šviesk, saulute, šviesk, saulute, 
Kad rugelius nuplautum.

Ir pasitaiko, kad debesiai išsisklaido.

55. Jei, piaunant rugius, kartais palyja, tai neseka 
plaut, laukia, kad jie j nudžiūt. Tai išeina ant kalno šei
mininkė, užsideda baltą paklodę ant save ir šaukia:

Klibu, klibu, klibu, klibu, 
Klibu, klibu, klibu, klibu!



Paaiškinimai

Kompleksinės ekspedicijos ir atskirų išvykų metu Merkinės apy
linkėje užrašyta apie 1300 tautosakos kūrinių. Jie perduoti saugoti 
Lietuvos TSR Mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto Tautosakos rankraštynui (LTR) ir Valstybinės konservato
rijos Tautosakos rankraštynui (KTR). Siame leidinyje skelbiami bū
dingesni Merkinės apylinkės tautosakos kūriniai. Dainas spaudai 
paruošė D. Krištopaitė, pasakas — S. Litvinaitė, dainų ir raudų 
melodijas — D. Kuzinienė, sakmes ir padavimus — N. Vėlius, smul
kiąją tautosaką — K. Grigas. Tautosakos tekstus redagavo J. Karde- 
lytė. Tautosaka pateikiama, išlaikant tarmės morfologiją, sintaksę ir 
sporadines fonetikos ypatybes. Atskirų tautosakos kūrinių užrašymo 
data nurodoma tik tada, jeigu jie užrašyti ne ekspedicijos metu. 
Kadangi visi kūriniai užfiksuoti Varėnos raj. Merkinės apylinkėje, 
paaiškinimuose nurodomas tik kaimas, kuriame kūrinys užrašytas.

Dainos

L Vaikščiojo tėvulis. — Užrašyta Maseliškių k. iš 
Onos Jauneikienės, 67 m. Tekstą užrašė D. Venclovaitė ir D. Kriš
topaitė, melodiją iš magnetofono juostos iššifravo D. Kuzinienė. 
Tekstas ir melodija LTR 3922(1).

2. Ant marelių kraštelio. — Užrašyta Mardasavo k. 
iš Antano Navicko, 66 m. Tekstą užrašė N. Vėlius ir J. Marcinkevi
čius melodiją iššifravo D. Kuzinienė. Tekstas ir melodija 
LTR 3923(89).

3. O i, 1 e 1 i u m a i. — Užrašyta Gudakiemio k. iš Kotrynos Pa- 
šukonienės, 63 m., Petronėlės Pašukonytės, 67 m., Saturno Pašu- 
konio, 79 m. Tekstą užrašė D. Krištopaitė ir D. Venclovaitė, melo
diją iššifravo 2. Ramoškaitė. Tekstas ir melodija LTR 3927(56).

Dainininkų pastaba: „Advento daina“.

4. Išjojo k a r a 1 i ū n a s. — Užrašyta Gudakiemio k. iš 
Elžbietos Caplikienės, 83 m. Į magnetofono juostą įrašyta keturi 
dainos posmai. Tekstą užrašė D. Krištopaitė, D. Gaidytė ir B. Ga- 
linytė, melodiją iššifravo G. Cetkauskaitė. Tekstas ir melodija KTR.

5. Oi, atvažiuoja šventos Velykos. — Užrašyta 
Puvočių k. iš Vlados Dvoreckienės, 63 m. Tekstą užrašė J. Dovy
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daitis, melodiją iššifravo B. Uginčius. Tekstas ir melodija LTR 
3924(427).

Dainininkės pastaba: „Velykų daina“.
6. Vaikščiojo povėlis. — Užrašyta Maseliškių k. iš Onos 

Jauneikienės, 67 m. Tekstą užrašė D. Venclovaitė ir D. Krištopaitė, 
melodiją iššifravo D. Kuzinienė. Tekstas ir melodija LTR 3922(49).

7. Oi, pakelėje. — Užrašyta Maseliškių k. iš Onos Jaunei
kienės, 67 m. Tekstą užrašė D. Venclovaitė ir D. Krištopaitė, me
lodiją iššifravo D. Kuzinienė. Tekstas ir melodija LTR 3922(2).

8. Onule, mūs sesule. — Užrašyta Gudakiemio k. iš 
Elžbietos Caplikienės, 83 m. Tekstą užrašė E. Dagytė ir D. Krišto
paitė 1967.IX.24. Melodiją iššifravo G. Cetkauskaitė. Dėl vietos 
stokos spausdinama tik pirmojo posmo melodija. Tekstas ir melodi
ja KTR 5146(3).

Dainininkės pastaba: „Gieda, кар važiuoja šliūban ir nuoteka 
neturi motkos ar berno nėra tėvo.“

9. Čiulba ulba sakalas. — Užrašyta Maseliškių k. iš 
Onos Jauneikienės, 67 m. Tekstą užrašė D. Krištopaitė ir L Labu
tytė 1967.Х.1. Melodiją iššifravo D. Kuzinienė. Tekstas ir melodija 
LTR 3922(24).

10. Siuntė anyta. — Užrašyta Gudakiemio k. iš Viktoro 
Kudarausko, 62 m. Tekstą užrašė D. Krištopaitė ir D. Venclovaitė, 
melodiją iššifravo A. Kraucevičiūtė ir S. Svaškevičiūtė. Tekstas ir 
melodija LTR 3927(39).

Pasakos

11. Geraširdė našlaitėlė. — Užrašyta Samūniškių k. iš 
Jono Čapliko, 67 m. Užrašė J. Dovydaitis. LTR 3924(230).

12. Laimingi marškiniai. — Užrašyta Mardasavo k. iš 
Petro Zalansko. Į magnetofono juostą įrašė N. Vėlius ir J. Marcin
kevičius, iššifravo N. Vėlius. LTR 3923(76).

Etiologinės sakmės

13. Kodėl akmenys nebeauga. — Užrašyta Samūuiš- 
kių k. iš Juozo Bartoševičiaus, 65 m. Užrašė J. Dovydaitis LTR 
3924(183).
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14. Kodėl arklys vis alkanas, o jautis so 
t u s. — Užrašyta Samūniškių k. iš Juozo Bartoševičiaus, 65 m. Už
rašė J. Dovydaitis. LTR 3924(191).

15. Gegutės kilmė. — Užrašyta Samūniškių k. iš Juozo 
Bartoševičiaus, 65 m. Užrašė J. Dovydaitis. LTR 3924(187).

16. Aviža ir miežis. — Užrašyta Samūniškių k. iš Marijo
nos Caplikienės, 58 m. Užrašė J. Dovydaitis. LTR 3924(245).

Mitologinės sakmės

17. Velnias m u z i k a n t a s. — Užrašyta Kasčiūnų k. iš 
Vinco JekaviČiaus, 66 m. Užrašė J. Dovydaitis. LTR 3924(371).

18. Velnias p a g e 1 b i n i n k a s. — Užrašyta Netiesų k. iš 
Onos Lisauskienės, 53 m. Užrašė J. Dovydaitis. LTR 3924(107).

19. Kalvis ir velnias. — Užrašyta Kasčiūnų k. iš Vinco 
JekaviČiaus, 66 m. Užrašė J. Dovydaitis. LTR 3924(369).

20. „K i a u 1 ė“ be u o d e g o s. — Užrašyta iš Onos Kochans- 
kienės, 70 m., gyv. Vilniuje, Dzūkų gt. Nr. 43—1, gimusios ir ilgą 
laiką gyvenusios Merkinėje. Užrašė N. Vėlius 1968.1.7. LTR 
3926(45).

21. Laumės ska Ibė j os. — Užrašyta Puvočių k. iš Tomo 
Preskienio, 75 m. Užrašė N. Vėlius ir A. Eimaitytė. LTR 3923(3).

22. Vilktakis skerdžius. — Užrašyta Samūniškių k. iš 
Juozo Bartoševičiaus, 65 m. Užrašė J. Dovydaitis. LTR 3924(189).

Mįslės

23. Užrašyta Puvočių k. iš Vlados Dvoreckienės, 63 m. Užrašė 
J. Dovydaitis. Tekstas LTR 3924(413b).

24, 25. Užrašyta Netiesų k. iš Onos Lisauskienės, 53 m. Užrašė 
J. Dovydaitis. Tekstai LTR 3924(160, 160«).

26— 32. Užrašyta Puvočių k. iš Vlados Dvoreckienės, 63 m. Už  
rašė J. Dovydaitis. Tekstai LTR 3924(4134 413,  413c, 413«, 413, 
413«, 413d).

*
*
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Garsų pamėgdžiojimai

33. Užrašyta Netiesų k. iš Viktoro Lisausko, 63 m. Užrašė 
J. Dovydaitis. Tekstas LTR 3924 (102).

34. Užrašyta Netiesų k. iš Onos Lisauskienės, 53 m. Užrašė 
J. Dovydaitis. Tekstas LTR 3924(144).

35, 36 Užrašyta Netiesų k. iš Viktoro Lisausko, 63 m. Užrašė 
J. Dovydaitis. Tekstai LTR 3924(103. 104).

37, 38. Užrašyta Netiesų k. iš Onos Lisauskienės, 53 m. Už
rašė J. Dovydaitis. Tekstai LTR 3924(143, 138).

39. Užrašyta Purplių k. iš Marijonos Mačionienės, 70 m. Už
rašė J. Dovydaitis. Tekstas LTR 3924(346).

Skaičiai. Skaičiuotės. Žaidimai

40. Užrašyta Merkinėje iš Nijolės Mikeiionytės, 12 m. Užrašė 
R. Vėliuvienė. Tekstas LTR 3926(27).

41, 42. Užrašyta Pelekiškės k. iš Algio Preskienio, 11 m. Už
rašė N. Vėlius. Tekstai LTR 3923(27, 30).

43. Užrašyta Pelekiškės k. iš Romo Preskienio, 10 m. Užrašė 
N. Vėlius. Tekstas LTR 3924(34).

44. Užrašyta Merkinėje iš Laimutės Kudukaitės, 12 m. Užrašė 
R. Vėliuvienė. Tekstas LTR 3926(38).

45. Užrašyta Merkinėje iš Nijolės Mikeiionytės, 12 m. Užrašė 
R. Vėliuvienė. Tekstas LTR 3926(43).

Būrimai. Maldos. Prietarai

46. Užrašyta Pelekiškės k. iš Kęsto Baryso, 15 m. Užrašė 
N. Vėlius. Tekstas LTR 3923(37).

47. Užrašyta Pelekiškės k. iš Romo Preskienio, 10 m. Užrašė 
N. Vėlius. Tekstas LTR 3923(35).

48. Užrašyta Pelekiškės k. iš Algio Preskienio, 11 m. Užrašė 
N. Vėlius. Tekstas LTR 3923(31).

49. Užrašyta Netiesų k. iš Vlados Lisauskienės, 58 m. Užrašė 
J. Dovydaitis. Tekstas LTR 3924(90).
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R. Vėliuvienė. Tekstas LTR 3926(37).

51. Užrašyta Netiesų k. iš Vlados Lisauskienės, 58 m. Užrašė 
J. Dovydaitis. Tekstas LTR 3924(155).

52. Užrašyta Samūniškių k. iš Aldonos Lepeškaitės, 10 m. Už
rašė J. Dovydaitis. Tekstas LTR 3924(292).

53. Užrašyta Purplių k. iš Marijonos Mačionienės, 70 m. Už
rašė J. Dovydaitis. Tekstas l.TR 3924(317).

54, 55. Užrašyta Netiesų k. iš Onos Lisauskienės, 53 m. Užra
šė J. Dovydaitis. Tekstai LTR 3924(124, 125)
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