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ULIŪNAI

Tarp miškų miškelių 
Pažaliavę liūnai-- 
Prie kuklaus kalnelio 
Glaudėsi Uliūnai.

Nei miškų, nei liūnų 
Žmonės nepabūgo: 
Kaip tikri galiūnai 
Sekė paskui plūgą.

Nuo pilkų bakūžių 
Tiesės dirvų dryžiai.
Kas varge palūžo, 
Tam pastatė kryžių.



Ant kalnelio pušys 
Stiebiasi į saulę. 
Po šaknim trūnija 
Mūsų bočių kaulai.

Nei vardų, nei skaičiaus 
Niekas nebežino...
Pušys trys beliko 
Iš plataus pušyno.

Ir tos pačios merdi... 
Kalnas sudarkytas — 
Prosenių takeliais 
Vaikšto kartos kitos.

O takelis bėga
Vis į kalno viršų -- 
Prosenių sermėgą 
Daugelis pamiršo.

Nors nauji kelužiai 
Mus nusiviliojo-- 
Trys Uliūnų pušys 
Mums per sapną moja.

Mes tik mažos sėklos 
Vidur miesto pliko. 
Visos mūsų šaknys 
Tėviškėj paliko.



Pratarmė

1992 m. rugpjūčio 15 d. Uliūnai šventė 620-ties metų jubiliejų. 
Prieš šitiek metų Uliūnų vardas pirmą kartą paminėtas istoriniuose šal
tiniuose. 1372 m. rugpjūčio 15 d. Livonijos ordinas nusiaubia Uliūnų 
apylinkes ir Vartberges kronikoje įrašomas istorijon Uliūnų pava
dinimas. Istorijos paradoksas: Panevėžys paminimas tik po 131 metų.

Mintis išleisti knygą apie Uliūnus išeiviams inteligentams kilo 
j au senokai. Tampalankios sąlygos susidarė Lietuvai atgavus nepriklau
somybe. Specialių istorinių tyrinėjimų apie šį kraštą nebuvo ir negalėjo 
būti. Uliūnai nuo 1914 m. - bažnytkaimis, nuo 3-iojo šio amžiaus de
šimtmečio - seniūnijos, vėliau - apylinkės, tarybiniais laikais - kolūkio, 
tarybinio ūkio centras. Uliūnų gyvenvietė stovi prie Panevėžio - 
Kauno plento, būsimo ”Via Baltica” kelio, 13 lon į pietus nuo 
Panevėžio. 1923 m. čia buvo 23 sodybos su 160 gyventojų, 1940 m. 
-180 sodybų. Tyrinėti eilinio AuKštaitijos bažnytkaimio nebuvo 
tikslo, nebuvo ir kam. Ruošdami knygą apie gimtąjį Kraštą, paprašėme 
patalkinti specialistų: kalbininko akademiko Kazio Ulvydo, istoriko 
profesoriaus Edvardo Gudavičiaus, kalbininko profesoriaus Simo 
Karaliūno, istorijos mokslų daktaro Vytauto Urbanavičiaus, istorijos 
mokslų daktarės Petronėlės Žostautaitės, daktaro dialektologo Aloyzo 
Vidugirio, docento Jono Miliaus ir kt. Jiems nuoširdžiai dėkojame.

Knygoje pateikiama kraštotyrinė medžiaga ne tik apie 
administracinį šio krašto centrą Uliūnus, bet ir jų apylinkes, kai 
kuriuos tolimesnius kaimus. Tai nėra studija, atspindinti vientisą 
krašto istorija įvykius, žmonių veiklą ir pan. Greičiau tai atskirų 
straipsnių rinkinys apie žmonių gyvenimą, veiklą, įvairius įvykius, 
kultūrą, kalbą, tautosaką ir kt.

Keletą straipsnių parašė žinomi Panevėžio rajono žmonės: 
Elena Gabulaitė, Petras Juknevičius, Daina Snicoriūtė, Vytautas 
Vyšniauskas ir kt. Monografiją padėjo ruošti gerbiama mokytoja 
Genovaitė Peleckienė. Ji parengė skyrių apie krašto partizanus, 
politkalinius, savanorius, kartu su Aldona Žukauskiene-Žagorskyte 
medžiagą apie tremtinius. Nepretenduojame į precizišką tikslumą, 
išsamumą, daugelio faktų dar ir šiandien negalime patikslinti. 
Atsiprašome už netikslumus, kurių, rasite. Kraštotyrininkai ateityje 
gal būt sugebės surasti daugiau duomenų, kai ką patikslinti, papildyti.

"Žvilgsnis į praeitį - tai visada dūris į širdį” (Feuerbachas). 
Gal dėl to yra likę visai nepaliestų gyvenimo sričių, faktų, įvykių. Tai 
paliekame ateičiai.

Ne visą sukauptą medžiagą galėjome sudėti į knygą. Liko daug 
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tautosakos, dainų, jų melodijų ir kt.
Knygoje talpinamas nemažas pluoštas autentiškos Uliūnų 

krašto etnografinės medžiagos. Šis bei tautosakos skyriai pagal galimybę 
rašomi uliūnietiška šnekta. Pateikiamas pluoštas autentiškų 
prisiminimų iš kaimo bendruomenės gyvenimo. Pavyzdžiui, Kūčių 
kaimas.Tai tipiškas lietuviško kaimo likimo pavyzdys.Šiandien Ku
čmose nebėra nei vieno senbuvio - senojo kaimo tradicijų perėmėjo.

Monografija, tikimės, daugeliui žmonių, ypač jaunimui, pri
mins krašto istoriją, įvykius, ugdys meilę pilko grumsto pilkiems 
vyturiams - šių lygumu žemdirbiams, jų senoliams, meilę Lietuvai. Ši 
knyga tegul bus paminklas tiems, kūne savo krauju apšlakstė gimtojo 
krašto žemelę, krito, kad būtume laisvi.

Dėkojame visiems, kurie padėjo parengti šią Uliūnų 620 - ties 
metų jubiliejui skirtą knygą.

Monografijos sudarytojas



IŠ ULIŪNŲ KRAŠTO ISTORIJOS

HERMANO VARTBERGĖS KRONIKOS MĮSLĖ

Edvardas Gudavičius

Uliūnų vietovė yra maždaug pusiaukelėje tarp Panevėžio ir 
Ramygalos1. Šios vietos priklausė istorinei Upytės žemei, kurią 
šaltiniai pirmą kartą pamini 1254 m2 Toponimika leidžia manyti, kad 
1219m. Lietuvos-Voluinės sutartyje minimi Ruškaičia? buvo Upytės 
žemės kunigaikščiai*  Iš sietinų su Ruškaičių vardais vietovių arčiausiai 
prie Uliūnų yra kaimas ir piliakalnis Velžys (vietovardis gavo 
kunigaikščio vardą5). Todėl labiausiai tikėtina, kad dabartinių Uliūnų 
apylinkės Velžiui ir priklausė.

Ankstyvieji šaltiniai nedažnai mini Upytės žemę. Kieksmulkiau 
jos vietovardžius aprašo Hermano Vartbergės kronika. Kronika gana 
aiškiai nurodo keletą apylinkių, kurios sietinos su dabartiniais Uliūnais 
ar netolima jų kaimynyste. 1370 m. sausio mėnesį Livonijos ordino 
maršalas Andrius Štenbergas, siaubdamas Upytės žemę, perėjo per 
Velžį ir Ramygalą^ taigi ir tarp jų pusiaukelėje esančias dabartinių 
Uliūnų apylinkes. Ši žinutė, nors ir nemini Uliūnų, bet neabejotinai 
aptaria tą vietovę, kur jie dabar yra. Kiek ankstesni Livonijos kryžiuo
čių antpuoliai užkliudo Uliūnams artimas vietoves, tačiau iš aprašymo 
sunku nustatyti ar buvo paliestos pačios dabartinių Uliūnų apylinkės. 
Visų pirma tai 1363 m. vasario ir 1367 m. kovo mėnesių Livonijos 
magistro žygiai į Upytės žemę, smulkiau nenurodant vietovių7. Plačiau 
aprašomas 1368 m. rugpjūčio mėnesio maršalo Andriaus Stenbergo 
antpuolis, nusiaubęs vaišvilčius (netoli Velžio), Švaininkus, 
Nevėžininkus (prieNaujamiesčio)8, ko gero, Uliūnų apylinkių 
neužkliudė. nes hvoniečių žygiuota nuo šių menų Panevėžio apylinkių 
į vakarus. Šio antpuolio metu į vokiečių nelaisve pateko vietinio 
Stirpeikio (Styrpeiken) sūnus Girdeikis (Gerdeike/. Kadangi žinutės 
pradžioje apibendrintai minima Upytės žemė1,0 labai tikėtina, kad 
Stirpeikis buvo jos vietininkas, taigi ir dabartinių Uliūnų apylinkės 
turėjo būti jo administruojamos. Prieš jį ar maždaug tais metais Upytės 
vietininko būta Eiginto, bet jo vardo vietovė aptinkama toliau nuo 
Uliūnų apylinkių - labiau į pietvakarius.11
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Hermano Vartbergės kronikos pabaigoje įrašai išsamesni, tai
gi daugiau žinių. 1371 m. livoniečių žygis beveik pakartoja 1368 m. 
žygio maršrutą1? Jo aprašyme atkreiptinas dėmesys į Upytės žemės pa- 
minėjimąUAtrodo, jog ji labai maža (iš maršruto matyti, kad apima tik 
Upytės vietovę). Tai senųjų žemių "smulkėjimo” reiškinys v kai di
džiojo kunigaikščio pilių ir kiemų tinklas keičia buvusių žemių 
gentinę struktūrą. Žinutė svarbi tuo, kad senosios Upytės žemės cent
ras yra dažnai pasikartojančių antpuolių kelyje, vadinasi, dar išlaiko 
savo reikšmę ir yra apgyventas. Dabartinių Uliūnų vietovę lyg ir 
aplenkdavo labiausiai pamėgti livoniečių maršrutai. 1372 m. rugpjūčio 
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mėnesį Livonijos maršalo Andriaus Štenbergo žygis ir jo aprašymas 
bene daugiausiai suteikia žinių apie Uliūnus.

Livoniečiai, kaip ir kitais atvejais, atėjo prie Velžio1.5Toliau 
buvo pasukta link Ramygalos (vadinasi, eita per ar pro dabartinius 
Uliūnus) ir užkliudyti Barklainiai16 Pastaroji vietovė yra šalia Uliūnų, 
ji irgi buvo užpulta. Atkreiptinas dėmesys į vietovardį Silnike17(vei
kiausiai Šilininkai): tarp Uliūnų ir Panevėžio yra Šilagalis1? Taigi būta 
šilo ir su juo susijusių vietovardžių, o šios apylinkės yra į šiaurę nuo 
dabartinių Uliūnų.

Komentuodamas 1372 m. žygio aprašymą, E.Strehlke vietovę 
Velenste19linkęs laikyti Uliūnais (jis nurodo lenkišką jų formą Uluncy, 
tai atitiktų Uliūniškius ar Uliūnaičius)20. Visas aprašymas rodo, kad 
tuomet livoniečiai tikrai pabuvojo dabartinių Uliūnų apylinkėse. Ar 
E.Strehlke’sprielaidą paneigsime, ar jai pritarsime? Peržvelkime už 
ją ir prieš ją Kalbančius argumentus.

Uliūnai kildintini iš (pravardės, pavardės) Ulys. Ulio etimo
logijos variantai du: vardas Julijonas ir būdvardis ulus (uolusJPXIVa. 
pirmasis variantas atkrinta, neštai krikščioniškas vardas. Vietovardžio 
Uliūnai priesaga yra būdinga Panevėžio ir Ukmergės rajonams, tačiau 
aptartuose Hermano Vartbergės kronikos įrašuose vietovardžių su šia 
priesaga nepasitaiko22. Šiaip ją sutinkame XIV a. lietuvių vardyne - 
Darsūnas 2,»darinys Labūnava f4 1554 m. Upytės valsčiaus inventoriu
je vietovardžių su tokia priesaga ne vienas2», visi šie duomenys leidžia 
Kalbiniu požiūriu Uliūnų vietovardžio paminėjimą datuoti jau XIV a.

Reikia atkreipti dėmesį ir į E.Štrehlke’s pastebėtą vedinių iš 
Uliūnų /yties (Uliūnaičių, UliūnišJaų) galimybę?6Hermano Vartbergės 
kronikoje užrašyta forma VelensteP atrodo, priesagos -iškiai (-iškęs) 
perteikimas. Dėl šios formos šaknies: nepamirština skiemens ”vi” iš
virtimo garsu”«” galimybė 2 Taigi Velensteęa\ėjobūtiVil(i)ūniškiai.

Vilūnai yraTrakų (prie Aukštadvario) ir Kaišiadorių rajonuose29 
Su pastaraisiais sietini Viliūniškiai, esantys prie Bražuolės, minimi 
1565 m. Lietuvos vyriausiojo tribunolo akte3? Upytės paviete Viliūn- 
ai minimi 1585 m., tačiau tai prie Lebeniškio (Vabalninko apylinkėse) 
esanti vietovė3! Yra taip pat Vilūnaičiai prie Lygumų (Pakruojo ri.), 
minimi nuo 1515 m.32 Upytės valsčiaus 1Ś54 m. inventoriuje nurodyti 
Vilūniškiai taip pat nesietini su dabartiniais Uliūnais33 Pažymėtina, 
kad šios vietovės yra į šiaurę nuo Panevėžio rajono. Dabar apžvelkime 
dabartinių Uliūnų apylinkių situaciją XVI a.

Greta Uliūnų yra Barklainiai. Jie minimi livoniečių 1372 m. 
žygio aprašyme 3? Upytės paviete Barklainiai buvo lauko (Barklainių 
lauko) centras.36Į šiaurę nuo šio lauko būta Minainių ar Menėnų lau
ko, kuriam priklausė Šilagalis3.7 Valakų reforma įtvirtino vaitijų tinklą 
ne visuomet prisilaikydama senųjų laukų ir jų ribų. Minainių (Menėnų) 
vaitijai buvo priskirti ir Barklainiai, kaip rodo 1554 m. Upytės 
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valsčiaus inventorius3.8 Iš to sektų, kad Minainių (Menėnų) ir Barklai- 
nių laukai buvo kaimynai, turėjo bendrą ribą. Berklainiai turėjo būti 
pačiame Minainių (Menėnų) vaitijos paribyje, kadangi Balinių vaitijoįe 
(apėmusioje bent dalį Pašilių miškų)59 irgi būta Berklainių kaimo4/

1554 m. Upytes valsčiaus inventorius Uliūnų nemini41Neužsi- 
mena apie juos ir 1567 m. kariuomenės surašymo Upytės valsčiaus 
bajorų sąrašas4? Nesusiduriame su Uliūnais ir 1585-86 m. Upytės 
pavieto teismo aktuose 43 Upytės bajorų kariuomenės sąraše yra ne 
vienas bajoras iš Barklainių* 4 Atrodytų, kad Barklainiai "užgožė” 
Uliūnus, jei pastarieji ir buvo. Uliūnai galėjo būti smulkus vietovardis, 
"išniręs” tik vėlesniuose aktuose, kai juose imta smulkiau fiksuoti 
bajorų žemėvaldą. Toks procesas akivaizdus XVI a. pabaigos- XVII 
a. pradžios Žemaitijos aktuose4? Šiaip ar taip, Barklainių-Uliūnų 
apylinkės yra greta Upytės vietovės, tai pats Upytės žemės centras.

Į šitą demografinę situaciją reikia atsižvelgti grįžtant prie 
Vil(i)ūni| (Vilūniškių, Vilūnaičių), esančių ar buvusių j šiaurę nuo 
Panevėžio. Pakruojo rajone yra du upeliai, vadinami Graužupiu (prie 
Pašvitinio ir Rozalimo/^Šiandien tokio upelio Berklainių-Uliūnų 
apylinkėse nėra4? bet XVI a. jo būta4? Smulkią hidronimiką krau- 
stydamiesi žmonės atsinešdavo su savimi. Šių dienų Pakruojo ir 
Pasvalio rajono vietovėse XV a. vyko intensyvi rekolonizacija (po šias 
vietas nusiaubusių XIV a. karų). Ją gerai atspindi Lietuvos ir Livonijos 
sienos "slinkimas” į šiaurę XV-XVI a.Neatmestina galimybė, kad 
Graužupio ir Vil(i)ūnų vietovardžiai, aptinkami įšiaurę nuo Panevėžio, 
yra šios rekolonizacijos įrodymas. Tuo atveju E.Strehlke’s prielaida 
dėl Uliūnų-Vilūnų-Velenste įgytų rimtą paramą.

Kol kas, žinoma, tai tėra tik prielaida. Ji neatmestina, bet nuo
dugnus archyvuose esančių aktų ir inventoriaus tyrinėjimas gali 
nulemti ir visai kitokias išvadas. Be abejo, jis gali šią prielaidą ir 
patvirtinti.
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LAIDOJIMO PAPROČIAI ULIŪNUOSE 
XVI - XVII AMŽIAIS*

* Spausdinta Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbuose,A serija, 1 (50)t. (1975).

Vytautas Urbanavičius

1. Laidosena

Įvedus Lietuvoje krikščionybę, seniejipapročiai, tuo pačiu ir 
mirusiųjų laidojimo tradicijos, pradėjo nykti. Tas procesas buvo ilgas 
ir atskirose Lietuvos dalyse šiek tiek skirtingas. Jį suprasti padeda visų 
pirma to laikotarpio senkapių tyrinėjimo duomenys.

Apie laidojimopapročius Uliūnuose XVI-X VII a. irtų papročių 
pasikeitimus po krikščionybės įvedimo duomenų davė ištirtas šio kai
mo senkapis.

Uliūnų senkapis yra vakariniame gyvenvietės pakraštyje, kalvoje, esančioje apie 
1 km į rytus nuo Panevėžio - Ramygalos plento. Didesnioji senkapio dalis, atrodo,yra suar
dyta, imant žvyrą. 1971 m. buvo išlikusi tik apie 50X50 m dydžio kalvos dalis, kurią iš visų 
pusių supo žvyro karjeras, eksploatuojamas jau keliolika metų. Karjere dirbantys žmonės 
pasakoja, kad žmonių kaulų ir {vairių metalinių dirbinių būdavo randama ir seniau, tik 
pradėjus eksploatuoti karjerą, tačiau tuo metu niekas į tai nekreipė dėmesio. Tik visai 
neseniai, jau įsigaliojus kultūros paminklų apsaugos įstatymui, kasti žvyrą šioje kalvoje 
buvo uždrausta ir ji buvo pradėta saugoti kaip archeologinis paminklas. Karjeras buvo 
pradėtas plėsti į Uliūnų gyvenvietės pusę.

Senkapio dalį 1959 m. ištyrė Panevėžio kraštotyros muziejus. Buvo atkasti 8 
XVI - XVII a. kapai, juose rasta Lietuvos ir Švedijos monetų, geležinių peilių bei žalvarinių 
papuošalų.

Tose vietose trūkstant žvyro, 1971 m. Panevėžio gelžbetonio konstrukcijų 
gamykla Nr. 1, eksploatuojanti Uliūnų žvyro karjerą, kreipėsi į Kultūros ministeriją, 
prašydama leisti nukasti likusią kalvos dalį. Ministerija paprašė Lietuvos TSR Mokslų 
akademijos Istorijos institutą likusią senkapio dalį skubiai ištirti. 1971 m. spalio mėnesį 
vykusių archeologinių kasinėjimų metu išlikusioje kalvos dalyje rasta dar 70 nedegintų 
mirusiųjų kapų, datuotinų XVI-XVII a. Vakarinėje kalvos dalyje, iš kurios kapai buvo 
išvežti su žvyru, vietos gyventojų pasakojimu, buvę randama kirvių, kalavijų, ietigalių, 
diržų sagčių, žalvarinių žiedų, segių, antkaklių. Taigi ši senkapio dalis turėjo būti kiek 
ankstyvesnė - apimanti bent jau XIV-XV a. Galimas dalykas, kad čia buvo ir sudegintų 
mirusiųjų kapų. Pietinėje kalvos dalyje - taip pat žvyrduobė, priešingu kraštu prieinanti prie 
dabartinių Uliūnų kaimo kapinių mūrinės tvoros. Nuo 1971 m. kasinėtos senkapio dalies 
iki dabartinių kapinių yra tik apie 200 m. Susidaro ištisas kapinynas, kurio pradžia siekia 
bent jau XIV a. Taigi mirusieji Uliūnų gyventojai ne mažiau kaip 600 metų 
buvo laidojami beveik toje pačioje vietoje.
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Rašytiniuose šaltiniuose Uliūnai pirmą kartą paminėti Livonijos 
ordino 1372 m. žygio į Lietuvą aprašyme1. To žygio metu ordino 
kariuomenė buvo apsistojusi Velenste, iš kur puldinėjo gretimus kai
mus? Kai kurių tyrinėtojų nuomone, ši vietove ir turėtų būti Uliūnai3.

Tiek ankstyviausi kaimo kapai, tiek pirmasis Uliūnų paminė- 
j imas chronologiŠKai beveik sutampa. T ai leidžia spėti, kad aprašomas 
senkapis yra pirmosios Uliūnų kaimo kapinės. Deja, apie pačius 
anksčiausius kapus konkrečių žinių nėra, nes ši senkapio dalis suardyta, 
o ištirtieji kapai yra gerokai vėlesni ir priklauso laikotarpiui jau po 
krikščionybės įvedimo.

Manoma, kad krikščioniškasis laidojimo būdas yra guldyti 
mirusiuosius galva į vakarus. Taip daugelyje XVI-XVII a. Lietuvos 
senkapių jie ir suguldyti. Šiuo požiūriu Uliūnų senkapis laikytinas 
krikščionišku. Be to, mirusieji jame palaidoti eilėmis, nors ir ne visai 
tvarkingomis.

Laidojimas eilėmis leidžia spėti, kad kapai turėjo kažkokius 
ilgą laiką išliekančius išorinius požymius - greičiausiai jie buvo pa
žymimi kauburėliais, kaip ir dabartinėse kapinėse. Akmeninių ir 
medinių paminklų, antkapių bei jų žymių iki šiol neaptikta.

Laidojama buvo pailgose keturkampėse duobėse, kurių dau
gelyje aptikta medinių karstų liekanų. Dalis karstų lentiniai, sukalti 
geležinėmis kalvio darbo vinimis. Duobių gylis nuo dabartinio žemės 
paviršiaus nėra tikrasis palaidojimo gylis. Nemažas smėlio sluoksnis 
nuo kalvos, kurioje yra senkapis, atrodo, yra nupustytas arba nuplautas 
į šlaitus. Apie tai kalba tas faktas, kad daugelyje kapų griaučiai rasti 
pačiame žemės paviršiuje, nuimant velėną. Tik 4 kapuose (kapai Nr. 
11,66,67,68) duobių gylis nuo dabartinio žemės paviršiaus siekė lm, 
1 kape (Nr. 63) - 120 cm.

Daugelyje kapų mirusieji palaidoti aukštielninki, ištiestomis 
kojomis. Išimtj sudaro k. Nr. 10, kuriame mirusysis palaidotas pusiau 
ant dešiniojo šono, kiek sulenktomis kojomis, ir k. Nr. 34, kuriame 
mirusysis palaidotas sukryžiuotomis kojomis.

Rankų padėtis įvairi: jos sudėtos palei šonus, sukryžiuotos ant 
dubens, ant juosmens arba ant krūtinės, rečiau viena ranka ištiesta, 
tada antroji būna padėta ant dubens arba ant krūtinės.

2. Įkapės

Mirusieji Uliūnų senkapyje palaidoti su labai menkomis įka
pėmis. Iš bendro 70 ištirtų 1971 m. kapų skaičiaus įkapių visai nerasta 
43 kapuose. Tik 10 mirusiųjų buvo palaidota su peiliais, 3 su žiedais, 
2 su kiiyiais, 2 su galąstuvais, 3 kapuose rasta diržų arba jų dalių, 6 - 
piniginių liekanų. Kapų su gausiomis įkapėmis Uliūnų senkapyje iš 
viso nerasta. Tik 1 moters kape (Nr. 62) rasti 2 žalvariniai auskarai, 
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1 žalvarinė apskrita plokščia ažūrinė segė ir 1 metalinė saga. Moters 
k. Nr. 37 rasti 2 alaviniai žiedai su keturkampėmis akutėmis, odinis 
diržas su metaliniu apkalu ir 8 monetos.

Tiek formomis, tiek dydžiu šie daiktai yra panašūs į kituose 
XIV-XVI a. Lietuvos senkapiuose randamus daiktus, ir Lietuvos 
kaimo gyventojų materialinės bei dvasinės kultūros istorijai jie naujų 
duomenų neduoda. Tačiau šis senkapis praplečia tų daiktų paplitimo 
geografines ribas, duoda duomenų šios vietovės gyventojų materialinei 
kultūrai bei pagoniškų laidojimo papročių nykimo procesui pažinti.

Kirviai rasti vyrų kapuose Nr. 40 ir 42. Kape Nr. 40 kirvis

1 pav. Darbo įrankiai, rasti Uliūnų senkapio kapuose: 1 — Nr. 42, 
2— Nr. 40. 3 — Nr. 2, 4 — Nr. 11, 5 — suardytame kape, 6 — Nr. 47, 
7—Nr. 48, 8— Nr. 19
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rastas dešiniojoje mirusiojo galvos pusėje, ašmenimis nukreiptas į 
žemę. Kirvio ašmenų ilgis 10,6, aukštis apie 14cm(pav. 1:2). Šis kapas 
yra vienas turtingiausių Uliūnų senkapio vyrų kapų. Be kirvio, ant 
mirusiojo juosmens rastos 2 diržo sagtys - viena žalvarinė, keturkampė, 
5,3X5 cm dydžio, kita - geležinė, keturkampė, 4x3,3 cm dydžio. Piie 
kairiojo šlaunikaulio rastas geležinis įtveriamasis 17cm ilgio peilis, 
matyt, buvęs prikabintas prie diržo. Šių daiktų savininkas mirė, 
būdamas daugiau kaip 55 metų amžiaus. Kape Nr. 42 kirvis rastas prie 
kairiojo mirusiojo peties. Šis kirvis nuo minėtojo skiriasi ir dydžiu, ir 
forma. Jo aukštis 16,5, ašmenų ilgis 9 cm, liemuo aukštas, ašmenys 
skliuto formos. Pirmojo kirvio skyle kotui apskrita ir pentis suapvalinta, 
antrojo skylė trikampė, ištęsta žemyn, pentis plokščia (pav. 1:1). 
Kirvis - vienintelė k. Nr .42 palaidoto mirusiojo įkapė.

Galąstuvai rasti vyru kapuose Nr. 19 ir 48. Tai akmeni
nės pailgos plokštelės, turinčios skylutes pakabinimui (pav.l: 7, 8). 
Kapo Nr. 19 galąstuvo ilgis apie 11, k. Nr. 48 -10,5 cm. Pirmasis rastas 
prie mirusiojo blauzdų Kartu su odinės piniginės liekanomis (grei
čiausiai į šią piniginę jis buvo įdėtas), antrasis - žemiau dubens kaulų 
ir greičiausiai buvo prisegtas prie diržo. Tai liudytų juosmens srityje 
rasta geležinė diržo sagtis.

Vyro k. Nr. 47 rastas geležinis ovalo formos skiltuvas. 
Jo dydis 6,8x2,8 cm (pav. 1:6). Skiltuvas rastas prie kairiojo dubens 
kaulo, matyt, buvo arba pakabintas prie diržo, arba įdėtas mirusiajam 
kišenę.Gausiausią darbo įrankių grupęsudarop e i 1 i a i,rasti abiejų 
yčių mirusiųjų kapuose - Nr. 2,11,25, 26,28,31,40,48,49,50. Vyrų 

kapuose Nr. 40, 48 ir 50 rastieji peiliai yra įtveriamieji, likusieji - 
cnauniniai (pav. 1:3-5). Kapo Nr. 26 peilio konstrukcija dėl blogos 
būklės nenustatyta. Daugelio peilių rankenų galai papuošti žalvarinėmis 
plokštelėmis.

Senkapyje taip pat negausu ir papuošalų.
Tik k. Nr. 62 rasti žalvariniai auskarai su 2 plona viela 

apvyniotais pakabučiais (pav. 2:2). Pakabučių galai nutrupėję, jų 
forma nebeaiški.

Šiame kape rasta vienintelė senkapyje žalvarinė, apskrita, 
profiliuotais pakraščiais segė. Palei segės kraštą išdėstytos 6 apskritos 
išpjovos, viena tokio pat dydžio išpjova yra segės centre (pav. 2:3). 
Segės skersmuo 5,3 cm.

Kapuose Nr. 13,37 ir 60 rasta žiedų (kapuose Nr. 37 ir 60 
palaidotos moterys, k. Nr. 13 palaidoto mirusiojo lytis dėl blogo kaulų 
išsilaikymo nenustatyta). Kapuose Nr. 13 ir 60 rastieji žiedai yra 
juostiniai žalvariniai (pav. 2:7) (k. Nr. 13 žiedas užmautas ant kairio
sios mirusiojo rankos, k. Nr.60 - ant dešiniosios), k. Nr. 37 rasti ala
viniai, papuošti keturkampėm stiklinėm akutėm žiedai (pav. 2: 5, 6). 
Abu žiedai buvę užmauti ant dešiniosios rankos pirštų.
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2 pav. Papuošalai ir aprangos daiktai, rasti Uliūnų senkapio 
kapuose: 1—3 — Nr. 62, 4-6-Nr. 37, 7 —Nr. 13, 8, 9 — Nr. 40

Moters k. Nr. 4 rastas žalvarinis 2,7 cm ilgio smeigtukas 
su buožele, buvęs įdėtas į odinę piniginę.

Kape Nr. 62 prie mirusiojo kairės rankos dilbio, ties juosmeniu 
rasta apskrita žalvarinė s a g a su kilpute išvirkščioje pusėje (pav. 2:1). 
Iš kitų aprangos atributų senkapyje rasta tik diržu ir jų dalių - sagčių 
bei grandžių (kapai Nr. 37, 40, 48) (pav. 2: 8, 9), k. Nr. 3/ rasta ir 
alavinių diržo apkalų (pav. 2:4).

3. pav. Odinė piniginė, rasta Uliūnų 
senkapio kape Nr. 70 (rekonstrukcija)
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Prie diržų būta prikabinta odiniu p i n i g i n i ų , kurių liekanų 
rasta 6 abiejų lyčių mirusiųjų kapuose (к. Nr. 1,2,4,14,19,70). Dalis 
piniginių puošnios, papuoštos žalvariniais apkalais (pav. 3).

Piniginėse rasta ir m o n e t ų (kapai Nr. 2, 4, 14, 70). Iš viso monetų rasta 13 
abiejų lyčių mirusiųjų kapų, nuo 1 iki 10 vienetų. Pačios ankstyviausios senkapyje rastos 
monetos yra kunigaikščio Aleksandro laikų pusgrašial Kape Nr. 2 rastas pusgrašis, 
kaldintas Lenkijoje, k. Nr. 11 - Lietuvoje. Tačiau, remiantis rastomis monetomis, abu šie 
kapai datuotini vėlesniais laikais: be minėto pusgra-šio, k. Nr. 2 rastas 1 karaliaus 
Žygimanto Augusto laikų Elbingo 1555 m. denaras, k. Nr. 11 - Žygimanto Augusto laikų 
lietuviškas pusgrašis, pažymėtas 1557 m. data ir lietuviškas karaliaus Žygimanto Senojo 
laikų pusgrašis (data neįskaitoma). Kapuose Nr. 14,24,29,55 rasta lietuviškų Žygimanto 
Augusto laikų denarų, pa-žymėtų 1555-1559 m. datomis (k. Nr. 14 - 3 monetos, k. Nr. 24 
- 5, k. Nr. 29 - 7, k. Nr. 55 - 1 moneta). Kape Nr. 8 rastas 1 lenkiškas Jono Albrechto laikų 
pusgrašis, k. Nr. 22 - 2 Zigmanto III Vazos laikų Rygos šilingai (1 pažymėtas 1603 m. data, 
kito data neaiški), k. Nr. 60 - 2 lietuviški Jono Kazimiero laikų šilingai.

Kapuose Nr. 4, 36, 37, 70 rasta įvairių valdovų monetų. Kape Nr. 4 rastos 4 
monetos: 2 lietuviški Žygimanto Senojo laikų pusgrašiai (1510 m. ir 15 {-}), 1 Livonijos 
ordino Revelyje (Taline) magistro Hermano fon Brigenėjaus 1542 m. kaldintas šilingas ir 
1 Dorpato (Tartu) vyskupystėje Johano VI Bėjaus (1528-1543) laikais kaldintas šilingas 
(išleidimo data neaiški).

Kape Nr. 36 rastos 8 monetos: 5 Švedijos karaliaus Gustavo Adolfo laikų šilingai 
(1 - 1628 m., 1 - 1630m., 3 - datos neaiškios), (1 lietuviškas Zigmanto Ш Vazos laikų 
dvidenaris, 2 Zigmanto 1П Vazos laikų šilingai (1 - Rygos, kitas - Lietuvos).

Kape Nr. 37 rastos 9 monetos: 7 Švedijos karaliaus Gustavo Adolfo laikų Rygos 
šilingai, 1 lietuviškas Zigmanto III Vazos laikų denaras ir 1 monetos nuolauža.

Iš 10 k. Nr. 70 rastų monetų 6 yra Švedijos karalienės Kristinos įvairiomis 
datomis pažymėti Rygos šilingai, 2 Gustavo Adolfo Rygos šilingai ir 2 lietuviški Zigmanto 
III Vazos laikų šilingai.

Taigi rastos monetos rodo, kad beveik visi Uliūnų senkapio kapai priklauso XVI 
а. II pusei ir XVII a. Daugelyje šių kapų monetos buvo vienintelė įkapė. Tik kapuose Nr. 
2 ir 4 kartu su monetomis rasti peiliai, k. Nr. 60 - žalvarinis juostinis žiedelis. Minėtajame 
k. Nr. 37 rastos monetos leidžia jį datuoti XVII a. Pati vėliausia moneta, pažymėta 1639 
m. data, rasta k. Nr. 70. Tai bene pats vėliausias Uliūnų senkapio kapas, kuriame dar rasta 
įkapių. Visi kiti 43 kapai, kuriuose įkapių nerasta, greičiausiai yra vėlesni ir turėtų 
priklausyti XVII а. II pusei ar net XVIII a. pradžiai.
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Segės žalvarinės pasaginės (dvi - gyvuliniais galais), rastos Uliūnų senkapiuose 
1959m. kasinėjimų metu (vad. D.Andrašiūnaitė). Saugomos Panevėžio kraštotyros 
muziejuje

Kapų, kuriuose rasta monetų, Uliūnų senkapyje nedaug. Jie 
sudaro apie 18,5% visų 1971 m. ištirtų kapų. Pinigų į kapus dėta taip 
pat nedaug. Jų suma viename kape dažniausiai nebuvo didesnė kaip 
1,5 grašio. Tai mažiau negu tuo metu kainavo višta.

3. Laidojimo papročių pasikeitimo priežastys

Tiek laidosena, tiek ir įkapėmis Uliūnų senkapis yra tipiškas 
XVI а. II pusės - XVII a. laidojimo paminklas Lietuvoje. Kapuose 
beveik nėra darbo įrankių ( 70 kapų rasti tik 2 kirviai, 2 galąstuvai, 1 
skiltuvas), jų visiškai nerasta moterų kapuose, nėra ginklų, labai mažai 
papuošalų. Nerasta nė vieno egzemplioriaus net populiariausių XV - 
XVI a. moterų papuošalų - apskritų skardinių išgaubtu viduriu segių, 
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labai maža žiedų, auskarų, visai nėra pasaginių segių.
Labai retai įkapės randamos ir kituose XVI а. II pusės-XVII a. 

kapuose. To priežastis greičiausiai buvo istorinės ano meto sąlygos: 
reformacija, kontrreformacija, baudžiavos įsigalėjimas, nuolatiniai 
karai ir maras. Pagrindinės masės daiktų, iš jų ir metalinių papuošalų, 
kaip įkapių buvo atsisakyta XVI a. viduryje. Tai visai Lietuvos 
teritorijai būdingas reiškinys^. Šis teiginys yra paremtas daugelio XVI 
- XVII amžių Lietuvos senkapių kasinėjimų duomenimis. XVI a. 
vidurys, suprantama, yra apytikrė riba, skirianti Lietuvoje pagoniškąjį 
laidojimo būdų nuo krikščioniškojo. Vienur ta riba yra arčiau XVI a. 
pradžios, kiturji siekia XVI a. pabaigą ar net XVII a. Čia nenagrinėsime 
senųjų laidojimo papročių liekanų ir tradicijų, kai dar XIX a. vietomis 
mirusiesiems į kapą būdavo dedama pinigų, maisto, tabako, degtinės, 
laidojama su kepurėmis ir t.t.6 Senųjų laidojimo tradicijų išlikimas 
didele dalimi yra lokalinis reiškinys, tų tradicijų pobūdis priklauso ir 
nuo konkrečios vietovės.

Kuo ypatingi šiuo požiūriu yra Uliūnai? Tai vietovė, kur jau 
XVI а. II pusėje - XVII a. buvo atsisakyta beveik visų senųjų laidojimo 
tradicijų. T ai matyti iš anksčiau aprašyto senkapio kasinėjimų medžia
gos. T o priežastys greičiausiai buvo tos pačios, kaip ir visoje Lietuvoje.

Tačiau, norint aiškiau suprasti senųjų laidojimo papročių ny
kimo procesą šioje vietovėje, būtina atsižvelgti į konkrečias istorines 
sąlygas. Pirmiausiai reikia atsižvelgti į Uliūnų geografinę padėtį. 
Kaimas yra maždaug pusiaukelėje tarp Panevėžio ir Ramygalos, 
netoli oficialiosios ribos, skyrusios Žemaitiją nuo likusios Lietuvos 
dalies. Ši riba ėjo palei Nevėžio upę lygiagrečiai su Panevėžio - Ramy
galos keliu. Apkrikštijus Lietuvą ir įkūrus Vilniaus vyskupystę, čia 
buvo vakarinė tos vyskupystės riba, vėliau skyrusi Vilniaus ir Žemaičių 
vyskupystes? Ilgą laiką ta riba nebuvo tiksli ir, galimas dalykas, buvo 
nepastovi. XVI a. pradžioje Žemaičių vyskupas Martynas III ginčijosi 
su Vilniaus vyskupu Albertu II, tačiau tos ribos nenustatė8.

M. Valančius nurodo, kad 1636 m. Žemaičių vyskupo Jurgio 
Tiškevičiaus siųstas kunigas Vaida buvo ir Panevėžio, ir Ramygalos 
klebonas9. M.Valančius darė išvadą, kad abi šios vietovės tuo metu 
Eri klausė Žemaičių vyskupystei, tačiau į Žemaičių vyskupystės 

ažnyčių sąrašą jos nebuvo įrašytos lemiantis šiomis žiniomis, riba, 
skyrusi Žemaičių vyskupystę nuo Vilniaus vyskupystės, turėjo būti į 
rytus nuo dabartinio Panevėžio - Ramygalos kelio. Uliūnai šiuo atveju 
turėję priklausyti Žemaičių vyskupystei, nes jie įėjo į Ramygalos 
parapijos ribas.

Tiksli Ramygalos parapijos įkūrimo data nenustatyta, tačiau 
Vilniaus vyskupystės dokumentai rodo, kadji įsteigta kunigaikščio 
Kazimiero Jogailaičio (1440-1492) fundacijai Matyti, kad Ramygalos 
parapija XVI а. II pusėje priklausė Vilniaus vyskupystei. XVI a. 
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pradžioje įsteigta Panevėžio bažnyčia buvo paskirta Ramygalos 
parapijai kaip filijaPTad riba, skyrusi Vilniaus ir Žemaičių vyskupys
tes, buvo į vakarus nuo dabartinio Panevėžio - Ramygalos Kelio*.*

Uhūnų kaimo istorijai ši riba yra svarbus faktas, nes nuo to 
priklausė data, kada buvo apkrikštyti jo gyventojai. Jei kaimas buvo 
Aukštaitijos pusėje, krikščionybė turėjo būti priimta XI Va. pabaigoje, 
o jei Žemaitijos pusėje - tai XV a. pradžioje.

Nuo to iš dalies turėjo priklausyti ir pagoniškų papročių 
likimas. Oficialus krikštas, suprantama, nereiškė, kadžmonių sąmonėje 
staiga įvyko lūžis ir jie iš karto priėmė naująjį tikėjimą. Tai dalykai, 
reikalavę laiko ir krikščionių bažnyčios didžiulių pastangų. Didele 
dalimi tai priklausė ir nuo bažnyčios tinklo tankumo. Iki parapijos 
įsteigimo Ramygaloje, t.y. iki XV а. II pusės, artimiausia Uliūnams 
bažnyčia Vilniaus vyskupystėje buvo Ukmergėje1,5 ir didesnės įtakos 
ji negalėjo turėti. Palyginti netoli buvusi Krekenavos bažnyčia, įsteig
ta 1614 m.1^ priklausė Žemaičių vyskupystei, buvo kitapus Nevėžio 
upės, ir jos įtaka Uliūnų gyventojams taip pat neturėjo būti didelė. 
Remiantis šiais faktais, galima teigti, kad visas XV amžius 
Uliūnuose buvo pagoniškas, nors gyventojai, bent jau daugelis 
jų, turėjo būti apkrikštyti.

Mirusieji tuo metu taippat turėjo būti laidojami pagoniškai, su 
įkąpėmis - darbo įrankiais, ginklais ir 1.1., tačiau šio laikotarpio kapai, 
kaip minėta, suardyti, apie jų buvimą žinoma tikiš žmonių pasakojimų.

Kad krikščionybė šiose apylinkėse nebuvo tvirta, liudija kuni
gaikščio Aleksandro 1503.IX.7 u. rašytas laiškas Ramygalos klebonui. 
Laiške nurodoma, kad Ramygalos bažnyčios globai pavedamos žemės, 
esančios tarp Nevėžio ir Levens upių. Mat, kunigaikštis iš Vilniaus 
vyskupo Vaitiekaus Taboro buvo girdėjęs, kad šios vietovės žmonės, 
neturėdami arti bažnyčios, eina melstis į krūmokšniais apaugusią vietą 
netoli upės Iriame laiške nenurodyta, kokiam dievui meldėsi vietiniai 
žmonės ir koks buvo tų pamaldųpobūdis, tačiau dėl minėtų priežasčių 
galima spėti jas buvus nekrikščioniškas. Kadangi pamaldos vyko 
krūmuose, galima spėti jas buvus nelegaliomis. Kam oficialiosios 
krikščionybės laikais reikėjo dievą garbinti slaptai? Matyt, ne be 
pagrindo Kunigaikštis tame pačiame laiške būkštauja, kad gyventojai 
vėl gali grįžti į pagonybę ir garbinti pagonių dievus. Siekdamas 
užkirsti tam kelią, jis liepia minėtoje vietoje pastatyti bažnyčią, kuri 
iš pradžių priklausytų Ramygalos parapijai kaip filija. Šiai bažnyčiai 
buvo paskirtos tarp Nevėžio ir Lėvens upių bei tarp Vilkotupės ežero 
ir Žiurblio pievose esančios žemės, laukai, miškai, vandenys su visais 
jų turtais: žuvimis, žvėrimis, paukščiais, aviliais, malūnais ir kt. ir su 
visomis teisėmis įjuos. Ramygalos klebonui buvo leidžiama dovanotose 
žemėse statyti smuklę, atleidžiant ją nuo mokesčių. Kunigaikštis taip 
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pat palieka tam pačiam klebonui T raku vaivadijos ir Lietuvos maršalkos 
Jono Zabžezinskio dovanotą smuklę, esančią tose pačiose žemėse prie 
Lėvens upės.

Dovanotose žemėse prie Nevėžio pastačius ir smuklę, XVI a. 
pradžioje pradėjo kurtis Panevėžio miestas.

Taigi nuo XVI a. pradžios Uliūnai atsidūrė tarp 2 katalikų 
bažnyčių, kurių įtaka netrukus turėjo pasireikšti.

Taip arti esančios dvi bažnyčios negalėjo neturėti įtakos ir 
laidojimo papročiams, todėl galimas dalykas, kad chronologinė riba, 
skirianti krikščioniškąjį laidojimo būdą nuo pagoniškojo, visoje 
Lietuvoje buvo apytikriai XVI a. vidurys, Uliūnuose tokia riba galėjo 
būti XVI а. I pusė.

XVI а. II pusėje prie tolesnio Uliūnų gyventojųkrikščionėjimo 
prisidėjo ir reformacija. Uliūnai buvo tarp 2 stambiausių Lietuvos 
reformacijos centrų - Kėdainių ir Biržų1? Be to, tuo metu iau veikė 
kalvinų bažnyčios netoli esančiuose Upyteie ir Naujamiestyje. Manoma, 
kad pamaldos šiose bažnyčiose buvo laikomos lietuviškai2^

Nemažą vaidmenį sukrikščioninant gyventojus ir naikinant 
senuosius jųpapročius, tarp jų ir pagoniškas laidojimo tradicijas, turė
jo suvaidinti Uliūnų pašonėje buvęs Barklainių dvaras. (Yra išlikęs 
1595 m.gegųžės 10 d. Pauslajo ir Barklainių dvarelių inventorius, pa
gal kurą šias žemes pasidalijo jų savininkai Jurgis ir Laurynas 
Butkevičiai21) Šiuo atžvilgiu Barklainių dvaro vaidmuo Uliūnams 
ypač turėjo sustiprėti po to, kai 1658 m. čia buvo pastatyta mūrinė 
koplyčia. Nors parapijos Barklainiuose nebuvo, pamaldos koplyčioje 
vyko reguliariai.

Nepaisant visų šių poslinkių krikščionybės pusėn, senieji papročiai šioje Lietuvos 
dalyje nyko labai pamažu. Tai liudija Upytės valsč. laikytojo Jarašiaus Valavičiaus 
1622.V. 11d. išleistos taisyklės Klovainių parapijos valstiečiams?? pagal kurias valstiečiai 
prievarta buvo varomi į bažnyčią, iš jų reikalaujama laikytis bažnyčios įsakymų. Už šių 
nurodymų nevykdymą grėsė piniginė bauda ir fizinės bausmės. Be to, šiame dokumente sa
koma: "Tą pabaudą ir bausmę turės pakelti tie, kurie šauktų į savo namus burtininkus arba 
garbintų kokius nors dievukus arba statytų kokius stalus (šermenų) pagonišku būdu“ 
Vadinasi, XVII а. I pusėje šios parapijos gyventojai dar labai nenoriai ėjo į bažnyčią, o 
laidotuvių metu tebesilaikė kai kurių pagoniškų papročių.

Ramygalos parapijoje galima aptikti ne tik XVI ir XVII amžių, bet ir XVIII a. 
pradžios pagoniškų papročių liekanų. Antai Vilniaus katedros klebono - kanauninko 
Martyno Žagelio (Marcin Žagiell) 1724 - 25 m. suorganizuotos misijos Ramygalos para
pijoje metu Vilniaus jėzuitas T. Dochtoravičius užrašė, kad Okainių kaime buvo sunaikintas 
apvalus akmuo, vietos gyventojų vadinamas "Šora". Anksčiau tas akmuo gulėjęs kalne 
tarp dviejų medžių ir buvo garbinamas kaip dievaitis. Misijos metu akmuo jau buvęs 
kryžkelėje, bet kaimiečių vis tiek laikomas stebuklingu^ Nei akmens dydis, nei forma 
smulkiau neaprašinėjami. Greičiausiai tai buvo vienas akmenų, kuriuos dabar yra priimta 
vadinti mitologiniais. Jie yra įvairaus dydžio ir formų, dažnai turi iškaltas dubens pavidalo, 
žmogaus ar gyvulio pėdų formos duobutes, įvairius kitokius ženklus arba būna ir visai be 
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ju. Paprastai jie būna apipinti įvairiais padavimais. Kasinėjant tokių akmenų aplinką, 
randama laužo liekanų, gyvulių kaulų ir kt?$ Spėjama, kad čia vyko apeigos, susijusios su 
senuoju, pagoniškuoju tikėjimu

Toliau tuose pačiuose jėzuito Dochtoravičiaus užrašuose nurodoma, kad Ra
mygalos parapijoje taip pat buvo rasta žmonių, kurie ligi šiol [t. y. 1724-25 m. - V.U.] dar 
garbino namų dievus ir pagonišku papročiu juos maitindavo. Žmonės juos vadina “Deiviai 
Pagimiai"?^ Greičiausiai čia kalbama apie žalčių maitinimą ir garbinimą.

Be to, Dochtoravičius rašo, kad "kitoje vietoje, prie Juodžio upės, miškuose, vi
dutinio aukščio kalnelyje rytojaus dieną po šv. Petro šventės vykdavo didžiulis žmonių su
sirinkimas, vadinamas "Velnio turgelis" arba "Žaidimai". Jo metu abiejų lyčių žmonės su 
dideliu prietaringumu atsidėdavo girtavimui, kuris tęsdavosi ištisą dieną ir dvi naktis. Visų 
vyrų prievolė tuose žaidimuose buvo turėti kirvį. Kirviais iš pradžių žaisdavo, o paskui tie 
žaidimai baigdavosi kraujo praliejimu ar net žmogžudystėmis. Jėzuitai tokius žaidimus lai
kė pagoniškais ir per išpažintis ar viešų pokalbių metu reikalavo jų daugiau neberengti?®

Šis misionieriaus pranešimas iš XVIII а. I pusės apie žaidimus 
su kirviais susišaukia su Uliūnų senkapio vyrų kapų Nr. 40 ir 42 ra
diniais. Tai patvirtina ir XIX a. etnografiniai duomenys, kad XIX a. 
kirvis, be kurio valstietis iš namų beveik ir kojos nekėlė, dar buvo ne 
tik darbo ir daugelio žaidimų įrankis, bet ir ginklas2.9 Tai lyg skiriama
sis valstiečio ženklas, kaip kalavijas buvo skiriamasis bajoro ženklas. 
Kapuose rastieji kirviai nusako socialinę jų savininko padėtį. Tai 
valstiečių luomo žmonės, palaidoti kaimo kapinėse. Daiktų, kuriuos 
būtų galima sieti su bajorų luomu (kalavijų, signetų ir kt.), Uliūnų 
senkapyje nerasta.

Plačiau nenagrinėjant ir nekomentuojant jėzuitų pranešimų - 
tai galėtų būti atskira tema - galima tik konstatuoti faktą, kad dar XVIII 
a. 1 pusėje Ramygalos parapijoje tebebuvo gyvos kai kurios senojo, 
pagoniškojo, tikėjimo tradicijos. Matyt, čia buvo laikomasi ir kai kurių 
senųjų laidojimo papročių, atliekamos kai kurios laidojimo apeigos. 
Tiesa, XVIII a. Uliūnų senkapio kapai šiam teiginiui paremti duomenų 
nedavė. Šio amžiaus kapai jau be įkapių. Tačiau äVII a. kapuose 
senųjų papročių pėdsakai dar ryškūs. Juos liudija mirusiesiems įdėti 
pinigai. Galimas dalykas, kau mirusiųjų garbei čia taip pat buvo 
Keliamos šermenys, mirusiųjų paminėjimai arba atliekamos kokios 
nors kitos su senuoju tikėjimu susijusios apeigos.

4. Išvados

1. XVI - XVII amžių Uliūnų senkapio, kuriame ištirta 70 
nedegintų mirusiųjų kapų, 1971 m. kasinėjimai rodo, kad mirusieji 
buvo laidojami keturkampėse duobėse su karstais. Įkapių buvo dedama 
nedaug. 43 kapuose jų visai nerasta. Tik 10 mirusiųjų buvo palaidoti 
su peiliais, 3 su žiedais, 2 su kirviais, 2 su galąstuvais, 3 kapuose rasta 
diržų arba jų dalių, 6 - piniginių liekanų. Kapų su gausiomis įkapėmis 
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Uliūnų senkapyje iš viso nerasta.
2. Tiek formomis, tiek dydžiu šie daiktai yra panašūs į kituose 

XIV - XVI a. Lietuvos senkapiuose randamus atitinkamus daiktus. 
Senkapyje rastos monetos leidžia jį datuoti XVI а. II puse - XVII 
amžiumi. XVlI a. kapuose iš įkapių rasta tik monetų.

3. Remiantis senkapio medžiaga ir rašytinėmis žiniomis, 
spėjama, kad chronologinė riba, skirianti krikščioniškąjį laidojimo 
būdą nuo pagoniškojo, kuri visoje Lietuvoje apytikriai yra XVI a. 
vidurys, Uliūnuose galėjo būti XVI а. I pusė. To priežastimi laikoma 
aplinkybe, kad jau XVI а. I pusėje Uliūnai buvo tarp 2 bažnyčių - 
Panevėžio ir Ramygalos.

4. Rašytiniai šaltiniai nurodo, kad dar XVII a. pabaigoje ir 
XVIII a. pradžioje šiose apylinkėse buvo gyvos kai kurios senojo 
tikėjimo tradicijos. Tai patvirtina ir įnirusiems Uliūny gyventojams į 
kapus įdėti XVII a. pinigai. Beto, senuoju papročiu keliamos šermenys 
ir mirusiųjų paminėjimai.

Literatūra
1. Scriptores rerum Prussicarum, 2, 101 - 102, Leipzig, 1863.
2. Ten pat, 101.
3. Ten pat, 101, išnaša 10; O.Maksimaitienė. Pirmosios žinios apie Panevėžio 

miestą, Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai,’ A serija { toliau - MADA}, 
2(11), 127(1961).
4. Monetų priklausomumą nustatė Lietuvos Istorijos - etnografijos muziejaus 

Numizmatikos skyriaus vedėjas Z. Duksa.
5. V.Urbanavičius, Senųjų tikėjimų reliktai Lietuvoje XV-XVII a. (2. Pagonybės 

liekanos Pakalniškiuose XVLXVII a.), MADA. 4(49), 71 (1974)
6. J. Reitelaitis, Gudelių parapijos monografija, Lietuvių tauta, knJI, d.3, 

422, V.,1914.
7. M. Valančius, Raštai, 2, 25-26, V., 1972.
8. Ten pat, 26.
9. Ten pat.
10. Ten pat, 201.
ll. O. Maksimaitienė, min. veik., 129.
12. J. Ochmański, Biskupstwo Wileńskie w średniowieczu, 64, Poznan, 1972.
13. Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej, 1 (1387-1507) (toliau 

Kodeks dyplomatyczny),676-679,Krakov,1948;O.Maksimaitienė, 
min.veik.,129.

14. J. Ochmański, min. veik., 72-73 (žemėlapis)
15. Ten pat.
16. M.Valančius, Raštai, 2, 208.
17. Kodeks diplomaticzny..., 676-679; O. Maksimaitienė, min. veik., 129.
18. O. Maksimaitienė, min. veik., 129.



-27-

19.1 . Lukšaitė, Lietuvių kalba reformaciniame judėjime, 18-31, V., 1970.
20. Ten pat.
21. K. Jablonskis, Istorijos archyvas, 1, 379-382, K., 1934.
22. Lietuvos TSR istorijos šaltiniai [toliau - LIŠ], 1,246-247, V.,1955.]
23. LIŠ, 1,247.
24. Liber Fructum Spiritilium Collegij Academici Vilnensissocietatis Jesu [toliau 

- Liber...] (VVUMB RS, F2-DC5, 1. 69).
25. V. Urbanavičius, Mitologinių akmenų tyrinėjimai 1970 -1971 m., Archeologiniai 

ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1970 ir 1971 metais, 77, V., 1972.
26. Ten pat.
27. Liber..., 1. 69-70.
28. Ten pat.
29. K.Moszyński, Kultūra ludowa Słowian, 1, 396-397, Warszawa, 1967; V. 

Urbanavičius, Rumšiškėnai XIV-XVI amžiais. 6, V., 1970.

PAGONYBĖS RELIKTAI

Elena Gabulaitė, 
Albertas Ulys

Aukštaitija apkrikštyta 1387 m. Ir po krikšto senųjų lietuvių 
papročiai gyvavo dar ilgai, jų liekanų yra dar ir mūsų laikais. Jėzuitų 
misionierius T.Ignacas Ostrowskis rašė, kad 1723 m. Ramygalos 
parapijoje rasta nemaža žmonių, kurie savo namuose garbino ir penėjo 
naminius dievaičius, juos senesnieji vadindavo Deywiey Pagirniey.

"Galimas daiktas, kad tie pagiminiai dievai buvo kaukas bei 
aitvaras, kurie nešiodavo žmonėms grūdus ir kitokius lobius.”1 
V.Urbanavičiaus nuomone, čia kalbama apie žalčių maitinimą ir 
garbinimą. Apie "Deiviai Pagimiai” Ramygalos parapijoje 1724- 
1725 m. taip pat rašo jėzuitas T.Dochtoravičius.

Dėl nuotolio ir blogų kelių Ramygalos parapijos kunigo pa
tarnavimai būdavo reti. Žmonės po senovei artimiausiose giraitėse 
atlikdavę įprastas pagoniškas apeigas. Pasak padavimo, 1414 m. D. 
kunigaikštis Vytautas, grįždamas iš Žemaitijos į Vilnių, buvo susto
jęs Panevėžyje, kur radęs senosios lietuvių tikybos šventyklą ir įsakęs 
ją išardyti . Vienuose raštuose minima, jog XV-XVI a. pagoniškas 
apeigas vietiniai gyventojai tarp Nevėžio ir Lėvens upių, Ziurblio 
pievoje prie Vilkotupės-’ežero, kituose - už Krekenavos Žurblio 
pievoje ties Vilkotupių ežeru. Vilniaus vyskupas Vaitiekus Taboras 
(1492-1507), lankydamas 1503 m. Ramygalos parapiją, tą patyres 
pranešė Didžiosios Lietuvos Kunigaikščiui Aleksandrui (1492-1506).



-28-

Pastarasis savo karališku 15O3.IX.7. raštu dovanojo žemę, kur vyksta 
tokios apeigos (vad. Ostrów), tarp Nevėžio ir Lėvens, Ramygalos baž
nyčiai, kad jos klebonas įkurtų parapijos filiją, kitaip žmonės gali grįž
ti į pagonybę (šiame rašte pirmą kartą paminėtas Panevėžio vardas).

Žmonių santykį su senosios lietuvių tikybos papročiais parodo 
ir toks pavyzdys.

Pasakojama, kad jau XIX a. pabaigoje (1875m.) Ramygalos 
vikaras A.Rimavičius per pamokslą užsiminęs, kad artimiausią 
sekmadienį kalbėsiąs apie aitvarą. Žmonių tą sekmadienį tiek pri
sirinkę, kad senoje meainėje bažnyčioje netilpę. Kunigas, kaip pa
prastai, kalbėjęs religine tema. Baigdamas užsiminęs: "Tiesa, žadėjau 
jums papasakoti apie aitvarą. Taigi sakau: aitvaro nėra, nebuvo ir 
nebus. Amen...”

Mūsų tėvai sakydavo: ar ne aitvaras jiems turtus sunešė. Ugnis 
buvo laikoma šventa: močiutės, užkūrusios pečių, ugnelę peržegnodavo.

Pasak šio krašto padavimų, lietuvių garbinta amžinoji ugnis 
Lietuvoje paskiausiai užgesusi Ėriškiuose. Paskutinysis vaidila 
Gintautas, Krikščionių persekiojamas, pasitraukęs į Okainių kaimą 
(prie Truskavos) ir ten baigęs savo amžių.

Ėriškių kapinėse žmonės dar ir dabar teberado trijų ąžuolų 
atžalas. Esą tai palikuonys ąžuolų, po kuriais vaidilos ir vaidilutės 
kūrenę ir saugoję šventąją ugnį.

Kaip rašoma B.Kviklio enciklopedijoje "Mūsų Lietuva”, prie 
Lepšių k. (Panevėžio rj.) pradinės mokyklos buvosios tūkstantmetės 
liepos rasta pagonybės laikų mirusiųjų kūnų deginimo vieta, aukuro 
pamatų liekanos (pateikta tos liepos nuotrauka iš P.Bliumo rinkinio)*

XV a. Upytės paviete, Ramygalos parapijoje, dar gyvavo 
stabmeldystė. "Paskutinė šventoji stabmeldžių ugnis palei Nevėžį 
buvo užgesinta tiktai 1443 metais”? Urbanavičiaus nuomone, visas 
XV a. Uliūnuose buvo pagoniškas. Oficialus krikštas šio krašto 
sąmonėje, tradicijose negalėjo padaryti staigaus lūžio. Pagoniški 
papročiai, jų reliktai transrormuodamiesi išsilaikė dar kelis amžius. Ir 
šiandien rasime šio krašto žmonių dvasiniame ir kultūriniame gyvenime 
pagoniškų reliktų.

Tikėtina, kad Uliūnų apylinkėje vaidilos ir vaidilutės yra 
saugojusios šventąją ugnį, nors rašytiniai šaltiniai to neliudija. Tik kur 
buvo tas alkas, kuriame degė aukuras? Ar nebus buvęs šalia senųjų 
kapinių Uliūnų pušynėlyje, kurias V.Urbanavičius kaip tik pavėlavo 
ištyrinėti, prie trijų pušų, kurių vietoje šiandien telkšo ežerelis.
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3. Ten pat, p.655. Manoma, kad čia buvusi viena iš paskutiniųjų senojo lietuvių 
tikėjimo šventyklų.
4. Ten pat, p.572.
5. Kan. K.Prapuolenis. Lenkų apaštalai Lietuvoje. K., 1938. P.28.52.

***
1863-64 METŲ SUKILIMO ATGARSIAI ULIŪNŲ 

APYLINKĖJE

Genovaitė Peleckienė, 
Vytautas Vyšniauskas

Panevėžio apskritis įėjo į Lietuvos istorijąkaip 1863-64 metų 
sukilimo pradžia ir pabaiga. 1863 m. kovo20(8)d. Paberžės bažnyčioje 
A.Mickevičius perskaitė sukilimo valdžios manifestą ir paskelbė 
atvirą kovą carizmui. Tą dieną, po pamokslo prisaikdinus sukilėlius, 
jis paliko Paberžę ir išvyko į Krekenavos miškus, kuriuose rinkosi 
apylinkių jaunimas. A.Mickevičiaus vardas netrukus tapo žinomas 

1863 m. balandžio 25 d. po 
Eergalingų sukilėlių kautynių su carine 

ariuomene, Panevėžio apskrities 
sukilėlių pajėgų vadu buvo paskirtas 
E.Liutkevičius. Sukilėlių jėgas jis telkė 
ir Uliūnų apylinkėje.

1864 m. rugsėjo 30(18) d. 
Panevėžio apskrityje buvo palaužtas 
Easkutinis sukilėlių būrys, sukilimas 

aigėsi. Apie sėkmingą 1864 m. rugsėjo 
30(18) d. operaciją buvo raportuota į 
ViiniųM.Muravjovui. Šio raporto įrašas 
yra išlikęs M.Muravjovo archyviniuose 
dokumentuose (Nr.719; Lietuvos 
istorijos archyvas). Tai paskutinis 
raportas apie kovas su sukilėliais 
Panevėžio apskrityje irvisoje Lietuvoje. 
Jame pažymima, jog Pušaloto miške, 
taip Žaliapurvių ir Stnčino kaimų, penki

Panevėtio apskrities sukilėlių karinių sukilėliai nušauti ir trisdešimt septyni 
jėgų organizatorius Eliziejus paimti į nelaisvę. Vėliau karo lauko 
Liutkevičius teismo nuosprendžiu 5 iš tų paimtų į ne-
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i X Lamo kaiSukilelių kovos 1863-1864 m.

Ф kiti objektai

Schemą nubraižė Alina Biclazaravičiūtė

Sukilėlių kovų 1863-64 m. Panevėžio apskrityje schema. 14 - A.Mackevičiaus sukilėlių 
būrio kautynės su caro kariuomene prie Bistrampolio 1863 m. liepos 31 cL

laisvę buvo nuteisti sušaudyti, kiti - katorgai. Paskutinieji sukilėliai 
nuolat keitė savo buvimo vietą ir ilgai galėjo slapstytis patogioje 
strateginiu atžvilgiu Uliūnų apylinkėje.

, 1989 m. rugsėjo 29 d., pažymint 1864 m. paskutinio sukilėlio 
būrio žuvimo 125 metines, rajono kraštotyros draugijos iniciatyva 
sukilėlių palaidojimo vietoje atidengtas paminklas. Jis įrašytas į 
kultūros paminklų sąrašą. Tą dieną rajone buvo įamžintos ir kitos 
istorinės vietos, susijusios su 1863-64 m. sukilimu. Atidengtas 
gaminklinis akmuo sukilimo vadui A.Mickevičiui prie Krekenavos, 

aminkiiniais akmenimis pažymėtos istorinės sukilėlių kautynių vietos 
prie Genetiškių, Karsakiškio, Gegužinės. Pažymėtos sukilėlių 
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stovyklos: Paliokų kalnelis netoli Puziniškio, miško kalvelėje; 
vadinamosios Klėtelėsync Karsakiškio, Žaliojojegirioje; Virbaukščio 
kalnelis Šunmarkės miške buvusiose Pliūrių balose, netoli Uliūnų.

Uliūnų mokyklos kraštotyrininkai (vadovė mokytoja Genovaitė 
Peleckienė) 1959 metais užrašė Barklainių kaimo senų žmonių 
atsiminimų. Nemažai faktų pateikė Jurgis Mažeika, gimęs 1868 m., 
turintis gerą atmintį, Jurgis Masiliūnas (g.1860), Nastė Gaušienė 
(g.1888; jos tėvai rėmė sufilėlius), Juozas Gaušas (g. 1892), Salomėja 
Glebauslaenė (g. 1893), Karolina Janickaitė (g. 1894). Jie papasakojo, 
ką buvo girdėję iš savo tėvų ir senelių, parodė vietas, susijusias su 
1863-64 metų sukilimu C’metcžu” arba ”palikija”). Į sukilimą buvo 
išėję jr vietinių jaunų vyrų. Uliūnų kapinėse palaidotas sukilėlis. 
Paminkliniame akmenyje iškalta lenkų kalba: "Kazimierz Szukewicz
powstaniec z 1863 r. иг. 1843 r. zm. . 923 r. 7 stycznia ".

Barklainių kaimas XIX a. pradžioje buvęs karališkas, jo 
gyventojai nėjo baudžiavos. Netoli kaimo, šiaurės-vakarų kryptimi, 
buvo didelis miškas, Šunmarke vadinamas. Rytiniame jo pakraštyje 
Pliūrės (klampios, patvinusios pievos). Visa ta žemė priklausė dvarui. 
Jei tik kaimo gyventojų gyvulys patekdavo į pamiškes pievą, tuoj ten 
gyvenęs eigulys paimdavo, ir už tai tekdavo eiti atidirbti dvarui arba 
brangiai išpirkti. XIX a. pirmoje pusėje Barklainių kaimas nupirko 
Šunmarkės. Tik vienas Skruzdys atsisakė pirkti, todėl ten žemės 
šniūro ir neturėjo. Karališkam Barklainių sodžiui pailgėjo galulaukės. 
Tai buvo pelkėtos pievos su beržų, alksnių, šermukšnių, lazdynų ir 
įvairių krūmų tankmėmis bei aikštelėmis. Kaimo valstiečiai apsirūpino 
malkomis, turėjo daugiau ganyklų, šienaujamų pievų. Pievos buvo 
sunkiai šienaujamos. Tekdavo braidyti ila pusiau, o šieną traukti 
valksčiais arba rogėmis. Pačiose Šunmarkese augo senų didelių 
medžių, buvo daug labai didelių akmenų. Prie vieno iš jų buvo 
sukilėlių susitikimo vieta. Tą milžinišką akmenį susprogdino keliantis 
t' vienkiemius, 1923-27 metais. Šunmarkės miškas tęsėsi iki vieškelio 

’anevėžys-Kaunas. Iš aukštų medžių kelias Panevėžio link matėsi net 
iki Šarausko pušynėlio. Žvalgai laukdavo pasirodant žandarų ir kazokų 
iš Panevėžio pusės. Šunmarkės sukilėlių stovykla būdavo pasiruošusi 
atremti puolimą ir duodavo žinią toliau esantiems būriams Pliūrių 
balose ant Virbaukščio kalnelio ir kitur.

V ieną sykį žandarai su kazokais iš lytų pusės puolė Šunmarkės, 
norėdami susidoroti su sukilėliais. Susirėmimas baigėsi sukilėlių 
pergale, mat žandarai su arkliais pateko į Užkakalio (seniau buvusio 
ežero), Šaltyno, Gaivalkio ir Paversmio balas ir ten liūnuose prasmego. 
”Tik štikai pasimatė ir nuburbuliavo...” — pasakoja seni žmonės.

Žiemai sukilėliai įsirengė stovyklą Pliūrių balose ant 
V irbaukščio kalnelio. Žeminės kalnelyje buvusios didelės kaip gryčios, 
su ilgais urvais įėjimais. Aplink liūnai. Žmogus ir gyvulys prasmegdavo.



-32-

Iš vakarų didelis miškas. Tik gerai žinantis galėjo laimingai patekti. 
Todėl čia ilgai laikėsi sukilėliai, nors kazokai bandydavo klasta prieiti. 
Vietiniai žmonės rėmė sukilėlius. Nešė maistą, skalbė baltinius, siuvo 
neperšaunamas liemenes. Caro žandarai dažnai pasirodydavo 
Barklainių ir kituose kaimuose. Jų žiaurumą žmonės patyrė savo 
kailiu. Mušdavo ir kankindavo, kad parodytų, kas remia ir kaip prieiti 
prie stovyklos. Skruzdžių senelį taip prikapojo, kad net kailiniai ant 
nugaros išsiskyrė. Mušė ir Marytę Tarulytę - Šilinskų augintinę. 
Išgirdę atjojant į kaimą kazokus, žmonės slėpdavosi ar griebdavosi 
darbo, kad tik neįtarti} buvus pas sukilėlius.

Sukilėlių žeminės išsilaikė iki 1937-38 m. Kaimo piemenys 
ten slėpdavosi nuo darganų, kepdavo bulves. Vėliau apsigyveno lapes 
ir kiti žvėreliai. Sukilėlių ginklai buvo bardankos, štikai ir specialiai 
nukaltos šakės. Tokių šakių apylinkėje buvo rasta, yra ir Uliūnų 
mokyklos kraštotyrininkų kampelyje.

***

ULIŪNŲ APYLINKIŲ ŪKINIO ĮSAVINIMO KAITA

Jonas Milius

Kiekvieną tautą savo krašto praeitis domina utilitariniu ir 
humanitariniu kraštotyriniu požiūriu. Krašto bet kurio laikotarpio 
agrarinio tvarkymo ypatumai pirmiausiai atsispindi to meto 
kartografiniuose dokumentuose. Lietuvos teritorijos pirmieji topo
grafiniai žemėlapiai buvo sudaryti XIX a. antroje pusėje. Žemėvaldos 
ir žemėtvarkos dokumentai taip pat nesiekia senų laikų, nes Lietuvos 
Didžiojoje kunigaikštystėje iki XVI a. žemėvaldų ribos nebuvo tiksliai 
apibrėžtos, o žemėtvarkos darbai nebuvo atliekami [7]1.

Ypač svarbūs krašto agrarinio įsavinimo raidai tirti yra pirmieji 
rašytiniai žemėvaldų ir žemėtvarkos dokumentai - inventoriai, atsiradę 
dar Valakų reformos išvakarėse. Tyrinėdami Uliūnų apylinkių ūkinio 
įsavinimo raidą, analizavome Upytės valsčiaus 1554 m. inventorių 
[8], minėtus topografinius žemėlapius [2] ir jau daug detalesnę šio 
šimtmečio kartografinę bei žemėtvarkos medžiagą [3,6,9].

Uliūnų apylinkių teritorija XVI a. viduryje priklausė Upytės 
valsčiui. Upytės žemė (terra Opiten) minima jau XIII a. vidurio 
rašytiniuose dokumentuose. Tai molinga lyguma, kur dirvos sunkios, 
peršlapusios, todėl buvo pradėta dirbti vėliau, nei kitų Lietuvos gam- 
tiniu landšaftu. Kadangi Upytės valsčius ribojosi su Livonijos ordino 
1. Laužtiniuose skliauststeliuose žymima literatūros sąrašo numeris.
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užgrobta žiemgalių teritorija, tai buvo nuolatos ordino puolamas. 
Livonijos ordino žygiai į Upytės žemę padažnėjo XIV a. antroje 
pusėje. 1372 m. buvo nusiaubti Uliūnai, Barklainiai ir kiti šio krašto 
kaimai [4].

Minėtame inventoriuje [8] žinios apie kaimų žemes pateiktos 
pagal vaitijas. Uliūnų - Barklainių teritorija tuo metu priklausė Minėnų 
vaitijai. Kaimas arba bent vietovė Minėnų pavadinimu inventoriuje 
neminima. Inventoriuje aprašyti 9 šios vaitijos kaimai; Stanevičiai, 
Daniūnai (Dauniūnai), Romainiai (Ramoniai) ”ant Nevėžio”, 
Semaškavičiai, Pajudis, Šilagalys, Užubalis, Vorklainiai (Barklainiai) 
Erie Mickevičių ir Mickevičiai (Uliūnai). Išanalizavę XIX a. ir šių lai- 

ų kartografinę medžiagą nustatėm 6 kaimų vietas, kurie ir tirtuose 
topografiniuose žemėlapiuose surasti beveik nepakitusiais 
pavadinimais; du kaimai buvusiais pavadinimais nerasti, bet jų vietos 
pagal inventoriuje pateiktus aprašymus atpažintos. Tai Romainių ir 
Semaškavičių kaimai, buvę tarp dabartinio Velžio ir Nevėžio-Alantos 
santakos. Tuometinio Užubaliokaimo vieta dabartiniuose žemėlapiuose 
nustatyta sulyginai. Pagal inventoriuje pateiktą ribų aprašymą, šis 
kaimas turėjęs būti maždaug 3,5 km į šiaurės vakarus nuo Uliūnų.

Uliūnų apylinkėms priskyrėme 4 šios teritorijos kaimus: Šila
galį, Užubalį, Barklainius ir Uliūnus.1 Šiuose kaimuose, vykdant 
valakų reformą, buvo išmatuoti 46 valakai. Jau tada 2/3 jų buvo 
apgyvendinti. Sie kaimai nedideli, nes visame Upytės valsčiuje buvo 
35% kaimų, didesnių nei 20 valakų. Ypač mažas tada buvo Uliūnų 
kaimas (I lentelė).

Ši teritorija, autoriaus sąlyginai vadinama Uliūnų apylinkė
mis, - senas žemdirbystės židinys. Į tai atkreipėme dėmesį ir ankstesnių 
tyrimų metu [1,5]. Tą konstatavo ir kiti šio krašto praeities tyrinėtojai. 
M.Lukinas, sudaręs Upytės pavieto XVI a. antrosios pusės miškų 
žemėlapį [4], jame pažymėjo įsavintas ir apgyvendintas tarpumiškių 
ir tarpupelkių teritorijas, istįsusias išilgai Panevėžio - Ramygalos 
kelio, ypač ryškias Uliūnų apylinkėse. Tai buvo atskiros agrarinės 
dėmės bendrame to meto girių ir pelkių fone, bet jau susiliejančios į 
didesnes teritorijas ir skaldančios ištisinį miško plotą atskiromis 
stambiomis giriomis. Paminėtina, kad XVI a. viduryje visame Upytės 
paviete miškai ir pelkės užėmė 61 -62% teritorijos, o dirvos, pievos ir 
sodybos - 38-39% [1,4].

Lietuvos molingųjų lygumų ūkinis įsavinimas vyko lėčiau, nei 
kalvotų moreninių aukštumų. Kaip nurodo N.Eitmanavičienė [10], 
Vidurio Lietuvos žemumoje XIX a. miškingumas buvo dar 34%. 
Analogiški procesai vyko ir Uliūnų apylinkėse. Iš XIX a. antrosios 
pusės topografinių žemėlapių matyti, kad tuo metu neįsavintos 
1 InventoriujeMinkevičiai pateikta kaip pagrindinis kaimo pavadinimas, Uliūnai - kaip 
antrinis
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natūralios augmenijos plotai - miškai ir pelkės - čia užėmė dar nemažą 
teritorijos dalį (I pav.,A).

Taigi Uliūnų apylinkėse sparčiausi teritorijos ūkinio įsa
vinimo tempai ir mastai puvo XX amžiuje. Tą byloja ir (I pav., B) pa
teiktas Uliūnųapy linkiųj984 m. topografinio žemėfapio(M 1:100000) 
fragmentas. Buvę didžiuliai, beveik vientisi, misko masyvai jau 
tesudaro izoliuotus sklypus žemės ūkio naudmenų fone.

A

Ipav. Uliūnų apylinkių įsavinta agrarinių ir daugiamete natūralia augmenija apaugusių 
plotų kaita XIX - XX a.: A - XIX a. pabaigoje [2] ir B - XX a. devintą dešimtmetį [9].
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Turėdami tikslą detaliai ištirti Uliūnų apylinkių žemėveikslių 
struktūrą tarpukario Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu (1918- 
1940), išanalizavome unikalią to meto medžiagą - kaimų suskirstymo 
viensėdžiais planus M 1:5000 [3]. Analizavome Uliūnų bažnytkaimio 
(išskirstytas 1933 m.), Barklainių (1936 m.), Dūdonių (1936 m.), 
Kalnelių (1936 m.). Kūčių (1939 m.) kaimų ir buvusio Karaliavos 
dvaro (1924 m.) planus ir juose pateiktas eksplikacijas (2 lentelė). Trys 
iš jų - Uliūnų bažnytkaimis, Barklainiai ir Kučiai - daug didesni už 
likusius. Juose žemės turėjo, atitinkamai, 48, 34 ir 48 savininkai. 
Beveik visa kaimų žemė buvo naudojama ūkiniams tikslams, tačiau 
ariamosios žemės procentas buvo žemas. Okupacijos išvakarėse 
(1939-1940m.) Lietuvoje ariamoji žemė užėmė 47,3 % visos teritorijos 
ploto. Atmetus valstybinius (stambius masyvus) miškus, šis procentas 
būtų dar didesnis. Visuose to meto Uliūnų apylinkių kaimuose pievos 
ir ganyklos sudarė 49-59% kaimų ploto. Tai taip pat nebūdingi 
duomenys to meto Lietuvai. Iš šių duomenų tenka daryti išvadą, kad 
nors ir buvo aukštas teritorijos ūkinio įsavinimo lygis - 94,5% užėmė 
agrariniai žemėveiksliai: ariamoji žemė, pievos ir ganyklos, bet 
natūralia daugiamete augmenija apaugusių plotų buvo žymiai daugiau, 
nei vidutiniškai to meto Lietuvoje. Uliūnų bažnytkaimio laukų 
žemėveikslių struktūra labai artima šios analizuojamos teritorijos 
vidutiniams duomenims. Tokią būklę sąlygojo gamtiniai ypatumai. 
Drėkinimo sąlygos šioje teritorijoje buvo lemiamu žemeveikslių 
struktūros formavimo faktoriumi.

Per pokario dešimtmečius Uliūnų apylinkėse, kaip ir visoje 
Lietuvoje, įvyko esminės permainos: politinės, ekonomines, ūkinės, 
socialinės. Kokia ši teritorija (buvęs Uliūnų valstybinis ūkis) ūkinio 
įsavinimo požiūriu naujos žemės reformos išvakarėse? Labai pakeista, 
praradusi šimtmečiais buvusius būdingus bruožus. Natūralios 
daugiametės augalijos arealai (natūralios pievos ir ganyklos, agrariniai 
miškeliai, krūmynai ir pelkės) teužima 10,3% (3 lentelė). Sausinama 
86% teritorijos. Įvertinti šias permainas - atskirų tyrimų uždavinys. Jie 
galėtų padėti šiam senos žemdirbystės židiniui vystyti produktyvų 
agrarini ūkį ir išsaugoti senas, gamtinių ypatumų padiktuotas, tradicijas.

2 Nepriklausomos Lietuvos žemės naudmenų tipologijos principai dalinai skyrėsi nuo 
socialistinio laikotarpio analogiškų principų, pvz., sodybų teritorija ir miškų plotai tada 
buvo laikomi naudojama žeme (tai buvo dabartinės sąvokos "žemės ūkio naudmenos" 
sinonimas).



-36-

Literatūra
1. Ėringis K., Milius J. Vidurio Lietuvos lygumos žemėvaldos bruožai (pagal 1554 
m. Upytės valsčiaus inventorių)// Geografinis metraštis. - V.: Lietuvos geografų 
draugija, 1976, 14t. P. 123-132.
2. Karte des westlichen Russlands, M 1:100000, Druck 1921.
3. Lietuvos Valstybinis archyvas, F. 1250, Ap.4, Bylų Nr.Nr. 8/ 
320,329,336,339,348,429.
4. Lukinas M. Upytės krašto miškai XVI amžiuje // Girios. 1974, Nr.l. P. 10-16.
5. Milius J. Upytės apylinkių žemės naudojimas, žemėvalda ir žemėtvarka valakų 
reformos laikais// Upytė. - V.:”Mintis”, 1968. P.30-42.
6. Valstybinės žemių apskaitos duomenys, Žemės ūkio ministerija, Žemės tvarkymo 
departamentas, 1992.
7. Жукаускайте E.Земельные отношения и землеустройство в Литве: Дис... 
канд.экон.наук. - М.: 1958.С.242.
8. Инвентарь Упитской волости.... 1554 г.
(1624 m. nuorašas su 1699 m. prierašais baltarusių kalba). Aprašyta kn. Feodalinių 
žemės valdų Lietuvoje inventorių aprašymas. - Vilnius, 1963. Aprašas Nr.15.
9. Топографическая карта M 1:100000, издания 1984 г.

Ю» Эйтманавичене Н. Изменение площади земельных угодий в ландшафтах Литвы 
(1865 - 1965 гг.) // Geographia Lilhuanica. - Вильнюс: Географическое общество Литвы, 
1976. С.287-291.

1 lentelė

Uliūnų apylinkių teritorijos ūkinis įsavinimas XVI a. viduryje 
(pagal Upytės valsčiaus 1554 m. inventorių [8])

Kaimai

Iš viso 
išmatuota 
žemės 
kaimuose 
(valakais)

Iš to ploto Pusiau 
įsavintų 
valakųapgyventų 

valakų
neapgy
ventų 
valakų

neprie- 
volinių 
valakų

Šilagalys 15 14 1
Užubalis
Barklainiai

15 5 10 - -
(prie Mickevičių)i 10 10 - - -
Mickevičiai(Uliūnai) 6 2 4 - -

Iš viso 46 31 14 1 -
% 100 67 31 2 -
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IŠ KAIMŲ ISTORIJOS

Elena Gabulaitė

Archeologai teigia, kad Ramygalos ir Uliūnų apylinkėse 
žmonių gyventa dar priešistoriniais laikais. Tai liudija Griniūnų 
kaimo senkapis, Rimaisų kaimo žirgų kapinės, Truslcalnis (tarp 
Gintautų ir Gabulų kaimų) ir kt.

Sena yra Griniūnų kaimo gyvenvietė. Dešiniajame Juodos 
upės krante, prie pat kaimo, dunkso senkapiai, žmonių vadinami 
žvyro kalnu.

Istorijos instituto ir Etnografijos muziejaus tyrimai parodė, 
kad čia III-IV a., t.y. prieš pusantro tūkstantmečio, būta kapinaičių. 
Laidota įvairaus amžiaus žmonės. Rasta du sudegintų mirusiųjų 
kapai. Pasak archeologo A.Tautavičiaus, tai seniausi dabar žinomi 
sudegintų mirusiųjų kapai Panevėžio rajone. Vadinasi, čia tuo metu 
gyventa aukštaičių. Nei žiemgaliai, nei sėliai (baltų gentys) savo 
mirusiųjų nedegino. Mirusiųjų deginimo paprotys V -VIII a. būdingas 
aukštaičiams. Sprendžiama, kad toks laidojimo paprotys VI a. plito 
Panevėžio rajono pietinėje dalyje. Griniūnų senkapis Įdomus dar ir 
tuo, kad jis yra liudininkas, jog dabartiniame Panevėžio rajone VI- 
VIII a. gyventa kelių baltų genčių. Šiaurės vakaruose jo ribas siekė 
žiemgalių apgyventi plotai, šiauriniame pakraštyje būta sėlių 
gyvenviečių, o pietuose gyventa aukštaičių.

Griniūnai - pavardinęs kilmės. Dabar Griniūno pavardės šiose 
apylinkėse seniai nebegirdėti, bet Ramygalos parapijos mirimo metrikų 
knygoje (”Liber mortuorus” 1778-1807m.) šią pavardę sutikau. 
1789.IV. 19 mirė Elžbieta Griniūnienė (Elizabeth Gryniunienė), 
palaidota Griniūnų kapuose. 1796 m. santuokų knygoje įrašytas 
jaunikis Paulius Griniūnas (Gryniunas).

Kaime iki mūsų dienų buvo gausu Grinių. Senesnė forma ir 
yra Grinis, Grinius, o ne Griniūnas. Griniūnas - tai Grinio sūnus 
(panašiai kaip Balčiūnas - Balčio ar Balčiaus sūnus).

Gilią senovę mena ir Rimaisų kaimo vardas. Pasak kalbininko 
Pr. Skardžiaus, priesaga -aisa yra labai sena, dabar jau reta ir nebedari. 
Vardą kaimas galbūt gavo nuo Rimo pavardės, nes tokių pavardžių 
Ramygalos parapijoje būta nemažai. Pačiuose Rimaisuose tos pavardės 
jau seniai nebegirdeti.

Netoli Rimaisų kaimo yra kapinynas, datuojamas X-XIII a. 
Dar prieš karą archeologai ištyrė 5 degintinius žmonių kapus ir 12 
griautinių žirgų kapų.

Netoli kapinių teka upelis, vietos žmonių vadinamas Kapupe, 
arba Kraujupe. ”Cia kadaise buvo didelis kraujo praliejimas”, - sako 
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senesnieji. Pasak žmonių, su kovomis susijęs ir Kraujelių kaimo 
ßavadinimas. Čia buvęs didelis miškas, o jame vykęs didelis mušis.

.aimo vardo kilmė gali būti ir kitokia. Kraujeliu seniau vadindavo 
žmogų, kuris "užkalbėjimu sustabdydavo kraujo tekėjimą” ("Lietu
vių k.’ žodynas”, t.6). Kraujelių ar Kraujalių pavardžių yra nemažai, 
jos paplitusios Rytinėje Lietuvoje. Gali būti, kad Kraujelio pavardė 
yra pravardinė.

Pasak prof. A.Vanago, beveik du trečdaliai Lietuvos 
vietovardžių kilę iš žmonių vardų, pavardžių ir pravardžių. Gali 
nebelikti kaime ta pavarde žmonių, bet vietovardis išlieka. Ir Ramygalos, 
Uliūnų apylinkėse yra nemaža tokios kilmės kaimų ir vienkiemių 
(Girsteikiai, Čemiauskynė, Pumpliai ir kt.).

Karveliai istoriniuose šaltiniuose minimi 1586 m. Kaimas 
šalia Užkalnių. Užkalniai priklausė dvarininkui Švainickui, o Karveliai 
- Gambrovičiui, žmonių vadinamam Gambriui. Vieną kaimą nuo kito 
skyręs pylimas ir kapelai su stulpais. Švainickas už Gambrį buvęs 
daug geresnis ir karveliečiai užkalniečiams to pavydėdavę. Karvelio 
pavardės apylinkėje nebuvo girdėti. Nepavyko jos rasti ir senuose 
Ramygalos parapijos dokumentuose. Taip pat ir kaimas neminimas. 
Sako, kad oficialiai vadinta Užkalniai II. Karveliais praminta dėl to, 
kad dvarininkas Gambris čia laikęs karvelius. Iš viso karveliai Lietuvoje 
paplito tik po II pasaulinio karo. Seniau jų turėdavo tik dvarai, 
klebonijos ar turtingesni ūkininkai. Jei šiaip koks mėgėjas juos 
laikydvo, tą pramindavo Karvelininku. Gambris juos laikęs turbūt 
užsakius valdžiai.

Kutiškiai senuose dokumentuose - Kuciškiai. Vadinasi, kilę 
nuo pavardės Kučys. Netoli Uliūnų yra ir Kūčių kaimas.

Greičiausiai pavardinęs kilmės ir Midžiūnų, Miškinių kaimų 
pavadinimai. O tokios pavardės - pravardinės kilmės. Žmogų, gyvenus} 
miške, pavadino Miškiniu.

D. kunigaikščio Vytauto laikais lietuviai dar tebebuvo 
vienvardžiai, pavardžių neturėjo. Vienoje 1390 m. sutartyje žemaičiai 
vadinami vien vardais (žinoma, daugiausia pagoniškais), taip jų yra ir 
Pamplys. Kas žino, gal jo giminaičiai ir davę pradžią Pumplių kaimui. 
Šis kaimas ”sugramatintas” - iš Pumplių padaryti Pampliai. Vietos 
žmonės taip nevadina. Ilgainiui kaimo vardas liks tik dokumentuose. 
Ar ne geriau, kad liktų tarmiška lytis.

Joskildų vardo kilmę vietos žmonės aiškina taip. Pirmiausia 
čia įsikūrusi karčema, o josios šeimininkas buvęs Joskė... Vieta 
karčemai gera - šalia vieškelio į Panevėžį, Ramygalą. Nuo Joskės var
do ir kilęskaimo pavadinimas. Senovėje Joskildai buvę didesni. Retai 
kas žino, kad čia buvo ir koplyčia. Todėl savo laiku, XIX a. pr., 
Joskildai dokumentuose net miesteliu vadinami. Po 1831 m. sukilimo, 
matyt, dar irgi miškuose slapstęsi sukilėliai, o plėšikai jų vardu, be 
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abejo, irgi dangstėsi. Aplinkui dideli miškai, pelkės. Joskildų kunigas 
Kontautas 1842 m. atsisakė čia gyventi dėl plėšikų siautėjimo.

Koplyčią pastatydino grafienė Strasevičienė. Strasevičiai 
įsitraukė į 1831 m. sukilimą. Jį pralaimėjus, Strasevičių dvarai buvo 
nusavinti. Taigi nebuvo kam koplyčios ir kunigo išlaikyti. Sudegus 
Ančiškio bažnyčiai, Joskildų koplyčia nuvežta į Ančiškius, ten te
bestovi ir šiandien.

Nemažai yra ir geografinės kilmės vardų.
Greičiausiai geografinės kilmės ir Griauźai. Graužas - žvyras, 

žvirgždas. Čia ir dabar labai greitai prasimuša, t.y. prasigraužia, 
dumbravai (kelyje išmuštos duobės). Ramygaliečiai "graužti” taria 
suminkštindami - griaužti.

Ties Griaužais viena Juodos upės pelkė vadinama Kūlgrinda. 
Žemaičiai tuo vardu vadina slaptą akmenimis grįstu kelią per pelkes 
(žemaičių kūlis - akmuo). Pasak senelių, čia, netoli Griaužų, miške, 
buvusi 1863 m. sukilėlių stovykla.

Nuo seno didelis kaimas Jotainiai, istorijos šaltiniuose minimi 
1585 m. Senoj karo dainoj ”Oi lekia lekia gulbių pulkelis” yra posmas 
”Oi broli, broli, broleli mano, ar tu pavysi joties pulkelį?" Ir "Dabartinės 
lietuvių kalbos žodyne” (1972 m.) yra žodis jotis - raitoji kariuomenė, 
raitininkai, kavalerija. Pažymėtina, kad jotis yra tarminis žodis. 
Galimas daiktas, kad Jotainių pavadinimas su šiuo žodžiu ir sietinas.

Ne vienam įdomu, iš ko kilęs Papiškių kaimo vardas. Lie
tuvoje yra ir daugiau Papiškių. 19/6 m. "Lietuvos TSR adminis
traciniame - teritoriniame suskirstymo žodyne” (II) - net 23! Prie 
kiekvienos šio vardo gyvenvietės esanti upė ar upelis. Matyt, seniau 
vadino ne Papiškiais, o Kaupiškiais. Kad būtų patogiau tarti, Paupiškius 
yavertė į Papiški us (išmetė u). Tokiam aiškinimui pritaręs ir kalbininkas 

Balčikonis.
Vadoklių apylinkėje yra vienkiemis Paaptekys, tačiau vietos 

žmonės taria Paptekys. Taigi ne Aptekos upę jis primena, o visai ką 
kita...

Barklainiai istoriniuose šaltiniuose minimi 1372 m. Taigi 
senas kaimas. Yra ir Barklainiai. Pirmieji priklausė dvarininkams 
Švainickams, antrieji - Strasevičiams. Dokumentuose buvo rašoma 
Svainicko Barklainiai ir Strasevičiaus Barklainiai. Abu kaimai prie 
kelio Panevėžys - Ramygala, vienas nuo kito nutolę apie 7 кт. 
Matome, skiriasi kirčio vieta ir priegaide. Ramygalos apylinkės 
žmonės, kaip ir šiaurės Lietuva, kirtį iš galūnės ar priesagos atitraukia 
į žodžio pradžią. Galbūt pirmiau atsirado Barklainiai, o vėliau 
Barklainiai. Sumai pasakyti. Čia susiduria kirčių atitraukimas ir 
priegaidžių kaita. Daugiau tokių vietovardžių negirdėti. Iš ko kilęs 
pavadinimas, irgi sunku pasakyti. Pagal prof. K.Būgą, priesaga -ain- 
yra bendrabaltiška, nes su ja nemaža žodžių turi latviai (Eglainė), 
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prūsai (Alkayne). Išvada: Barklainių ir Barklainių vardas senas.
Yra keletas tokių kaimų, kurių gimimą senieji žmonės dar 

gerai atsimena. Tai kaimai, atsiradę per 1922 m. žemės reformą, par
celiuojant bei apkarpant dvarus. Pavyzdžiui, Vainoriai (iš buv. Jo- 
tainių Zavišos dvaro), Žvalgaičiai ūš Belazariškės dvaro), Gintautai 
(iš Mikališkio dvaro), Šarkine ( Svainicko dvaro lauko ir pievų 
pavadinimas).

Skirstant kaimus į vienkiemius, buvo stengtasi kaimų, dvarų? 
vienkiemių vardus iš svetimo drabužio išvilkti, grąžinti jiems savąjį 
drabužį. Dokumentuose bei smulkiuose žemėlapiuose randame jau 
pataisytus oikonimus. Šalia pataisytojo skliausteliuose pažymėtas ir 
senasis pavadinimas. Čemine (Čemiauskynė), Dumlaukiai (Karalia- 
va), Garučiai (Garuckai), Glebai (Glebauskai), Joniškis (Janapolis), 
Gintautai (Mikališkis)? Pakarkliai (Žumbrickiai), Pamiškiai (Paliesis), 
Satrėnai (Bistramiškis) ir kt.

Įdomu, kiek mūsų kaimuose įvairiais amžiais gyventa žmonių. 
Etnografinėje Lietuvoje, pasak mokslininkų, XV a. buvo apie 500.000 
gyventojų. Nieko nuostabaus, tuo laiku ir visoje Europoje žmonių 
skaičius nebuvo didelis. Hermano Vartbergės Livonijos kronikoje 
užregistruota 11 Livonijos ordino žygių į Upytės žeme XIV a. antroje 
pusėje. Aprašymuose minimos 58 nusiaubtos vietovės; Tai įrodo, kad 
Upytės žemė XIV a. buvojau gana gausiai apgyvendinta.

1790 m. dumi) (ūkių) surašymo duomenimis Žemaitijoje, 
Vilniaus ir Trakų vaivadijose gyventojų tankumas buvo apie 16 
žmonių 1 kv. km. Visoje Lietuvoje kaimų buvo apie 14,5 tūkstančio. 
Ypač mažas gyventojų tankumas tuo metu buvo Upytės apskrityje - 
apie 9 žmonės Ikv. km.

1700 m. prasidėjo Šiaurės karas, trukęs Lietuvoje 9 metus. 
Niokojo kraštą svetimos kariuomenės. 1708 m. prasidėjo badas ir kiek 
vėliau - maras.

Upytės apskrityje 1554 metais buvo 357 kaimai, о XIX a. 
pradžioje liko tik 182. Matyt, neatsitiktinai vyskupas Petras Parčevskis 
karo su švedais metu įsakė bažnyčiose giedoti ”Nuo bado, maro, 
ugnies ir karo saugok mus, Viešpatie...”

Kaimai visoje Lietuvoje nebuvo labai dideli. Kaimą vidutiniškai 
sudarė 7-8 sodybos. Sodyboje gyveno 8 ar daugiau žmonės. Yra išli
kęs 1820 m. Ramygalos parapijos kaimi), vienkiemių ir dvarų sąrašas 
su žmonių skaičiumi. Tais metais parapijoje (o ji buvo didelė) dūmų 
(kiemų) buvo 463, juose vyrų - 1776, moterų - 1922 (įskaitant ir 
vaikus).

Pačioje Ramygaloje tik26 dūmai su 104 vyrais ir 109 moterimis 
(žinoma, neskaitant žydų ir kitų kitatikių). Didžiausiame parapijos
Ir. Upytės žemės žemėlapį šios knygos 10 psl.
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kaime Jotainiuose - 33 dūmai, 126 vyrai ir 127 moterys, Ėriškiuose 20 
dūmų, 70 vyru ir 89 moterys, Žudžiuose 16 dūmų, 62 vyrai ir 67 
moterys, Užkalniuose (Užukolne) - 13 (turbūt įskaitant ir Karvelius, 
t.y. Užkalnius II), su 53 vyrais ir 54 moterimis, Kuršiuose -12 dūmų, 
48 vyrai ir 59 moterys, Uliūnuose - 11 dūmų, 35 vyrai ir 47 moterys, 
Barklainiuose -12 dūmų, 30 vyrų ir 27 moterys, o Syainickp Barklai- 
niuose - tik 6 kiemai, Joskilduose - 7, Griniūnuose ir Rimaisuose - 9, 
Vakagaliuose -12 dūmų. Visi kiti parapijos kiemai - po 6,7,8 kiemus, 
arba dūmus.

Žmonių skaičius didėjo. 1830 m., vadinasi, po 10 metų, 
"parapija susideda iš 502 dūmu. Iš jų 18 namų apylinkės šlėktų. 
Parapijos ilgis 2 arba 2,5 mylios* ’.

1849 m. gyventojų 4649, kaimų - 48, dvarų 17, vienkiemių 
(okolicų) -11. Žydų miestelyje apie 80, parapijoj. - apie 40 "vyriškų 
dūšių”.

Kaimų ir gyventojų vaizdas mažai pasikeitęs ir 1855 m., kai 
parapiją lankė vysk. M. Valančius. Raporte vysk. M. Valančiui rašoma, 
Kad parapijiečių dora aukšta. Jaunimas lanko bažnyčią. Sekmadienio 
popietes praleidžia dainuodami, įvairius liaudies žaidimus žaisdami. 
Apie girtavimą nekalbama. O jo būta, kitaip Valančiui nebūtų reikėję 
blaivybės brolijų steigti, "piemens gromatą savo avelėms” rašyti.

Prieš paskelbiant Kovą su girtavimu, prie kelio Ramygala- 
Panevėžys buvo net septynios karčemos , anot Valančiaus, ”tos velnio 
koplyčios”: Stuokinėje, Rimaisuose, Barklainiuose, Joskilduose, 
Uliūnuose, Šilagalyje ir Lepšiuose (ar Pažagienėje?). Tai tik oficialios 
karčemos , o kur dar slaptosios...

Kaimuose naktimis rakinti ar užkabinti durų nebuvo nė mados. 
Kai dar nebuvo degtuką, ugnį skeldavo skiltuvu. Ne taip lengva 
išskelti. Lengviau buvo išlaikyti žarijas židinyje. Per naktį židinyje 
žarijos ir užgesdavo. Kur ten tamsoje ieškosi titnago. Lekia pas 
artimiausią kaimyną. Menkniekis, jei kaimynas dar tebemiega. Girkšteli 
durys ir pasigirsta: ’*Miegokit,  miegokit, aš tik žarijų pasiimsiu - mūsų 
užgeso pernakt...”

Kaip kaimai atrodė? Vyravo maži beformiai irtrumpi gatviniai 
kaimeliai (tokio tipo kaimai buvo išplitę visoje Aukštaitijoje ir 
Dzūkijoje). Beformiai kalvotesniame reljefe, gatviniai - lygesnėse 
vietose. Drėgnos, balingos apylinkės lėmė ir kaimo planą. Naujesnio 
tipo yra gatviniai kaimai, besiremią namo galu į gatvę. Nuo gatvės 
skiria darželiai. Žygimanto Augusto laikais pravestoji valakų reforma 
davė impulsą iš beformių kaimų rikiuotis į vieną gatvę. Gatvinio tipo 
Jotainių, Gnniūnų, Dubarų, Gudelių, Barklainių, Uliūnų, Kūčių, 
Praperšos ir kiti kaimai.

Baudžiavos laikais kaimų dūminės trobelės skurdžiai atrodė. 
Panaikinus baudžiavą, dūminė gryčia pamažu ėmė užleisti vietą gry
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čiai su kaminu. Kūrėsi gražesnis kaimas, bet vyravo šiaudiniai stogai.
Valakininkų trobos skyrėsi nuo smulkesniųjų valstiečių trobų. 

Pirmųjų namai dažniausiai "dviem galais”. "Namai" uliūniečiams 
tai žmonių gyvenama patalpa, arba gryčia. Namas - tai tvartas, trobe
sys gyvuliams laikyti. Žodžiu, namas vienaskaita ir daugiskaita 
reiškia skirtingus pastatus. Tai retas kalbinis reiškinys.

Atskirų virtuvių nebuvo. Viename namo gale buvo didelis 
pečius (krosnis, tai pirties pečius). Čia ir virtuvė, ir valgomasis, ir 
miegamasis. Tai vadinamoji gryčia. Beje, Žudžių kaime Silvestro 
Žudžio namuose buvo virtuvė, iš jos patenki į didesnį kambarį. Bet 
niekas virtuve jos nevadino, o vadino mažąja gryčia, o kambarį - 
didžiąja gryčia (mažėla ir didžiula gryčia). Gryčių nuo "kito galo” 
arba ’ stancijos” (seklyčios) skyrė priemenė, vadinama priesieniu. 
Priesienio dalyje tilpo kamara, Kurioje stovėjo rankinės girnos, buvo 
laikomas pienas ir daržovės. Stambesnieji ūkininkai priesienyje 
turėdavo išsimūriję didelį, platų kaminų (į viršų siaurėjantį), kurį 
vadindavo kuknia. Kamine gana erdvu, jame ant vąšo kabo didelis 
katilas. Jame virino vandenį alui daryti ar kokiam kitam reikalui. Po 
katilu, ant trikojo, galėjai vasarą virti vakarienę, kad gryčioj nebūtų 
šilta miegoti. Svarbiausia kamino paskirtis buvo mėsai rūkyti. 
Neturintieji kamino gabendavo mėsą rūkyti į kaimynų ”kuknias .

Girnos, beje, labai romantiškas atributas. Pagimyje gali slėptis 
aitvaras (aičvaras). Vaikams vakare eiti į kamarą be suaugusių nei anai 
drąsu...

Stancijoje būdavo tik paprastas "pečiukas” su šilta sienele. 
Kūrendavo tik kai atsilankydavo didelis svečias arba kunigui 
kalendavojant. Miegoti merginos eidavo į nekūrentą, ”po duknomis”. 
Jeistancijos nebuvo, miegodavo klėtyje. Per šalčius iš anksto nunešdavo 
ir po "duknomis” pakišdavo įkaitintą plytą.

Valakininkų ir geriau gyvenančių smulkesnių ūkininkų trobas 
puošdavo gonkeliai. Dažniausiai jie būdavo atviri, t.y. be stiklų. 
Kartais liaudies meistrų pjaustiniais pagrąžinti. Stikliniai gonkai 
būdingi tik dvarams ir klebonijoms. Jų ir stogai buvo ne šiaudiniai.

Kai kurių sodybas puošė meniški kryžiai. Jie stovėdavo prieš 
trobą, dažniausiai darželiuose.

Šeimos nariams valaką suskaldžius ir sukūrus šeimas 
atsirasdavo desincininkai.

Kaimus išskirsčius į vienkiemius, trobų išvaizda pasikeitė. 
Vietoje likusieji mažai ką pakeitė, nebent šiaudinius stogus į lentelių 
ar skardos. Išsikėlusieji į vienkiemius jau nebesilaikė tradicinės 
dviem galais gryčios ar grytelės su kamara ir priemene. įsigalėjo 
miesto tipo nameliai su virtuve ir dviem trim kambariais, daug 
priklausė nuo savininko kišenės, poreikių ir skonio. Laikytasi maždaug 
tokio sodybos trobų išdėstymo: gyvenamasis namas priekyje, gerokai 
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toliau - klojimas, viename šone klėtis, kitame - tvartai. ,
Užuolaidas kabindavo tik turtingieji irtai nevisi, irtikstancij- 

oje. Gryčių langai buvo pliki, ant palangių žydėjo pelargonijos, kerojo 
kaktusai. Naktinės užuolaidos (aptamsinimas) atsirado tik per II 
pasaulinį karą, įsakius valdžiai ir jau neišnyko... Gyvenimas privertė.

Darželis - vienas iš mūsų nacionalinių bruožų. Merginai 
neturėti darželio ar jį apleisti piktžolėmis - didelė geda. Turėjo 
darželius net ir tie kaimai, kuriuose nebuvo merginų. Darželių neturėjo 
tik paskutiniai apsileidėliai.

. Būtina darželio gėlė - rūtelė žalioji. Rūtų nestigdavo ir žiemą. 
Merginos rudenį jų prisiskindavo, sudėdavo} medinį kibirėlį, apklodavo 
samanom ir kur nors darže užkasdavo. Išsilaikydavo per visą žiemą 
žalios.

Be žaliuojančių rūtų, žydėjo ir kvepėjo žirniukai, rezetos, 
vakare skleidė žiedus ir malonų kvapą naktinukai. Pavasarį puikavosi 
puošniosios pina vijos, vasarą kvepėjo lelijos, raizgėsi rožinės piliarožės. 
Rožių nežinota. Jų vardu vadino malvas, kurių darželiuose irgi 
netrūko. Našlaitės, nasturtos, katrytės, levažandžiai... Diemedis, mėta, 
plačmentė, miras - senų sodybų papuošalai. Kur ten viską suminėsi.

***
1918-21 METŲ SAVANORIAI

Genovaitė Peleckienė

Pakilo laisvės kovai visa Lietuva. Karštai atsiliepė kaimo 
bernužėliai. Jie paliko arklą ir ėmė į rankas ginklą. Išėjo Tėvynės ginti 

vyresnieji, išėjo ir septyniolikmečiai bei 
penkiolikmečiai. Kazys Rapševičius iš Pliūrių 
kaimo, gimęs 1904 m., buvo jauniausias 
savanoris, turėjo apdovanojimų. Vėliau buvo 
apylinkės pirmininkas. Pabėgo nuo tremties. 
1990 m. mirė JAV. Antanas Valonis iš Barklainių 
kaimo išėjo 16metų, po metų žuvo. Kovose žuvo 
ir Stasys Žostautas. Sužeistas grįžo Jurgis 
Bagdonas iš Šilaičių kaimo. Jis turėjo 
JiusKarininkio laipsnį. Išėjo savanoriais du broliai 
akubėnai, Jonas ir Edvardas. Jonosūnus Adolfas 

1919 m. savanoris Gri
galiūnas Mykolas, s. Jur
gio, Satrėnų k.

vėliau buvo partizanas.
1919 m. išėjo savanoriais Antanas 

Vertelka ir Mykolas Grigaliūnas. Abudu tarnavo 
4-tame pėstininkų LK Mindaugo pulke. Su
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1919 m. savanoriai Vertelka Antanas, 
s. Mato (kairėje), Šatrėnų k. ir Žostautas 
Stasys, s. Prano, žuvęs kovose

bolševikais kovėsi prie Barklainių, 
Ramygalos ir Raguvos, su lenkais 
prie Širvintų. Karą užbaigė su 
bermontininkais prie Radviliškio. 
Mykolas Grigaliūnas turėjo du 
apdovanojimus. Antanas Vertelka 
užsitarnavo jaun. puskarininkio 
laipsnį. Turėjo apdovanojimų Kazys 
Masiliūnas ir kiti savanoriai. 
Daugiausiai savanorių gyveno 
Dumlaukių ir Šatrėnų kaimuose. 
Savanoriams buvo išdalinta Bistram- 
polio dvaro žemė. Jiems buvo išskirta 
medienos ir lėšų trobų statybai.

Savanorių kaimų valstiečiai 
labiau nei kiti rėmė pokario rezis
tenciją. Už tai buvo tremiami, kali
nami, šaudomi. Taip buvo Barklai- 
niuose, Pašiliuose, Šilagalyje, 
Vaišvilčiuose, Užkalniuose, Rimai- 
suose ir kituose kaimuose.

Uliūnų kaime tik vienas

LIUDIJIMAS
Laipsnis at=e«-f;oc jaun .puskor . 
Pavardė B i 1 i n s 1: а л

Vardas „S^P0,3
Apdovanotas kuro j °” savanor io

o,liu /apdov .liud .2 519 Kr./

Pirkdamas III kl. geležinkelio bi
lietų turi teisę gauti 1/3 tarifų nuolai
dos.

Liudijimas ir fotografija parašais 
ir valdišku antspaudu tvirtinama.

Adm.Kapitono s 
Ra u t v e d y s

Ųž Panevėžio., apskr. koinendaiiMs

.Sp- B-Vė

Savanorio Stepo Bilinsko apdovanojimo medaliu liudijimo faksimilė 
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savanoris - Kazys Kučys. Nei vieno laisvės kovotojo pokario metais 
ir ištremta tik viena šeima (darbštus, pavyzdingas ūkininkas). Šis 
sodžius buvo ilgai baudžiavinis. Gal nuolankumo ir priespaudos 
pėdsakai išlieka Kartų kartoms?

I ir II Barklainiai buvo karališki. Turėjo daug teisių, ir žmonės 
buvo šviesesni, pasiryžę kovoti už savo laisvę. Jie rėmė ir 1863 metų 
sukilėlius, ir savanorius, ir partizanus. Jie labiausiai nukentėjo, bet 
nepalūžo.

Uliūnų kapinėse ilsisi daug savanoriu. Deja, jų vardai nežinomi. 
Kai kurių loyželiai visai pakrypę, o kauburėliai apžėlę. Buvo numatyta 
visiems rajono savanorių kapams pagaminti ženklus. Praėjo dveji 
metai ir nieko.

ULIŪNŲ KRAŠTO 1918-21 METŲ SAVANORIAI

Eil. 
Nr.

Pavardė, vardas, t. v. Gimimo 
metai

Kilęs (arba gyve- 
no)iš kaimo

Palaidotas 
kapinėse

1 2 3 4 5

1. Bagdonas Jurgis,And. 1898 Šilaičių Šilagalio
2. Baltuška Antanas
3. Bilinskas Stepas
4. Dūda Jonas
5. Grigaliūnas Mykolas 1892

Šatrėnų

Dūdonių 
Šatrėnų

Panevėžio m. 
Uliūnų 
Uliūnų 
Uliūnų

6. Jakubėnas Jonas
7. Jakubėnas Edvardas
8. Janėnas Jonas 1886

Daumėnų 
Daumėnų 
Vaišvilčių

Panevėžio m. 
Upytės 
Upytės

9. Juozaponis Juozas
10. Kirdeikis Jonas
11. Kiškūnas
12. Kučys Matas
13. Kučys Kazys, Juozo 1898

Šatrėnų 
Pliūrių 
Dumlaukių 
Dumlaukių 
Uliūnų

Uliūnų 
Upytės 
(JAV) 
Uliūnų 
Uliūnų

14. Kučys Jonas, Jurgio Šatrėnų Uliūnų
15. Kuodis Adomas,Petro 1899 Užkalnių Pušaloto
16. Kuodis Antanas,Jono 1897 Užkalnių Ėriškių
17. Lukavičius
18. Masiliūnas Antanas
19. Masiliūnas Kazys
20. Masiliūnas Kazimieras 1902

Daumėnų 
Vaišvilčių 
Pliūrių 
Bistrampolis

Upytės 
да«? 
Šilaičių 
Kauno

21. Pukys Juozas
22. Pukys Jurgis
23. Pukys Petras
24. Rapševičius Kazys 1904

Kūčių 
Kūčių 
Dumlaukių 
Pliūrių

Uliūnų 
Uliūnų 
Panevėžio m.
(JAV)

25. Rimas Aleksas,Domo Dumlaukių Uliūnų
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Sąrašą parengė Genovaitė Peleckienė

1 2 3 4 5

26. Rimas Antanas,Domo Dumlaukių Ėriškių
27. Semėnas Juozas
28. Siaurys Antanas

Ragaudžių 
Šilagalio

Unylės 
Šilagalio

29. Šalkauskas Stasys Vaišvilčių Panevėžio m.
30. Šipelis Antanas Šilagalio (JAV, 

Čikagoje)
31. Ulys Kazys 1898 Uliūnų
32. Valonis Antanas 1902 Barklainių Kauno 

savanorių k.
33. Valonis Pranas
34. Vainauskas J.

Dumlaukių 
Rimaisų

Uliūnų

35. Vertelka Antanas,Mato 1898 Šatrėnų Uliūnų
36. Vertelka Jonas Šatrėnų Uliūnų
37. Žostautas Stasys Dumlaukių Panevėžio 

karių k.

SAVANORIŲ DAINA

(1918-21 m. liaudies daina)

Neliūdėk motule, nebelauk prie vartų, 
Aš nebesugrįšiu niekad pas tave - 
Ankstų rytmetėlį prie garsių Širvintų 
Mus visus suguldė broliškam kape.

Pilkas kapo smėlis mums akis užbėrė, 
Kad žaros vakarės niekad nematyt, 
Kad savo mergelei aukso lietą žiedą 
Ant baltų rankelių niekas neužmaut.

Pasimelsk sesute už kareivio vėlę,- 
Lai į dangų kyla Viešpačiui malda.
Savanorio kapui daug gėlių nereikia, 
Tik laukų ramunės balta galvele.
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Jaunas brolužėli, mus pakeist turėsi, 
O kol dar tu mažas - viena paklausyk: 
Mažą ąžuolėlį prie dulkėto kelio 
To, kuriuo išėjom, šiemet pasodink.

Lai vėjeliui pučiant rytą vakarėlį 
Jis visiems primins - mūsų nebėra. 
Kad Tėvynę savo nuo visokių priešų 
Gintų jaunas, senas su visa tauta.

NEPRIKLA USOMYBĖS KOVŲ A TŠ VAITAI 
ULIŪNŲ APYLINKĖSE

Petras Labanauskas

1918 metais, traukiantis vokiečiams iš Lietuvos, pavymui 
iiems vėl grįžo rusų armija, tik nebe ta. Į Lietuvą brovėsi Pavieniai 
bolševikų Dūriai, suvargę, apdriskę, alkani. Jie plėšikavo. Gal dėl to 
bolševiko vardas buvo virtęs keiksmažodžiu - kaip plėšiko, vagies, 
“razbainiko”sinonimas.

Prieš šitas pakrikusias, bet gausias bolševikų armijos gaujas 
savo krašto ginti stojo savanoriai ir iš Uliūnų apylinkės: Baltuška 
Antanas, Kučys Kazys, Juozaponis Juozas, Grigaliūnas Mykolas, 
Ulys Kazys ir kiti.

Pasitraukus vokiečiams Uliūnai buvo bolševikų įtakos sferoje. 
Bet neilgam. Ramygala jau buvo besikuriančios Lietuvos kariuomenės 
atsparos taškas. Tiesa, pradžioje ir ji neatsilaikė prieš kur kas gausesnio 
ir klastingo priešo spaudimą - buvo bolševikų užimta. Tačiau netrukus 
Ramygala vėl išlaisvinama ir, spaudžiami savanorių, bolševikai ima 
trauktis šiaurės rytų kryptimi, pro Jotainius i Raguvos miškus.

Lietuviai įsitvirtino Kuliškėse (netoli Jotainių). Ant Uliūnų 
calno stovėjo vokiečių pastatytas trianguliacijos bokštas - "majakas”. 
' tą bokštą mėgdavo laipioti vaikai ir j aunimas pasidairyti po apylinkes, 
rietuvių kareiviai, pro žiūronus pastebėję į bokštą 'akuojančius 
žmones, pamanė, kad tai bolševikų kareiviai ir ėmė is .patrankų 
apšaudyti kaimą. Pirmieji du sviediniai krito į sodą kaimo viduryje ir 
pakluonės pievelę, sudraskydami didelį kriaušės medį. Kiti du sviediniai 
nuostolių nepadarė, o trečia pora apdraskė Kučio (Kučelio) daržinės 
kampą. Ketvirta pora sviedinių uždegė Ulio (Sotniko) klojimą ir šis 
sudege. Sviediniai nuosekliai "šukavo” kaimą. Žmonės pasimetę 
nežinojo, ką daryti.
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Ir štai vienam kaimo berniokui - Kiškūnui Kaziui kilo išganinga 
idėja. Jis buvo tarnavęs caro kariuomenėje ir geriau orientavosi karo 
dalykuose. Paskubom susirado baltą paklode, pritaisė prie koto, sėdo 
ant arklio ir visu greičiu kaimo gatve pasileido Kūčių kaimo link. 
Uliūniečiai, pastebėję raitelį, spėliojo, kas čia bus. Artimieji nerimavo, 
bijojo, kad nenušautų Kiškuniuko.

Visų nuostabai liovėsi sproginėję sviediniai. Grįžo į kaimą 
ramybė. Neužilgo kaime pasirodė kareiviai, jau kalbantys lietuviškai. 
Tarp jų buvo jaunuoliai iš įvairiu Lietuvos vietų. Rytų Lietuvos 
jaunuoliai, nebodami pavojų prasiskverbdavo pro bolševikų frontą ir 
gausindavo lietuvių savanorių gretas. Taigi Uliūnus laisvino ne tik ra- 
mygaliečiai. Kareiviai pasakojo, jog dar daug būtų pridarę Uliūnams 
nemalonumų. Jie buvo jsitikinę, kad kaime įsitvirtinę bolševikai. Taip 
Kiškūnas Kazys išgelbėjo kaimą nuo tolesnio apšaudymo, o kareiviai 
patraukė toliau, Panevėžio link.

***
SU BOLŠEVIKAIS SUSIDŪRIAU

PRIEŠ 73 METUS

Petras Zalatorius

1918 metais, man tada buvo 18 metų, atėjo žinios, kad Rusijoj 
revoliucija: nuverstas caras Nikolajus II-asis. Vokietijoj irgi neramumai. 
Kaimo žmonės šnekėjo, kad likom be valdžios. Dvarų darbininkai ir 
kumečiai ėmė bruzdėti. Prasidėjo visokios kalbos, kad vokiečiai 
traukiasi, ateina Rusijos bolševikai.

1919 metais susidarė palankūs vėjai savo valstybei sukurti. 
Tautos mokslo vyrai pašaukė jaunimą ginti atgimstančios Lietuvos. 
Daugel tada padėjo galvas, gindamiesi nuo plūstančių bolševikų.

Buvo 1919 m. Velykos. Karvelių ir Užkalnių Kaimų žmonės 
sunerimę. Į bažnyčią negalėjome eiti, nes atsidūrėme pirmose fronto 
linijose: mūsų kaime apsistojo bolševikai, toliau - Lietuvos gynėjai.

Ankstų rytą sutratėjo šautuvai ir kulkosvaidžiai. Mat atslinkę 
lietuviai apšaudė bolševikus ir vėl atsitraukė. Išėjau į kiemą ir žvalgiausi 
į savųjų puse. Tuo metu mane pamatė kariškis ir sušuko rusiškai: ”Ką 
tu ten darai? Duodi ženklų baltiesiems!..” Paėmė ir pradėjo varytis. 
Susitikome tėtušį. Šis ėmė prašyti, kad mane paleistų. Bet kur tau! 
Paėmė ir jį ir abu nusivarė į Barklainius pas komisarą, o iš ten į 
Bistrampolp kur buvo jų štabas. Varant vis badė šautuvais ir rėkavo: 
jau nesugrįšite atgalios. Taipsudaužyti atsidūrėme Panevėžio kalėjime 
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Karo tribunolo laukti. Įkišo į tokią kamerą, kur buvo vieni kariškiai. 
Tur būt dėl to, kad matė, jog mes turime maišelį su duona ir trupučiu 
lašinių. Sargas kariškiams pasakė: "Pirmiau mus utėlės graužė, dabar 
tegul juos pagraužia”. Ir išėjo užtrenkę duris.

Prikibo kažkoks šveplys: duok jam duonos nors gabaliuką. 
Taip buvo pikta už sumušimą, vos galėjau susivaldyti, todėl duonos ir 
nedaviau. Bet kai iškamuoti užmigom, nepajutom, kaip iš po galvos 
tą maišelį ištraukė. Pabundu - raudonieji sėdi ant palangių ir rūko, 
mūsų maistą sušveitę. Kitą dieną iškėlė Į kamerą pas civilius.

Tuo laiku mano sesuo Karolina surinko iš mūsų kaimo 
liudininkus - Karolį Danišauską, Petrą Banaitį ir Petrą Juozaitį, 
nusivežė juos į Panevėžį, kad jie tardytojui pasakytų, jog mes esame 
geri, ramūs žmonės, niekuo nenusikaitome, Kad mus paleistų. Bet tai 
nepadėjo.

Po savaitės atsidarė durys ir mes išgirdome: "Susitvarkykit, 
bus komisija, vienus paleis, kitus - ne”. Belaukdamas komisijos, 
pamačiau per langą išsirikiavusius kareivius. ”Na, vyučiai, - sakau, - 
matot, kokios komisijos sulauksim”.

Išvarė, sustatė po keturis ir pasakė, kad veža į Rokiškį, ten 
spręs bylas. Sukišo į gyvulinį vagoną, užtrenkė duris, norėjo ir langus 
uždaryti, bet žmonėsemė rėkti, kad uždus, tai paliko atvirus. Traukinys 
ėjo labai pamažu, pastovėdamas kiekvienoj stotelėj. Rokiškyje patik
rino. Kurių nebuvo, tuos išsąrašo išbraukė, ir baigta,-tokia bolševikinė 
tvarka.

Rokiškio kalėjimas - aptriušęs namukas, aptvertas spygliuotom 
vielom. Sugrudo visus, nei atsisėst, nei atsigult. O maistas...Jeigu kas 
iškrėsdavo kokį juoką, tai juokdamasis tik už pilvo susiimdavai, - 
nebuvo jėgų, taip silpna.

Pagaliau atvedė į teismą. Teismas vyko Pšezdzeckių dvaro 
rūmuose. Užkopėm aukštais laiptais į apleistą kambarį. Už stalo 
sėdėjo du vadinamieji teisėjai. Klausinėjo rusiškai, kaip mus paėmė, 
už ką. Aš laikiausi anksčiau per tardymą pasakytų žodžių. Paskui jie 
pareiškė: ”Tai bus paskutiniai jūsų žodžiai. Sakykit, kalti ar ne?” Aš 
pasakiau, kad jokios kaltės nejaučiu. Kai paklausė tėvo, šis nei iš šio, 
nei iš to atsakė: ”Jeigu papuolėm, tai ir kalti”. Teisėjai tik šyptelėjo 
vienas kitam ir išėjo. Nežinau, kaip tada atrodžiau, buvau lyg numiręs.

Sugrįžę ėmė skaityti nuosprendį. Jame tik ”obviniajem” 
(kaltiname) ir ”obviniajem”. Vos išsilaikiau neapalpęs. Bet staiga 
ištarė: ”No my vas osvobodim” (Bet mes jus paleisim) ir dingo iš 
salės, palike sargybinį. Aš jo ir klausiu: kaip čia suprasti, paleis ar ne? 
Jis sako: gal paleis, ir aš nežinau. Netrukus vienas teisėjų grįžo, liepė 
mudu paleisti, o kitus, kuriuos teisė anksčiau, įsakė išvežti į Dvinską.

Paprašiau, kad man grąžintų atimtą laikrodėlį ir pinigus. 
Atnešė skarelę, laikrodukų privyniotą, pabėrė, - rinkis. O pinigų, sako, 
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nebėra, dingo kelionėje. Paskui pagrasė: žiūrėk, kitą kartą nepakliūk.
Namo ėjome miškais, krūmais, bijodami vėl sutikti bolševikus. 

O jėgos visai silpnos. Tekdavo užeiti pas žmones pavalgyti,pernakvoti 
daržinėj. Pamenu, pas vieną gavome bulvių košės su žuvies taukais. 
Kai kur nieko negaudavom, sakydavo, kur čia visiems priduosi.

Pagaliau pasiekėm fronto liniją. Lietuvių spaudžiami, bolševikai 
bėgo. Mes tuo metu ėjom per pušyną. Kulkos pradėjo zvimbti, 
sulindom į tankų krūmą. Kai nurimo, išgirdom vaikų rėkavimą, mat, 
netoli ganė gyvulius. Nuėjau prie jų pasiklausti, o vienas piemenukas 
taip drąsiai ir sako: ”Nebera bolševikų, nuvijo į Kupiškio pusę”. Pa
kilom, pakvėpavom laisvu gegužės oru ir vėl pasileidom į namų pusę.

Kai po dviejų parų kelionės pravėrėm duris, radom atėjusį 
mamos brol|. Visi nusiminę, apsiverkę, berods buvo ir mišias užpirkę. 
Džiaugsmui nebuvo galo, bet aš prisiglėbesčiavęs kritau į lovą, nes 
labai skaudėjo kojas ir buvo silpna.

Paskui visą laiką galvodavau, kad mus išgelbėjo tik stebuklas.

1992 m. kovo 3d.

Uliūnų seniūnija

Trečiajame šio amžiaus dešimtmetyje buvo įsteigta Uliūnų 
seniūnija. Pirmuoju seniūnu išrinktas Jurgis Pukys, Adomo s. 
(1896. VII. 14-1982.11.21) iš Kūčių k. Uliūnų seniūniją sudarė šie 
kaimai: Uliūnų, Kūčių, Dūdonių, Dumlaukių, Šatrėnų, Barklainių, 
Šilaičių, Kalnelių kaimai ir Šeidukinės, Papojaus, Kapelių vienkiemiai.

Nuo 1944 m. vasaros seniūnu skariamas Juozas Labanauskas 
(Uliūnų k.). Vėliau seniūnus pakeitė apylinkės pirmininkai, o pati 
Uliūnų apylinkė buvo sujungta su Pašiliais, vėliau ir Velžiu. Dabar - 
sustambinta Ramygalos apylinkė.



-52-

Uliūnų Pieta

OKUPACIJA
(Prisiminimai)

Pranė Vilkienė - Gausaitė

1941 m. birželio 21 dieną, šeštadienį, sulaukėme svečio. 
Kalbame apie mūsų ir jo šeimos gyvenimą, darbus. Dar kad gandai 
sklando - gali karas kilti. Pasienį jau saugo rusų kariai, sako apsodinę 
apkasus berželiais, po kurio laiko jie nudžiūsta, tai vėl iš naujo sodi- 
na.Pavakarieniavę, pasikalbėję išsiskirstom miegoti, nes ryt sekma
dienis, poilsio diena, daugiau pasišnekėsime.

Tik naktis kažko nerami, sunku kvėpuoti, karšta, oras lyg 
įelektrintas. Truputį praaušus, subildėjo supukšėjo, suriaumojo aero
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drome lėktuvai, pro mūsų namą prašvilpė vienas tratėdamas. Tėtė su 
broliu šoko iš svirno ir keliais šuoliais atsirado bulvių duobėje, vėliau 
atėjo į trobą, kur jau buvom sukilę ir mes. Svečias sako: "Turbūt 
manevrai”. Tačiau dar po kelių antskrydžių pamatėm, kad ne juokai. 
Svečias susirūpino, kaip reiks pareiti namo. Ateidinėja kaimynai, 
klausinėdami, Kaip ir kų reikės toliau daryti? Nebuvo kol kas jokių 
pašalinių žmonių, tik vėliau, po kelių dienų pradėjo važiuoti ir eiti 
ginkluoti vokiečių kareiviai; plentu, niekur neužsukdami. Po kelių 
dienų lėktuvai, skraidantys virš miesto, sukdavo jau ir iki mūsų kaimo, 
skrisdavo visai palei žemę. Kadangi žmonės nėjo iš namų, tai nešaudė. 
Tik vėliau užėjo į kiemą kareiviai žaliom uniformom. Kalbino mus, 
vieną kitą žodi suprasdavom, tik kalbėti nemokėjom, ir jie per daug 
nelandžiojo. Tik vienas atsilikęs prie šulinio kareivis vyrui pasakė, 
kad atvažiuoja daugiau (SS juodieji). Tačiau ką čia bedaiysi, jei 
žmogus nieko blogo negalvoji, manai, kad ir kiti tau nieko nedarys. 
Šiek tiek buvom 'apsitvarkę'’ iš anksčiau. Sulaukėm tų kaukolėtų. 
Vien jų išvaizda kėlė baimę, užsikabinę automatus skersai krūtinės, 
visi su dviračiais, rankovės atraitotos iki alkūnių, nudegę saulėje. 
Sugarmėjo j kiemų ir pasklido po visą namą, ieškodami ”špeK , ”ajer” 
(lašinių, kiaušinių), - visi žinojo, kas tai yra. Pas mus nerado, o 
kaimynų, kur dar buvo nesuslėpta, atėmė, gerai, kad greitai išsinešdino. 
Tai buvo pirmoji pažintis su Hitlerio kariauna. Vėliau tekdavo daugiau 
matyti, ypač į miestą nuvažiavus. Baugu būdavo šaligatviu eit, vėliau 
apsipratome. Sakoma, ir ”šuo pripranta kariamas . Kai ateidavo 
ieškoti pyliavų - grūdų ar gyvulių, viskas būdavo suslėpta, nieko 
nerasdavo, nebent pas tą, kuris tikėdavo vokiečio džentelmeniškumu. 
Jeigu laikydavo kokią kiaulę tvarte, vokietis pasiimdavo kaip 
rekviziciją, nors tas ir buvo atsiskaitęs. Vėliau ir tas stengdavosi ne
išsišokti. Taip buvo ir su arkliais: liepė suvežti į miestą, registruoti, 
jiems degino numerius į šlaunį. Brolis pasikinkė arklį j vežimą ir išva
žiavo. Manė, kad viskas bus gerai, tačiau nors arklys ir ne per geriau
sias, bet, matyt, patiko vežimas, tai ir parėjo pėsčias. Gerai, kad dar bu
vo užslėptų, tai ir žemės nebūtų kuo dirbti. Iš to pasimokė dauguma. 
Vienas žmogus pravedė neišvaizdų arklioką, vokietis tik ”snel”, 
”šnel” (greitai, greitai), - uždrožė bizūnu ir pravarė. Vyras po to pa
prašė paskolinti ta arklį, po gero pusvalandžio iš kitos gatvės pusės at
sivedė ir vėl pasikartojo tas pats, gavo pažymą, kad netinka frontui. 
Taip darė ne vienas, tačiau buvo ir tokių, kurie turėjo išsiskirti su 
paskutiniuoju žirgeliu.

Trūko maisto, muilo, ypač sunku buvo su žibalu. Degindavome 
lajų, taukus, balanas. Pradėjom patys gaminti iš senų lašinių arba 
kritusio gyvulio mėsos muilą, pradėjo atnešti keisti į lašinius ”muilo 
akmenį”. Iš jo gaminome muilą, vėliau jau atnešdavo ir šiaip kokių 
reikiamų prekių. Degtukų nebuvo, išmoko gaminti "benzinuvkes”, 
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skiltuvus. Degindavo anglį, samagoną varydavo, nors ir draudė, keis
davo į kitas prekes. Žmonės gyveno kaip išmanė, iš vokiškų maišų 
siuvo kelnes, palaidines, sijonus, kai ką išmainydavo ”talkučkoje”.

Atsimenu, kaip ėjo frontas. Šaudymas artėja. Štai vakare musų 
bažnytkaimyje pasirodo pulkelis kareivių, keliu rytą žygiuoja tolyn, 
mat buvo miškelyje sustoję poilsio. Atskrenda vokiečių žvalgybinis 
lėktuvas, pastebėjo daug žmonių prie bažnyčios, jau antrą kartą 
užskridęs, apmėto bombomis ir apšaudo kulkosvaidžiais, bet niekam 
neteko, tik užmušė vieną karvę. Už tai uždegė trobas, užsiliepsnojo 
šeši gyvenamieji namai. Mūsų vyrai išbėgo gesint ir padėt žmonėms, 
bet dalis namų sudegė. Po kelių dienų pas mus atvažiavo rusų kariai. 
Visi išsislapstė, kas namuose užsidarė, kiti sėdi apkase, ir tėtis. Mes 
su kaimyne pamatėme, kad rengiasi laužti duris, nuėjom pas juos, 
nejauku, baisu buvo. Rusiškai supratau viską, tik nemokėjau taisyklingai 
tarti žodžių, bet šiaip taip pradėjom kalba. Paaiškinom, kad mes labai 
pribauginti, už tai ir slepiasi kiti, nesirodo. Jie pasijuokė, nuramino, 
kad netikėtume tokiais gandais ir kitiems praneštume, kad nesislapstytų. 
Nuėjom prie slėptuvių ir liepėm išlįsti, tik baltarusiai niekaip nenorėjo 
paklausai, labai bijojo, nors ir girdėjo rusus kalbant. Šiaip taip 
jtikinom. O kiek paslcui buvo džiaugsmo ašarų, kad pasibaigė ta baisi 
Įtampa. Gailėiom jaunų 16-17 metų berniukų, kurie jau buvo ta dieną 
atžygiavę 60 km, - verkė dėl nutrintų kojų. Mama patepė jas riebalais, 
pavalgydino, pagirdė pienu ir išlydėjom į tolesnį žygį. Kažin, ar grįžo 
tie kanai, ar sulaukė jų motinos.

Brolis su arkliais miške, kad neatimtų, visi slepia. Vyras dieną 
į tvartą uždaro arba į krūmus nuveda. Vieną naktį miegam po darbų, 
rodos, ir frontas nuėjo link Šiaulių. Pradėjo belsti į duris, atsikėlėm, 
rusai prašo avižų, šieno. Iš kur? Kas pasėta, dar neužaugo, pradėjo 
kalbėti su baltarusėm, kurios pas mus gyveno nuo vokiečių laikų. 
Atsikėliau ir aš, rusai buvo pažiūrėję, kur kas miega. Viskas tvarkoj. 
Šnekamės apie viską, o vyras pro langą, už arklių ir į mišką, nepastebėjo. 
O jau siaučia po kaimą, rinkdami arklius. Nors jiems jų nereikėjo, bet 
buvo toks plėšikų būrys, kurie arklius keisdavo į samagoną, nuvedę į 
kitą kaimą ar apylinkę. Šį sykį nepavyko, aušo rytas ir nebuvo kada 
jiems vagiliauti. Ne kartą dar buvo pnvažiavę tokių plėšikų, kuriems 
ne arklių reikėjo, bet drabužių, dviračių ir šiaip geresnių daiktų. Gerai, 
kad gretimame kaime buvo štabas - tai truputi juos tramdė, nors ne 
vieną kaimyną apvogė. Pasirodo, kad ir armijoje, ir kare, jei vagis,- tai 
visur vagis. Nors gal mirtis tyko kiekvieną minutę.

Buvo dar toks nuotykis: naktį atjojo Kaimynas, prašo pagalbos, 
atvažiavo mašina turbūt apvogti, jis jau anksčiau buvostipriai apvogtas. 
Mūsų vyrai nuėjo ir apsupę liepe pasiduoti, išgąsdino ir svečią rusą ir 
to kaimyno seserį. Manė, kad kokie banditai užpuolė, nes šaukia 
visuose kampuose. Pasirodo, kad buvo atvažiavęs vieno karininko 
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vairuotojas, kuris anksčiau pas juos gyveno. Kitą kartą rusų kareivis 
norėjo ištuštinti mūsą spintą, paimti dviratį. Dviratį spėjau nuvežti pas 
kaimyną ir bėgau i stabą. Drabužius vagis buvo išKabinęs, nešėsi į 
mašiną, Kuri buvo kieme, tačiau vyras griebė iš jo rankų drabužius ir 
sukrovė ant vaiko lovytės. Kareivis suprato, kad taip lengvai nepaims, 
sėdo j mašiną, tik spėjo veidrodį nuo sienos nusiKabinti. Tuo laiku 
atvažiavo ir iš štabo, pasakė, kad mašina ir kareivis priklausanti štabui 
ir jie susitvarkys. Eidavo žmonės skųsdamiesi, verkdami dėl tokių 
plėšikų. Dar prieš tai pas mus buvo apsigyvenę 25 telefonistai. Tada 
buvo ramu ir gera. Aš jiems ir valgyti paruošdavau, jei kuris likdavo 
poste. Su vienu susidraugavo brolis, eidavo ir į svečius pas kaimo 
mergaites. Abu ant šieno pernakvodavo, kai buvo laisvas, nereikėdavo 
budėti prie telefono. Rusų buvo irgi gerų žmonių. Šitie mums dar davė 
miltų ir aliejaus, buvo gavę iš sandelio. Iš mūsų nieko nepaėmė, nors 
gyveno tame pačiame name.

Vėl prasidėjo neramios dienos ir naktys, atsirado pabėgėlių, 
besislapstančių nuo armijos, kai kaspasitraukė į mišką. Iš mūsų kaimo 
į armiją išėjo tik brolis su kaimynu K.Garucku. Išėjo Gumtmoniukas 
iš Panevėžio, Šešetą iš Pajuostės, J.Peleckas iš Trakelių gatvės, 
Survila iš Ramygalos gatvės. Visi draugai. Tai ir nesulaukėm grįžtančio 
iš karo. Vieną kartą buvo atvažiavę į Jašiūnus ir Turgelius, tai mama 
su mano vyru ir Šešetu buvo arkliais nuvažiavę pas juos. Kelionė truko 
3 savaites, bet gerai, kad rado, nes daugiau mesjo neregėjome. Pasku
tinis laiškas buvo rašytas 1945 m. balandžio 24 dieną iš Vokietijos, 
netoli Oderio. Rašė: ’’Kas bus, kas nebus, bet fricas vis tiek žus”. Po 
pergalės gavom pranešimą, kad 1945 m. gegužės 6-tą dingo be žinios. 
Verkė, verkė mama kiekvieną dieną, kol protas pasimaišė, ir mirė be 
laiko, kaip pakirstas medis. Ne vien tą skausmą mamai ir mums teko 
išgyventi per tuos metus. Už ką, kodėl mano tėvas ir vyras buvo suimti 
ir pasodinti į kalėjimą 1945 m. Nebuvo niekuo nusikaltę, kiekvienas 
dirbo savo darbą, sūnus vienas - ir tas armijoj. Kai vežė pusnuogius, 
įdaviau per sargybinius po kailinius ir po terbą maisto, bet jie negavo, 
pasiėmė saugotojai. Per vieną panevėžietę sužinojau, kad mūsiškiai 
Vilniuje, Lukiškių kalėjime. Daug dar privaikščiojau ir privažinėjau, 
kai suradau, gaila, bet maisto neimdavo. O kiek dar būdavo vargo, kol 
nuvažiuoji į Vilnių. Tris savaites išbuvau Vilniuje, diena iš dienos 
eidama prie Lukiškių mūrų. Laukdavom, kada išmes arba išneš nors 
kokią žinią, išmokom pirštais susikalbėti su suimtaisiais. Gavom 
pranešimą, kad ruošiasi išvežti, tik neaišku kur. Vėl į namus, vėl 
suskolinau kailinius, vėl terbas maisto (džiūvėsių, lašinių, riebalų) ir 
vėl į Vilnių, be miego trečia naktis. Ir negali užmigti... Galvoji, 
gal voj i... Kad spėtum nuvežti. Dar teko keletą dienų išbūti kol pridavėm 
kailinius, maistą... nors tiek.

Taip vieną naktį ir išgabeno nežinoma kryptimi. Laukėm, gal 
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laišką iš kur nors atsiųs, bet kaip į vandenį. Vėl važiavau į Vilnių pas 
karo komendantą, tačiau nieko gero nepaaiškino, tik, kad išvežė link 
Vorkutos, arčiau ar toliau - neaišku. Nuramino, kad kaltės nerasta, tik 
šiaip darbams keliems mėnesiams išvežė.

Vėl namuose darbai, darbai... Mamai sunkiau - nei vyro, nei 
sūnaus. Be to, ir aš atsitraukiu iš namų, palikdama du mažus vaikus. 
Gerai, kad atpuldami padeda kaimynai, giminės. Su kaimynais važiuo
jam kur tik reikalinga ir prievolę vežam. Tai grūdus, tai bulves 
tempiam... Dar laukų darbai, gyvuliai. Vaikai - vienas šeštų, kitas dve
jų metukų. Žiema šalta, malkų mažai, pati pjoviau, padėjo kaimynai 
susivežti. Grindys nuslinko nuo pamatų, praleisdavo šaltį, rodos, to 
anksčiau nepastebėjom. Taip ir slinko mūsų gyvenimas. Kas bus 
toliau?

Pirmieji pokario metai suardė nusistovėjusį kaimo gyvenimą. 
Daug žemės dirvonavo, nebuvo kas ją dirba, o ypač 1948 m., po ma
sinio vežimo, ne tik darbingų žmonių sumažėjo, dar daugiau liko tuš
čių namų, apleistų laukų. Pradėjo sklisti gandai, kad bus kolkozai, kaip 
Rusijoj. Viską atims, suvienys. Žmonės mažiau rūpinosi ūkiu, 
nebeapsėdavo visos žemės. Baugu naktimis, nežinai iš Kurios pusės 
užgrius nelaimė. Artimųjų likimas dieną ir naktį nedavė ramybės.

Vienur kitur kūrėsi, steigėsi kooperacija, daugiau prie buvusių 
dvarų. Vienas toks buvo įsteigtas išvežto kaimyno namuose. Buvo 
paskirtas ir pirmininkas, nebaigęs nė pradinės mokyklos, žemę gal ir 
mokėjo dirbti, gyvulius šerti, tačiau vadovauti buvo per silpnas. Tai 
nieko ir neišėjo, viską tik pats dirbo.

1950 metais įkūrė kolūkius, išdalino tų kooperaciją keliems 
ūkiams. Davė po kelias karves ir arklius, o žeme liko tam ukiui, kurio 
ribose buvo. Is pradžių buvo penki kolūkiai, kiekvienas kaimas buvo 
atskiras kolektyvinis ūkis. Pirmiausia 1949 m. įkūrė "Naujuosius ši
lus”. Antras ūkis buvo "Barklainiai" 1950 m. Po to "Uliūnų”, ” Ta
rybinių Kūčių” ir ”Dūdonių” ūkiai. Dauguma pagal kaimų pavadini
mus. Vėliau sujungė į vieną ir pavadino "Ul iūnais4 , nes vis buvo Uliū
nų parapijos, kitokio vardo niekas nenorėjo. Toks liko iki šių dienų.

Pirmiausia į kolūkį įstojo 4 šeimos, 1950 metais jau daugiau. 
Buvo paskirtos labai didelės prievolės, ypač stambesniems ūkiams - 
reikėjo daug visko atiduoti, vidutiniokai dar laikėsi, tačiau ir jiems 
grąsino išvežimais ir kalėjimu. Žmonių nervai neišlaikė ir ėjo Kaip į 
laidotuves arba myriop pasmerkti dėti parašų ir atiduoti žemę, ūkio 
padargus. Dar reikėjo nuo dirbamos žemės po keletą centnerių grūdų 
pavasarį apsėti žemei. Žieminiai buvo pasėti iš rudens, jau buvo ben
dri, kolūkio. Iš pradžių dar metus visi dirbo rėžiuose, beveik savo 
ūkyje, tik nidenĮ, jau vežė į kluonus: pas tą, kurio buvo didesni klo
jimai irpatikimesnė vieta. Būdavo, kad kai kurie naktimis susiveždavo 
l savus kluonus, vokdavo nuo kaimynų. Viską dirbdavo rankomis, tik 
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vėliau įsikūrė "Mašinų traktorių stotys”. Ūkiai, Liudynėie sudarę 
sutartį, gaudavo traktorių, pirkdavo arklines pjaunamąsias, kertamųjų 
mašinų. Dar vėliau ir ūkiai gavo nusipirkti sunkvežimį, traktorių, 
kombainą (SK-4). Šis per rugiapjūtę dirbo dieną ir nakti, dviem 
pamainomis. Gyvulius suvedė į kolūkį stojantieji, po 1 ar 2 karves, 
arklių - kiek kuris turėjo. Ir vištų reikėjo duoti. O paršiukus augino jau 
bendrai, veisė iš savo užaugintų kiaulių. Fermų nebuvo, tai laikė 
gyvulius ten, kur buvo geresni tvartai. Atiminėjo iš žmonių ir 
pavertė valdiškais; taip buvo paimta ir mūsų trobesiai - svirnas, 
tvartas ir gyvenamo namo pamatai. Ant jų pastatė kolūkio kontorą, 
kuri ir dabar tebestovi.

***
PASLAPTINGOSIOS DUOBĖS PRIE 

ULIŪNŲ PUŠŲ

Simas Račiūnas

Buvo 1941 metų pradžia. Uliūnuose dar niekas nenujautė apie 
baisiuosius vežimus, apie prasidėsiantį karą. Žmonės dirbo laukuose, 
padangėj čireno vieversėliai, o prie Uliūnų pušų didžiosios tėvynės 
atstovai pradėjo kasti duobes. Keistai atrodė tie įtartini duobkasiai - 
pilki ir niūrūs kaip rudens dargana, taip nesiderinę prie šviesios 
vasaros nuotaikos. Apsiavę buvo ne batais, o įsistoję į kaliošus. 
Stebėjosi jais ir suaugusieji, ir mokiniai, būriais atbėgantys jų pasižiū
rėti is netoliese esančios mokyklos. Matyt, toji nuostaba neliko 
nepastebėta ir pačių kaliošuotų "svečių”, nes vieną gražią dieną 
išvydome juos jau su auliniais batais. Aišku, mes vaikai nenutuokėm, 
kas tai per batai, o ir paklausti jų negalėjom, nes nemokėjom rusiškai. 
Viską išaiškino kalvis Švilpa, kuris dar caro laikais dirbo 
geležinkelininku, gerai kalbėjo rusiškai. Tai jis irpaklausė, iš kur šie 
gavę tą apavą, nes tai Lietuvos kareivių batai. Kai ateiviai dar bandė 
neigti, Švilpa pirštu prikišamai jiems įrodė, kad jo tiesa. Mūsų karei
vių natų siūliųoūta iš abiejų aulo šonų. Pačiam Švilpai ir uliūniečiams 
tada visu baisumu atsiskleidė žadėtasis Stalino "rojus”. Taip jie, apau
ti lietuviškais kareiviškais batais, ir toliau kasė tas paslaptingas duo
bes. Niekas nežinojo, kam jos reikalingos. Tik vėliau, prasidėjus veži
mams, o po jų ir karui, pasklido kalbos, kad duobės buvo numatytos 
žmonėms - ar uliūniečiams, ar apskritai lietuviams, tiems, kurie per
pratę atėjūnų pažadus, šaipėsi iš jų ir jų kaliošuotų vergų. Kiek pame
nu, tos duobes galėjo būti apie 7 m ilgio, 4-5 m pločio, 2-3 m gylio.

***
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KELIAS Į KOLŪKĮ...

I Birutė Zakarienė - Vertelkaitė I

Mano tėveliai, Vertelka Jonas ir Vertelkienė Veronika, gyveno 
Panevėžio vaisė., Midžiūnų km. Turėjo 28,6 ha žemėsjuos tuo laiku 
(buvo 1948 m.) vadino buožėmis. Buvome neturtingi. Tėvai augino 8 
vaikus. Jauniausias brolis tuomet turėjo 9 m. Kiti buvo paaugliai. 
Tiesa, dvi vyresniosios seserys buvo baigusios vidurinę mokyklą, o aš 
jau ir medicinos mokyklą. Buvau pradėjusi dirbti Panevėžio ligoninėje. 
Gyvenau Panevėžyje.

Vieną gražią rudens dieną gatvėje susitikau kažką iš kaimynų- 
neprisimenu ką, ir man pasakė, kad pas mus priverstinis kūlimas. Tais 
laikais pyliavos už žemę kiekvienais metais buvo didinamos, ir tėtukas 
nuogąstavo, kaip reikės atsipirkti. Taigi sužinojusi, kas dedasi tėviškėje, 
nieko nelaukdama, išskubėjau į namus. Tuo laiku keliaudavome 
pakeleivinėmis mašinomis, tai ir aš taip atvažiavau į Uliūnus, o iš čia 
pėsčiomis į namus. Buvo rugsėjo pabaiga ar spalio pradžia. Atvažiavusi 
radau pilną kiemą kaimynų ir iš tolimesnių kaimų privarytų žmonių. 
Vieni dirbo prie kūlimo mašinos, kiti klojime, treti nešiojo grūdus, dar 
kiti vaikštinėjo susirūpinę ir laukė, kas jiems bus įsakyta daryti. Šis 
priverstinis kūlimas buvo pirmas mūsų Kaime ir apylinkėj.

Tėvelį radau gulintį ant pečiaus. Jis sirgo, be to, sakė, kad 
stribai jį mušė, stumdė. Su tėčiu mažai tekalbėjom. Kūlimas jau ėjo į 
pabaigą, ir stribai ruošė gurguolę. Mama prašė, kad nakčiai nevažiuotų, 
bet stribai jos neklause. Stribams vadovavo kažkoks Sadauskas. Iš 
išvaizdos gražus, aukštas, bet labai žiaurus vyras. Visus savo 
bendražygius varinėjo, gainiojo, šaukė ant jų. Vėliau girdėjau, kad jis 
gavo 25 metų duoklę. Kalbėjo, jis taip stengdamasis norėjo išsipirkti, 
nes buvo turtingų tėvų sūnus. Taigi jau vakare suvarė kaimynus su 
vežimais ir išrikiavo gurguolę. Kiek buvo vežimų, neprisimenu. 
Paėmė 2 mūsų karves. Prie mūsų vežimo pririšo vieną, prie kažkieno 
kito vežimo - kitą karvę. Mamos paklausė, kas iš mūsų šeimos lydės 
tą gurguolę. Kadangi tėtis sirgo, o brolis Vytautas dar buvo nepilnametis, 
tai lydėti reikėjo man. Iš kiemo pajudėjom temstant, todėl stribai 
nutarė apnakvindinti gurguolę netoli mūsų sodybos, kaimyninėje 
Čiplių sodyboje. Nakvojant jokių incidentų nebuvo, nors stribai buvo 
neramūs, bijojo, kad neužpultų miško broliai.

Ankstų rudens rytą patraukėme į Panevėžį. Panevėžyje visus 
vežimus nuvarė į Kranto gatvę, į malūną. Liepė laukti, kol priims, 
susvers. Mane ir dar vieną kaimyną nuvarė į gyvulių priėmimo punktą 
priduoti karvių. Čia vieną karvę priėmė, o kitą - kadangi buvo veislinė 
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(kaimynas dar kažką pakalbėjo su priėmėju), liepė vestis į namus. 
Sakė, kad tokios karvės ir kolūkyje bus reikalingos. Iš priėmimo 
punkto vėl grįžau į Kranto gatvę, į malūną. Grūdai jau buvo priimti, 
man davė pasirašyti kažkokius papierius. Aš pasirašiau net 
nežiūrėdama, ant ko rašausi. Buvau visai nepatyrusi.

Pavakare grįžau į namus, vedžiausi ir karvutę. Pakeliui privijo 
Čiplių sūnus su dar dviem jaunuoliais. Jie į mano vežimą įkrovė keletą 
maišų grūdų ir pasakė, kad bus pirmai pradžiai duonai išsikepti. Kai 
grįžau, tėtukas labai džiaugėsi, nes kaimynai jam parodė, kad dar liko 
grūdų, sumaišytų su pelais, kad išsivėtytų. Taip kaimynai padėjo 
išvengti bado.

Po to priverstinio kūlimo mūsų ūkis buvo likviduotas. Kada 
tėvelis pasirašė sutikimą eiti į kolūkį, nežinau. Ta žiema tėveliams ir 
vaikams buvo sunki, pusbadžiu praleista. Po dviejų metu, turėdamas 
65 metus, tėtukas mirė. Vis$ laiką labai pergyveno, kad visų metų 
uždarbį kolūkyje parsinešdavo ant pečių maiše. Toks pigus ir 
sunkus buvo kolūkiečių darbas tuo metu.

SOVIETINĖS ARMIJOS SMURTO AUKOS

Albertas Ulys

žuvo du
Tarnaudami sovietinėje armijoje neaiškiomis aplinkybėmis 

žuvo du uliūniečiai broliai dvyniai, Kazimiero ir Bronės Sliurpų 
sūnūs, Kaziukas ir Vidutis. „

Kaziukas Sliurpa, gim. 1968.01.11, 
baigė Uliūnuose 8 klases, mokėsi Panevėžio 
proftechninėje mokykloje vairuotoju 
autošaltkalviu. Įsovietinę armiją jį paėmė 1986 
m. gruodžio 5 d. Tarnavo VRM apsaugos dalinyje 
Volgograde. Žuvo 1987 m. balandžio 4d. po 4 
tarnybos mėnesių. Parsivežti brolio išvažiavo 
brolis Vidmantas su sesers vyru. Perrengiant 
lavono krūtinėje pastebėjo 4 šautines žaizdas. 
Buvo pasakyta, kad žuvo budėdamas poste, prieš 
pat pamainą. Oficiali mirties išvada - pasikorė. 
Ar atsimins kas, kad buvom bejėgiai prieš 
akivaizdų melą?
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Vidutis Šliurpa, gim. 1968.01.11, 
baigęs Uliūnuose 8 klases, mokėsi Panevėžio 
proftechninėje mokykloje metalo apdirbimo 
pjaunant specialybės. {sovietine armiją paėmė 
1987 m. gruodžio 4 d. Tarnavo darbo batalione 
(k/d 96672 V) Kalugoje. Žuvo 1988 m. 
rugpjūčio 4 d. po astuonių tarnybos mėnesių. 
Parvežus į namus ir pašarvoj us ne tik artimiej i, 
giminės, bet ir Šliurpų kaimynai Vidmanto 
kūne (ant rankų, kaklo) pastebėjo smurto 
žymes. Oficiali mirties versija - pasikorė. 
Tokios išvados buvo priedanga paslėpti 
sovietinėje armijoje siautėjantį genocidą.

Devyniolikmečiai uliūniečiai broliai dvyniai nespėjo išvysti 
Nepriklausomos Lietuvos. Irstanti prievartos imperija nusinešė 
beprasmes aukas. Palaidoti Uliūnų kapinėse.

***
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l.ANTISOVIETINĖ REZISTENCIJA

PIRMOJI ANTISOVIETINĖS REZISTENCIJOS 
AUKA APYLINKĖJE

Albertas Ulys

Ulys Simonas Tadas, s. Mykolo, g. 1923.05.31 Kūčių k.
Panevėžio vyrų gimnazijos 7b kl. moksleivis - Panevėžio NKVD 
kalėjimo kalinys. 1940 m. gruodis. Tai paskutinė jo nuotrauka. 
(Iš Lietuvos KGB archyvo, byla Nr. P-14109-L1).

Simonui Ulini buvo tik septyniolika metų. Amžius, primenantis 
pavasario pumpurą, besiskleidžiantį žydėjimui.

1940-ųjų birželį Lietuvą užplūdo okupantų ordos. Rugsėjį 
naujieji mokslo metai Panevėžio berniukų gimnazijoje buvo slogūs: 
direktorius Jurgis Elisonas areštuotas, gerbiami mokytojai, būrelių 
vadovai dingę, Basėse kaboję kryžiai išmesti, tautos himnas uždraustas. 
Visi sunerimę, pasimetę. Prarasta laisvė, Nepriklausomybė.

Jaunyste maištauja, patriotiškai nusiteikusi moksleivija ieško 
išeities. Organizuojasi bendraminčių grupės, stichiškai formuojasi 
pogrindis.

Kaip prisimena kartu gyvenęs su Simu mokslo draugas Myko
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las Kučys, Simonas tuo metu mokėsi 7b klasėje, buvo labai veiklus, 
energingas, užkrėsdavo ta energija kitus gimnazistus ir vyresnius 
žmones. Užsidaręs negalėjo būti, visuomet judėdavo krutėdavo bury. 
Tada buvęs vyresnių klasių moksleivis Antanas Jasnauskas pasakoja, 
jog Simas draugiškumu, gerumu, nuoširdumu, pareigingumu 
patraukdavo visus. Buvo abstinentų būrelio veikėjas, su Idtais atidarė 
čiuožyklą prie liepto į ligoninę, buvo moksleivių ateitininkų štabo 
narys, angelaičių judėjimo Uliūnuose organizatorius, Šaulių sąjungos 
narys. Simas buvo ir J.Lindės-Dobilo Meno kuopos narys; kaip liudija 
buvęs moksleivis Mykolas Modestavičius, artimai bendravo su Jonu 
Stasiūnu, paskutiniu Kuopos pirmininku, vėliau operos solistu. Buvo 
užsikrėtęs, kaip ir visi gimnazistai, meile poezijai, turėjęs eilių sąsi
uvinį. Kartu su kitais kurdavo repertuarą populiariems "Linksmiesiems 
broliams”, apdainavusiems Panevėžio jaunimo aktualijas.

Būdamas idealistinių pažiūrų ir veiklus, Simas Ulys negalėjo 
neįsitraukti į pasipriešinimo judėjimą. Kaip prisimena Jasnauskas ir 
Kučys, Simas bendravo su buvusiais Lietuvos kariškiais, su lakūnu 
J.Pyragium (važinėjo pastarojo dviračiu, naudojosi jo fotoaparatu). 
Be to, kaip ateitininkas, bendravo su tikybos dėstytojuкип. Vladislovu 
Didžioku, kapelionu Alfu Sušinsku ir kt.

Tų metų moksleiviška kova, šiandienos akimis, buvo naivi: 
ranka rašyti lapeliai, pastangos sutrukdyti sovietinių švenčių de
monstracijas ir pan. Minint SSSR spalio 23-ąsias metmes, 1940 m. 
lapkričio 6d. po orkestro jžangos nei vienas iš 50 choristų neprasižiojo 
giedoti internacionalo. Mykolas Karka antrą kartą mostelėjo orkestrui 
jžangą, bet choras tylėjo.. .o paskui galingai užtraukė "Lietuva, Tėvyne 
mūsų’*.  Šis įvykis plačiai nuskambėjo Panevėžyje. Buvęs 1940-41 m. 
rezistencijos narys V.Liaugminas iš Pskovo rašo "Gimtajame krašte” 
(Nr. 26(1267). 1991.06.27-07.03, p.6): ”Tų laikų rezistencija skiriasi 
nuo pokario rezistencijos naivumu ir žmoniškumu: nebūta minties 
griebtis ginklų, buvo siekiama neleisti užgesti tautinei sąmonei, 
papročiams, gyvenimo būdui, kaip nors išlikti nenaudojant teroro”. 
Kaip prisimena Kučys, ”Simas per daug atvirai veikė, kalbėjo. Mes 
supratom, kad viešai negalima,- kai Sibiras prikištas buvo”.

NKVD pradeda sekti Simą. Vienas moksleivis liudija tokį 
epizodą: 1940-ųjų rudenį Vasario 16-osios gatvėj virš vaistinės 
buvusiame klube tiesiog iš paskos sekiojo jį toks nedidelio ūgio, 
kunktelėjęs žydelis, už Simą kokia 10 metų vyresnis. NKVD pradeda 
kvietinėti Simą tardymui, naktimis veža į Kaizerlingo (dabar Staniūnų) 
mišką, stato prie medžio, apšviečia galingu prožektoriumi ir reikalauja 
pasakyti, kur yra "Lietuvos Gelbėjimo Sąjunga”, kas jai vadovauja. 
S.Ulys nieko neprisipažino, ir užvesti bylos NKVD nesugebėjo. So
vietinis saugumas panaudoja išbandytą metodą - surengia provokaciją: 
suima du tos pačios mokyklos moksleivius - Tįgrijų Sidorovą ir Povilą
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Jankauską. Iš Lietuvos Respublikos KGB archyvo bylos Nr. P-14109- 
LI: r>TigrijusSidorovas,Aleksandro,g.l924m. nuo Pumpėnų, Jurgėnų 
k., dvarininko baltagvardiečio sūnus, stačiatikis”..., ”anksčiau buvo 
sulaikytas ui išplėšimą Valst. bibliotekos ir kita ” (bylos 17 psl.). 
”Povilas Jankauskas, Antano, g.1924 m., geležinkelio darbininko 
sūnus ”. ”1936. VIII.28pasiskolino dviratį ir negrąžino, 1936.XII.30 
buvo teisiamas. 1936 m. pavasarį pasisavino iš šv. Petro ir Povilo 
parapijos 2 knygas. Buvo milicijos pristatytas už vandentiekio krano 
sulaužymą ” (bylos 30 psl.). Abu - kriminaliniai nusikaltėliai. NKVD 
tardytojas Vilemas, matyt, pažada abu išleisti užmelagingusparodymus 
pries Ulį ir kun. Didžioką. 1940.XI.28 nutarimas areštui (KGB bylos 
Nr.P-14109-LI,96psl.): * Jankauskoparodymu, Ulys yra pogrindinės 
organizacijos, vadovaujamos kunigo Didžioko, aktyvus narys, jos 
pavedimu užsiima aktyvia antisovietine veikla, verbuoja naujus narius. 
Jankausko 40. XI. 15 parodymu, jis buvo įtrauktas ir tą pačią dieną 
dalyvavo nelegalioj sueigoj pas kun. Didžioką (58 p. 11,58-10 str. U K 
RSFSR). Nutarta: Suimti Ulį. Solncev. Sutinku: kvotų sk. virš. 
Murauskas ”.

еяого

1940.12.03 tardymo protokolo ištraukos faksimilė. [”k/r” - reiškia kontrrevoliucinės].
Lietuvos KGB archyvo byla Nr. P-14109-LI, ps 1.109.

194z? г.
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1940 m. gruodžio 2d. Simoną Ulį iš Panevėžio važiuojantį 
dviračiu į tėviškę, į Kučius, pasitiko lengva mašina; iš jos iššokęs 
NKVD tardytojas Vilemas Ulį areštavo.

1940.X1I.18 tardymo protokole Jankauskas kaip iš gausybės 
rago "liudija”. Ne liudija, o dėsto NKVD tardytojų sugalvotą versiją. 
"Plakatus norėjau supjaustyti (turima omeny mokykloje Spaho 
minėjimui, demonstracijai paruoštus) Didžioko nurodymu. į šią 
organizaciją įtraukė Ulys ”.

"Trečią kartą pas Didžioką būnant (buvo ir Ulys) klausėm 
Hitlerio kalbos per radiją ".

Klausimas: "Ar turėjo organizacija ginklų?". Atsakymas: 
"Lapkričio vidury girdėjau Didžioką su kažkokiu leitenantu kalbant 
apie "Bruno ” sistemos kulkosvaidį... "

"Man Didžiokas liepė sumušti komjaunuolį Čiukovą, kam tas 
direktoriui pranešinėja apie nuotaikas ir elgesį kitų ” (49 psl.).

Individualios bylos sudaryti nepavyksta, nėra kaltės sudėties. 
Tada NKVD kurpia grupinę bylą Nr.1537, panaudodami šmeižikus 
Sidorovą (suimtas 40.XI.24), Jankauską (40.XI.28) ir prijungia prie 
jų nukentėjusius nekaltus Jasnauską (40.XI.30), Ulį (40.ХИ.2). Simas 
jų "kaltinimus” neigia ir nieko neprisipažįsta. Tardytojas Vilemas 
rastą kratos metu Maironio eilėraščio ”Mūsų vargai” ištrauką (pakeistas 
vienas žodis), pateikia kaip antitarybiškumo įkaltį.

Bet socialams (Simo pakeista į "komunistams ”) ar galvoj 
Gerovė mūsų Lietuvoj?
Jos praeities jie nebrangina. 
Tik žydams palankūs tarnai, 
Save nudažę raudonai, 
Pasaulio darbininkus gina.

Tardytojai Parfionov ir Vilemas Simą suveda akistatoii su 
Jankausku ir Sidorovu. Simas, kaip rodo likę KGB bylos protokolai, 
argumentuotai šmeižtą atmeta. Bylos sudaryti nepavyksta iki 1941 
birželio 22 d., iki karo pradžios.

1941 m. birželio 23 d., suklupdytus vienas šalia kito 
sunkvežimyje kartu su iš vakaro atvežtais Raseinių kaliniais, nuveža 
į cukraus fabriką, sugrūda į gyvulinius vagonus. Po poros kankinamų 
savaičių kalinius atvežė į Sol Ilecko kalėjimą Pietų Urale, Kazachijoje 
(buv. Ckalovo, dabar Orenburgo sr.).

Kentėjęs šaltį, badą, kalėjimo tardytojų kankinimus, jaunuolio 
organizmas išseko. Apie kritinijo sveikatos būvį sako KGB byloje 
(psl. 168)esanti Sol Ilecko NKVD kalėjimo Nr.2 viršininko Jakovlevo 
1942.VI.26 pažyma, siųsta Čkalovo sr. teismo pirm. Biriukovui: 
"Kalinys Utys Simon Mykolas dėl sveikatos stovio vykti į teismo 
nagrinėjimą negali". Paskutinę gyvą žinutę apie Simą Ulį randame 
kalėjimo draugo Antano Jaskausko 1946.02.23 rašytame iš Džez- 
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kazgano laiške: ”Sutikau Simą Sol Ilecko kalėjimo ligoninėje 1942 m. 
rudenį. Aš įėjau į palatą ir matau jį su ramentais. 1941-42 m.žiemą 
stipriai peršalo, nuo šaltų kalėjimo patalpų gavo reumatą. 1942 
m.pavasarį persirgo šiltine ir laimingai išgijo, o vilties bebuvo labai 
mažai. Be to, duoaavo jam vaistų nuo TBC. Nuolat laikėsi temperatūra, 
skaudėjo kojos (...). Prisidėjo dar dizenterija. Mane išsiunčiant į etapą 
1943 m. vasario pabaigoj S. Ulys buvo gyvas ”.

Iš Lietuvos KGB archyvo bylos Nr.P-14109-LI (psl.181-187): 
”42.VIII.28 Čkalovo srities teismo posėdžio protokolas.

Pirmininkaujantis Prikazčikova (...) Prokuroras Komeńskich (...) 
prašo jiems skirti pačią sunkiausią bausmę ir ypatingai Sidorovui ir 
Jankauskui (...).

Nuosprendis (...) Teisiamieji Jasnauskas ir Ulys kaltais 
neprisipažino. Sidorovą, Jankauską, Jasnauską ir Ulį, remiantis RSFSR 
BK58-10d.l ir 58-11 straipsniais, nuteisti 10 metų laisvės atėmimu 
kiekvieną ir 5 metams atimti balsavimo teisę po bausmės atlikimo ”.

Ir nekaltiems Jasnauskui, Uliui, ir melagingus parodymus 
davusiems avantiūristams Sidorovui ir Jankauskui buvo vienodai 
atseikėta, prokuroro netgi akcentuota, kad pastarieji tvirtinę, jog jie 
visur dalyvavę.

1957 m. Lietuvos KGB Vilniuje peržiūri minėtą archyvinę 
bylą ir generolas majoras K.Liaudis 1957.VIII. 10 bei pulkininkas 
Randakevičius 1961. v III.31 tvirtina tokią išvadą (bylos 205 ir 264 
psl.): ”1942 m. rugpjūčio 28d. Čkalovosrities teismo nuosprendį apie 
Sidorovo, Jankausko, Jasnausko ir Ulio nuteisimą laikyti pagrįstu ir 
tolesnį bylos patikrinimą nutraukti. KGB vyr. tardytojas Cukalin, 
skyriaus v-kas majoras Kaplan, papulkininkas Kisminas ”.

Nuteistųjų likimai. Antanas Jasnauskas, po 26 metų kalėjimo 
ir tremties 1966 m. grįžo į Lietuvą, sukūrė šeimą, gyvena Kaune. Apie 
Simoną Ulį 1990.03.23 reabilitacijos rašte Nr. 10/-3-U/2-7 sakoma: 
"...apie mirties datą, priežastį ir aplinkybes duomenų nėra ”. Jasnausko 
liudijimu Simo sveikata galutinai palūžo ir jis greičiausiai mirė 1943 
m. pavasarį. Čkalovo srities VRM informacinis centras daugiau 
informacijos nerado.

Tigriius Sidorovas 1943.VI. 16 mirė kalinimo vietoje.
PovilasJankauskas 1961 m. grįžo ir 1973.VI.28mirė Panevėžy

je.
Po dvidešimt vienerių metų, 1961. VIII. 15 grįžusį iš tremties 

P.Jankauską tardė KGB leitenantas Diomin. Jankauskas dirbo tuo 
metu gamykloje mokiniu (byla P-14109-LI).

”K1.: Už ką buvote areštuotas? Ats.: Už ką mane 
areštavo, aš nežinau. Kl.: Iki arešto jūs dalyvavote kokioj nors 
antisovietinėj organizacijoj ? Ats.: Ašjokioj antisovietinėj organizacijoj 
nedalyvavau ir negirdėjau niekada apie jokias antisovietines 
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organizacijas. KI.: Jūs pažinojote Panevėžio mieste kunigą Didžioką 
ir mokyklos mokinius Ulį, Jasnauską ir Sidorovą ? Ats.: Iki 1940metų 
aš mokiausi Panevėžio gimnazijoj, tiky bos pamokas gimnazijoje tada 
dėstė kunigas Didžiokas, toaėl kunigą Didžioką pĮažįstu. Mokinį 
Sidorovą pažinojau, kadangi mokėmės vienoje gimnazijoje. Jasnausko 
zi Ulio aš nepažįstu. Kl.: Ar rinkdavotės kartu su kitais mokiniais кип. 
Didžioko bute ir kokiu tikslu ? Ats. .1940metais aš nei vieno karto кип.
Didžioko bute nebuvau (...) Kl.: 1940.XI. 15 parengiamajame tardyme 
jūs nurodėte, kad būdamas Panevėžio gimnazijos mokinys, 1940 
metais buvote antisovietinės organizacijos dalyvis, kartu su kitais 
gimnazijos mokiniais dalyvaudavote кип. Didžioko bute 
susirinkimuose. Ką jūs šiuo klausimu galite paaiškinti? Ats.: Aš 
anksčiau jau parodžiau, kad niekada antisovietinėje organizacijoje 
nedalyvavau, susirinkimų nelankiau. Apie kokios nors antisovietinės 
organizacijos gyvavimą Panevėžyje nieko nebuvo žinoma. Tardydami 

po arešto mane klausinėjo rusų 

Paminklas-kenotafas Simonui Uliui prie tėvų 
kapų Uliūnų kapinėse. Jo palaidojimo vieta ne
žinoma. 1992 т.

kalba, jos tuo metu nemokėjau.
Ką tardymo protokoluose 
užrašė, aš nežinau. Mane vertė 
pasirašyti ir aš pasirašydavau ”.

Kas tai? Sąmoningas 
praregėjimas ar savisaugos 
instinktas? Nejaugi po tokių 
"universitetų” prabiltų sąžinė? 
Ką tas asmuo laimėjo 
pardavęs draugus, kokia 
atsiveria beprasmybė.

Simono Ulio jaunystė, 
kaip pavasario pumpuras, 
besiskleidžiant žydėjimui, nu
vyto sovietiniame KGB kalė
jime. Jo kaltė buvo ta, kad my
lėjo Tėvynę, savo kraštą, ios 
papročius, tikėjimą. Tokia 
pirmosios Uliūnų apylinkėje 
antisovietinės rezistencijos 
aukos istorija.

***
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VYČIO APYGARDOS APŽVALGA

Dalia Kuodytė

Jau vokiečių okupacijos laikais veikė keletas pasipriešinimo 
organizacijų. 1942-44m. Ukmergės apskrityje veikė "Tautinis frontas”, 
štabo ir žvalgybos skyriaus viršininkas buvo kpt. Juozas Krištaponis, 
vėliau pirmasis telkęs būrius ir organizavęs Vyčio apygardą. LLA 
priklausė pirmasis Vyčio apygardos vadas Danielius Vaitelis. 
Traukiantis vokiečiams, jis ir kiti aktyvistai į Panevėžio apskritį vežė 
ginklus, ruošėsi kovai. Veikusios gimnazijose organizacijos irgi buvo 
pokario girios brolių mokykla.

1944 m. liepos mėnesį sovietinė armija įžengė į Panevėžio 
apskritį. Prasidėjo taikių gyventojų terorizavimas, priverstinė 
mobilizacija. Pries miškuose besibūriuojančius neorganizuotus vyrus 
buvo mestos karinės kontržvalgybos pajėgos, NKVD kariuomenės 
daliniai. Iš vadinamojo "tarybinio aktyvo” formuojami "liaudies 
gynėjų” (istrebitelių) būriai. Žinoma, kad Panevėžio apskr. buvo apie 
700 stribų ir 258 ginkluoti aktyvistai.1

Nepaisant to, 1944-45 m. Panevėžio apskr., dalyje Kėdainių ir 
Ukmergės apskr., kaip ir visoje Lietuvoje, telkėsi ginkluoti būriai. Jie 
vėliau sudarė Vyčio apygardą.

1944 m. sausio mėn. partizanų būrius ėmė telkti Krištaponis, 
Alfonsas Smetona (”Žygaudas”), Naruševičius. Rugsėjo mėn. 
Krištaponis surengė vadų pasitarimą. Jame dalyvavo Keconus, Vaitelis, 
Balčiukonis, Kadžys. Matyt, šiame pasitarime buvo numatytos tolesnės 
veiklos ir vienijimosi gairės. Apygardos centru turėjo tapti Taujėnų 
apyl., vadas - kpt. Krištaponis. Šiemsplanamsnebuvolemta išsipildyti. 
1945 m. sausio mėn. mūšyje su NKVD daliniais kpt. Krištaponis ir 17 
jo vyrų žuvo. Likusieji ėmė ieškoti naujo vado. Juo tapo kpt. Juozas 
Ūselis ("Pakalnis”), kuris apjungė Taujėnų apylinkių partizanus į 
dalinį, įėjusį į Vyčio apygardą.

1944-45 m. partizanų būriai buvo labai dideli - 100 ir daugiau 
vyrų. Tokie būriai puvo pajėgūs kautis su stambiais kariuomenės 
daliniais. Vėliau, patogumo ir konspiracijos sumetimais, būriai skirstėsi 
į mažesnius, po 10-15 žmonių.

Vienas iš didesnių būrių susiorganizavo Šamboliškių miške 
(tarp Lapių ir Pagirių) 1944 m. rugsėjo mėn. Vadas - Kecorius. 
Gruodžio mėn. vadas liepė vyrams išsivaikščioti: vieni išėjo į namus, 
kiti persikėlė į Šeštokinę Vadoklių apskr. 1944 m. spalio mėn. 
Kecoriaus būrys (~20 žmonių) puolė Vadoklių miestelį ir išvadavo iš 
daboklės 6 kalinius.

Nesnaudė ir Ukmergės apskr. partizanai. 1945 m. vasario mėn. 
jie nukovė 8 Musninkų stribus, o balandžio mėn. nesėkmingai bandė 
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užimti Musninkų valsčiaus centrą?
1944 m. pabaigoje, 1945 m. pradžioje į Žaliosios girios 

masyvą buvo išmestos nemažos desantininkų grupės (apie 70 žmonių). 
Joms vadovavo Itn. Antanas Šilas, Itn. Stepas Girdžiūnas, Itn. Vladas 
Jazokas, kpt. Gogelis. Atvykę jie jau rado didelius partizanų burius ir 
įjuos įsijungė. Kai kurie is jų (Gogelis, dalis Šimonių, Naujamiesčio 
grupių, Itn. Silas ir penketas jo žmonių) buyo suimti tik nusileidus?

Oficialiai Vyčio apygarda buvo įsteigta 1945 m. Pirmasis jos 
vadovas buvo Itn. Vaitelis, pavaduotojas - artilerijos Itn. Petras Blėka. 
Apygardai priklausė Dūriai, veikę vakarinėje ir šiaurinėje Ukmergės 
apskr. dalyje, Taujėnų miškuose, Ramygalos - Vadoklių apylinkėse, 
clalyje Kėdainių apskr.

Tuo metu Itn. Blėkai priklausė šie būriai:
1. Tėvo (Pagirių valsčius).
2. Br. Kraujalio ("Blondino”; Ramygalos valsčius).
3. J.Žalgos ("Karklo”; Raguva).
4. Vilko (Raguva).
5. Kaštono (Raguva).
6. Aptiekoriaus (Upytės, Naujamiesčio).
7. Januškevičiaus (''Majoro”; Upytės, Dedonių apyl.).
8. K.Vaznonio ("Vėtros”; Radikonių k).
9. "Rupūžėno” (Ėriškių ir Žvirblių apyl.)
10. Eškuraičio (Pašilių k).
11. Krištaponio (Truskavos apyl.).
Matyt, iš pradžių Vyčio apygardoje nebuvo nusistovėjusios 

rinktinių ar rajonų struktūros. Organizavimosi sunkumai buvo 
objektyvūs, susiję su KGB organų veikla. Vyčio apygarda ir jos vadas 
Vaitelis (“Briedis”) iš pat pradžių dalyvavo BDPS, kurią kūrė ir kuriai 
vadovavo J.Markulis. Tai buvo saugumo iniciatyva sukurtas organas, 
kurio uždavinys buvo sunaikinti ar diskredituoti rezistencijos vadus. 
1947 m. rugpjūčio 29 d. N. miške vyko I-asis LDK-BDPS Aktyviųjų 
junginių Karinės Kolegijos sąskrydis * Pirmininkavo daktaras Naru
tavičius (J.Markulis). Jis kalbėjo, kad reikia keisti taktiką, pereiti į 
pasyvųjį pasipriešinimą. Tai buvo gudriai spendžiamos pinklės. 
Susitikime dalyvavo ir Vaitelis. Lyginant apygardų kūrimąsi visoje 
Lietuvoje, galima pasakyti, kad tos apygardos, kurios pareiškė 
priklausymą BDPS struktūrai, buvo sunaikintos (Didžiosios Kovos 
Apygarda) arba jų kūrimasis sulėtėjęs (Vyčio, Žemaičių).

1948 m. pavasarį žuvo apygardos vadas Vaitelis. Apygardai 
pradėjo vadovauti A.Smetona (”Zygaudas”; žuvo 1950 m. liepos 
mėn. 5 d. Kačluškio miške, Vadoklių valsčiuje, likviduojant štabo 
bunkerį)?. Jam perėmus apygardą, štabo sudėtis beveik nepasikeitė.

Vyčio apygardos štabas turėjo neblogą tipografijos bazę: 2 
rašomąsias mašinėles, rotatorių, tipografinį šriftą. Buvo spausdinami 
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įsakymai, instrukcijos, t.p. leidžiamas laikraštis "Lietuva Brangi”, 
Kurį redagavo štabo ryšininkė Paulina Mikonvtė ("Valstietė”).

1949 m. vasarą štabas buvo sunaikintas Eglynės miške 
(Vadoklių valsčius). Žuvo II rajono vadas J. Baltušnikas (v’Vienuolis”), 
adj. A.Tvaska ("Rugelis”), JonasTumšė ("Zenonas”; anksčiau, 1949 
m. liepos mėn., žuvo Mykolas Tumšė "Kitras”), M.Nemeikšis, P. 
Nemeikšis.

Rugpjūčio mėnesi buvo suimtas štabo adjutantas Petras Gra
kauskas ("Diemedis”), P.Mikonytė, štabo darbuotojas spec, uždavi
niams St. Plienius ("Jurginas”), ryšininkas Viktoras Tarutis ir dar 13 
žmonių. Štabo bunkeris buvo paimtas Kosto Bareikos nurodymu6.

Vadovaujant Žygaudui, apygardą sudarė 2 rinktinės: Briedžio 
( vad. Jonas Kalvaitis, slap. "Pažįstamas”) ir Krištaponio (vad. 
J.Baltušnikas, slap. "Vienuolis”). Taip pat egzistavo susiskirstymas 
rajonais:

I rajonas - vad. Šermukšnis
II rajonas - vad. Vienuolis
III rajonas - vad. Albinas
IV rajonas - vad. Mykolas.
Ryšiai tarp rajonų štabų ir apygardos štabo buvopalaikomi per 

ryšininkę S.Vaičiukonienę. Vyčio apygardos struktūrinis susiskirs
tymas buvo greičiau teritorinis nei praktiškas.

Pavyzdžiui, Vytenio būrys, veikęs Ėriškių, Papiškių, Bark- 
lainių, Židikių, Jotainių, Daubarų, Lingerių apyl. Ramygalos v. buvo 
vadinamas I rajonu. Šis būrys susiformavo 1947 m. balandžio mėn. iš 
1946m. sutriuškintų Vėtros (K. Vaznonio) būrio likučių. Jam vadovavo 
Vl.Drąsutis ("Vytenis”; žuvo 1948 m.). Po jo žuvimo, Žygaudo 
įsakymu, I rajono vadu buvo paskirtas Kalvaitis. Jis ir rinktines vadas 
J.Vepštas ("Paukštelis”) žuvo 1951 m. kovo 14 d. 7

Taigi pareigybės buvo dubliuojamos, būriai jungėsi irskirstėsi 
taip, kaip buvo patogiau pagal situaciją, nepaisydami teritorinės 
struktūros.

Žuvus apygardos vadui Smetonai, kurį laiką apygardai va
dovavo Mykolas Semežys.

Paskutinis Vyčio apygardos vadas buvo Mykolas Karbočius 
("Algimantas”). 1953 m. sausio 26 d. Šilgalių k. buvo aptiktas 
bunkeris su 3 partizanais, iš kurių 2 buvo likviduoti: Vyčio ap. vadas 
Karbočius ir vado adj. Viktoras Mažeika ("Vanagas”). Š Safogubui 
pavyko pabėgti.

1953 m. sausio 27 d. rastas štabo bunkeris su dokumentais.
Matyt, ši data ir laikytina Vyčio apygardos galutiniu sunai

kinimu.
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***
IŠ PARTIZANO PRISIMINIMŲ

Petras Povilas Gataveckas

Partizanas Petras Povilas Gataveckas, 
g. 1926 m., Barklainių k.

1944 m. vokiečių 
kariuomenei traukiantis iš 
Lietuvos ir artinantis bolševi
kams, daugumai gyventojų tapo 
labai aktualu: gyventi čia Tėvy
nėje ar trauktis i Vakarus? Kai 
kurie pasitraukė kartu su šeimo
mis, kai kurie pavieniui, daugiau
sia jauni žmonės. Bet dauguma 
nusprendė pragyventi čia vietoje 
tą laikotarpį. Be to, jau buvo 
sukurtos pogrindinės organiza
cijos: VLIK, LLA. Joms priklausė 
nemažai jaunų žmonių. Šių 
organizacijų vadovybė taip pat

traukėsi į vakarus, o jauniems nariams buvo pasiūlyta likti Lietuvoje 
ginkluotam pasipriešinimui, partizaninei pogrindžio kovai. Pasiliko 
daugiausia jauni žmonės, be vadovybės, tai sunkino veiklos pradžią.

Uliūnų krašte buvo daug jaunų vyrų, kurie noriai pritarė 
organizuotam partizaniniam judėjimui. Buvo daug problemų, 
neturėjome geros ginkluotės, nebuvo geru organizatorių, vyrai laikėsi 
pavieniui arba labai mažomis grupelėmis, kiti pusiau nelegaliai gyveno 
namuose. Iš pradžių nebuvo karinio partizaninio vieneto. Be to, 
neturėjome ryšių su kitais besikuriančiais būriais ir LLA vadovybe.

1944 metų rudenį bolševikai paskelbė mobilizaciją. Iš mūsų 
apylinkės beveik niekas nepakluso jų įstatymams ir nėjo Į raudonąją 
armiją. Prasidėjo masiniai gaudymai. Kai kuriuos vyrus pagavę 
sušaudydavo arba nukankindavo. Kai prasidėjo represijos, dauguma 
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vyrų nusprendė, kad geriau žūti čia, savo žemėje, kovojant prieš 
okupantus su ginklu rankoje, negu eiti į raudonąją armiją ir 
bendradarbiauti su bolševikais. Pradėjome jungtis (po 2-3 žmones), 
įvairiais būdais gaudavome ginklų.

Prieš Naujus metus voldečiai parašiutais nuleido grupę žmonių, 
kurie turėjo veikti Lietuvos teritorijoje. Buvo vyrų nuo mūsų krašto. 
Mūsų partizanų grupei teko su jais susitikti, bet kokios nors konkrečios 
paramos (ginklų), ar moralinės mes iš jų negavome, nors labai tikėjo
mės.

1944-45 metų žiemą pradėjome burtis į didesnį būrį, daugumą 
sudarė mūsų apylinkės vyrukai, jauni, linksmi irnusiteikę optimistiškai.

Pradėjome užmegzti ryšius su kitais partizanų būriais, kurie 
irgi nelengvai kūrėsi. Žiemą Barklainių k. apsigyveno (nelegaliai) 
Lietuvos kariuomenės majoras Petras Januškevičius su šeima. Mes 
kreipėmės į majorą ir įtikinom, kad majoras vadovautų mūsų būriui. 
Tai buvo mąstantis ir taktiškas žmogus. Kadangi vadas buvo vyresnio 
amžiaus, tai buvo mums jauniems kaip tėvas, gal todėl vėliau būrys 
buvo pavadintas Tėvo vardu. Majorui pradėjus vadovauti, buvo 
užmegzti ryšiai su daugeliu partizanų būrių. Susitikom su Vyčio 
apygardos vadu Vaiteliu. Apygardos vadas buvo patenkintas, nes 
tokio aukšto laipsnio karininkas apygardoje turbūt buvo vienas.

Iš apygardos gavome papildomai 
ginklu ir papildomas instrukcijas. Būrys 
buvo baigtas formuoti, jam duotas Tėvo 
vardas. Vadas - majoras Petras 
Januškevičius. Eiliniai partizanai: 
Napoleonas Garuckas, Antanas Tarulis, 
Eugenijus Januškevičius (vado sūnus), 
Petras Gataveckas, Mykolas Lukošiūnas, 
Juozas Mažeika, Jeronimas Bernatavičius, 
Jonas Dobrovolskis, Pranas Dobro
volskis, Povilas Krasauskas, Povilas 
Peleckas, Kazimieras Balčiūnas, Stasys 
Šipelis, Jonas Skruzdys, Juozas Juodinis, 
Vytautas Žabas, Antanas Motiekaitis, 
Adolfas Jokubėnas, Simonas Kiela.Po 
kurio laiko būrį papildė nauji partizanai: 
Jonas Viršulas, Petras Vaitkevičius, 
Vladas Žabas, Antanas Čiplys, Petras

Rapševičius, Dominykas Bumiūnas, Antanas Geležinis, Jonas 
Balčiūnas, Alfonsas Tvarkūnas, Povilas Rečiūnas, Kazys Damanauskas, 
Povilas Tvarkūnas, Adolfas Vaitkevičius.

Buvo ir daugiau atėjusių į būrį, bet ne visi pritapo ir buvo 
pervesti į kitus būrius. Suformavus būq, prasidėjo normalus - pilnas 

Partizanas Mykolas Lukošiūnas, 
g. 1924 m., Masiokų k.

Žuvo 1946m.
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pavojų, nesėkmių, netekčių ir vilčių gyvenimas. Dideliam būriui 
bazuotis vienoje vietojebuvo sunku (dėl maisto, saugumo sumetimais), 
jis buvo padalintas į du skyrius ir bazavosi netoli vienas kito. Apylinkės 
gyventoj ai buvo labai geri ir patikimi, kiekvienas buvo ir pagalbininkas, 
ir ryšininkas, ir maitintojas. Garbė jiems.

1945 m. gavome rašomąją mašinėlę. Pradėjome spausdinti 
atsišaukimus ir platinti ne tik savose apylinkėse, bet ir plačiau. Kartais 

atsišaukimus išklijuodavome, išplatin
davome ir Panevėžyje. Įvyko didesnių 
ir mažesnių kautynių, žuvo ne vienas 
partizanas. Pirmosios aukos būryje: 
Kazys Damanauskas žuvo Molainių к., 
Antanas Čiplys ir Simonas Kiela žuvo 
Rimaisų k., Akalicos k. buvo sužeisti 
du partizanai. Vaišvilčių k. žuvo 4 
kovotojai: Vladas Žabas, Henrikas 
Rajančius, Povilas Tvar kūnas, Adolfas 
Vaitkevičius.

Partizanas Kazimieras Lukošiūnas 
g. 1922 m.,Masiokų k. Žuvo 1946 m.

Partizanas Dominykas Burniūnas 
g.l924m., Dailydiškių k. Žuvo 1945т.

Netektis pradėjo tankiai lankytis 
būryje. Buvo skaudu ir apmaudu, kad 
negalime duoti tinkamo atkirčio čekistų 
reguliariajai kariuomenei. Ji buvo daug 
gausesnė ir turėjo geresnes sąlygas bei 
ginkluotę.

1945 m. liepos mėn. įvyko 
Vyčio apygardos vadų susitikimas Leno 
miškuose. Atvyko visos apygardos būrių 
vadai, tarp jų ir mūsų vadas "Tėvas”. 
Kiekvienas atvyko su grupe kovotojų, 
iš viso žmonių buvo apie 200-250. Visi 
jauni, gražūs, gerai apginkluoti, 
jasirengę kiekvieną minutę įvykdyti 
?et kurią jiems pavestą užduotį, atmušti 
Tet kolą priešo puolimą. Susitikimas 
tęsėsi dvi paras, buvo sprendžiamos 
Kairios problemas, aptarti įvairūs 

ausiniai, paruošti nauji slaptažodžiai, 
organizuota partizanų apžiūra, sudaryti 
veikimo planai. Apygardos vadas 
Vaitelis kreipėsi į partizanus ir vadus 
labai nuoširdžia ir prasminga kalba, pa
linkėjo visiems ištvermės, geros kloties, 
sėkmės, sulaukti laisvės ir pergalės 
Lietuvoje. Sugiedojom Lietuvos himną.
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Didźiausias būrio mūšis įvyko 1945 metais rugsėjo mėn. 
17 d. Daugeliui kovotojų jis buvo paskutinis. Rugsėjo pradžioje ba- 
zavomės Raguvos miškuose, apie 10d. iš ten pasitraukėme į Papartinės 
mišką, o po kėlėtos dienų į Papojaus mišką (arčiau namų). Dauguma 
partizanų buvo iš šių vietų, todėl vadas leido vakarais aplankyti 
namiškius, pasikeisti drabužių. Buvo džiaugsmo ir ašarų, motinos 
išleisdamos žegnojo, laimino ir verkė, tarsi nujausdamos tą baisią 
nelaimę. Rugsėjo 16 d. apsistojome Barklainių k. Valonių sodyboje, 
buvo nutarta 17 d. išsimaudyti pirtyje ir vakare persikelti į Papartinės 
mišką, o iš ten toliau į Raguvos pusę. Ilgai vakare kalbėjomės sodybos 
kieme, visur buvo ramu. Po pusiaunakčio vyrai sugulė daržmėje 
pamiegoti. Sargybą ėjo po du, be to, keitėsi. Prieš auštant sargybiniai 
pastebėjo kareivius, supančius sodybą. Buvo duotas pavojaus signalas, 
ir vyrai, pašokę iš miego, pradėjo eiti iš daržinės į kiemą. Nuo pirties 
sukaleno kulkosvaidis tiesiai į daržinės duris. Mūsų vyrai, sukritę ant 
žemės, atidengė ugnį.

Priešo kulkosvaidis nutilo, ir vyrai pasklido po visą sodybą. 
Užvirė žiaurios kautynės, nes čekistai jau buvo suspėję apsupti 
sodybų. Kautynės truko apie 15-20 minučių, tada priešo ugnis nutilo. 
Vyrai iš sodybos traukėsi ne tiesiai į mišką, bet per lauką į toliau esantį 
miškelį. Jį laimingai pasiekė. Kautynėse dalyvavome 16 vyrų skyrius. 
Kautynių metu nė vienas kovotojas nežuvo ir nebuvo sunkiai sužeistas, 
buvome gerai nusiteikę. Iš čekistų žuvo vienas karininkas ir trys 
kareiviai (vėliau sodybos savininkai pasakojo, kad tai buvo aukšto 
rango karininkas). Tuo metu kitas mūsų būrio skyrius buvo Papojaus 
miške. Visas Papojaus miškas buvo apsuptas, keliai atkirsti, ir mes, pa
siekę Papojaus miškų, negalėjome su jais susijungti. Pasiekti kitą miš
ką nebuvo jokios galimybes. Buvo nuspręsta maskuotis vietoje, pereiti 
iš vieno kvartalo į kitą ir laukti vakaro, o nakties metu bandyti 
prasimušti pro apsupimą. Taip mums sekėsi laviruoti iki popietės, apie 
antrą valandą kariuomenės daliniai mus visai apsupo.. .prasidėjo žiaunos 
nelygios kautynės.

Mūšis tęsėsi apie gerą pusvalandį. Kovojome ryžtingai, bet 
ugnis buvo stipri ir prasimušti iš apsupimo nebuvo galimybių. Vadas 
davė komandą atsišaudant pamažu trauktis į kitų kvartalą. Iš ten taip 
pat šaudė. Žuvo Motiekaitis, vadas Januškevičius. Padėtis darėsi 
kritiška. Vienas iš vyrų davė komandą: "pirmyn”, ir mes pradėjome 
veržtis į priekį. Buvo baisi ugnis, kulkų lietus, bet vyrai išėjo iš 
apsupimo. Nevisi išėjo gyvi, prasimušant iš apsupties žuvo: Eugenijus 
Januškevičius, AntanasTarulis, Stasys Šipelis, Kazimieras Balčiūnas. 
Vyrai kovėsi kaip tigrai, be jokio baimės jausmo. Mes, kurie likome 
gyvi, turime būti dėkingi žuvusiems. Kitas mūsų būrio skyrius kovėsi 
kitame kvartale, kautynės buvo irgi labai žiaurios. Žuvo: Antanas 
Geležinis, Jonas Viršulas, Alfonsas Tvarkūnas, Petras Vaitkevičius.
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Kitiems pavyko prasiveržti, bet iki vakaro dar ne kartą teko susidurti 
su kariuomene.

Mes, išsiveržę iš apsupimo, išsiskirstėme grupelėms po du. 
Kareiviai siautė mišką atskirais kvartalais ir grupelėmis, teko dar ne 
kartą susišaudyti, bet aukų partizanai jau neturėjo. Sutemus likę gyvi 
stengėsipereiti iš Papojausi kitą mišką. Reikėjo pereiti plentą, čekistai 
buvo išdėstę daug pasalų. Kai kam laimingai pasisekė praslinkti pro 
pasalas, o kai kas užėjo ant kareivių ir buvo sužeistas, bet padedant 
draugams sugebėjo išsigelbėti.

Rytojaus dieną enkavedistai vėl siautė Papojų, bet nieko 
nesurado, nes partizanai jau buvo perėję į kitą mišką.

Kiek čekistų kautynėse žuvo, nustatyti tikslaus skaičiaus 
nepavyko. Aplinkiniai gyventojai pasakojo, kad žuvo nemažai - matė, 
kaip juos krovė į sunkvežimį.

Žuvusius partizanus čekistai atvežė į Šilaičių kaimą, i Šarausko 
sodybą. Visus 10 kovotojų suguldė kieme, tada varė aplinkinius gy
ventojus prie žuvusiųjų atpažinti. Motinos pamatė savo sūnus 
numestus, išniekintus, bet neišsidavė...

Žuvę partizanai toje sodyboje išbuvo numesti vieną parą, 
oaskui čekistai išvežė į Panevėžį. Dar keletą dienų jie gulėjo numesti 
•)rie saugumo, vėliau buvo užkasti miesto pakraštyje... šiukšlyne. 
Paėjus 43 metams jų kauleliai buvo atkasti ir iškilmingai palaidoti 
Panevėžio miesto kapinėse. Pastatytas paminklas.

Likę gyvi po keletos dienų susirinko ir vėl pradėjo veikti. Kai 
kurie perėjo Į kitus būrius, Tėvo būryje liko nedaug kovotojų. Jam 
■radėjo vadovauti Vytautas Žabas (^Vanagas”). Gruodžio mėn. 
pradžioje Šilagalio k. žuvo dar 3 buriopartizanai: Jonas Dobrovolskis, 
’etras Kapševičius, Dominykas Bumiūnas. Gruodžio pabaigoje žuvo 
’ovilas Peleckas, bebaimis, ryžtingas kovotojas. Kadangi būryje liko 
nedaug kovotojų, apygardos vadas prijungė iuos prie kito būrio. 
Beveik visi anksčiau ar vėliau žuvo nelygiose kovose.

Garbė per amžius Jiems.
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KOVOS IR LAUKIMO METAI

Bronius Juospaitis

Partizanas Bronius Juospaitis, s. Motiejaus, g. 1925m. Rimai- 
sų k. Žmogus-legenda. Į partizanus išėjo1944 m., vėliau- 
” Vėtros ” būrio vadas. Jo būrys ilgiausiai kovojo. 1951 m. 
kovo 14 d. sunkiai apsuptyje sužeistą, be sąmonės, stribai jį 
paėmė tarp Krekenavos ir Naujamiesčio. Kartu su kitais 
Žuvusiais buvo numestas ant bruko. Kaip pasakoja mačiusieji, 
po kiek laiko lavonas atsistojo ir svirduliuodamas ėmė eiti.

Praėjo tardymo kančias, kalėjimus, lagerius. Norilskas, 
1953 m. kalinių sukilimas, Irkutsko sritis, Mordovija.
[ Lietuvą grįžo 1966 m.

A. Ulys

Šiandien, savo dieniu saulėlydyje žvelgdamas į prabėgusį gy
venimą, klausiu savęs. Kur ir kada susiformavo mano pasaulėžiūra? 
Kada pajutau pareigą Tėvynei, tautai?

Gal vaikystėje, kada a.a. mama pasakodavo apie Lietuvos 
savanoriųkovas dėl nepriklausomybės. Mama dažnai pasakodavo tokį 
epizodą. Buvo sužeistas Lietuvos savanoris Čepuma. Traukdamiesi 
savanoriai negalėjo jopasiimti ir prašė kaimo moterų, kad šios bandytų 
Čepumą paimti iš "niekieno” žemės. Joms priartėjus prie sužeistojo, 
bolševikai ėmė šaudyti, viena moteriškė nuo zvimbiančių kulkų lyg 
nuo bičių gynėsi mosikuodama rankomis. Pasakodavo, kaip vienas 
savanoris Vainauskas J., kilęs iš mūsų kaimo, Ėriškių bažnytkaimyje 
paėmė į nelaisvę 10 bolševikų kareivių. Tokie pasakojimai, o vėliau 
ir perskaitytos knygos ("Savanorių žygiai”, "Savanoris” ir kt.) kėlė 
pasididžiavimą lietuvių drąsa, skiepijo meilę laisvai Lietuvai.

Nenuostabu, kad 1940 m., pasirodžius bolševikinei 
kariuomenei, mes šešiolikmečiai ir vyresnieji laukėme mūsų 
kariuomenės pasipriešinimo, trokšdami pakartoti savanorių didvyriškus 
žygius.

Jaunimas kovą dėl laisvės įsivaizdavo romantiškai, ir kad ji pa
reikalaus milžiniškų aukų, negalvojo. Koks buvo nusivylimas, kai 
puikiai pasirengusi kariuomene be šūvio leido okupuoti visą Lietuvą.

Karinės vadovybės padarytą klaidą turėjome ištaisyti, mes, 
Lietuvos jaunimas, augęs jau laisvoje Lietuvoje.

Bolševikinis teroras, prasidėjęs užėmus Lietuvą, dar stipriau 
kurstė mūsų jausmus. Nuolatiniai areštai, niekuo nekaltų žmonių 
tremtis kėlė siaubą. Todėl vokiečius dauguma sutiko kaip išgelbėtojus. 
Tiesa, greitai teko nusivilti "gelbėtojais’’, laisvės jie mums nė negal
vojo grąžinti.
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1944 metais grįžę bolševikai iškart parodė savo veidą. Plėši
kavo, prievartavo, ėmė į kariuomenę.

1944 m. vasarą susirinkome į būrį vyrai, kuriuos lietė mobi
lizacija, ir ėmėme rinkti ginklus, šaudmenis būsimoms kovoms. Tiesa, 
vakarais dažniausiai išsiskirstydavome po namus. Miegodavome kur 
nors kluone ar miškelyje, o rytą pasiėmę valgio vėl susirinkdavome į 
būrį. Tačiau žuvus Barbuškai Petrui, kuq nušovė skrebas Barzda, o dar 
vėliau rudenį žuvus Garuckui Petrui, nutarėme pasitraukti toliau nuo 
namų, į didesnį mišką.

1944 metų pabaigoje įsijungėme į kapitono Arcikavičiaus 
organizuotą būrį ir įsirengėme stovyklą Rodų pušyne. Tai buvo "tvir
tovė” su gynybiniais zigzaginiais apkasais ir urotais. Būrys buvo gerai 
ginkluotas. 138 vyrai turėjome 14 kulkosvaidžių, daug automatų, ir tik 
keli buvo ginkluoti šautuvais. Į šį būrį 1945 m. sausio mėnesį atėjo ir 
desantinės grupės narys Žygas Antanas.

Žinoma, toks būrys

Partizanai. 1950m. liepa. Stovi (iškairės): 
Danielius Kriščiūnas ("Liubka Bronius 
Juospaitis ("Direktorius", būrio vadas); 
sėdi: Jadvyga Žardinskaitė ("Daktaras 
Dolitlis "), Viktoras Mažeika ("Viktoras ”).

negalėjo išbūti ilgą laiką 
nepastebėtas, juo labiau, kad 
pradėjo veikti, bausti Lietuvos 
išdavikus. Sausio mėnesį jau 
pradėjome rūpintis, kaip užmegzti 
ryšius su tolimesnių būrių 
partizanais. Trys vyrai buvome 
pasiųsti _pas kapitoną Juozą 
KrištaponĮ, kuris ėmė organizuoti 
Vyties apygardą. Žygis nelengvas 
žiemos sąlygomis - visur buvo 
pilna bolševikų kariuomenės, 
keliai bei laukai pilni puraus 
sniego. Be to, ir keliai nelabai 
žinomi. Pirmąją naktį pasiekėme 
Juodžių mišką, kuriame susikūrę 
mažą lauželi apsidienojome. 
Pavakarėje užsukome pas 
pamiškėje gyvenantį žmogclj ir 
ėmėme teirautis, kaip susitikti su 
vietiniais partizanais. Deja, 
žmogelis nė vieno iš mūsų 

pažinojo ir į kalbas nesileido, 
įlindome atgal į mišką. Naktį 

vaikščioti nedrįsome, kad nesusi- 
durtume su savaisiais. Jokių ryšių 
nebuvo, tad žinoma, ir apie bendrą 
slaptažodį nebuvo ko galvoti.

nei
Su
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Nakvoti nutarėme ne miške, o ūkininko kluone. Sulindome į 
jį ir pasikeisdami budėjome, o kiti du miegojo. Tik trecią dieną pavyko 
susirikti vietinių partizanų, kurie mus nuvedė pas leitenantą Vaitelį. Jis 
su būriu stovėjo Lėno miške. Dieną praleidus šioje stovykloje, vyrai 
palydėjo mus pas kapitoną Krištaponį. Vos spėjome pernakvoti rytą 
)uvome užpulti rusų kariuomenės. Tose kautynėse ir žuvo kapitonas 
Crištaponis. V ėliau apygardos organizavimą ir vadovavimą  jai perėmė 
eitenantas Vaitelis. Jis buvo visų mylimas ir gerbiamas.

HEperieliasu Šiandien vadina vl«n»a vclatybėa olekisą privat!
•ц Ir akcncalM jung*  kitcea valefeMts« mwojc Muaulii.i - ^4, 
Mene /buvo ра*Ъ1окН<л  «ртлш» ix*  йймуйа- Vaklet^
♦&, lialija ir4Japonija,dpuc&raUMarn p&uasillul tote neboti acvlwtv i» - ' 
rtalim eiatcm, »ovo «roUtmiikMa W pmenkUnii juvuax
lÄpoMuM-atlna« «»letvbaa. м % ».

jin$aa> nee dėl
1 in 

i ir,

na«« Кш

ШХаас ] 
tan о 1 al t 
ßyV. F<

I Vakarui 
efoau 

iv.
•Irsią vį-lc

Pietų Lietuvos srities partizanų leisto laikraščio "Partizanas ”7 950. VI. 12 Nr. 5/9faksimilė

Ėjo metai, kovojome ir laukėme išsvajotos laisvės, oji vis ne
sirodė. Kova sunkėjo ir reikalavo vis naujų auku. Gretos retejo, o ko
vų galo nesimatė. Žuvus būrio vadui, būdavo skiriami kiti. 1948 m. 
gavau apygardos vado įsakymu su savo grupe perimti vadovavimą 
vėtros Dūriui, nes Vėtros būrio vadas Vytenis žuvo. Sunku dabar 
kalbėti ir prisiminti žuvusius ginklo draugus. Iš tų 138 jaunų ir viskam 
pasiryžusių vyrų gyvi esame du ar trys.

Nesiimu aprašinėti visų kautynių ir netekčių, tai pareikalautų 
daug laiko ir jėgų, o jų po visų pergyvenimų ir kančių jau ne kažin kiek 
ir liko.

1951 m. kautynėse sunkiai buvau sužeistas ir be sąmonės, kaip 
pasakojo vėliau žmonės, numestas ant bruko. Vėliau, pastebėję, jog 
esu gyvas, atvežė į Panevėžio respublikinę ligoninę. Mėnesį gydė sau
godami, vėliau pervežė į Lukiškių kalėjimo ligoninę. Ten apgydę pra
dėjo tardymą. Ligoninėje kažkas mane pavadino (lyg "atpažino”) 
Klioriu. Supratęs, Kad apie jį nieko nežinau, pasisakiau esąs Masiokas. 
Greitai sutikau pažįstamą enkavedistą. Prisiėjo pasisakyti tikrąją 
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pavardę.
Apie tardymą neverta kalbėti, visi, kas pabuvojo saugumo 

"malūne , tai puikiai žino. Dažnai pabusdavau kampe besėdįs api
piltas vandeniu. Ypatingai dideli sadistai buvo Šiaulių saugumo 
tardytojai, per tardymą dalyvaudavo ir saugumo gydytoja. Apvilkus 
marškinius, kurie pamažu imdavo spausti krūtinės ląstą, ji laikydavo 
už rankos, tikrindama pulsą. Nurodinėdavo, kad atleistų slėgi, pamačius 
jog galiu pabėgti su ^mediniu” bilietu. Ačiū Dievui, kad kančia ne
privertė tapti išdaviku. Siūliausi surasti apygardos štabą, jei paleistų. 
Sakė, reikia pirma viską pasakyti, kad įgyčiau pasitikėjimą. "Sandėris’* 
tarp mūsų taip ir neįvyko, kadangi būdamas nelaisvėje, aš nieko jiems 
negalėjau parodyti, o paleidus, girdi, vėl reikės 10 metų mane gaudyti. 
Baigėsi tardymas, vėliau 3 mėnesiai Maskvos kalėjime, persiuntimo 
fiunktai, Norilsko lageris. 1956 m., panaikinus politinių kalinių 
agerius Norilske, buvome perkelti į Irkutsko sritį, po penkerių metų 

į Mordovijos lagerius. Atsėdėjus 1э metų, buvau paleistas be teisės 
grįšti į Lietuvą ir net į Pabaltijo respublikas.

Tokia tad mano gyvenimo odisėja.

***

NEGRĮŽO

Jadvyga Žardinskaitė-Bartašienė

Pirmieji bolševikų okupacijos metai mūsų tautos istorijoje 
paliko kruvinus pėdsakus. Ar galėjome būti abejingi savo tautos li
kimui po Panevėžio gydytojų nužudymo, Rainių miškelio tragedijos, 
Červenės skerdynių...Ne! Sugrįštančių bolševikų Lietuvoje lauke tik 
tie, kurie talkino okupantams, žudė ar vežė Sibiran savo tautiečius.

Tik įžengus bolševikams į Lietuvą, visu greičiu ėmė suktis 
raudonoji pragaro mašina. Sukosi visi jos sraigteliai.

Artinantis frontui, t.y. vokiečiams traukiantis, mūsų apylinkės 
vyrai vis dažniau sueidavo būrin ir tardavosi ką daryti? Kaip priešintis 
bolševikams? Kiekvienas iš jų stengėsi įsigyti ginklą, kaupti jų atsargas. 
Vienas iš aktyviausių tokių suėjimų iniciatorių Kazimieras Vaznonis 
(Ramygalos valse., Palivarko k. gyventojas). Jis buvo tarnavęs 
Nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje. Priklausė Lietuvos Šaulių 
sąjungai. Vokiečių okupacijos metu buvopašauktas į hitlerinę armiją, 
tačiau neilgam...greit pabėgo. Ne kartą vokiečiai jo ieškojo, bet veltui, 
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mūsų policija įspėdavo, kad nebūtų namuose.
Šį šaunų vaikiną gerai pažinojau. Pažinojau visą jų šeimą. 

Kartu užaugom, kartu šokom vakaruškose ir 
gegužinėse. Kazimieras nebuvo abejingas mano 
seseriai Irenai.

Užėjus bolševikams, buvo paskelbta 
Lietuvos vaikinų mobilizacija. Niekas 
neskubėjo vykdyti okupantų įsako, atvirkščiai, 
beveik visi išėjo į partizanus. Pirmasis mūsų 
apylinkės partizanų organizatorius ir būrio vadas 
buvo Kazimieras Vaznonis.} jo būrį stojo

Partizanas Kazimierasaplinkinių kaimų vyrai (Ėriškių, Mingeliomų, 
Vaznonis, ^J977m..Pa/lvar-Deveikiškių, Žvirblių, Palivarko, Papiškių, 
ko k. (ilgą laiką gyvenęs B«-Užkalnių, Karvelių, Barklainių, Zudžių, 
trampolio dvare), "Vėtros"Liubartų ir Jociunų kaimų). Būryje buvo ir 
būrio vadas.žuvo 1947 m. Kazimiero brolis - Anicetas. Trečiasis jo brolis 

taip pat buvo pašauktas į vokiečių armiją. Pateko 
rusams į nelaisvę. Pasibaigus karui, grįžo namo, kai abu broliai jau 
buvo žuvę. Tačiau saugumas nepaliko jo ramybėje, reikalavo 
bendradarbiauti su jais. Rapolas ne kartą jų siūlymus atmetė, grėsė 
kalėjimas. Nori ar nenori, reikėjo tęsti brolių pradėtą kovą. Rapolas 
žuvo 1949m.

Partizanai (iš kairės) : 
AntanasŽygas ("Aptiekorius ”), 

Kazys Vaznonis (" Vėtra "), 
Vytautas Žabas ("Vanagas ")

Antrą kartą užėjus bolševikams, tęsiau medicinos studijas 
Kaune. Neramios buvo dienos ir studentams. Išėjęs į paskaitas, 
nežinojai, ar besugrįši namo. Aš, kaip medikė, ne kartąbuvau kviečia
ma pas sužeistus partizanus, aprūpindavau juos vaistais ir tvarstomąja 
medžiaga. Niekada nepamiršiu vaizdo, kurį pamačiau, kai buvau 

pakviesta pas sužeistą Kazimierą 
Vaznonį (jo slapyvardis iš pradžių 
buvo "Krienas”, vėliau - “Vėtra”). 
Ryšininkas Mamertas Masiliūnas 
atvedė mane į gerai užmaskuotą 
mažytę stovyklą. Pamačiau ligonį ir 
išsigandau... Galvos vietoje buvo 
kažkas panašaus į arbūzą...Gyvybę 
rodė mirksinčios akys, jos buvo įgavę 
mongolišką akių formą. Visa veido 
oda, kaip sakė pats sužeistasis, 
išdažyta karo spalvom. Kulka pataikė 

galvą. Šauta buvo iš nugaros. Įėjo 
culka prie ausies, išėjo nosies nugarė- 
ės viršuje. Stebėjausi ištverme ir 

kantrybe. Niekada nesiskundė, nede
javo. Ilgas jo kelias buvo atgal į gy-
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venimą. Kai Kazimieras jau vėl buvo būryje, pamačiau jį žvalų, ener
gingą, besišypsantį. Negaliu nepaminėti šio būrio vado seserų - Anely- 
tės Kuzavienės (iš Uliūnų) ir Marytės Šegamogienės (iš Užkalnių. Jau 
mirusi).

Visa Vaznonių šeima buvo aktyvūs ryšininkai ir rėmėjai. Su
žeistą Kazimierą globojo joseserys. Pasveikęs Kazimieras juokaudavo: 
"Gamta ir rivanolis - geriausi gydytojai”.

TTi Pirmajam mūsų apylinkės vadui

Partizanai (iš dešinės) : 
Rapolas Laukagalis (1923-194 7), 
Rapolas Vaznonis (1920-1949)

.’irmajam mūsų apylinkės vadui 
neilgai teko vadovauti. Žuvo 1947 m. Buvo 
gili žiema. Jų būrys stovyklavo Radikonių 
miške. Tą naktį vyrai gal būtų ėję toliau, 
suradę saugesnę vietą stovyklai, tačiau tuo 
metu sirgo gripu (su aukšta temperatūra) 
vado brolis Anicetas. Rytą, po pusryčių, 
sargybinis pranešė, kad keliuku link stovyk
los eina rusai. Reikėjo skubiai trauktis. 
Vadas pasakė: ”Vyrai bėkite, aš jus deng
siu”. Vadas gal būtų ir pabėgęs, tačiau ne
paliko sergančio brolio. Kazimieras suklu
po pirmas kad ir sužeistas, dar paleido 
seriją iš automato į arčiausiai priėjo pribė
gusi kareivį. Klykiantį iš skausmo ruskelį 
atgabeno pas palaukės gyventoją. Įsiutę 
rusai išrovė su šaknimis žilvitį ir dar gyvam 
Kazimierui daužė galvą... Jo sesuo Marytė 
ilgai saugojo šią relikviją: žilvičio šaknys 
buvo aplipę sužeistojo smegenimis, krauju 
ir plaukais. Brolis Anicetas irgi kiek 
pabėgęs suklupo...Mirtis viena akimirka 
nusinešė abiejų brolių gyvybę.

Žuvusius atveže į Ėriškių bažnyt
kaimį ir paguldė ūkininko Grabausko kie
me. Ramygalos valdžia leido juos palaido
ti kapinėse. Petronaitis (gyveno netoliese, 
kur žuvo Kazimieras) įdėjo į karstą Ka
zimiero galvos sudaužytus kaulus ir sušalu
sius smegenis...

Žuvus Kazimierui Vaznoniui, būrio 
vadu paskirtas Vladas Drąsutis - "Vytenis” 
(iki tol bevęs Rūpužėno būryje).

1945 m. vasarą sužeistas paimtas 
Juozas Kučys, slapyvardis ”Finka”, ir 
|У0УТ‘ Pagydytas j Panevėžio ligoninę. 
Bego dienos, ligonis sveiko. Tad greit ture-
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Partizanai broliai Antanas ir Kazys Drąsučiai. Visi trys broliai (ir Vladas) žuvo.Tėvus ir 
seserį ištrėmė į Sibirą, tėvai ten ir mirė

jo būt pervežamas į Panevėžio kalėjimą. ”Finka” tuo metu priklausė 
vėtros būriui. Apie galimybe pabėgti iš ligoninės planuojama buvo 
senokai. Laimei, ligoninėje dirbo pažįstama medicinos seselė, tad iš 
jos sužinojome, kas buvo reikalinga. Juozas gulėjo bendroje palatoje 
pirmame aukšte. Prie palatos durų pasikeisdami nuolat budėjo 
milicininkai (po vieną).

Šį uždavinį atlikti ėjo du partizanai: Antanas Barauskas, 
slapyverdes'Vėjavaikis”, iš Vėtros būrio, ir 
Jonas Skruzdys iš majoro Januškevičiaus 
būrio. Padėjo legaliai gyvenantis vaikinas. 
Pastarasis buvo supažindintas su mūsų 
pažįstama sesute.

Partizanas Juozas Kučys, g. 1922 
m.,Akalicos k. Žuvo 1949 m.

Pavakare, saulei leidžiantis, susiti
kome su partizanais. V ai kinai buvo apsirengę 
civiliais drabužiais ir ginkluoti tik pistoletais. 
I susitikimą nuėjome aš ir mano draugė Sa
lomėja Masiliūnaitė. Vaikinai buvo geros 
nuotaikos, nejautė jokios baimės, sakė, kad 
pasiseks 100 %. Laimingai atėjome iki ligoni
nės...dar nebuvo visiškai tamsu, tad vyrai 
nuėjo į Raudonos bažnyčios šventorių, ten 
jų laukė civilis vaikinas. Atsisveikinome, 
linkėdami sėkmės... Deja, nežinojome, kad 
Antanas paskutinį kartą paspaudė mums 
ranką.

Artėjo vidurnaktis. Nurimo ligoninės 
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šurmulys. Vienoje tuščioje palatoje buvo specialiai paliktas praviras 
langas. Partizanai sulipo į palatą, iš ten į koridorių. Stabtelėjo prie 
koridoriaus kampo - iš ten matėsi budėjimo postas ir netoliese 
vaikščiojantis ginkluotas automatu milicininkas. Vyrai buvo sutarę be 
garso nuginkluoti sargybinį, nupjauti telefono laidą ir tik po to išsivesti 
sužeistą partizaną. Šauti buvo nutarta tik paskutiniausiu atveju. Deja, 
šis planas nepavyko. Mikalojus Jasiūnas (civilis jaunuolis) per 
susišaudymą, rizikuodamas savo gyvybe, įbėgo į palatą ir iš ten įau 
drauge su sužeistuoju partizanu išbėgo iš ligoninės. Vosjiems peršokus 
ligoninės tvorą, rusiškai paklausė - ”kto”? Vyrai nieko neatsakė. 
Pasinaudoję nakties tamsa ir krūmais ėmė bėgti. Įjuos pradėjo šaudyti. 
Laimei nei vieno nesužeidė. Kiek pabėgę šoko į Nevežį...perplaukė į 
kitą krantą ir išlipo tiesiai prie NKVD būstinės. Pajutę žmonių 
žingsnius, ėmė loti šunys. Bėgliai skubėjo, reikėjo kuo greičiau palikti 
miestą. Pakeliui ganykloje rado besiganančius arklius, sėdo ant jų ir 
laimingai "paršuoliavo” į stovyklą. Ten rado grįžusį Skruzdį Joną.

"Vėjavaikis” į būrį nesugrįžo...Koks Įtarimas kilo sargybi
niui, kad jis pradėjo šaudyti į koridoriuje esančius vyrus? Antanas at
sišaudė. Nušovė sargybinĮ. Galbūtjis būtų pabėgęs, tačiau skubėdamas 
orabėgo palatos duris, pro kurias buvo atėjęs. Sargybinio kulka jį 
tasivijo. Buvo peršauti viduriai... Ilgai jo kūnas gulėjo numestas 
’anevėžyje ant gatvės grindinio, tačiau kur palaidotas iki šiandien 
nežinia.

Į susitikimą su Algirdu ir Danieliumi (abu buvo Vėtros būryje) 
kviečia brolis Leonas Kriščiūnas. Kilę jie iš Deveikiškių k., Ramygalos 
valsčiaus. Leonas Kriščiūnas jau kuris laikas buvo grąžęs į namus iš 
rusų nelaisvės, nes vokiečių okupacijos metu tarnavo vermachte. Susi
tikimo vieta - Žaibgalos k. Į pasimatymąišėjo4partizanai: "Gebelsas” 
- Algirdas Kriščiūnas (Leono brolis), "Švedas” - Petras Daniūnas, 
"Vėjavaikis” - Paulius Smilga (po Anntano mirties nešiojo jo 
slapyvardį), "Tarzanas” - Juozas Barkauskas.

Stovyklavo netoliese, tad vakarui atėjus, greit atvyko į sutartą 
vietą.

Kiek pakalbėję, vyrai atsisveikino su Leonu ir patraukė sto
vyklos link. Pakeliui užėjo pas ūkininką Runkelą. Leonas sakė eisiąs 
namo... Suėjus vyrams į trobą, Paulius Smilga liko sargyboje. Nespėjo 
vyrai pavakarieniauti, kai lauke pasigirdo šaudymas... Nebuvo abejonės 
- sodybą apsupo rusai. Štai ką papasakojo ėjęs sargybą "Vėjavaikis”: 
"Išgirdau žingsnius, stabtelėjau, gal kas nors iš savų ateina... išgirdau 
užtaisomo ginklo spragtelėjimą, sušukau - "slaptažodis!”. Vietoje 
atsakymo pradėjo šaudyti. Dar kelias serijas paleidau iš kulkosvaidžio 
ir po to daugiau nieko neatsimenu”. Paulius buvo sunkiai sužeistas.
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Prasidėjus šaudymui, vyrai iš trobos veržėsi į lauką. Deja, ten 
pat ir sukniubo...Kartu žuvo sodybos šeimininkas Rokas Runkela. 
Liko našlaičiai septyni jo vaikai. Leonas Kriščiūnas, pasirodo, jau 
bendradarbiavo su saugumu... Tikėjo, kad abu broliai ateis J pasimatymą 
ir jis įvykdys duotą pažadą saugumui - nužudys abu brolius... Antram 
jo broliui - Danieliui, likimas lėmė dar ilgą, sunkų ir tragišką likimą, 
nes Leonas žūtbūt pažadėjo saugumui atnešti antro brono galvą.

Sužeistą "Vėjavaikį” gydė Panevėžio ligoninėj. Čia ligonis 
buvo gydomas daugiau kaip mėnesį. Retkarčiais į palatą pas ligonį 
ateidavo ten dirbantis gydytojas Šerkšnas. Gydytojas kadaise dirbo 
Krekenavoje, tad gerai pažinojo visą eigulio Šmilgos šeimą, palaikė 
su jais draugiškus santykius. Šerkšnas patarė "Vėjavaikiui skląstis 
kiek galima daugiau ir tuo pratęsti kiek galima buvimu ligoninėje... 
Diena po dienos sužeistąjį turėjo perkelti į Panevėžio kalėjimo ligoninę.

Vladas Drąsutis ("Vytenis”) buvo kilęs iš Juodikonių k., 
Ramygalos vlsč. Rupūžėno būryje buvo Vlado brolis Antanas. 1948 
m., kai buvo tremiama visa jų šeima, jauniausias brolis Kazimieras 
pabėgo ir po to partizanavo (^Medžiotojas”) kartu su broliu Antanu, 
vienas po kito visi trys broliai žuvo.

1947 m. rugpjūčio pabaigoj susitikau su "Vytenio” būrio 
partizanais. Tarėmės dėl "Vėjavaikio” pabėgimo. Reikėjo tikslios 
informacijos apie padėtį ligoninėje, ypač apie naktinius budėjimus. 
Vėl pagelbėjo pažintys... "Vėjavaikis” gulėjo antrame aukšte, 
vienvietėje palatoje. Dieną ir naktį prie jo palatos durų budėjo trys 
automatais ginkluoti rusų kareiviai. Kartais visi trys trumpam palikdavo 
savo postą, tai man ir padėjo. Pažįstamos seselės dėka man pavyko 
pasimatyti su "Vėjavaikiu”...

Pirmasis bandymas buvo nesėkmingas... Tą naktį budėjo 
manoji seselė. Į ligoninę atėjau sutemus, kada visas personalas buvo 
išėjęs į namus, o likę tik budintieji gydytojai ir medicinos seserys. 
Šioje ligoninėje aš nedirbau. Bijojau susitikti ką nors iš pažįstamų, 
laimei, nesutikau. Sargybiniai, lyg ta dūšia be vietos, šlaistėsi koridoriuje 
ir ”iki ausų” šypsojosi mudviem.Zinoma, mes tuo pačiu atsakydavome, 
tačiau neilgai. Po pusvalandžio, keikdamiesi į ligoninę įgriuvo būrys 
skrebų ir rusų, jie atvežė sužeistą kareivį, laną skubiai nubogino į 
operacinę. Pas " Vėjavaikį” į palatą atbėgo rusų kareiviai pasigirti, kad 
nušautas "banditų” vadas...

Tą naktį per susišaudymą žuvo Ramygalos apylinkės partiza
nų būrio vadas "Rupūžėnas”.

Nepasimačius su Paulium, turėjau palikti ligoninę, o su sesele 
sutarėm, kad ateisiu per kitą jos budėjimą. Šį kartą man talkino trys 
šaunūs vyrukai: Gasparas Piliponis, V. Baltuška ir Zigmas Vasiliauskas, 
visi jie gyveno legaliai. Susitarėm, kad Vytenio būrio partizanai lauks 
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mūsų sugrįžtančių Šatrėnų k., pas Joną Kučį. Kučys, buvęs savanoris, 
ne kartą gelbėjo partizanų gyvybę. Visa šeima - dukros ir sūnūs - buvo 
aktyvūs ginkluoto pasipriešinimo rėmėjai. Leono Kriščiūno išdavystės 
aukomis tapo net keturi šios šeimos nariai: pats Kučys Jonas, sūnūs 
Vladas, dukterys Savutė ir Julija. Jonas ir Vladas Kučiai jau mirę. 
Lageris padarė savo, grįžo jiedu palaužta sveikata.

Partizanai: (sėdi) Pranas 
Mažeika ir Juozas Kučys, 
(stovi) Jonas Grigaliūnas

Mano talkininkams partizanai parūpino gerą arklį, nes 
nebuvome užtikrinti, kad ligonis pajėgs pačiomis nueiti apie 10 km 
kelio. Vyrai su arkliu atvyks pne ligoninės sodo tvoros. Vienoje 
vietoje tvoroje buvo didelė skylė. Nepnsimenu, kuriam iš ių parodžiau 
ligoninės langą, pro kurį "Vėjavaiki” išleisiu. Sutarėm, kad du iš jų 
lauks prie lango, vienas saugos arklį, o aš, kai tik ligonis iššoks pro 
langą, ateisiu į tą vietą, kurioje stovi arklys.

Pagaliau vėl ligoninėje. Kaip ir praėjusią naktį sargybiniai 
šlaistosi koridoriuje. Šiek tiek mokėjau rusų kalbą. Be to, neblogai 
mečiau kortas. Visa lyg žarijose degiau - juk reikėjo kuo skubiau 
perduoti "Vėjavaikiui” pistoletą. Pistoletas nedidelis - Valteris 7. Jį 
buvau paslėpusi už liemenėlio. Baiminuosi, stengiuosi būti atokiau 
nuo kareivių. Kad, neduok, Dieve, kuris nors nesugalvotų manęs 
apkabinti. Pasitaikius progai, atbėgu pas "Vėjavaikį” į palatą. Bėgdama 
pro vonios kambarį, matau, kad vienas iš sargybinių, gulėdamas ant 
kušetės, saldžiai knarkia. Paduodu "Vėjavaikiui pistoletą. Pasitikslinu, 
ar vyrai jau laukia. Jie savo vietoje. Perduodu, kaa Paulius irgi 
"pasiruošęs”.

Ilgai dar mudvi su sesele "flirtavome” su sargybiniais. Pagaliau 
vienas iš jų pasakė, jog einąs į miestą. Buvojau vidurnaktis, širdis lyg 
pagautas paukštis spurda. Žinau, kad ir Pauliaus nervai įtempti. Reikia 
skubėti... Palieku sargybinį seselės "globai” ir skubu į antrą aukštą.
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Prie vonios kambario sustatyti trys automatai. Įėjus į palatą 
pasakiau: "Einam, laikas”. Paulius žvaliai iššoko iš lovos. Paklausiau, 
gal paimti kokį vieną automatą, nes sargybinis miega. "Neliesk,- tyliai 
pasakė Paulius,- dar pažadinsi sargybinį”.

Lipu laiptais žemyn į pirmą aukštą. Einam vienas nuo kito per 
10 metrų. Pagaliau aš pirmojo aukšto koridoriuje... Viskas kaip 
sapne... spengiančioj tyloj girdžiu savo širdies dūžius. Už kampo 
sargybinis ir seselė, jie mūsų nemato. Pamojau Pauliui. Atėjusiam 
parodžiau koridoriaus gale pravirą langą. Paulius tyliai, skubiais 
žingsniais artėjo prie lango... lyg kažkieno pakylėtas užšoko ant 
palangės ir dingo nakties tamsoje. Šyptelėjau... Viskas tvarkoje. 
Nuskubėjau prie budinčios seselės ir sargybinio. Ji klausiančiomis 
akimis pažiūrėjo į mane, atsakiau galvos linktelėjimu. Vargšas 
kareivėlis, jis ir toliau šypsojosi iki ausų, nežinodamas, kaa po 
valandos kitos bus areštuotas... Vienu kitu žodžiu persimetame su 
sargybiniu, pasisukiojusi pasakiau, kad einu numigti į gretimą korpusą. 
Išėjusi į sodą, skubiai nubegauprie draugų. Paulius, apvilktas lietpalčiu, 
basas, jau sėdėjo ant arklio. Vyrai patarė greičiau nusivilkti chalatą ir 
kepurę, nes baltas toli matosi. Negalvodama už tvoros numečiau 
chalatą ir kepuraitę, reikėjo kuo skubiausiai dingti iš miesto. Palikdami 
chalatą, padarėme didelę klaidą...

Mūsų procesija pajudėjo pavojingiausia vieta - tiltu per Nevėžį. 
Paskutinėmis žiniomis tiltas jau buvo nesaugomas. Atsargumo dėlei 
du vyrai ėjo gerokai priekyje, mudu su Gasparu ir Paulius judėjome iš 
paskos. Atjojus Pauliui į tilto vidurį, pamatėme gale stovinčius du 
kariškius. Kas jie? Sargyba ar šiaip pavėlavę kareiviai? Paulius 
timptelėjo pavadį, norėdamas arklį apgręžti, - arklys stojo piestu. 
Mudu su Gasparu, lyg susitarę, sušukom ”Į priekį”. Paulius atleido 
pavadį, arklys ramiai žingsniavo tilto grindiniu, niekas jo keistu 
raiteliu nelaikė. Laimingai perėję plentą Panevėžys - Ramygala, pa
sukome Upytės pušyno Tink. Kelionę (10 km) tęseme miškais ir krū
mais. Artėjant susitikimo vietai, nutarėme, kad visiems drauge ten ne
galima pasirodyti, kas žino, ką ten galime rasti... Nuskubėjome dviese. 
Neužilgo pasirodė ir "raitelis", lydimas "sargybinių”... Deja, tas rai
telis jau nebegalėjo nušokti nuo arklio... Vyrai jį nukėlė ir ant rankų 
įnešė į trobą. Pailsėjęs Paulius lyg mažas vaikas ėmė lakstyti ir šokinėti 
po kambarį. Priėjęs prie manęs pabučiavo ir pasakė: ”Ir aš, jeigu rei
kės, nepabijosiu mirti už tave”. Nepamiršo Paulius ir tų trijų vyrukų.

Nebuvo kada ilgai džiaugtis... Brėško... reikėjo skubiai vežti 
ligonį pas žmogų, kur saugiai būtų galima tęsti gydymą.

Apgyvendinome Šatrėnuose, prie pat plento Panevėžys - Ra
mygala, pas Julių ir Marytę Vertelkas. Naktimis nueidavau pas ligonį 
perrišti neužgijusių žaizdų. Paulius nuostabiai greitai sveiko, tačiau il
gai vienoje vietoje slėptis buvo nesaugu. Be to, apylinkėje tai vienur, 
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tai kitur žmonės pastebėjo pasalaujančius rusus. Po savaitės ligonį per
kėlėme j kitą rajoną. Kitos dienos rytą Juliaus Vertelkos sodybą apsu
po kareiviai. Kažkas išdavė. Krata, anot sodybos šeimininko, buvo 
''pasaulinio masto”... išnešti net mėšlai iš tvarto. Laimei, nieko nera
do, išvažiavo it musę kandę. Išdavystė... Kas? Visa tai liko paslaptimi.

Po Pauliaus pabėgimo iš ligoninės kito kelio man nebuvo, kaip 
tik slėptis pas partizanus. Kitą rytą po Pauliaus "išvogimo” buvo 
daroma krata ne tik mano namuose, bet ir visame Barklainių kaime. 
Areštavo patėvį - Masiliūną Povilą, seserį Ireną ir brolį Mečislovą. 
Masiliūną greit paleido, seserį ir brolį tik po mėnesio, reikalavo 
pasakyti, kur aš slepiuosi.

Partizanauti teko 3,5 metų, tie metai buvo pilni netekčių, 
tragedijų, išdavystės ir nusivylimų. Bet grįžkime prie Pauliaus. 
Pasveikęs ''Vėjavaikis” grįžo į partizanų būrį. Sužeidimai paliko 
pėdsakus. Vaikinas nebeturėjo sveikatos nešioti kulkosvaidį, reikėjo 
tenkintis karabinu. Vaikinas vėl buvo būrio dėmesio centre, dėl savo 
napalaužiamo optimizmo, jumoro ir drąsos, kurios kai. kam kartais 
labai trūkdavo. Deja, po metų tam pačiam Leonui Kriščiūnui išdavus, 
Paulius antrą kartą buvo sunkiai sužeistas ir paimtas gyvas... Šį kartą 
jo nebegydė...

Tai įvyko 1948 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje. Tą dieną 
stovyklavome Rodų pušyne, netoli Krekenavos. Po įvykio Žaibgalos 
kaime, kai žuvo Barkauskas, Dainiūnas, Algirdas Kriščiūnas irūkimnkas 
Runkela, Leonas Kriščiūnas prašėsi priimamas į būrį. Anot jo, saugumas 
jam nebeduoda ramybės.... Jis priimamas į "Vytenio” būrį, kuriame 
yra brolis Danielius. Mums nebuvo žinoma, kad įvykis Žaibgaloje jo 
išdavystės rezultatas.

Kaip jau rašiau, stovyklavome Rodų pušyne. Vakare vadas 
Easiuntė į gretimą Naujažudžių kaimą parnešti maisto tris vyrus: 

Iriščiūną Leoną, Povilą Valonį ir Gasparą Piliponį, kuris padėjo iš 
Panevėžio ligoninės "pavogti” Paulių. Rytą, gerai praaušus, sargybinis 
ne per toliausiai nuo stovyldos pamatė rusų kareivius. Pranešė vadui. 
Vado įsakymas būriui kelt ir pasiruošti kautynėms... Kada sukilome 
visi, pastebėjome, kad stovykloje nėra tu trijų vaikinų, kuriuos vadas 
pasiuntė maisto parnešti. Nutarta nedelsiant trauktis... kiek paėję, 
išsirikiavome ties miške iškirsta linija, ją turėjome peršokti. Vado 
mostas ranka ir pasilenkę "šokom” per liniją. Tuo momentu į mus ėmė 
šaudyti. Vyrai trenkė atsakomąjąugnį. Laimingai visi pasitraukėme 
į Pašilių girią. Nieko nesužeidė. Taro mūsų nebuvo tik Pauliaus ir tų 
trijų, kurie išėjo parnešti maisto. Tą pačią dieną ryšininkai mums 
pranešė, kad į Krekenavą atvežė tris nušautus partizanus: Paulių 
Smilgą, Piliponį Gasparą ir Valonį Povilą ("Puškiną”). O kur dingo 
Leonas Kriščiūnas? Gal gyvas pateko rusams į nagus?
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Paulių Smilgą ("Vėjavaikį”) sunkiai sužeistą paėmė gyvą. 
Sėdintį pririšo prie medžio ir pjudė šunimis. Šunys jį draskė, kol galų 
gale vienas iš egzekutorių "pasigailėjo”, priėjęs nušovė. Po to? atėję 
Krekenavos skrebai pas palaukės gyventojus kvatojo, kad Smilgai šį 
kartą nepadėjo nei Jezus, nei Manja...

Dar porą žodžių apie Smilgos Pauliaus šeimą. Pauliaus tėvas 
buvo eigulys Rodų miške. 1945 m. buvo areštuotas vadovaujant 
pagarsėjusiam egzekutoriui skrebui Karaliui. T ardomas ir kankinamas 
Krekenavos stribokinėj eigulys išbuvo visą mėnesį. Jo dukrai Kazytei 
Smilgaitei vieną kartą leido pasimatyti su tėvu. Tėvas, kaip ji pasakojo, 
buvo baisiai sumuštas. Balti baltiniai padengti stora sukrešėjusio 
kraujo luoba. Tėvas ramino verkiančią dukrą, sakydamas, kad greit 
sugrįš. Deja, tėvas negrįžo... Vieną rytą moterys pamatė, kad jų sodybą 
supa rusai. Kazytė šoko pro langą ir ėmė bėgti, iš paskos bėgo mama. 
Į bėgančias moteris sužvėrėję azijatai pradėjo šaudyti. Štai ką man 
papasakojo Kazytė Smilgaitė: "Bėgdama pajutau, kad kažkas 
stuktelėjo į nugarą ir tuo pat momentu pajutau kažką karštą 
burnoje... Pasipylė kraujas, dar bėgau, po to suklupau, dar 
šliaužiau ir galvojau, kad tik toliau nuo egzekutorių, kad tik 
nepaimtų manęs, nes bus taip kaip tėtei. Greit netekau sąmonės, 
ją atgavau tik Panevėžio ligoninėje ". Smilgienei peršovė kojų. 
Abi su dukra buvo gydomos Panevėžio ligoninėje. Mama greit 
[įasveiko, gi dukra dar ilgai ilgai buvo gydoma. Kai Smilgienė iš 
igoninės jau buvo grįžusi į namus, ją "aplankė” skrebas Karalius. 

Pasigardžiuodamas pasakė: "Smilgiene, tavo vyrą užmušėm”. Kur 
šiandien ilsisi jo kaulai, niekas nežino, nebent pasakytų prisikėlęs iš 
kapų skrebas Karalius.

Dar vienas Smilgos sūnus - Petras žuvo partizanaudamas 
1945m.

Kaip vėliau sužinojome, tą vakarą L. Kriščiūnas atsiskyrė nuo 
ėjusių su juo draugų, sakydamas, kad einąs pas mergas, kad vyrai jo 
nelauktų. Pasirodo, atsiskyręs nuo jų, paėmė iš gyventojo dviratį ir nu
lėkė į Krekenavos garnizoną pranešti apie mūsų stovyklos vietą.

Panevėžio saugumo viršininko kabinete buvo suorganizuota 
trijų provokatorių grupė. Šiai grupei vadovavo Leonas Kriščiūnas. Be 
jo, toje grupėje buvo vienas rusas, kuris per vokiečių okupaciją kaip 
belaisvis buvo atvežtas darbams pas Leono Kriščiūno dėdę - Juozą 
Venckūną. Trečias šios grupės narys buvo Krivickas ("Tigras”). Užė
jus bolševikams jis taip pat partizanavo, po to registravosi, sutiko būti 
provokatoriumi.

Saugumo viršininkas, pristatydamas Leoną Kriščiūną dviem 
jo sėbrams, pasakė: "Štai žmogus, kuris nušovė brolį, ... sutinka 
nušauti ir antrą, žinokit, kad jis turi kainą ir, reikalui esant, pridenkite 
savo krūtinėm”. Leonas Kriščiūnas nusikvatojo, sakydamas: ”Aš 
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jums atnešiu antro brolio galvą!...” Buvo duotas uždavinys sunaikinti 
visą mūsų būrį, blogiausiu atveju, nušauti Leono Knščiuno brolį 
Danielių (salpyvardis ”Liupka”) ir mane. Mano slapyvardis buvo 
"Daktaras Dolitlis”. Saugumui buvau lyg krislas akyse, negalėjo 
atleisti, kad sugebėjau pavogti iš Panevėžio ligoninės sužeistą partizaną, 
ir antra, negalėjo egzekutoriai pakęsti, kad "banditai” turi savo dakta
rą. Koks ten iš manęs daktaras, buvau baigusi yos kelis medicinos 
kursus. Per 3,5 savo partizanavimo metų neturėjau sunkių ligonių.

Apie tai, kad buvo suorganizuota ši provolcatorių grupe, mums 
nebuvo žinoma. Mes vis dar laukėme Leono, sugrįžtančio į būrį, 
veltui...

Po dviejų savaičių žmonės pranešė, kad Leonas ir su juo dar du 
nepažįstami vyriškiai, ginkluoti automatais, bastosi po apylinkę ir 
klausinėja žmonių, kur mūsų būrys. Jiems to sužinoti nepavyko, mes 
tuo metu stovyklavome kito rajono miškuose. Per ryšininkus 
sužinodavome, kas vyksta mūsų apylinkėse. Vieną dieną sužinojome, 
kad "trijulė” apsistojo Ėriškių bažnytkaimyje pas Albiną Pelecką. Jie 
ten stovyklavo keletą dienų. Nutarta su jais susitikti. Būrio vadas 
Vladas Drąsutis C’Vytenis”) su keliais vyrais buvo išėję ryšiui pas 
apygardos vadą ”Žygaudą” (Alfonsas Smetona). Reikėjo išsiaiškinti, 
kas tie du ginkluoti vyrai, kurie vaikšto kartu su Leonu. Į susitikimą 
ėjome visas būrys. Sutemus atėjome į Ėriškius. Pamatėme gatve 
bėgantį berniuką, paklausėme jo, ar yra Leonas pas Albiną Pelecką... 
Vaikinas atsakė, kad yra. Danielius paprašė, kad jis pasakytų Leonui, 
jog jo čia laukia brolis. Vaikinas nubėgo. Danielius įsakė visiems 
pasitraukti į šalikelę,po medžiais, kad nebūtume matomi, o pats gatvės 
viduryje liko laukti ateinančio brolio. Neužilgo pamatėme juos 
ateinančius... Kai jie priartėjo prie Danieliaus, mes juos apsupome. 
Tuo momentu vienas krito į šalikelės griovį... Kai Danielius paklausė 
brolio, ko jis ten voliojasi, šis atsakė, mat, girtas. Leonas sušuko tam 
"girtam”, kad ateitų priėjo. Čia Danielius ėmė Leoną barti už tai, kad 
drumsčia apylinkėje ramybę. Tuo momentu vienas iš provokatorių 
uždėjo Danieliui ranką ant peties ir paklausė: "Danieliau, tai tu čia?” 
Danielius nustebo: "Krivickas? "Tigras”? Tu čia? Einam visi į 
stovyklą”. Leonas broliui pasakė, kadlukterėtų, mat, ten, kur stovyk
lavo dieną, paliko lietpalčius, eisią juos atsinešti. Danielius įsakė 
Vincui Makarauskui juos palydėti. ^Tigras” liko su mumis. Kai 
Leonas nutolo nuo mūsų, '"Tigras” pasakė: ”Bet tas jūsų Leonas 
”svoločius”, jis atėjo tavęs, Danieliau, nušauti ir tos mergaitės”. 
Danielius jam atsake: "Leonas mano brolis”... Bėkim, sako "Tigras”, 
jie dabar kai grįš, mus visus iššaudys... Po šių žodžių, Danielius 
paklausė mūsų: ”Kur Rapolas, reikia Leoną nušauti”. ”Aš žinau, bėgu 
pasakysiu”. Rapolas Vaznonis, slapyvardis "Džemas”, buvo ginkluo
tas rusišku diskiniu kulkosvaidžiu. Kai Danielius, prieš ateinant 
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Leonui, įsake visiems pasislėpti po šalikelės medžiais, mudu su 
Rapolu stovėjome priešingoje kelio pusėje, nei kiti vyrai. Kada 
provokatoriai atėjo į sutartą vietą, Rapolas man pasakė: ”Tu, Jadvyga, 
eik pažiūrėk, kas ten toks atėjo, o aš liksiu čia”. Pas Rapolą skubėjau 
^riešinga gatvės puse, medžių šešėlių priedangoje. Staiga prie manęs 
pribėgo Vincas (tas, kuris lydėjo provokatorius, kai šie ėjo parsinešti 
ietpalčių), čiupo už rankos, sakydamas, bėk, Jadvyga, jie tave dabar 

nušaus. Čiupęs man už rankos nutempė į paupį. Kiti vyrai irgi atsidūrė 
ten pat. Pasirodo, provokatoriai buvo stipriai išgėrę, pamiršo, kad iš 
Easkos eina Vincas. Vaikinas ir išgirdo, kai Leonas savo sėbrui pasa- 

ė: "Dabar nušausim Danielių ir Jadvygą”. Po minutės kitos, išgirdom, 
kad kažkas braunasi pro šakas. ”Kas?’ - paklausė vienas iš partizanų. 
Atsiliepė mūsų kulkosvaidininkas. Jis nežinojo, kas čia vyksta, klausė 
mūsų, ar rusus pastebėjom, kad čia atsidūrėm. Kai vyrai jam pasakė, 
koks reikalas, Rapolas išbėgo į gatvę... deja... Leonas Kriščiūnas su 
sėbru buvo dingę.

Ilgai negalėjome po to įvykio atsikvošėti. Visi buvome lyg 
apduję... Vyrai graužės, kad taip lengvai iš rankų išslydo provokatoriai, 
gi "Tigras”, būdamas stipriai įgėręs, greit stovykloje užmigo kietu 
miegu. Per naktį pasikeisdami, vyrai saugojo "belaisvį , kad nepabėgtų, 
ir tarėsi, ką su juo daryti: sušaudyti ar paleisti? Buvo nutarta, paleisti, 
aišku, paimant iš jo visus ginklus. Rytą, provokatorių paleidome... jam 
žmogeliui nieko kito neliko, kaip grįžti į Panevėžio saugumą ir 
pranešti apie nesėkmę... Ką jis ten pasakojo sunku atspėti. Vėliau 
sužinojome, kad jis buvo nuteistas 15 metų.

Krivickas mums daug papasakojo apie tą grupę - provokatorius. 
Kur Leonas pažadėjo atnešti antro brolio galvą...

Iš kur Danielius pažinojo ”Tigrą”? Danielius Kriščiūnas ir jo 
brolis Algirdas nėjo į raudonąją armiją, o abu patraukė į partizanus. 
Danielius mokėsi Panevėžiogimnazijoje, ten ir susipažino su Krivicku. 
Per vieną partizanų sąskrydį metu, kuris įvyko Spirakių miške, 
Danielius sutiko Krivicką, kuris irgi partizanavo ir turėjo "Tigro” sla- 
Ö. Nepavykus provokacijai, Leonas Kriščiūnas pradėjo veikti”.

, * ė masiniai areštai. Buvo daug nuteistų, daug atsidūrė tremtyje.
Baigiu šį labai sutrumpintą savo pasakojimą, kuriame 

prisiminiau mažą dalelę to, ką teko pergyventi per 3,3 partizanavimo 
metų. Tai patys ilgiausi mano gyvenimo metai. Laisvėje būdama, 
partizanų gyvenimą mačiau šviesesnį ir gražesnį. Pasirodo, tai buvo 
iliuzija, kuri nuo tikrovės skyrėsi lyg diena nuo nakties. Jeigu tada kas 
nors ant mano pečių būtu uždėjęs dabartinę galvą, daug kur būčiau 
pasielgusi kitaip... Deja, laikas nestovi vietoje...

Lageryje išbuvau 15 metų. Grįžus laisvėn, aplankiau tėviškę, 
joje gyvenančius kaimynus ir pažįstamus. Vieną jau vėlų vakarą nu
tariau aplankyti dviejų mūsų būryje buvusių partizanų mamą Barborą
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Partizanė Jadvyga Žardinskaitė (dešinėje) 

ir partizanų ryšininkė Marytė Vaznonytė- 
Šegamogienė - politkalinės Sibiro lageriuose

Masiliūnienę, gyvenusią 
Užkalnių kaime. Jos du sūnūs 
- Zigmas ir Mamertas - žuvo tą 
pačią dieną, tą pačią valandą. 
Suklupo šalia vienas kito...

Buvo po vidurnakčio, 
kai atėjau į šią sodybą. 
Pabeldžiau į langą. Dar 
neatsitraukus nuo jo, prigludo 
prie stiklo veidas ir paklausė: 
*’Kas?” Kai pasisakiau, ji 
mane įleido. Įėjus į trobą, 
matau, kad lova nepaklota 
nakties miegui. Tada 
paklausiau: "Mamyte, kodėl 
nemiegi, juk jau naktis?” Ji 

tyliai, be ašarų, pasakė: "Štai taip kiekvieną vakarą sėdžiu po 
langu ir žiūriu į taką, kuriuo pareidavo vaikai, vis laukiu ir 
laukiu, gal pareis”. Po tų žodžių ašaros man užspaudė gerklę, 
negalėjau jai pasakyti nei vieno raminančio ar paguodos žodžio. Taip 
laukia pareinančių savo vaikų ne tik ši Motina... Laukė ir tebelaukia 
sugijžtančių vaikų iš miško, kalėjimo ar tremties tūkstančiai Lietuvos
motinų...

Nelaukit, Brangiosios Mamos, Jūsų vaikai išėjo negrįžtamai...
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PRISIMINIMAI APIE PARTIZANUS

Paminklo, 1944 - 53 m. žuvus ienis Uliūnų krašto partizanams, fragmentas. 1990 m.

1945m. rugsėjo 17  d. žuvusioms 
"Tėvo” būrio partizanams

Kur upelis teka - ten žalia giružė, 
Tenai auga alksniai, eglės ir beržai. 
Šitam rudenėly vidury giružės 
Ten apsigyveno laisvės nešėjai.
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Bet neilgai teko jiems linksmai gyventi, 
Neilgai skambėjo jų linksma daina. 
Iš draugų savųjų rados išdavikas, 
Jis atvedė gaują priešo į tenai.

Vos tik ankstų rytą, dar tik saulei tekant, 
Vyrai šnekučiavos po žygio nakties.
Ir užpuolė juos ten priešai netikėtai, 
Ir sumušė brolius pavergtos šalies.

Nežinos tėveliai, kur ilsis sūnelis, 
Tenai ant kapinių nieks jo nelaidos. 
Tiktai miško paukščiai ir žvėrys piktieji 
Nekaltuosius kaulus po mišką nešios.

Nesulauks motulė mylimo sūnelio, 
Pražiūrės akeles, prarymos rankas. 
Nesugrįš brolelis vidury nakties, 
Negrįš aplankyti motinos senos.

Dainos autorius - nežinomas partizanas

Petras Januškevičius (1895-1945.09.17)
Eugenijus Januškevičius (1924-1945.09.17)

Partizanas Petras Januškevičius. 
"Tėvo ” būrio vadas

Petras Januškevičius gimė 1895 m. 
Rozalimo miestelyje. Tėvas buvo vaistinės 
provizorius. Augo gausioje lietuvių inteli
gentų šeimoje. Baigęs Kauno karo 
mokyklą, tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 
Buvo apdovanotas Vytauto Didžiojo 
medaliu, Klaipėdos krašto medaliu.

Turėdamas majoro laipsnį, perėjo 
dirbti į Lietuvos policiją. Buvo Alytaus, 
Rokiškio, Utenos apskr. policijos vadas.

1944 m. vėl užėjus rusams, atvažia
vo gyventi į Barklainių k. pas žmonos tė
vus. 1945 m. gegužės mėn. suorganizavo 
iš aplinkinių kaimų laisvės kovotojus ir
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Partizanas Eugenijus
Januškevičius, studentas

išėjo į mišką.
Tais metais jo sūnūs Petras ir Eu

genijus mokėsi medicinos fakultete II 
kurse. Kai areštavo Petrą, brolis paliko 
universitetą, atvažiavo į kaimą ir išėjo pas 
partizanus. Eugenijus buvo tylus, susi
mąstęs, mėgo filosofiją. Karinė specialybė 
jam nebuvo artima.

Labai mylėjo savo motiną. Buvo 
paslaugus visiems. 1945 m. rugsėjo 17 d. 
išdavikas atvedė Vetrovo divizijos NKVD 
garnizoną, kuris apsupo Pajxjjaus mišką. 
Prasidėjo Kautynės. Eugenijus su peršauta 
koja dar ilgai bėgo, bet už gyventojo 
Čiplio pametė akinius. Jų beieŠKant ir bu
vo nušautas. Netoli nuo sūnaus krito ir tė
vas. Tai buvo miško kirtimo linija. Iš sū
naus buvo paimtas medalionas su motinos 
nuotrauka, iš tėvo - prezidento dovanotas 
žiedas ir brangus žmonos žiedas.

Kazys Peleckas (giminaitis), 
Katrytė Mažeikaitė (būrio ryšininkė)

Stanislovas Šipelis (1925.08.21-1945.09.17)

Partizanas Stanislovas Šipelis

Gimė 1925 m. rugpjūčio 21 d. 
Pašilių k., ūkininko šehnoie. Šilagalyje 
baigė pradinę mokyklą. 1943 m. Dalgė 
Panevėžio berniukų gimnaziją. Jokiai poli
tinei organizacijai nepriklausė. Generolui 
Plechavičiui pradėjus 1944 m. organizuoti 
Lietuvoje vietinę rinktinę, Stanislovas 
išvyko į Marijampolę ir įstojo į karininkų 
mokyklą. Vokiečių represijų prieš Vietinę 
rinktinę jam pavyko išvengti, tuo metu 
buvo parvykęs į namus atostogauti.

Prasidėjus antrajai sovietinei 
okupacijai, su padirbtais dokumentais 
sidarbino Panevėžio duonos kombinate, 
’ajutęs, kad yra sekamas, išvažiavo į 
Klaipėdą. Ten dirbo išminuotoju. Darbas 
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sekėsi gerai, gavo atostogų. Namo leido važiuoti su ginklu. Į gimtinę 
sugrįžo kartu su savo draugais: Balčiūnu Kazimieru, Skruzdžių Jonu.

Grįžo ketindami išeiti į mišką. Įstojo į Januškevičiaus Tėvo 
būrį. Į šį būrį juos pakvietė jaunesnysis Januškevičius.

1945 m. rugsėjo 16 dienos vakarą paskutinį kartą apsilankė 
gimtuosiuose namuose. Pasikeitė rūbus, vakarienes nevalgė. Lyg 
nujausdamas artėjančią nelaimę, atsisveikino su visais artimaisiais, 
anksčiau niekad taip nedarydavo.

Rugsėjo 17 d. pavakaryje namiškiai sužinojo apie įvykusią 
tragediją Papojaus miške.

Algirdas Šipelis (brolis)

Antanas Gelažiais (1913-1945.09.17)

Partizanas Antanas Gelažinis

Tai buvo paprastas kaimo 
vaikinas. Užaugo Šilagalio k., gausioje 
kalvio šeimoje. Tėvai savo žemės netu
rėjo, dirbo pusininkais. Tik kalvė buvo 
nuosava. Nuo pat vaikystės Antanas 
įprato prie darbo: padėdavo tėvui 
kalvėje, tarnavo pas ūkininkus, kasė 
griovius, valdžios samdomas. Mėgo 
skaityti, viskam buvo smalsus. Prieš 
kariuomenę priklausė Šaulių būriui.

Atitarnavęs Lietuvos kariuo
menėje, grįžo pas tėvus. Didžiavosi ir 
saugojo parsivežtą apdovanojimą - 
nuotrauką su Lietuvos valdžios vyrais...

Auksines rankas turėjo, viską 
mokėdavo. Žmonės jį kviesdavosi namų 
statyti, molinių tvartų krėsti. Pasisamdęs 

du darbininkus, pats sudarydavo sutartis ir dirbo neapsijuokdamas. 
Vakarais, pasisodinęs jauną žmoną, grodavo armonika ir svajodavo 
apie nuosavą žemę, nuosavus trobesius. Viską sujaukė prasidėję 
įvykiai Lietuvoje. Rusai, vokiečiai, vėl rusai.

Prasidėjo mobilizacija. Gavo šaukimą. ”Aš - lietuvis! 
Netarnavau vokiečiams, netarnausiu ir rusams,” - nusprendė. Gavo 
antrą šaukimą. Pradėjo gaudyti. Besislapstant praėjo ruduo, žiema. 
Gegužės mėnesį išėjo į mišką, o rugsėjo pradžioje buvo apsupti ir 
beveik visi iššaudyti . Žuvo tą kartą 10 vyrų. Ir Antanas. Nespėjęs savo 
svajonių įgyvendinti, palikęs mylimą žmoną, sūnų ir dvi dukras. Algis 
ir Laimute atsimena tėvą, o jauniausioji Regina jį žino tik iš mamos 
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pasakojimų ir keletos likusių nuotraukų.
Antano tėvą ir dvi seseris kalėjime išlaikė apie pusmetį, o 

žmona su vaikais ilgai dar slapstėsi pas gerus žmones...

Nastė Gelažinienė (žmona)

***

Kazimieras Balčiūnas (1917.03.07 - 1945.09.17)

Partizanas Kazimieras 
Balčiūnas

Balčiūnas Kazimieras, Motiejaus, 
gimė 1917.03.07 Panevėžio valse., Pašilių 
к., ūkininko šeimoje. Iš trijų vaikų šeimoje 
Kaziukas buvo vyriausias, vaikystėje ir vė
liau labai domėjosi gamta. Vyriausiam sūnui 
tėvų buvo skirta tapti žemdirbiu. Baigęs 
Uliūnų pradinę mokyklą, tėvams padėjo 
dirbti žemę. 1936 m. Kazimieras įstojo į 
Pašilių kaime susiorganizavusį Šaulių būrį. 
1938 m. buvo pašauktas į Lietuvos 
kariuomenę. Tarnavo Panevėžyje 
Skaistakalnyje I-ame artilerijos pulke. Užėjus 
vokiečiams, dirbo žemę. Lietuvą okupavus 
sovietams, Kazimieras su kaimynų vyrais 
išvažiavo tarnauti į Klaipėdos ugniagesių 
komandą. 1945 m. pavasarį gimtose apylin
kėse pradėjus organizuotis partizanų bū

riams, sugrįžo ir stojo į Vyčio apygardos Tėvo partizanų būrį. 1945. 
09.17 žuvo mūšyje, Upytes miške.

Jonas Balčiūnas (brolis)

Apie "Tėvo” būrio partizanę Mažeikų Juozų, Jurgio 
(gim. 1922 m., gyv. Barklainių kaime)

Mažeika Juozas išaugo labai gražioje gamtoje. Aplink miškai 
ir pelkės, pilnos visokių gyvūnų. Viduryje Virbaukščio kalnelis su 
1863 m. sukilėlių žeminių liekanomis. Netoliese Pliūrų kaimas. Čia 
visi ūkininkai buvę 1918-20 m. kovų savanoriai. Tai turėjo įtakos vi
sos Mažeikų šeimos patriotizmui. Dvi seserys - Katrytė ir Savutė -
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buvo patikimiausios Tėvo būrio ryšininkės. Tėvai ir brolis buvo 
ištremti, o Savutė lageriuose paliko jėgas ir jaunystę. Mažeika Juozas 
buvo didelis bitininkas. Net būdamas miško brolis, ateidavo prižiūrėti 
bičių. Vietinis šnipasper žiūronus pamatęs Juozą, pranešdavo stribams. 
Ir tada prasidėdavo kratos, gąsdinimai, sekimas.

IPapojų, Pamolaimo ir Upytės miškus nuolat siuntinėdavo 
šnipus. Tai kariškiai, civiliai apsirengę, pagyvenę vyrai, moterys net 
su vaikais ir komjaunuoliai. Daug jų ir paliko gulėti miškuose, 
šaukdami ”za Stalina, za rodinu...” Ypač daug jų buvo 1944-49 m. 
Pavasari tekdavo vietiniams žmonėms tvarkyti jų lavonus.

Pasnigus seklių pėdos parodydavo, kurjieyra. Vienas kariškis 
rastas Gataveckienės šulinyje, stovintis ant ledo. Ten jis ir prisipažino 
vykdąs užduotį.

Tėvo būryje buvo susirinkęs gražiausias ir sąmoningiausias 
apylinkės kaimų jaunimas. Visi kupini vilčių - apginti Lietuvos laisvę. 
Deja, 1945 m. rugsėjo mėn. 17 d. buvo lemtinga. Mišką apsupo per 
2000 kareivių, ant gyventojų stogų buvo pristatyta kulkosvaidžių. Iš 
mūšio Mažeikai Juozui pavyko išbėgti kartu su Gatavecku Povilu. 
Norėjo pereiti per plentą ir patekti į kitus miškus. Buvo tamsu. 
Gyventojo Šipelio Jurgio gubų lauke buvo pasala. Kareiviai šaudė 
serijomis. Juozui buvo išplėšti šlaunies raumenys. Šiaip taip pavyko 
nušliaužti į Šipelio daržinę. Ten draugas sutvarstė marškiniais žaizdą. 
Nukraujavęs išgulėjo parą. Kitą naktj jį parsivežė į namus, šiene giliai 
išpešė bunkerį ir ten gydė pūvančią žaizdą sesuo Katrytė. Vėlai rudenį, 
kai Juozas buvo gryčioje, šeimynykščiai pamatė supant sodybą. 
Motina greit apvilko jį vienintele savo juoda suknele, užrišo skarelę 
ir paguldė priesieny j lovą. Laimei, sūnui neaugo barzda ir buvo 
gražaus moteriško veido. Įbėgę kareiviai pakėlė jo galvą ir pasakė: 
"Baba, ležit”. Visur kratė, bet nerado. Tik klojime pastebėjo bunkerį, 
nes nukrito kopėčios ir šiaudų užkišimas. Viduje džiūvo daug bintų.

Buvo aišku, reikia laukti vėl kratos. Todėl nakčia jį išvežė į 
Karvelių kaimą. Ten Masiliūno Juozo šieno bunkeryje jį gydė ir pri
žiūrėjo dukra Julė. Dukra Salemutė gelbėjo iš ligoninės kartu su Zar- 
dinskaite Jadvyga partizaną Kučį Juozą. Padėjo ir ligoninės seselė Juo- 
zaponytė iš Šatrėnų k. Masiliūnas Juozas, žmona ir sūnus buvo ištremti 
į Sibirą.

Kairytė Mažeikaitė-Jakubėnienė (sesuo)

***
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Povilas Peleckas (1924.01.24 -1945.12.22)

Povilas Peleckas gimė 1924 m. sausio 
24 dieną Panevėžio valsčiuje, Šilagalio 
ūkininko šeimoje. Baigė Šilagalio pradžios 
mokyklą. Vėliau padėjo tėvams ūkininkauti. 
1944 m. sovietinė armija antrą kartą okupavo 
Lietuvą. Tarnauti sovietinėje armijoje Povilas 
atsisakė. Įstojo į Tėvo partizanų būrį 
(slapyvardis "Tarzanas”), kuriam vadovavo 
majoras Januškevičius. 1945 metų rugsėjo 
mėnesį žuvo daug būrio kovotojų. Tų pačių 
metų gruodžio pradžioje žuvo dar trys 
partizanai. Likę gyvi nutarė jungtis prie 
didesnio būrio.

1945 metų gruodžio 22 dieną Povilas
Partizanas Povilas Peleckas anksti rytąparėjo į namus persirengti, pasiimti 
šiltesnių rūbų. Tądien tėvas išvažiavo pasiimti Panevėžyje 
besimokančių dukros ir sūnaus Kalėdų šventėms. Povilas liko su 
motina namuose. Rytą jie šėrė gyvulius. Grįždamas iš tvarto, Povilas 
uždainavo:,"Jaunystėj mirti yr sunku,/ bet už Tėvynę - tai smagu/ už 
gimtą žemę Lietuvos/ negaila gyvybes man jaunos”. Motina subarė: 
”Žinai, advento metas, o tu dainuoji”. Jau troboje išgirdo lojant šunį. 
Pro langą buvo matyti, kaip nuo miško pusės namą supa kareiviai. 
Kareiviai buvo dar toli, todėl užteko laiko Povilui pasislėpti bunkeryje, 
o motinai tą bunkerį užmaskuoti.

Kareivius motina sutiko kieme. Pirmas klausimas buvo, ar 

P.Pelecko gimtasis namas, kuriame buvo nužudytas
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sūnus namie, ir kas yra kartu su juo. Suėję j. trobą iš karto pradėjo kratą. 
Pirmiausia šaudė į grindis. Paskui išplėšė didžiojo kambario (stancijos) 
grindis. Virtuvėje kareiviai atitraukė spintą, išpylė bulves. Jautė, kad 
čia turi būti bunkeris, nors įėjimo į jį nerado. Išplėšę grindis, kareiviai 
pradėjo kasti. Čia pat laikė motiną. Jeigu kas nors būtų priešinęsi, ją 
būtų nušovę. Kada atkasė, paleido automato seriją. Tada motiną išvarė 
į lauką, o kiek vėliau atvilko Povilo lavoną. Kareiviai klausė motiną, 
ar tai jos sūnus. Ji atsakė, kad taip. Viskas truko penkias valandas.

Kelias, kuriuo sužvėrėję sovietų kareiviai pririštą prie ratų vilko Pelecko 
lavoną, o motiną varė iš paskos

Į sodybą privažiuoti mašina nebuvo galima. Kareiviai surado 
grandines, suriso jomis Povilo kūną ir vilko jį iki kelio (500 m). Iš 
paskos varė motiną. Paskui lavoną įmetė į mašiną, motiną pasodino 
salia. Vežė į Panevėžio saugumą. Povilą paliko kieme, o motiną 
pasodino saugumo rūsiuose. Lavonas taip išgulėjo dvi savaites. 
Kasdien pro šalį vesdavo motiną tardyti. Motiną paleido taip pat po 
dviejų savaičių. Grįžusi ji ir papasakojo, kaip viskas atsitiko.

Seimą sužinojo, kad Povilo ir jo draugų lavonai numesti
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Katryna Peleckienė, po 11 metų grįžusi 
iš Sibiro, apkabina sūnaus Povilo 
sodintą beržą kieme

Kaizerlingo miškelyje. Tėvai, 
padedami gerų žmonių, surado 
sūnaus kūną, nakčia parsivežė ir 
palaidojo Šilagalio kaimo kapinėse.

Peleckų šeimoje buvo penki 
sūnūs ir dvi dukros. Trys vaikai, 
Angelė, Antanas ir Juozas mirė maži. 
Sūnus Petras 1943 metais įstojo į 
Plechavičiaus kuriamu armiją. 
Vėliau jį suėmė vokiečiai ir pervedė 
i vokiečių kariuomenę. Vakarų 
fronte jis pasidavė amerikiečiams.

Po Povilo nužudymo 
Peleckų šeimos turtą konfiskavo. 
Ką galėjo, išvežė, o šeimą išvarė iš 
namų. Po kelių mėnesių leido grįžti 
į namus, bet išvežto turto negrąžino. 
Vėl įsikurti ir ūkininkauti padėjo 
giminės ir kaimynai.

1948 m. gegužės 22 dieną 
šeimą ištrėmė į Bunat-Mongoliią. į 
Sibirą neišvežė dukros Onos, kun 
tuo metu mokėsi Panevėžyje. 
Tremtyje išbuvo vienuolika metų.

Stasys Peleckas (brolis)

***
Vytautas Žabas (1924 -1946.06.29)
Vladas Žabas (1926 - 1945.07.07)

Mūsų šeimoje buvo du broliai: Vytautas ir Vladas. Vytautui 
1943 m. teko tarnauti vokiečių kariuomenėje. Iš vokiečių armijos 
Vytautas pabėgo ir slapstėsi namuose.

Neužilgo sugrįžo i Lietuvą bolševikai. Vytautas buvo 
šaukiamojo amžiaus, todėl buvo svarbu įsidarbinti, kad nepaimtų į 
armiją. Įsidarbino gaisrinėje - tai buvo labai trumpalaikė apsauga. 
1944 m. pabaigoje Vytautą paėmei sovietų armiją. V ytas dar su keliais 
draugais dezertyravo. Kovojo Tėvo būryje, jo slapyvardis buvo 
''Vanagas”. Per apsupimą buvo sužeistas, kurį laiką buvo globojamas 
ir gydomas Molainių ir Rag audžiu kaimo žmonių. Po to kovojo Vėtros 
būryje, Ramygalos ir Ėriškių apylinkėse.

1945-ais reikėjo eiti į kariuomenę ir broliui Vladui, gimusiam
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1926 metais. Kad nepaimti} į sovietų 
armiją, Vladas nuėjo dirbti į Panevėžio 
kalėjimą kirpėju. Vladas tapo politinių 
kalinių ryšininku. Išnešdavojų laiškelius, 
perspėdavo apie gresiančius pavojus, apie 
neišlaikiusiųjų baisaus tardymo išda
vystes.

NKVD pradėjo įtarinėti brolį, 
kviesdavo kalbėtis. Vėliau jau ir naktį iš
kviesdavo tardyti. Mušdavo, grasindavo, 
verbavo dirbti jiems.

Prisimenu Vlado žodžius: 
”Mama, aš išdaviku nebūsiu”. 1945 m. 
per Sekmines, Vladas atsisveikino su 
mumis ir išėjo partizanauti. 1945 m. 
liepos 7 d. Vaišvilčių k. žuvo. Žuvo tada 
keturi: P.Tvarkūnas, A.Vaitkevičius, 
H.Rajunčius ir mano brolis Vladas Žabas.

Partizanas Vytautas Žabas. ŽUVUSIUOSIUS atvilko prie kelio.
Atvažiavo mašina, sumetė visus ir, nuvežę i Panevėžį, numetė prie 
Senamiesčio bažnyčios. Išdarkytus Vlado ir P. Vaitkevičiaus lavonus 
sukabino rankomis ir visiems aiškino, kad tai du broliai Žabai.

Taip kepinami saulės, merkiami lietaus kelias dienas gulėjo 
išniekinti, pažeminti. Palaidoti neleido skrebai. Susikrovę į vežimą, 
nuvežė juos Kaizerlingo miškelio link.

Kiek kartų mama, pakelta iš lovos, vienmarškinė stovėjo prie 
krosnies su įremtu pistoletu į galvą, buvo reikalaujama išduoti, kur jos 
vaikai. Viena viltimi gyvenome, kad gal kaip

nors Vytautas išliks gyvas.
1946 m. birželio 29 d. Vytautas pateko 

į apsuptį Radikoniu miške (prie Ėriškių). Bėgo 
gelbėti sužeisto draugo Juozo Nefo, krito 
pakirstas priešo kulkos. Juozas Nefas, pamatęs, 
kad pabėgti negalės, susisprogdino granata. 
Tada dar žuvo Mažeika ir Barkauskas. Juos 

Partizanas Vladas Žabas

nuvežė į Ramygalą ir numetė prie bažnyčios 
aikštėje, paskui užkasė už kapinių, žvyrduobėje. 

1948 m. gegužės 22 d. mane su mama 
išvežė į Sibirą. Tėtis per klaidą liko neišvežtas. 
Grįžome 1958 m., tėvelis jau buvo miręs.

Pagaliau sulaukėme laiko, kada 
laisvėjančioje Lietuvoje prakalbo žmonės ir 
tikruosius Lietuvos sūnus pagarbiai partizanais 
ne banditais ėmė vadinti, pradėjo atkasinėti ir
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rinkti jų kaulus iš griovių, šulinių, pelkių, pamiškių.

Bronislava Žabaitė - Gataveckienė (sesuo)

Jonas Dobrovolskis (1921-1945.12.02)

Dobrovolskis Jonas gimė 1921 m. 
Panevėžio valse., Dumlaukių kaime. Lankė 
Uliūnų pradinę mokyklą. Priklausė 
Angelaičių organizacijai, vėliau Saulių 
sąjungai. Sugebėjo organizuoti vaidinimus, 
sambūrius, gegužines. Pagrindinius 
vaidmenis vaidino pats, mokė ir kitus, ypač 
jaunesnius ir bendraamžius.

1941 m. buvo išvežtas darbams 
Vokietiją. Po trijų mėnesių pėsčias parėjo 
Lietuvą. Bet neužilgo buvo pagautas ir ve 
išvežtas atgal. Ir tąsyk pasisekė pabėgti ir 
pasiekti namus. Nuo 1944 m. liepos mėn. 
slapstėsi. Susiorganizavus partizanams, 
įstojo į Raguvos būrį, vėliau į Tėvo būrį.

1945 m. gruodžio mėn. 2 d. Šilagalio
Partizanas Jonas Dobrovolskis k. pas Vincą Smalinską užėjo partizanai - 

Jonas Dobrovolskis, Dominykas Bumiūnas 
ir Petras Rapševičius. Tuo metu rusų garnizonas apsiautė sodybą ir 
pradėjo veržtis į vidų. Partizanai spėjo užlipti ant aukšto ir užsitraukti 
kopėčias. Kareiviai bandė lipti ant aukšto. Partizanai pradėjo šaudyti, 
išsiveržė į kiemą. Žuvo 2 aukšto rango rusu karininkai ir keli kareiviai. 
Kieme Bumiūnas ir Rapševičius buvo nukauti.

Tik Jonui pavyko prasiveržti. Jis bėgo į Panendrių miško pusę. 
Deja, prie miško pasitiko kareiviai ir kulkosvaidžio buvo perkirstas 
pusiau. Kovotojai buvo slapčia palaidoti Uliūnų kapinėse.

Jsiutę čekistai sudegino Smalinsko sodybą. Šeimininką 
nukankino Panevėžio kalėjime. Jo palaikai nesurasti. Smalinskaitę 
Aleksandrą - Panevėžio mergaičių gimnazijos mokine 1946m. nuteisė 
10 metų ir išvežė į Archangelsko, vėliau Magadano lagerį. Motina ir 
sūnus Vytautas ištremti. Šeima pasmerkta kančioms ir skurdui.

Pranas Dobrovolskis (brolis, politkalinys)
Aleksandra Smalinskaitę (politkalinė)
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Juozas Juzėnas (1922-1945.07)
Pranas Baltuška (1923-1945.07)

...Juozukas buvo vyriausias iš penkių Nastutės ir Aleksandro 
Juzėnu vaikų. Gyvenimas jo iš mažens nelepino, o atėjus okupantams, 
prasidėjo vargai ir nelaimės. 1943 m. rudenį vokiečiai su pakinkytu 
vežimu išvarė į frontą vežioti šaudmenų ir lavonų. Buvo prie Liepojos. 
Iš ten 1944 m. pabėgo ir prieš pat Velykas pėsčias, kruvinom 
sutinusiom kojom grįžo į gimtuosius namus. Sakėsi, jog ištrūkęs iš 
pragaro... O mirtis jo lauke namuose...

Tą paskutiniąją savo gyvenimo dieną, Juozukas grįžo pjovęs 
šieną. Nusiprausė, pavalgė, sode nusiskynė kelias saujas serbentų ir 
išėjo pas Masiliūnienę Barborą, - reikėjo pataisyti jai batus. Ten, be 
dviejų Masiliūnienės sūnų, buvo prisirinkę daugiau jaunimo. Tarp jų 
buvo ir Juozo brolis Mykolas. Atėjo ir 15-metė sesuo Marytė perspėti, 
kad vaikščioja skrebai.

Tą dieną buvo siautimas, enkavedistai ir skrebai ėjo beveik iš 
visų pusių ir ką tik sutikę varėsi apstumdę į Ramygalą. Neliko nieko 
kito, kaip bėgti, nes neturėjo dokumentų. Visi pasipylė kas kur. 
Juozukas laimingai pasiekė griovį ir grioviu bėgo namų link, turbūt 
manė, kad išsigelbės, bet iš priekio pasitiko enkavedisto snaiperio 
kulka (tai mate į Ramygalą varomas ėriškietis Nefas Danielius). 
Pribėgę budeliai sužeistąjį ištraukė ant griovio krašto ir šautuvų 
buožėmis užmušė.

U žkalnių gyventoj as Kuodis Petras buvo palindęs po prieklėčiu 
ir viską matė, nes ši egzekucija vyko prie jo sodybos.

Atėję skrebai Petrėnui liepė kinkyti arklį ir vežti "banditą” į 
Ramygalą. Vietinis skrebas Valonis, atsisėdęs ant nužudytojo raitas, 
jojo vežime ir visaip tyčiojosi. Kuodžio Adomo sodyboje, ant kiemo, 
jau gulėjo nužudytas Baltuška Pranas. Iš pradžių jam tebuvo peršauta 
ranka ir, kaip vėliau pasakojo įvykį matę sodybos šeimininkai, jis, 
pakėlęs rankas, šaukė, kad pasiduoda. Bet tai jo neišgelbėjo, pribėgę 
žmogžudžiai užmušė šautuvų buožėmis ir kojomis.

13-metė sesuo Katryte, atėjusi į brolio Juozo nužudymo vietą, 
rado ištaškytas smegenis.

Nužudytuosius, nuvežę į Ramygalą, numetė ant bruko. Juozui 
uždėjo vokišką kepurę ir džiaugėsi, kad ”niemcą” nušovė.

Tik GanicKo Jono dėka kankinius Škaplierinės atlaidų rytą 
pavyko paimti ir palaidoti. Parvežę pašarvojo abu kartu kaip brolius 
Baltuškos Prano sodyboje. Abu ir palaidojo šalia vienas kito Ėriškių 
kapinėse.

1956 m. jau Sibire Jonas Garuckas šitaip aprašė šias laidotuves:
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”... Žmonių minios iš kaimu ėjo pulkais, 
Kankiniai skendo vainikų žieduos...

Katrė Juzėnaitė - Baltuškienė (J. Juzėno sesuo)

Kazys Damanauskas (? - 1945.05.20)

1946m. birželio mėn. Naujamiesčio valsčiaus stribų surengtoje 
pasaloje buvo mėginta pagauti arba nukauti į Molainių kaimą atvykusius 
partizanus. Tris partizanus stribai užklupo Mokiniuose esančiame 
miškelyje. Partizanai, pusiau apsupti ir intensyviai apšaudomi (30 
stribų), turėjo perbėgti 1,5 km tuščią lauką, kad pasiektų kitoje kaimo 
pusėje esantį didelį mišką. Šiokia tokia priedanga nuo stribų buvo 
Petro Vaitkevičiaus sodyba su sodu.

Už pusės kilometro nuo jos ir buvo Damanauskas nušautas, 
buvo likę apie 30-40 metrų iki miško.

Damanausko žuvimą aš mačiau pro tėviškės (P. Vaitkevičiaus 
sodybos) namo langą. Aš jau buvau klierikas ir atostogavau namie. Tą 
dieną nuo ryto tėviškėje pjoviau dobilus. Po pusryčių atsiguliau 
fiailseti. Iš miego mane pažadino intensyvus šaudymas. IššoKęs iš 
ovos, pro langą pamačiau bėgančius 3 partizanus, o iš paskos ir iš šonų 

šaudančius stribus. Pamačiau, kaip vienas partizanas atsilošė ir griuvo 
aukštielnikas. Vieną partizaną atpažinau. Tai buvo Vytautas Žabas 
("Vanago” slapyvardžiu). Vėliau sužinojau, kad kartu bego ir Vytauto 
jaunesnysis brolis Vladas. Žuvusio partizano neatpažinau.

Neužilgo į sodybą pribėgo stribų. Jie net stalčiuose "ieškojo” 
pasislėpusių partizanų. Mane suėmė ir išsivarė į pamiškę. Ten tardė: 
pastatę prie krūmo, vaidino, kad nori nušauti, daužė iki sąmonės 
netekimo ir reikalavo pasakyti, kas tie partizanai, kur kaimyno Juliaus 
Kirdulio sūnus Vytautas. Paskui, surisę rankas, pasodino ant dar šilto 
žuvusio partizano lavono ir vežimu nuvežė į Naujamiestį, kur buvo 
stribų būstinė. Vežant atpažinau, kad žuvęs partizanas yra Kazys 
Damanauskas. Pažinau, nes mokėmės toje pačioje Panevėžio 
gimnazijoje. Jis buvo viena klase vyresnis.

Kazys buvo vienintelis Damanauskų vaikas.

Juozas Vaitkevičius
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Jonas Grigaliūnas (1916-1949.11.17)

Partizanas Jonas Grigaliūnas

Grigaliūnas Jonas gimė 1916 m. 
gegužės men. Panevėžio rj., Dūdonių k., 
ūkininkų Jurgio ir Anastazijos šeimoje. 
Bėjo, buvo dar 7 vaikai. Uliūnuose baigė 
pradžios mokyklą. Gražiai drožinėjo iš 
medžio, buvo apdovanotas už lėktuvo ir 
automobilio modelius. Vėliau įstojo į 
Pavasarininkų organizaciją, piešdavo 
įvairiemsvakaramsskelbimus. Apie 1937 
m. buvo pašauktas į Lietuvos kariuomenę. 
Buvo puskarininkis. Giedojo Uliūnų baž
nyčios chore, turėjo gerą balsą. Bolše
vikams užėmus Vilnių, 1941 m. grįžo iš 
kariuomenės ir ėmė ūkininkauti. Vieną 
dieną miškiniai atvežė plaučiu uždegimu 
sergantį draugą Kučį Juozą ir paprašė, 
kur nors paslėpti.

Per Kalėdas atvažiavo 4 mašinos su stribais, apsupo namą ir 
ieškojo Kučio. Neradę jokių įkalčių, išvažiavo. Tačiau Jonas nuo to 
laiko iau nemiegodavo namuose. Namuose dažnai lankydavosi stribai, 
reikalaudavo, kad motina pasakytų, kur slepiasi sūnus. Pavasarį Jonas 
vežė mėšlą ir stribai jį suėmė. Nuvarė į Uliūnus, o paskui į Kalnelių 
kaimą. Iš viso buvo 10 stribų. Vieni nuėjo į Uliūnus ieškoti maisto, 
Joną varė tik dviese. Jonui pavyko pergudrauti stribus ir pabėgti. Nuo 
tos dienos į mišką išėjo visam laikui. 1948 m. į Sibirą išvežė jo motiną, 
73 metų senutę (ten ji ir mirė).

Dieną prieš mirtį Jonas aplankė seserį Kučienę Alfonsą. Vakare 
sesuo jį palydėjo iki daržinės ir Jonas išėjo į mišką, pasitikti mirties. 
Draugų jau nebepasiekė... Buvo 1949 m. lapkričio 17 diena, 23 
valanda.

Alfonsa Kučienė (sesuo)
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Bronius Želnys (1922 - 1949.10.03)
Vladas Želnys (1924 - 1945.03.23)

Partizanas Bronius Želnys

Želnys Bronius gimė gausioje 
mažažemio ūkininko šeimoje, Joskildų 
k., 1922 m. Nuo mažens tarnavo pas 
ūkininkus. Labainorėjoturėti savo žemės 
ir būti jos šeimininkas. Vokiečiai žadėjo 
po 10 ha žemės tiems, kas eis i savisaugos 
dalinius. Deja, to neįvykdė. 1944 m. va
sarą jų bataliono vadas prie Kazlu-Rūdos 
liepe skirstytis. Namuose ramybės irgi 
nebuvo. Jaunus vyrus gaudė į sovietų 
armiją. Per kūlimą (Šatrenuose) pas Ver- 
telkąbuvo pagautas kartu su Kučiu Vladu. 
Pabėgo...

Pavyko iššokti iš traukinio, ir 
prieš šv. Kalėdas vėl atsirado namuose. 
Čia slapstėsi iki pavasario. 1945 m. 
gegužės mėn. užėjo Rupūžėno partizanų 
būrys. Su jais išėjo ir Bronius. Jo 

slapyvardis buvo "Pušinis”._ Ilgai ir narsiai laikėsi šis būrys. Bet 
išdavikai ir šnipai pražudė tiek Lietuvos patriotų. Kiek būtų buvę 
puikių šeimų, gerų ūkininkų mūsų kaimuose. Bronius kartu su 
draugu Adolfu Buliausku buvo sužeisti ir žiauriai nukankinti Žūdžių 
miškelyje.

Brolis Želnys Vladas gimė 1924 m. Nuo mažens patyrė 
piemenėlio, pusbernio ir berno dalią. Nežiūrint vargo ir nepriteklių, jis 
vasada buvo linksmas, mėgo šokti ir šokius organizuoti, nenuilsdamas 
grodavo akordeonu. 1944 m. vasarą NKVD dalinys apsupo namus, 
sugavo ir išvežė į frontą. Buvo sužeistas, truputi apgydytas ir vėl 
frontas. 1945 m. kovo mėn. 23 d. žuvo Lenkijoj Pamano krašte.

Brolis Želnys Gracijonas, supratęs, kad namuose negali 
ilgiau pasilikti, nes laukia brolių likimas, atsisveikino su šeima ir bego 
nuo NKVD, kalėjimo arba tremties. Atsidūrė net Kazachijoj ir ten 
žuvo.

Juozas Želnys (brolis)
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Adolfas Vaitkevičius (1920-1945.07.07)
Povilas Tvarkūnas (1926-1945.07.07)
Henrikas Rajunčius (1927-1945.07.07)

Panevėžio rj. Pamolainio - Papojų miškuose, 1945 m. laikėsi 
Tėvo būrio partizanai. Tarp jų buvo ir Vaišvilčių - Ragaudžių kaimo 
šauniausi berneliai.

Kai kuriems neilgai teko būti Tėvynės ir savo artimųjų gynėjais. 
Keturi šių kaimų ąžuolai krito mūšyje Pavešečių miškelyje 1945 m. 
liepos 7 d. Po nakties žygio partizanai Adolfas Vaitkevičius, Povilas 
Tvarkūnas, Vladas Žabas negrįžo į stovykla. Buvo nutarę likti Vaišvilčių 
k. Pavešėčių miškelyje. Čia iuos pastebėjo kaime gyvenę strebai 
(pavardės žinomos) ir pranešė Naujamiesčio strebų būstinei. Atskrido 
lėktuvas apsižvalgyti virš miškelio.

Pas partizanus į miškelį atėjo netoliese gyvenęs Henrikas 
Rajunčius. Besišnekučiuojant miškeli pradėjo supti NKVD ir strebai, 
mašinomis atvažiavę iš Panevėžio ir Naujamiesčio. Henrikas Rajunčius 
pabėgo namo, o likę 3 partizanai bandė prasiveržti iš apsupties. Vladas 
Žabas, radęs besiganantį arklį, bandė prajoti, bet buvo nušautas. 
Adolfas Vaitkevičius žuvo ūkininko Petro Steponavičiaus bulvių 
lauke. Povilas Tvarkūnas bėgo į priešingą pusę. Jam peršovė ranką. 
Negalėjo atsišaudyti. Paimtas gyvas ir užbadytas šautuvų durtuvais ir 
buožėmis. Nužudę 3 partizanus įsisiautėję enkavedistai ir strebai 
įsiveržė į Rajunčiaus sodybą. Iš trobos ištempė j auną, dar nešaukiamoj o 
amžiaus Henriką Rajunčių. Kieme motinos akyse žiauriai mušė. 
Motina iš skausmo verkė ir šaukė. Tada strebai nusivedė jį į kaimyno 
Jasinskio.kiemą. Ten vėl mušė ir spardė, liepė bėgti. Auka nejudėjo iš 
vietos. Tada strebai i į nušovė.

Nužudytųjų kūnai buvo nuvežti prie kelio Panevėžys - Upytė 
ir numesti ant Vaitkevičiaus žemės. Partizanų kančioms atminti čia 
pastatytas kryžius ir akmuo su įrašu. Vėliau nuvežė į Kaizerlingo 
miškelį.

Juozas Janėnas
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MALDA

(Žuvus mylimam draugui)

Miega girios, lygios lygumėlės, 
Žiba žvaigždės glūdumoj nakties.
Kas paskolins laimės trupinėlį, 
Ašarėlių - ilgesiui išliet.

Kris žvaigždutės kaip žiedeliai kvapnūs, 
Sidabrinė pasaka suduš.
Tavo akys - mano mielas sapnas. 
Tavo akys - ilgesys saldus.

Tas akis kaip brangų talismaną, 
Tas akis kaip ašarų lašus, 
Ir lyg skausmą, ir lyg laimę mano 
Per pasaulį širdyje nešuos.

Bus laukuos pavasaris sugrįžęs, 
Lygumėlės ir kalneliai žels, 
Atsiklaupsiu aš prieš Kristaus kryžių 
Tik už jį nedrąsiai pasimelst.

Dainą užrašė Katrytė Mažeikaitė

Paminklo, 1944 - 53 m. žuvusiems 
partizanams, fragmentas. Autorius - 
uliūnietis tautodailininkas Kazys Peleckas. 

1990.m.
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2. POLITINIAI KALINIAI

ULIŪNIEČIAI - POLITINIAI KALINIAI

Simas Račiūnas

Baisi nelaimė užgriuvo Lietuvą 1940 m. birželio mėn. Kaip 
juodas skėrių debesis mūsų plentais ir vieškeliais ėmė plūsti apšepusių, 
dulkinų, ligi pat kelių autais apsivyniojusių "išvaduotojų” ordos. Iš 
radijo ir laikraščių pasipylė gražiai užmaskuotas, bet šlykštus ir 
ciniškas melas, kuriuo buvo siekiama užtemdyti, apkvaišinti lietuvių 
tautine sąmonę, subjauroti mūsų istoriją, sukiršinti lietuvius vienas 
prieš ratą, o paskui, pavertus juos vergais, parklupdyti visą tautą ir 
priversti ją garbinti atneštą iš Rytų "saulę”.

Bet lietuviai nesiklaupė. Priešinosi visokiais būdais. Nesidavė 
mulkinami ir nepasidavė tam šlykščiam šėtoniškam melui. Ne tik 
nepasidavė, bet patys stengėsi duoti jam atkirtį: žodžiu ir raštu, 
dainomis ir eilėraščiais šaukė neišduoti tėvynės, dar tvirčiau ją mylėti 
pavojaus akivaizdoj, plėšti nuo priešo melo kaukę.

Įsiutinti blogio imperijos vadai ir j ų liokajai kaip išalkę vilkai 
gaudė tokius šauklius ir grūdo juos į kalėjimų rūsius.

Tų žvėrių aukomis tapo ir nemažas uliūniečių būrys, tuo tarsi 
praplėsdamas Uliūnų geografiją - ne pačiu jos plotu, o savo kančių 
keliais, kurie nuo mūsų Krašto nuvingiavo ligi Vorkutos, Intos, Rešotų, 
Sol Ilecko ir daugelio kitų "didžiosios tėvynės” nesuskaičiuojamų 
”roiaus kampelių , kuriuose ne vienas taip ir pasiliko amžinam 
poilsiui, ir kuriuos galima šitaip apibūdinti:

BAISIEJI VARTAI

Spygliuotos vielos viršum šitų vartų - 
Vergijos vartų tarp dviejų bokštelių. 
Ir kas pro juos įkuprino bent kartą- 
Laisvam išeiti nebėra jau kelio.

Tie vartai tai paženklinta krauju 
Baisi riba tarp ŠIAPUS ir ANAPUS.
Jau vien todėl, kurioj tu pusėj jų - 
Gyvenimas tau ar bevardis kapas.
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Sumanė juos pats pragaras nuožmus, 
O statė sau vergai už duonos plutą, 
Palaidoję viltis ir troškimus, 
Kad patys dar nors kiek gyvi pabūtų.

Tie vartai kaip žvėries nasrai vis ryja 
Minias čion atvarytų į vergiją.

Intos lagerio Nr.388/11 politkalinys 
Nr. B-543 - Mykolas Kučys, 1953 m. 
Panevėžio I vid mokyklos 
moksleivis.

Politkalinė Julė Kučytė Sibiro lageryje. 
Suimta 16 metų grįžtant namo po pamokų 
iš Uliūnų mokyklos

Panevėžio moksleivis - politkalinys Kazys Dū3a po 14 metų Sibiro grįžęs tėviškės
sodybos vietoje terado vienintelę beskurstančią obelį. 1967 m. rugpjūtis
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Uliunų krašto politinių kalinių (1941-1954m.) 
sąrašas

Eil.
Nr.

Pavardė, vardas, 
tėvo vardas

Kaimas Nuteistas metų Pastabos

1 2 3 4 5

1. Bagdonaitė Angelė Šilagalio 10 Partizanų ryšininkė
2. Baltuška Vytautas, 

Antano
Šatrėnų 25 Už partizano pabėgimą iš 

ligoninės. 1951 m.
3. Bernatavičius Jeronimas Papojaus 10 Partizanas, suimtas gyvas
4. Dambrauskaitė Jane Šilagalio Areštuota 1952m.
5. Dobrovolskis Pranas Dumlaukių 10 Partizanas, areštuotas 

1952m.
6. Dūda Kazys, Jono Dūdonių 10 Areštuotas 1944m., 

moksleivis
7. Ereckas Vladas Papojaus 10 Jo sodyboje žuvo 3 parti

zanai. Sodyba sudeginta
8. Gataveckas Povilas Barklainių 15 Partizanas, paimtas 1945 m.
9. Gausa Juozas Barklainių Rėmėjas, 1945m.
10. Gončiauskas Petras Papojaus 15 Už kovą su okupantais
11. Januškevičienė Agnietė, 

Povilo
Barklainių Partizano žmona, partiza

no motina, 1945 m.
12. Jatkūnas Pranas, Juozo Barklainių 25 Už dalyvavimą 1941m. 

sukilime
13. Juodikienė (našlė) Papojaus 10 Partizanų rėmėja. Mirė 

lageryje
14. Juospaitis Bronius, 

Motiejaus
Rimaisų 15 Partizanų būrio vadas, 

suimtas sunkiai sužeistas
15. Juozaponytė Adelė, 

Juozo
Šatrėnų 10 Talkino sužeistiems 

partizanams ligoninėje.
16. Krasauskas Juozas Šeidukinės 1945 m.
17. Krasauskas Vilius Šeidukinės 1945 m.
18. Kučys Mykolas, Simono Kalnelių 10 Mokinys, suimtas 1947 m.
19. Kučys Jonas, Jurgio Šatrėnų 10 Rėmėjas, 1948 m.
20. Kučytė Julė, Jono Šatrėnų 10 Ryšininkė, 1948 m.
21. Kučytė Savutė, Jono Šatrėnų 10 Ryšininkė, 1948 m.
22. Kučys Vladas, Jono Šatrėnų 10 Ryšininkas, 1948 m.
23. Kučys Viktoras Kūčių Nukankintas Panevėžio 

kalėjime
24. Kuodis Mamertas Uliūnų 10 Rėmėjas, 1948 m.
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Sąrašą parengė Genovaitė Peleckienė

1 2 3*" • 4 5

25. Masiliūnienė Barbora Užkalnių 10 Du sūnūs partizanai žuvę

26. Mažeikaitė Anelė Barklainių 10
miške
Ryšininkė

27. Račiūnas Simas Uliūnų 10 Studentas
28.
29.

Rokaitė Bronytė, Petro 
Skruzdys Juozas,

Uliūnų 
Barklainių 10 Rėmėjas

30.
Tamošiaus
Sliekas Jonas,Stepono Pašilių Rėmėjas

31. Smalinskaitė Aleksandra Šilagalio 10 Ryšininkė, 1946 m.,

32. Smilgaitė-Kareivienė Barklainių 10
moksleivė
2 broliai partizanai ir

33.
Kazytė
Šegamogienė Marytė Užkalnių 10

tėvas nužudyti
Ryšininkė, 1947m.

34. Švendravičius Jonas Barklainių 10 Rėmėjas
35. Švendravičiutė Marcelė Barklainių 15 Rėmėja
36. Ulys Simonas Tadas, Kūčių 10 Moksleivis, suimtas

37.

Mykolo

Valonis Motiejus,Kazio Barklainių 10

1940m.; pogrindinė veikla;
nukantintas kalėjime 
Rėmėjas

38. Vilkas Antanas Barklainių 15 Įskųstas 1945 m.
39. Vertelkaitė Birutė Midžiūnų 10 Rėmėja
40. Žardinskaitė Jadvyga Barklainių 15 Partizanė

***

ULIŪNAI PRO REŠOTŲ KARCERIO LANGELI

Simas Račiūnas

Nežinau, kaip tai išėjo: gal todėl, kad praeitą naktį blogai 
miegojau, buvau alkanas, o gal, kad už karcerio sienų stūgavo vėjas - 
man pasivaideno pro mažytį Karcerio langelį trys Uliūnų pušys, kurios 
šniokštė, lingavo savo senomis šakomis, tarsi modamos man kaip 
kadaise vaikystėje einant pro jas namo iš Panevėžio berniukų 
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gimnazijos. Po to mane užplūdo saldus prie gryčios kampo žydinčių 
alyvų kvapas, pasigirdo švelnus mamos balsas. Vėliau visa tai vėl 
išnyko, ir aš pats negalėjau suprasti, ar tai buvo tik sapnas, ar mano 
liguistos vaizduotės padarinys. Bet man pasidarė skaudu ir liūdna, kad 
anksčiau laisvėje tokie dalykai mane mažai tejaudino. O reikėjo tada 
kaip kempinei tas tris pušis, tą svaigų alyvų kvapą giliai giliai sugerti 
į save, kad čia, Rešotų lagerio karcery, galėčiau gyventi ta šventa 
energija, mažiau kankintis ir ilgėtis.

Deia, taipjau yra, kad žmogus niekados nevertina to, ką turi, 
ir tik netekęs, pamato, kokios tai būta brangenybės.

Ir iš čia, iš beribių Sibiro platybių, nelyginant paukštis iš narvo 
verždamasis į tolimą mažytę Lietuvėlę, ligi ašarų pajunti, kokia ji 
brangi ir miela...

Kasnakt aš sapnuoju laukus Lietuvos, 
Pražydusias vyšnias už sodo, 
Beribę platybę padangės melsvos 
Ir duoną - tą amžiną godą.

Kasnakt mane kviečia motulė sena
Į tėviškę gimtą sugrįžti,
Kur blaškosi peršauta paukštė - daina
Ir niekur neranda sau lizdo.

Ir aš pabundu tų sapnų vidury - 
Tik vielos spygliuotos surizgę, 
Blausioj mėnesienoj tikrovė žiauri 
Sargybinio durtuvu blizga.

Nei vyšnių, nei sodo, nei duonos kriaukšlės, 
Tik sąnarius šaltis nusmelkęs, 
Atodūsiai sunkūs kažjair netolies
Ir alkis, pasiutiškas alkis.

Bežadėj dejonėj nusvyra galva.
Ir ašara skruostą suvilgo...
O tėviške mano, brangi Lietuva, 
O kaip aš tavęs išsiilgau.

Tuos gražius prisiminimus, tą gražų praeities sapną kartais 
labai brutaliai nutraukia žiauri tikrovė:
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Nebūna vasarą naktų: 
Vos užsimerki - saulė teka. 
Girdžiu per miegą tuk tuk tuk: 
Prie klėties tėvas dalgį plaka.

Manęs nežadina. Tegu!
Lyg būčiau kaip kodais mažytis. 
O man taip gera, taip smagu 
To dalgio skambesio klausytis.

Skardena ta gaida graudi 
Šventa, nežemiška palaima, 
Kuri nebetelpa širdy 
Ir liejasi per visą kaimą.

Staiga nutyla tas tuk tuk- 
Užkaltos durys atsidaro...
O tėve, tėve, tėveliuk,- 
Esu kalėjime ant narų.

Tačiau tėviškės vaizdo jokie nuotoliai, jokia prievarta negali 
užgožti:

Parkrypavome iš darbo. 
Sunkūs vartai užsidarė. 
Pro vielų spygliuotą tarpą 
Pažvelgė žara vakarė.

Šaltoje erdvėj sustingus
Ji nekrūpčioja kaip kitos... 
Gal aukštai ten ir skirtingos 
Mūsų lemtys įrašytos?

Vakarine, sese mano,
Virš gimtų laukų ir sodų!.. 
Ten mana mintis plevena 
Iš nelaisvės, iš Rešotų.

Čia tik vargšas mano kūnas, 
O dvasia gimtuos Uliūnuos.
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Nors priešo ir negailestingai trypiama, brangi, už tūkstančio 
mylių esanti Lietuva vis dar gyva ir bus gyva, kol bus gyva kartu su 
motinos pienu į mūsų širdis įsiliejusi gimtoji kalba ir lietuviška daina. 
Jos trykšta kaip šaltinis, sruvena tautoje kaip kraujas. Jų šaknys 
susipynusios su mūsų žeme, su žmonėmis. Tai tautos gyvybes syvai. 
Tai protėvių, senųjų baltų dvasia, plevenanti viršum dabartinių jų 
ainių laukų ir ginų. O dvasios jokia materija negali įveikti: nei 
žlegantys tankai, nei nekaltus kūdikėlius tremiantys beširdžiai satrapai. 
Tuščios jų pastangos; jie pralaimės, nes dvasia nepavergiama, jeigu tik 
pats žmogus to nenori, jeigu jo širdyje, jo lūpose gyva gimtoji Kalba 
ir prosenių daina.

Todėl tik nutempus sauguman ir dar nespėjus įmesti m' ne 
kameron, šeši čekistai, pakaitomis tardę mane beveik tris paras, šaukė, 
kad eilėraščiai ir dainos jiems daug baisiau negu kulipkos. Jų sulaikyti 
negali jokios užtvaros.

Tuo man pačian teko įsitikinti vos patekus lagerin. Iš kito 
lagerio atkeltą, kelis etapus praėjusį kalinį Algį Bašinską užgirdau 
niūniuojant dainą, kuriai pagal mano žodžius saugumo kameroj Jonas 
Cijunėhs sukūrė muziką:

"Tėviškėlėj aušta rytas, 
kyla saulėn vyturys. 
Mums užgrotų uždarytiems 
laisvėn veržiasi širdis ”...

Nustebęs prišokau prie jo ir paklausiau, iš kur jis mokąs tą 
dainą. ”A, - atsainiai atsakė jis, - dainavo toksai, sakėsi Vilniaus 
saugume išmokęs, bet kiek čia tiesos - nežinau”. ”Gali patikėti,- 
tariau,- tai mudu su Cijunėliu sugalvojom”.

Sėdėdamas minėtoj kameroj per dainą užsidirbau ir karcerio. 
Buvo taip. Vieną dieną labai tyliai pradėjau ’Pjaun broliukai žalioj 
lankoj”... Man taipogi labai tyliai ėmė tarti rokiškėnas Tijušas. Staiga 
atsidaro kameros duryse vadinamoji”karmuška”, o išjos balsas: ”Kto 
piel?” Visi tylėjo kaip žado netekę. Turėjau prisipažinti, nes kitaip visi 
butų nukentėję. Ir dabar, dainuojant pačiam, ar girdint kitus traukiant 
tą dainą, kaip gyvi išplaukia tų dienų prisiminimai.

Lagery jau galėdavom nekliudomi dainuoti. Grįžtam būdavo 
po darbo ir šiek tiek apmalšinę alkį, užtraukiam, užmiršdami nelaisvę, 
visas negandas. Daina, poezija buvo toji atspirtis, paguoda, ta 
stebuklinga paukštė, ant savo sparnų nunešanti mus į brangiąją 
Tėvynę.

***
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Moksleiviskas ”Aras”

Albertas Ulys

1953-54 m. Panevėžio I-os vidurinės mokyklos moksleiviai, Uliūnų 
septynmetės išeiviai - Bronius Vertelka, Albertas Ulys, Vytautas Bronevičius, 
Stasys Stankūnas, Antanas Bagdonas ir Jonas Šidlauskas - ėmėme spontaniškai 
kurti nelegalią organizaciją "Aras". Vertelka paruošė įstatus, aš mokykliniame 
sąsiuvinyje nupiešiau laikraštėlio "Aras" titulinį puslapį. Rinkome laikraštėliui 
medžiagą. Tuo slogiu metu ir sienos turėjo ausis. 1954 m. spalio 4 d. pusryčiaujant 
tėviškėj suvirto trys saugumiečiai. Ėmė krėsti, šniokšti visus kampus. Ant aukšto, 
dar senelio darytame sename lopšyje, apmestame skudurais ir spaliais, saugumiečiai 
atrado tuos įstatus ir ruošiamo laikraštėlio sąsiuvinį. Su mamos įbrukta maisto 
terbele mane išsivežė. Išnešė ir mano dainų sąsiuvinėlius. Ir šiandien dar likę keli 
su užrašu: "Rasta kratos metu. 54.X.4". Saugumui didžiausią įtarimą kėlė 
slapyvardžių sąrašėlis ir įstatų punktas, kad už "Aro" paslapčių išdavimą bau
džiama mirtimi. "Jeigu taip prieš 1-2 metus - 25 cypkės turėtum",- gąsdino 
tardydami dieną naktį per tas penkias paras. Teigiau, jog tai mano vieno darbas, 
mano vieno viskas rašyta. Mano padėtį, matyt, lengvino faktas, jog kišenėje 
turėjau šaukimą spalio 24 d. į armiją. Paleido. Išėjęs sužinojau, kad tiesiai 
auditorijoje suėmę Vertelką ir atvežę į Panevėžį tardyti...

"Aras", be moksleiviško polėkio, nieko nenuveikė, bet jis atspindi 
audringą tų metų jaunuolių požiūrį į savo tėvynės laisvę, tautos likimą, rodo meilę 
gimtajam kraštui.
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3. TREMTINIAI

TREMTINIŲ DALIA

Aldona Zagorskytė - Žukauskienė

1940 metais okupavę Lietuvą bolševikai pasižymėjo žiauru
mu. Jau 1941 m. birželio 14 d. organizavo masinį trėmimą.

Uliūnų apylinkėse buvo neramu. Iš Šilagalio kaimo buvo 
išvežti keturi vyrai. Iš tolimesniu miesteliu ir didesnių kaimų ištrėmė 
mokytojus, tarnautojus bei stambesnius ūkininkus.

Kiekvienoje valstybėje yra girtuoklių, tinginių, vagių, bailių. 
Ir Lietuvoje buvo ir yra tokių. Bolševikai juos priėmė į savo gretas. Iš 
jų padarė stribus, NKVD agentus...

Iš Uliūnų kaimo du vyrai šaudė žydus. Vieną nušovė partizanai, 
o kitas liko. Jis išdavė apylinkėj ne vieną; per jį pateko į lagerius ir 
buvo ištremtos ištisos šeimos.

Ypač daug ištrėmė 1948 m. gegužės 22 d. ir 1949 m. kovo 25 
dieną.

Trėmimai prasidėdavo prieš saulės tekėjimą. Ginkluoti 
kareiviai apsupdavo namus. Dalyvaudavo stribai. Valdininkės 
surašydavo turtą. Jas versdavo dalyvauti. Stribai stengdavosi ką nors 
pavogti. Tremiamieji buvo labai saugojami. Bandančius bėgti 
nušaudavo. Vadovaudavo NKVD karininkai. Vežimais visus išveždąvo 
prie pagrindinio kelio, čia jau laukdavo sunkvežimiai, kurie veždavo 
į geležinkelio stotį. Talpino i gyvulinius vagonus.

Mūsų kelionė buvo ilga ir varginanti. Vežė daugiau kaip 20 
dienų. V ieni uliūniečiai pakliuvo į Irkutsko s •jtį, kiti į Buriat-Mongolij ą. 
Vieni buvome suvežti į kolūkius, kiti miško darbams. Į darbo vietas 
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niekas nevežė. Reikėjo suvaikščioti apie 20 km. Vyrus, kurie vasarą 
dirbo kolūkyje, žiemą veždavo į mišką. Ruošdavo malkas kitiems 
metams. Žiemos būdavo labai ilgos ir šaltos. Vasaros karštos ir 
trumpos.

Dūdonių kaimo tremtiniai. Buriat-Mongolija, Ilka. 1948m. liepa. Stovi (iš kairės): 
Dūdienė, Dūda Augustas, Dūda Jonas, Grigaliūnas Bronius; sėdi .Grigaliūnas Vytukas, 
Grigaliūnienė (motina), Grigaliūnienė Marijona, Dūdienė Adelė, Grigaliūnaitė Stasytė

Gyvenimo sąlygos buvo blogos. Iš pradžių gyvendavo po dvi 
šeimas viename kambaryje, pertverdavo paklodėmis. Vėliau išskirstė 
po vieną šeimą. Gyvenome barakuose.

Tremtiniai valdžiai nesipriešino, nes ir čia, toli nuo Tėvynės, 
buvo NKVD sekami.

Šeštadienio vakarais jaunimas susiburdavo pas tuos, kurie 
turėjo didesnį kambarį - pasišokdavo, dainuodavo lietuviškas dainas, 
žaidė žaidimus.

Mažai turėjome lietuviškų knygų.
Gegužinių pamaldų rinkomės pne pačių padaryto altorėlio. 

Girdėjome, kad iš Žimos miesto viena tremtinė buvo išvežta nežinia 
kur už religijos propagavimą.
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Žmonės mirė - nuo senatvės, nuo ligų. Gydytojų buvo, bet 
vaistų stigdavo.

Trijų žuvusių sūnų ir brolių - partizanų 
Drąsučių moti na ir sesuo Sibire prie 
tėvo Kazimiero kapo.
Omsko sritis, Baturin

Anelė Vaznonytė-Kuzovienė Sibire 
prie tėvo kapo

Tremtiniai mirusiuosius 
laidodavo kaip dera krikščionims: 
giedodavo giesmes, melsdavosi. 
Kunigų nebuvo. Tuokdavosi apy
linkės metrikinėje. Vaikai buvo 
nekrikštyti. Jeigu susirgdavo, tai 
kokia moterėle pakrikštydavo. 
1955 metais jau atvažiuodavo 
kunigų iš lageriu. Visus sutuokė, 
vaikus paknkštiio.

Mus su Lietuva, giminė
mis, draugais jungė laiškai,- su-

Broniäus Grigaliūno šeima prie teikdavo daug džiaugsmo.
motinos kapo Ulan- Udėje, 1958m. Palaikydavome ryšius ir su kitais

išvežtaisiais iš mūsų kaimo į Buriat-Mongoliją ir Krasnojarską.
Po Stalino mirties pirmiausia iš tremties paleido daugiavaikes 

motinas, o netrukus ir visus kitus. Atgal kelionė buvo džiaugsminga ir 
trumpa. Palikom šaltą Sibirą, kuriame praėjo dalis mūsų gyvenimo, 
jaunystė.
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Katrė Šipelytė tremtyje. 1949 m.

Lietuva savo vaikus sutiko 
labai nesvetingai. Niekas mūsų 
nenorėjo: nei valdžia, nei giminės, 
nei svetimi. Retai kas parodydavo 
lojalumą. Kai kuriu kantrybė 
baigėsi. Laikas padarė savo. 
Atsirado tokių, kurie grįžo atgal. 
Įvairiai susiklostė tremtinių 
gyvenimas. Išsiblaškėm po visą 
Lietuvą.

Šiandien, kada Lietuva vėl 
atgavo savo Nepriklausomybę, 
pagalvoju: ”Kodėl tokia tragedija 
mus, lietuvius, buvo ištikusi?”
Manyčiau, kad išdavikų bei niekšų 
daug nereikia. Jų pakako tiek, 
kiek tada turėjome. Jie, aktyviai 
talkindami okupantams, apliejo 
Lietuvą krauju.

Kaip sunku, kad šiuo metu 
vėl tokių yra.

Tėvyne, ar gali atleisti 
savo paklydusiems vaikams?

Viešpatie, ar atleisi jiems, 
nes jie žinojo, ką daro?!

Po mūsų ateis kitos kartos. Būkite budrūs, saugokit savo 
Tėvynės laisvę, niekada neišduokite jos!

***
Uliūnų krašto tremtinių sąrašas

Eil 
Nr.

Šeimos pavardė Ištremtų šeimos 
narių skaičius

Kaimas Pastabos

1 2 3 4 5

1. Aleliūno Kazio 4 Pašilių 1949-56
2. Aleliūnų (Juozo, 

Petro, Verutės)
3 Midžiūnų 1948-57

3.
4.

Aleliūnienė
Arcikavičius

1 Šilagalio
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1 2 3 4 5

5. Balčikonių 6 Užkalnių 1948-57
6. Barauskų 4 Praperšos
7. Barbuškų 5 Girsteikių
8. Belaišio Justino 3 Šilagalio
9. Banaičio Jurgio 2 Palivarko
10. Bumiūnas Petras (21 m •) 1 Šilagalio Išvežtas 1941
11. Drąsutis Steponas (27m.) 1 Šilagalio Išvežtas 1941
12. Drevišiaus 2 Uliūnų
13. Dūdos Jono 3 Dumlaukių
14. Dūdos Augusto 2 Dūdonių
15. Ereckų 2 Papojaus
16. Garuckaitė Anelė 1 Barklainių
17. Gatavecko Petro 4 Barklainių 1948
18. Grigaliūno Broniaus 5 Dūdonių
19. Gelažinis 1
20. Janėno Juozo 1 Vaišvilčių 1948-56 4 vaikai

ir motina pabėgo
21. Juodikio Jono 3 Pašilių 1948
22. Juodikio Kazimiero 2 Pašilių 1948
23. Juodikio 2 Papojaus 1949
24. Juospaičių 3 Rimaisų
25. Kavaliausko Jono 4 Vaišvilčių 1948-56
26. Karkauskų 4 nuo Midžiūnų
27. Kievinų 5 Užkalnių
28. Kraujai ių 4 Barklainių
29. Kuodžių 2 Griniūnų
30. Kuodžių 5 Žudžių
31. Kuzmos Broniaus 2 Šilagalio
32. Kuzmos Kazimiero 3 Šilagalio
33. Kelerių 4 Užkalnių
34. Lapavičius Bronius(21m.) 1 Šilagalio Išvežtas 1941
35. Malinauskų 4 Barklainių
36. Marozų 3 Karvelių
37. Masiliūno Juozo 3 Karvelių
38. Mažeikos Jurgio 3 Barklainių
39. Markevičius Alfonsas(20m.) 1 Šilagalio Išvežtas 1941
40. Misevičių 5 Dubų
41. Nevulių 3 Šilagalio
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1 2 3 4 5

Sąrašą parengė A.Zagorskyrė - Žukauskienė

42. Nevulienės 3 ' Šilagalio
43. Palionio Ipolito 3 Ragaudžių
44. Pelecko Povilo 3 Šilagalio
45. Piliponių 4 Papiškių
46. Pūkio Petro 4 Dumlaukių
47. Rapševičiaus 3 Pamolainių
48. Rečiūno Povilo 4 Šilagalio
49. Ryliškių 7 Šilagalio
50. Roko Petro 2 Uliūnai
51. Slieko 4 Šilagalio
52. Smalinskų 2 Šilagalio
53. Skruzdienės Onos 3 Barklainių
54. Strelčiūnienės Onos 3 Barklainių
55. Šalkausko Ipolito 4 Ragaudžių 1948-56
56. Šalkausko Stasio 3 Vaišvilų 1948-56
57. Šegamogaitės 2 Žudžių
56. Šipelių 4 Šilagalio
59. Šipelio Jurgio 8 Pašilių 1948-57
60. Štaro Adolfo 4 Vaišvilčių 1949-56
61. Štaro Juozo 2 Vaišvilčių 1949-56
62. Tamošiūnų 4 Barklainių
63. Tarulio Justino 3 Barklainių
64. Tamškos Vytauto 3 Vaišvilčių
65. Ulio Broniaus 6 Uliūnų Grįžo 1958
66. Valentonio Antano 4 Šilagalio
67. Valonio Jono 2 Barklainių
68. Vaznonių 3 Palivarko
69. Venckūno Vinco 2 Vaišvilčių 1948-56
70. Zagorskio Česlovo 5 Šeidukinės 1949-56
71. Žėko Antano 4 Šilagalio
72. Žūdžių 5 Žudžių

Iš viso apie 230 žmonių

***
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RAUDONOS SKRUZDĖLĖS

Aldona Zagorskytė - Žukauskienė

Šį aprašymą pradėjau, kai vežė traukiniu. Vėliau, jau gyvendama Kimiltėjuje už
baigiau, perrašiau. Šį rašinį viena mergaitė, su kuria kartu mokėmės, nusirašė. Mano rank

raštis pasimetė, o jos nusirašytas išliko. Tad dar kartą - jau po daugelio metų - nurašiau.

Išaušo ankstyvas 1949-ųjų pavasario rytas. Grioviais tekantis 
vanduo skubėjo į upelius. Apsemtose pievose jau stiebėsi karklai, 
skleisdami gelsvai rusvus pumpurus.

Ryt kovo 25. Uliūnų progimnaziją ir pradinę mokyklą palei
džia pavasario atostogų. Ryt mano gimimo diena - šešiolika metų. 
Niekas to neprisimins, nes labai neramu. Tėveliams kažkas pranešė, 
kad rytoj prasidės vežimas į Sibirą, mes esame įtraukti sąrašan.

Äs nusprendžiau bėgti iš namų. Jeigu palikus bus sunku vienai, 
tai išeisiu į mišką. Automatą jau panešiu. Šaudyti, kai reiks, išmoksiu. 
Būsiu partizanė, kaip Žardinskaitė. Mama skyrė patalynės. Susidėjau 
savo drabužius ir atsisveikinus, ašarodama nuklampojau pas savo 
draugę Genute Masiulytę. Pro mažą virtuvės langelį įsiskverbė šviesos 
spindulėlis. Tai jis mane pažadino. Visi dar miega. Keistas sapnas. 
Rodos per mano ranką vaikščioja raudonos skruzdėlės ir kandžioja. 
Nubraukiu visas, bet bematant vėl jos susirenka. ”Ką tai galėtų 
reikšti?” - pagalvojau.

Greit sukilo visi. Po pusryčių išėjau dar pasiklausyti, ar negir
dėt mašinų ūžimo. Bet aplinkui buvo ramu. Daiktus palikus, išėjau 
namo.

Praėjus miškelį sustojau pasižvalgyti, pasiklausyti. Ramu, ir 
nieko įtartino nematyti. Perėjus kiemą, išbėgo šunelis Tiuntikas. Jis 
šoko ant krūtinės, neleisdamas manęs toliau eiti. Aš jį subariau, 
nustūmiau. O čia jau stribas bėga į mane atstatęs automatą. Viskas. 
Tad štai kur raudonos skruzdėlės! Su neapsakoma panieka drėbtelėjau 
stribui: "Niekše, Lietuvos išdavike, parazite”. Jis nieko nesakė, tik 
įsivarė mane į gryčią.

O čia liūdnas vaizdas: maišai, popieriai, daiktai, šiaudai. 
Panašu buvo į didelį laužą.

Visi namiškiai vaikščiojo suglumę, pasimetę. Bobutė verkė.
Tuos Lietuvos žmonių budelius norėjau iškolioti, nes labai jų 

nekenčiau. Ir ko tie rusai atsidangino į Lietuvą? Šitokia didelė Rusija, 
nejaugi jie ten nebetelpa? Kokie jie žiaurūs: žudo partizanus, veža 
žmones, areštuoja, o mūsų tautos išgamos - stribai - padeda jiems.

Negalėjau susitaikyti su mintimi, kad reiks palikti namus. 
Dabar supratau, kokia yra brangi Tėvynė.

Stribai saugojo nuo kiemo pusės duris, o priešingas ne, nes pro 
šias vaikščiojo. Pro jas nutariau pasprukti. Jau rakinu duris į lauką. Jie 
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manęs nemato. Greičiau, greičiau. Štai įbėga sesutė, pamačiusi mane 
rakinant duris, pradėjo šaukti mamą. Irmamajaučia, ir stribo vamzdis 
prie manęs. Taip ir sužlugo mano planas. Po to, jie labai mane saugojo.

Po kiek laiko atėjo rusų kareiviai ir jų vadas. Su jais atvažiavo 
Ulio Broniaus šeimyna: žmona ir keturi maži verkiantys vaikai.

Vežiman sukrovėm maišus. Paskutinę minutę Įbėgau sekly
čion, parpuolusi ant kelių prieš šventus paveikslus pasimeldžiau, kad 
Dievas mums padėtų likti gyviems ir sugrįžti į savo Tėvynę, į savo 
gimtuosius namus.

Vežimai pajudėjo. Man buvo labai liūdna, kad mano draugė 
Genutė manęs nebepamatys.

Ilgas karavanas paskutinį kartą traukia pro tėviškės laukus, pa
likdamas namus tuščius ir apleistus. Ten naktimis kamine kauks vėjai, 
vaitos tušti kambariai, kraupiai traškės sienos, lygiai taip pat, kaip ir 
prieš išvežimą.

Atvažiavom j plentą. Čia laukė sunkvežimis. Mantą sukrovė, 
ant jos - mus. Kareiviai stropiai saugojo. Iki Panevėžio 10 km. Netru
kus atsidūrėm geležinkelio stotyje. Čia stovėjo eilės tamsių vagonų, 
tarytum karstų, kurie laukia mūsų, godžiai rydami skausmą, ašaras ir 
laisvę. Aplinkui klaiku: kareiviai šūkauja, žmonės aimanuoja. Karinin
kai vaikšto pro vagonus ir šaiposi. Kaip jų perkūnas nenutrenkia? 
Nejaugi Dievasių nenubaus už jų baisius nusikaltimus?!

Apsižvalgiau po vagono vidų: ant narų sėdėjo labai suvargusi 
moteris su penketu mažų vaikelių. Mažieji neverkė, matyt, nesuvokė, 
kas atsitiko. Pagalvojau: už ką gi tą vargšę veža? Ir Uhai su mumis, 
kiti buvo nepažįstami. Visi ūkininkai, nuo Panevėžio krašto.

Maišų, ryšulių buvo pilnas vagonas, net nebuvo kur atsisėsti. 
Vėliau sutvarkėm, pasidariau vietos, Kur prisiglausti. Vakare ant narų 
ir miegojom. Aš neužmigau. Per visą naktį vežė ir vežė žmones. Gir
dėjosi aimanos. Paryčiui užmigta. Sapnavau, kad esu savo namuose. 
Atsibudus pamačiau, kad esu vagone. O viešpatie, kaip sunku! ”Kad 
tik greičiau važiuotume, gal bus lengviau”,- pagalvojau.

Išaušo gražus sekmadienio rytas. Saules spinduliai veržėsi pro 
vagono plyšį į akis, tarytum norėdami paguosti tremtinių sielų.

Kovo 28 diena. Traukinys pajudėjo. Prie mažo langelio visi 
netilpom. Eidavom iš eilės. Obelių geležinkelio stotyje sustojom. Prie 
mūsų ešalono dar prijungė vagonų su tremtiniais. Paskutinį kartą 
pamačiau tik eglių viršūnes ir Lietuvos mėlyno dangaus kraštelį.

Važiavom tolyn į rytus. Mes su sesute sunkiai susirgome. 
Vaistųnebuvo. Po savaitės pradėjom sveikti. Važiavom pro neturtingų 
kraštą. Sukrypę namai, žeminės dengtos bulvienojais. O laikraščiai 
rašė, kad Rusija turtinga, mūriniai namai. Kokie melagiai!

Vieną sykį turėjom juoko. Viena mūsų vagono ponia užpylė 
karininkui iš naktinio puodo. Tris dienas neatidarė durų, negavome 
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valgyti, vandens.
Balandžio 15 d. atvažiavom į Zimos miestą. Čia ir sustojom. 

Rytą išvarė visus į pirtį. Drabužius iškaitino. Paskui susirinko vergų 
pirkliai. Nepirko jie mūsų, veltui pasiėmė. Vėl važiuojame, dabar 
sunkvežimiu. Atvežė į Molotovo kolchozą, Kimiltėjaus kaimą. Už 30 
km nuo Zimos, o Irkutskan - 250 km. Apgyvendino po kelias šeimas 
viename kambaryje. Persitvėrėm paklodėm. Už dviejų dienų išvarė į 
darbą. Tremtiniai dirbo įvairius žemės ūkio darbus, laukai buvo toli, 
reikėjo pėstute eiti. Kol nueidavo - labai pavargdavo, o dar reikėjo 
padaryti darbo normą. Duonelės turėjom.

Vasara buvo karšta, o žiema labai šalta, iki 40-4^C. Neturėjom 
veltinių, labai užgeldavom kojas. Po metų mūsų bobutė išprotėjo. 
Sirgo tris mėnesius. Paguldėm ligoninėn, apgydė. Iš mūsų kaimo dar 
dvi moterys išprotėjo. Jos mirė.

Kiekvieną savaitę turėjom eiti į saugumą registruotis. O kartą 
turėjom pasirašyti, kad amžinai atvežti.

Aš su sesute pradėjau mokytis. Reikėjo priprasti prie naujo 
gyvenimo, prie kitų sąlygų. Buvo šiek tiek jaunimo. Visi burdavomės 
I vieną vietą.

Tėvynės ilgesys kaip koks kirminas griaužė, nepaliko ramybėj. 
Kada pūsdavo iš vakarų vejas, man jis atnešdavo Lietuvos jazminų 
kvapą.

Irkutsko srities Zimos rajono Lenino kolchozo Kimiltėjauskaimo tremtinių 
- lietuvių ir ukrainiečių, -priklausančių vyriausiojodešimtkiemininko (desiatidvorki) 
Lungio Antano, s.Petro, priežiūrai,

sąrašas
P., v., t. v. Žmonių 

sk, šeimoje
Vyrų Mote

rų

Vai- 
kų

1/ 
XI-52 m.

V 
XI-52 m.

3/ 
XI-52 m.

4/ 
ir 1.1.

Patikrinta 4/XI - 5 komendantas 1 -tas Potapov

Lungys P. P. 6 3 2 1 parašas parašas parašas parašas
Bražionis J. S. 5 1 1 3 parašas parašas parašas parašas
Cipkin E.I. 3 l 1 1 parašas parašas parašas parašas
Januševičius J. K. 4 1 2 1 parašas parašas parašas parašas
Zagorskis Č.K. 5 1 3 1 parašas parašas parašas parašas
Samulionis S. J. 4 1 1 2 parašas parašas parašas parašas
Marcinkevičienė 1 - 1 - serga serga serga serga
Pukinskienė P. 1 - 1 - parašas parašas parašas parašas
Chaščivskij A. 5 1 2 2 parašas parašas parašas parašas
Romaniv-Dubok 3 1 1 1 parašas parašas parašas parašas
Fedotova T. T. 2 - 2 - parašas parašas parašas parašas
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Tai tremtinių registracijos žurnalas. Užsirašyti eidavom 
kiekviena vakarą. Buvom suskirstyti dešimtukais. Žurnalą vesdavo 
vienas iš lietuvių. Labai bjaurus buvo NKVD komendantas leitenantas 
Potapov. Čia yra 1952 m. tokio žurnalo nuorašas, kurį tyčia parsivežiau 
iš Sibiro.

PRISIMENU TREMTĮ

Laima Zagorskytė - Paulavičienė

Mūsų šeima 1949 m. kovo mėn. 25 d. buvo ištremta į Sibiru. 
Mokiausi tada 2-oje Uliūnų progimnazijos klasėje. Buvo pavasario 
atostogos. Visi kalbėjo - bus žmonių trėmimas į Sibiru.

Mano tėvai niekur nesiruošė slėptis, tėvas politika niekados 
neužsiėmė, prieš valdžią nebuvo nusikaltas. Jeigu ir veš, lai veža. Kur 
su šeima pasislėpsi, kas priglaus? Juk visi gyveno baimėje, laukdami, 
kada ateis jų eile.

Tos datos išvakarėse sužinojome, kad mūsų šeima tikrai yra 
sąrašuose.

Tėvai pradėjo ruoštis: dėjo daiktus į maišus, nusprendė visa 
šeima važiuoti kartu.

Ankstyvas rytas, loja šuo, beldimas į duris.
Kiek ginkluotų vyrų atėjo, neprisimenu, bet tarp jų buvo ir 

keletas liaudies gynėjų. Pamatę sukrautus į maišus daiktus, paklausė: 
kur susiruošėt. Mama pasakė: susiruošėm į Sibirą, nes atėjote mūsų 
išvežti. Niekas iš mūsų neverkė, o tik drebėjome, buvome labai 
pasimetę, nežinojome, ką imti su savimi, o ką palikti. Leido pasiimti 
grūdų, miltų, lašinių. Ant plento stovėjo sunkvežimiai, sukrovėme 
daiktus, sulipome į mašinas ir važiavome į Panevėžį.

Panevėžio geležinkelio stotyje paruošti prekiniai vagonai. 
Viename vagone važiavome 6 šeimos. Mediniai gultai. Vieni gulime 
ant gultų, kiti po jais.

Važiavome tris savaites. Mūsų vagone važiavo Ramojaus 
Petrausko sesuo su vyru. Prisimenu dar vieną šeimą - moterį su 5 
mažamečiais vaikais. Kur mus veža, mes nežinojome. Į lauką savo 
reikalui^ išleisdavo porą kartų per parą, po vagonais. Visi greta, tiek 
vyrai, tiek moterys, vaikai. Mano sesuo vienoje stotyje nubėgo į 
tualetą, tai kitą dieną mūsų išvis neišleido į lauką. Tai buvo bausmė už 
nepaklusnumą.

Pagaliau atvykome! Irkutsko stotis. Zimos miestas. Pirmiausia 
į pirtį, nes per 3 savaites mus užpuolė "parazitai”. Drabužius į 
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dezinfekcijos kameras.
Po to laukiame tolimesnio paskirstymo. Nuvežė j Zimos 

rajono Kimiltėiaus kaimą, į kolūkį. Butai buvo paruošti. Apgyvendino 
viename bute 3 šeimas - 10 žmonių.

Buvo 1949 m. balandžio mėn. 17 d.,pirmasis Sibiro pavasaris.
Pradžioje tėvai dirbo kolūkyje įvairius darbus - kasė griovius, 

ravėjo kolūkio laukus. Ravėti kolūkio lauku eidavau ir aš. Eidavome 
į darbą pėsčiomis, po 10 km, niekas neveždavo.

Badauti mums neteko, nes turėjome miltų ir lietuviškų lašinių. 
Po kelių mėnesių giminės iš Lietuvos atsiuntė pinigų, nusipirkome 
sibirietišką karvutę.

Džiaugėmės, kad turėsime pieno.
Rudeny nuėjau mokytis į 6 klasę. Rusų kalbos nemokėjau, bet 

per 3 mėnesius jau kalbėjau rusiškai ir rašiau neblogai. Vėlyvą rudenį 
susirgo bobutė. Ji išprotėjo. Matyt, nuo pergyvenimų. Turėjome gy
dytoją rusę, kuri apie 3 mėn. gydė. Bobutė pagijo.

Gerai prisimenu, kad kai kurie rusai, ypač jaunimas, mus 
vadindavo fašistais. Nepastebėjome, kaipantrūbųnupiešdavosvastiką. 
Bet taip buvo tik pačiais pirmaisiais metais, kai atvykome. Apie 1950 
metus i kolūkį atvežė keletą ukrainiečių šeimų. Tame pačiame kolūkyje 
iš Rokiškio rajono buvo atvežtas rusų sentikių popas su šeima.

Kada man sukako 16 metų, tapau tremtine. 1954 m. baigiau 
vidurinę mokyklą ir išvažiavau į Irkutsko miestą mokytis.

Irkutske buvo daug lietuvių. Turėjome chorą, dalyvaudavome 
įvairiuose renginiuose.

Po Stalino mirties, visi laukėme pasikeitimų. 1955 m. pradėjo 
išvažiuoti į Lietuvą daugiavaikės šeimos.

1957 m. pradžioje parašiau TSRS Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumui pareiškimą su prašymu atleisti nuo tremties.

Po pusmečio gavome atsakymą.
Svajonė išsipildė. Ir 1957 m. pabaigoje grįžome į Panevėžį.
Gyventi neturime kur. Buvę mūsų namai kaime dabar jau 

kolūkio, be to, reikėtų didelio remonto.
Atremontavo tėvai namą ir jame apsigyveno. Vėliau buvusį 

savą namą atpirko.
Panevėžyje manęs neregistravo, nors pas gimines ploto ir 

pakako. Buvusiam tremtiniui tais laikais sunku buvo įsikurti.
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Aldona Zagorskytė

DAINUOJU TAU

Dainuoju tau aš dainą begalinę,
Dainuoju apie mylimą Tėvynę, 
Dainuoju apie tai, kaip jos aš netekau, 
Kada ramybę sieloj praradau.

Kada riedėjo traukiniai į rytus, 
Kada per veidą ašarėlės ritos. 
Raudonas priešas, kaip baisu, 
Mane išvarė iš namų.

1950 m. Irkutsko sritis

TĖVYNĖS ILGESYS

Mėlynoji paukšte, mėlyna žydryne, 
Neški mano godas, neški į Tėvynę. 
Ten, kur broliai mano pavergti dejuoja, 
Nuskraidinki, paukšte, jiems mano svajonę.

Žydrąją svajonę apie laisvę brangią, 
Apie skausmą mūsų svetimoj padangėj.
Pūski, vėjau, pūski, tu iš vakarų 
Ir atneški, mielas, tėviškės kvapų.

Jazminų, alyvų iš Tėvynės mielos
Atneški, vėjeli, po žiedą nors vieną...
Tik laiškuos sudžiūvę Lietuvos žiedeliai 
Pradžiugina sunkią tremtinio dalią.

1951 m. Irkutsko sritis



KULTŪRA

KRYŽIŲ MEISTRAS VINCAS SVIRSKIS 
ULIŪNŲ APYLINKĖSE

Albertas Ulys

Buvo 1958 metų rugpjūčio pavakarys. Senuoju dvaro keliu, 
vedančiu Papartinės link, žingsniavau į senąjį Kūčių sodžių. Nuo 
dienos darbų įraudusi saulė rausvino medžių žalumu. Staiga žiuriu - 
lyg žmogus priešais mane sunkiai kažką šalikelėje nesą. Stabtelėjau... 
Atsitokėjęs supratau - tai kryžius. Jis taip natūraliai susiliejęs su gamta, 
kad sukėlė einančio gyvo žmogaus iliuziją. Maždaug 130 cm figūra 
abiem rankom apglėbusi neša ant pečių kryžių. Rauzganai saulės 
apšviestas veidas, įkritusios akys, suspaustos lūpos, apglėbtas kryžiaus 
skersinio galas, ant skruostų, ant rankų, ant rūbų Klosčių per laiko 
darganas išdūlėjusios išsišovusios medžio rievės. O veidas, veidas lyg 
kažkurio sodžiaus pažįstamo senolio. Kančios išraiška, sustingęs 
judesys, saulėlydžio ramybė... Stovėjau nustėręs, užgniaužęs kvapą. 
Stovėjau ir, rodos, mačiau kaip gimtojo Kūčių sodžiaus senoliai 
brenda dvaran, nešdami lažo, baudžiavos, priespaudos ir gyvenimo 
negandų kryžių.

Šią dvipusio kryžiaus medžio skulptūrą Irena Kostkevičiūtė 
vadina ”Į Golgotą”, antrojoje pusėje - "Panelė Švenčiausia”1, nors yra 
išlikęs užrašas ”M.D.NIAKALTA PRASIDEIMA”. Žemiau skulptūrų 
iškalti žodžiai: ”TAS KRIZIUS FUNDAWOTAS JAUNUMENES 
SODZIOS KUCZU 1895”. Kryžiaus viršuje skersinis nuo laiko 
nupuvęs. Kryžiaus autorius - garsusis Lietuvos kryžių meistras Vincas 
Svirskis. Kūčių sodžiaus jaunuomenės kryžius neabejotinai yra pats 
brandžiausias autoriaus meno kūrinys (žiūr. I-mą viršelio psl.) . Savo 
forma panašus Properšos kaimo 1896m. kryžius “(Golgotą”, Jogniškių 
kaimo 1890 m. kryžius (t.p. ”Į Golgotą”) ir kt. Pastarųjų menkesne 
išlikusi medžio faktūra.

Šiandien to kryžiaus Kučiuose nebėra. Likęs tik akmenuotas 
pamatas. Kažkas nupjovė ir išvežė. Kur išvežė,- kaimo žmonės nežino. 
Manoma, kad atsidūrė viename iš Kauno muziejų. Sovietinių laikų 
istorijos! Kryžius priklausė Kūčių sodžiaus jaunuomenei, buvo jos 
turtas ir tik jai sutikus, galėjo būti kam nors perduotas.
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Pietiniame Kūčių kaimo 
gale, sankryžoje, stovi kitas, 
keturpusis V.Svirskio kryžius, 
kuriame iškaltas užrašas: *1896  
TAS KRIZIUS FUNDAWOTAS 
MOTIARU SODŽIAUS KU-

Vincas Svirskis, ”1896. TAS KRIZIUS 
FUNDA WOTAS MOTIARU SODZIA US
KUCIU”. Fragmentas, 1958 m.

CIU”. Šis kryžius iki šiol visų yra 
gerbiamas. Prie jo būdavo viso 
kaimo žmonių suėjimo vieta. Ant 
aukšto ąžuolinio fundamento 
barokiškose trijų aukštų iš visų 
ketųrių pusių ornamentuotose ir 
nudažytose koplytėlėse pritvirtin- 
tosskulptūrėlės. Jų užrašų nebelikę, 
tik prie skulptūrėlės su Kūdikėliu 
ant rankų I-me aukšte yra: ”M.D. 
SOPOLINGU”. Ne visos skulp
tūrėlės išlikę, nors išlikusios - žmo- 

ių yra prižiūrimos. Iš pasakojimų 
ilima spręsti, kad tos šventos

ni
galima spręsti, kad tos šventos 
skulptūrėlės buvo šv. Izidorius 
artojas, šv. Florijonas gaisrininkas, 
šv. Agota duonininke, šv. Jurgis 
nugalėtojas, kiti - laukų, derliaus, 
galvijų globėjai, valstiečių 
užtarėjai. Gal už tai taip gerbiamas, 
visad gėlėmis apkaišytas jis 
būdavo. Tai dvasinio poilsio ir 
paguodos vieta kaime.

Tam pačiam autoriui 
priskirtinas dar vienas Kūčių kaime 
Jono Kučio sodyboje stovėjęs 
dvipusis kryžius. Jo skulptūrėles 
ne iš to paties kamieno, o įstatytos. 
Jis kelis kartus nupuvęs ir trum
pintas, o statulėles šeimininkai kaip 
mokėdami prižiūrėjo. Dabar jis sto
vi Uliūnų bažnyčios šventoriuje.

To paties autoriaus kryžius, panašus 11896 m. Kūčių sodžiaus 
moterų, stovėjo prie Seno vieškelio, netoli Svaigino miškelio, prie 
ponų Bistramų kapelių. Šiandien jo nė žymės nebelikę, o 1958 m. dar 
buvo kai kurių skulptūrėlių liekanos.

Kas jis, tas autorius, taipmeniškai medyje pavaizdavęs valstiečio 
dvasią?
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Vincas Svirskis. "TAS KRIZIUS 
FUNDA WOTAS JAUNUMENES 
SODZIOS KUCZU. 1895 ", II- oji 
pusė - "M. D. NIA KALTA 
PRASIDEIMA. Nuotraukos А. 
Ulio, 1958 m.

Maždaug už 25-30 kilometrų 
nuo Uliūnų apylinkių yra Vinco Svirskio 
gimtinė - Glitėnų kaimas, kokie 5 
kilometrai nuo Krekenavos. Jis gimė 
1835 m. sausio 28 d. neturtingo 
valstiečio nuomininko šeimoje. Matyt, 
naujagimis buvo silpnas, nes sausio 29 
d. jį jau pakrikštija Krekenavos 
bažnyčioje. Šeimoje augo 5 broliai ir 6 
seserys. Nuo ankstyvos vaikystės 
Vincukas piemenauja. Piemenaudamas 
peiliuku drožinėja dūdeles, lazdas, 
dėžutes, šaukštus, pypkes.

Lietuvoje bręsta socialinis 
nacionalinis išsivaduojamasis  judėjimas 
prieš carizmą. Svirskių namai buvo 10 
km nuo sukilimo centro. Paberžėje 
kunigavo 1863 m. sukilimo Lietuvoje 
vadas kun. Antanas Mackevičius. Į 
sukilėlių gretas stoja keli Vinco broliai. 
Tuo metu Vincui jau 28-eri. Kovose 
vieni broliai žūsta, o kiti ištremiami į 
Sibirą. Persekiojama šeima išsisklaido 
ir pakrinka. Tik širdimi, tik jausmais 
galima suvokti, kokią dvasinę tragediją 
išgyvena Vincas. Matyt, tuo metu jis su 
kalteliu, peiliuku, kirvuku ir savo talentu 
išeina i žmones. Mažas sulinkęs dėdelis 
su rudu žiponiuku, anot I.Kostkevi- 
čiūtės, ir su tautos tragedija širdyje 
apkeliauja didžiulį Vidurio Lietuvos 
lygumų plotą. Užklysta ir į Uliūnų apy
linkes, i Kučius. Čia jo statytuose 
kryžiuose žymimi 1895-96 metai. Rei
kia manyti, jog J.Kučio ir prie Senojo 
vieškelio, o gal ir pačiose Uliūnų kapinė
se buvę kryžiai sukurti 2-3 dešimtme
čiais anksčiau. Tai tolimiausias šiaurės 
ižuose taškas^ kurV. Svirskio klasikinis 

liaudies skulptūros menas puošė žmonių buitį. Sis dievdirbys paliko 
valstiečio dvasiai artimą kančią ir paguodą, laisvės troškimą, žmonių 
godas išreiškiančius meno kūrinius - kryžiussu jų medžio skulptūromis.

1864 m. Korikas - Muravjovas uždraudė statyti kryžius. 
Svirskio kryžiai su lietuviškais užrašais - yra tuometinė ir skulptoriaus, 
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ir vietinių žmonių pasipriešinimo carizmui forma.
Svirskis mokėjo skaityti ir rašyti, gerai kalbėjo lenkiškai, kiek 

- rusiškai. Daug skaitydavęs, melsdavęsis iš lietuviškos maldaknygės. 
Gal būt ir Kūčių sodžiaus šviesuoliams atnešdavo lietuviško žodžio 
"šaltinį” - maldaknygių.

Skulptorius Svirskis taip ir liko vienišas, be šeimos, be namų, 
be pastogės, senatvėje - beveik elgeta. Sulaukęs 80-ties visai nebeteko 
sveikatos. ”Aš jau niekam nebereikalingas, išmeskite mane ant 
vieškelio”.2

Vincas Svirskis mirė 1916m. kovo7d. Burvelių kaime. Palai
dotas Surviliškio miestelio kapinaitėse. Bėgo laikas. Surviliškio kapi
nėse susilygino ir užsimiršo kapo vieta. Tyliai atėjęs talentas, visą save 
atidavęs menui, žmonėms, tyliai išėjo, net smėlio kauburėlio neliko.

Dar ilgai stovėjau prie Kūčių palaukės kryžiaus. Kelias su 
kryžiumi į Golgotą virtomano apylinkių, mano tautos likimo simboliu, 
jos kančios ir paguodos simboliu.

Literatūra
1 Kostkevičiūtė I. Vincas Svirskis. - V., 1966. P. 164.
2 Ten pat. P. 153.

KANAUNINKAS JONAS BALVOČIUS - 
GERUTIS (1842-1915)

Elena Gabulaitė

Kanauninkas Jonas 
Balvočius-Gerutis

"Šios bažnyčios pamatams aš 
padėsiu savo kaulus "

Uliūniečiai vertai gali didžiuotis, kad 
pas juos amžiams paliko šis didelis žmogus: 
rašytojas ir vertėjas, mokslo populiarintojas, 
aktyvus kovotojas dėl lietuviškos spaudos, 
finikus pamokslininkas, kanauninkas kunigas 
onas Balvočius - Gerutis. 50-ties metų vergija 

pritemdė šviesios asmenybės atminimą, 
neleista jo raštą nei spausdinti, nei skaityti.

Rašytojas gimė 1842 m. kovo 14 (2) d. 
Purvėnų k., Viekšnių valsč., Mažeikių n., 
apsišvietusio žemaičio ir stambaus ūkininko 
šeimoje. Turėjo vieną brolį ir tris seseris.
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Mokėsi Šiaulių gimnazijoje, Vamių kunigų seminarijoje (1863-1868), 
Petrapilio dvasinėje akademijoje (1868-1871). Besimokant išryškėjo 
gabumai, aštrus protas. Pasiginčydavęs su profesūra, už patriotinį 
nusiteikimą buvo vadinamas litvomanu. Turbūt dėl to nebuvo paliktas 
akademijoje ruoštis profesūrai. 1871 m. įšventinus kunigu, skiriamas 
Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios vikaru.

Sunkiu Lietuvai laiku teko kun. Balvočiui mokytis ir pradėti 
savarankišką gyvenimą. Gimusiam dar baudžiavos laikais teko būti 
jos žlugimo liudininku. 1863 m. sukilimas užtiko jį Varnių dvasinėje 
seminarijoje. Baigus Petrapilio dvasinę akademiją, teko grįžti į Lietuvą, 
kurios padangė buvo labai apsiniaukusi. Kaip bausmė už 1863 m. 
sukilimą, už norą išsilaisvinti iš verguos, buvo uždrausta lietuviška 
spauda lotynišku raidynu ir lietuviška mokykla. Norėta lietuvius 
atitraukti nuo lenkų įtakos, nes lietuviai greičiau lenkėjo nei rusėjo. 
Jungė juos katalikų tikėjimas. Mažamokslis greičiau ims į rankas 
lotyniškomis raidėmis nei kirilica atspausdintą maldaknygę. Balvočiui 
teko iškentėti visą spaudos draudimą (1864-1904), kovoti dėl jos 
grąžinimo.

Kėdainių parapija kun. Balvočiaus laikais buvo labai sulenkinta. 
Pamokslus tekdavo sakyti lietuvių ir lenkų kalbomis. Lankydamas 
parapiją (”kalendavodamas”), klausinėdavęs poterių, katekizmo, 
duodavęs žmonėms patarimų, kaip gerinti Ūlą, pagrąžinti aplinką ir kt. 
Kėdainiuose kun. Balvočius vikaravo 4 metus ir 1875 m., palyginus 
anksti, buvo paskirtas Vadoklių bažnyčios klebonu. Vadokliųbažnyčiai 
reikėjo didelio remonto, nes, anot vysk. M.Valančiaus, Vadoklių 
bažnyčia labai garbinga, už altoriaus žvirbliai peri. Klebonas Balvočius 
per vienerius metus bažnyčią atnaujino, praplėtė. Naujos statybai to 
meto sąlygomis buvo labai sunku gauti leidimą. Vadokliuose Balvočius 
įsitraukė į kovą dėl lietuviškos spaudos, pradėjo pats rašyti knygas, jas 
Kiūtinti, dalinti žmonėms. Tuo jis pratęsė savo mokytojo vysk. 
Į Valančiaus pradėtąjį darbą. 1898 m. įteikė prašymus vidaus reikalų 

ministrui (III.31) ir Vyriausiajai spaudos valdybai (V.3). Jis prašė 
leidimo "spausdinti ir platinti elementorius, maldaknyges, kalendorius 
ir liaudies ūkinio dorinio religinio mokslinio turinio laikraštį” lotynišku 
raidynu1. Vadoklių parapija buvo turtinga, todėl klebonas, sukaupęs 
didelį kapitalą, bandė caro valdininkus net papirkti, bet nieko neišėjo. 
Tuomet kapitalą panaudojo knygų spausdinimui ir nemokamai jas 
parapijiečiams dalijo.

Žmonėms aiškindavo mokslo naudą, ragindavo tėvus leisti 
vaikus į mokslą. Jei ne Balvočius, pasak K.Binkio, vargu ar Lietuva 
būtų turėjusi prezidentą Smetoną. Jis prikalbino A.Smetonos tėvą 
leisti sūnų į mokslą ir sušelpdavo.

Parapijiečiai savo kleboną pravadino Geručiu. Mat jis į atėjusį 
parapijietį kreipdavosi taip: ”Ką, geruti, pasakysi?” Išgirdęs, kad
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garapij iečiai j į taip praminė, Gerutį pasirinko savo raštų slapyvardžiu. 
lalvočiaus pavarde žmonės kažkodėl j o nevadino. Vadmo daugiausia 

Balvaičiu ar Balvainiu.
Dvasinė vyriausybė, paklausiusi lenku šovinistų skundo, Geru

tį, išklebonavusį Vadoklių parapijoje beveik Ś0 metų, 1902 m. perkėlė 
altarista į Dusetas. Pasitvirtino vysk. M.Palilionio laikais paleistas 
posakis - "Kunigas literatas - į altaristos kandidatas”.

Dusetose Balvočius sulaukė ir spaudos atgavimo. Čia turėjo 
laiko rašyti. Vadokliuose buvo parašęs: "Pamokslai be kunigo*,  
”Sodžiomų teologija”, "Šiapus ir anapus grabo”, "Jonukas Karklynas 
eina Lietuvos pažintų”, “Kunigo giminė”, maldaknygę "Aušros 
žvaigždė”; išvertęs proza I. Krylovo pasakėčias ("Pasakos”). Dusetose 
Gerutis parašo "Susiskaldėlius”, verčia iš vokiečių (M.Plateno 
"Sveikata”), prancūzų ("Apeigos Rymo katalikų”) kalbų, 
bendradarbiauja katalikiškuose žurnaluose "Draugija”, "Nedėldiemo 
skaitymas”, dienraštyje "Vilniaus žinios”, pasirašydamas Geručio, 
Prieteliaus ir kitais slapyvardžiais.

Nerimo Gerutis Dusetose, traukė jį kraštas, kuriame prabėgo 
kūrybingiausi metai. Ėriškiečių kviečiamas, 1907 m. gruodžio mėn. 
is persikėlė į Ėriškius, kuriuose buvo bažnytėlė, bet nebuvo kur 
oinigui gyventi. Ėriškiai priklausė Ramygalos filijai, ir retkarčiais čia 
aikydavo pamaldas Ramygalos kunigai. Gerutis savo lėšomis pastatė 
deboniją, ūkinius pastatus. Toliau tęsė literatūrinę veiklą. Parašė 
cnygas ^Garbenio, jo giminaičių, prietelių nuomonės”, "Mirties aki
vaizdoje”. Pagal A.E.Brėmą (Brehm) parašė "Zoologiją” (21., 1912- 
1913), pagal K.Flamarioną "Sodiečių dangų” (1909). Pastaroji - 
viena iš pirmųjų astronomijos populiarinimo Knygų Lietovoje.Žmonių 
labai mylimas, gerbiamas garsėja savo pamokslais, paprastumu, 
apskritai, "ne toks kaip kiti kunigai...” Ėriškiuose Gerutis išgyveno 
beveik aštuonerius metus. "Gyvenu labai ramiai ir pats nežinau, už 
kokius nuopelnus Dievulis suteikė tokią laimingą senatvę” (iš laiško). 
Kūrybiškumo ir energijos Geručiui netrūko visą gyvenimą. Dvasinės 
vyriausybės pažemintas, (iš klebono į altaristas) kaip nesugebąs eiti 
savo pareigų, Gerutis nepalūžo, o įrodė, kad jis ne tik nemenkesnis už 
kitus, bet dar ir daug kuo pranašesnis. Tiesa, vysk. Pr.Karevičius jį 
Kertino: Geručiui Ėriškiuose klebonaujant, pakėlė jį į kanauninkus, 

e dėl titulų tarnauta. Gerutis, dėkodamas vyskupui, pasakė: ”Kaip 
senai mergai vainikas, taip man kanauninkas”. Tai yra - per vėlu. Sį 
jo posakį "išgirdo” visa Šiaurės Aukštaitija, kurioje Geruty visi pažino 
iš jo pamokslų ar knygų.

Gerutis rūpinosi ne vien maža savo filija. Bevažinėdamas 
pastebėjo, kad tarp Panevėžio ir Ramygalos didelis tarpas, kuriame 
nėra bažnyčios. Kartą, grįžęs iš Uliūnų apylinkės kažkurio kaimo, kur 
buvo nuvežtas pas ligonį, pasakė: "Ten žmonės gyvena lyg laukiniai.
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Pamatę kunigą, bėga slėptis į daržines”. Radęs penkiolikmečių, 
aštuoniolikmečių jaunuolių, dar nemačiusių kunigo, vaiku, net bažny
čios nemačiusių... Geručiui krito į akis Uliūnuose dvarininko Bistramo 
mūrinis grūdų sandėlis, kuris jau kelinti metai stovėjo tuščias. Tokiais 
sandėliais XLX a. buvo nusėta turbūt visa caro imperija. XIX a. 
pradžioje buvo nederliaus metai, todėl kilo didelis badas. To meto 
susisiekimas buvo labai menkas, arkliais sunku prigabenti maisto iš 
kitų kraštų. Kad tatai nebepasikartotų, caras ir įsakęs statyti sandėlius, 
vadinamus magazinais, ir juose kaupti javų atsargas. Rimaisuose, Ka
tinuose ir kituose kaimuose stovėjo mediniai magazinai. .Vėliau, pa- 
tankėjus geležinkelio tinklui, tiek sandėlių nebereikėjo, javų atsargas 
sukaupdavo prie didesnių miestų. Uliūnų sandėliui, statytam dar bau
džiavos laikais (ant sienos akmens iškalta 1860), buvo lemta tapti 
bažnyčia...

Tiesa, dvasinė vyriausybė buvo numačiusi steigti bažnyčią 
Paberžėje, V erecinskio d vare, bet savininkas nesutikęs parduoti pastatų. 
Pats Gerutis viename pamoksle Barklainių koplyčioje pasakęs, kad jis 
”ant to gražaus kalneliopasilaidosiąs”. Dvarininkas Svoinickis, kurio 
giminė koplyčią buvo pasistačiusi, nesutikęs, kad čia apsigyventų 
nuolatinis kunigas. Taip naująją bažnyčią teko steigti Uliūnuose.

Pasakojama, kad iš Ėnškiųatvežtas pas ligonį Gerutis paklausęs: 
”Kaip jums atrodo, ką galima iš šio pastato padaryti?” Vieni atsakę: 
"Telieka sandėliu, kaip ir buvo”. ”Būtų gerai jį mokykla pavertus” - 
siūlė kiti. Pamaldi moterėlė Ulienė iš Uliūnų pasiūlė: "Duok, Dieve, 
kad čia bažnyčia būtų”. Jai tuomet pritarę ir kiti.

Sudarytas komitetas - Kazimieras Kerulis (buvęs Ramygalos 
zakristijonas) iš Kūčių kaimo, Mikalojus Kiškūnasir Jonas Kučys, abu 
iš Uliūnų. Jie nustatė, kiek kiekvienas ūkininkas turi duoti kunigo 
išlaikymui (počpūdusjavų, 8pūdus šiaudų). Bistrampolio dvarininkas 
Bistramas pažadėjo aprūpinti malkomis, o vėjinio malūno savininkė 
E.Kazlauskienė iš Šatrėnų - nemokamai sumalti.

Leidimą iš gubernatoriaus gavo greitai. Sunkiau buvo gauti 
sutikimą iš Ramygalos klebono C.Jačinausko. Gudrumu jį apgavę: 
prašę koplyčios. Klebonas Jačinauskas sutikęs, pats atvykęs jos 
šventinti.

"Rygos garsas” 1914.XI. 1 (14) Nr.87 rašė: "Uliūnų 
sodžiuje, kuris randasi ant kelio tarp Panevėžio ir Ramygalos, stovėjo 
tuščias magazinas, kuris dabar liko perdirbtas į bažnyčią. Gavę 
valdžios leidimą, aplinkiniai žmonės tuojau pasirūpino išmušti 6 
langus, duris, aptvėrė aplinkui šventorių. Iš Ramygalos liko parvežti 
senosios bažnyčios altorius, puikus šv. Jono paveikslas, iš Naujamiesčio 
sakykla, klausyklos ir trys varpai, kuriuos pakabino atskirai pastatytoje 
varpinyčioje. Spalio 5 dieną nauja bažnytėlė liko pašventinta 
Ramygalos klebono dalyvaujant Panevėžio dekanui кип. Stakauskui 
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ir кип. Balvočiui. Pamaldos bus laikomos nuo pradžios kas antrą 
nedėldienį, atvažiuojant kunigams iš Ramygalos ir iš Ėriškio. Žmonės 
labai džiaugiasi įsitaisę sau bažnytėlę, nes iš čia Panevėžin ar 
Ramy galon turi po 12 verstų ” .

Bažnyčios įrengimui apylinkės žmonės greitai suaukojo 
reikiamą sumą. Vargo su lėšomis, matyt, nebūta, nes, perdirbus 
sandėlį į bažnyčią ir pastačius kitus trobesius, kažkiek auksinių rublių 
įmūriję sienon bažnyčiai pagerinti, pagrąžinti (prel. R.Kuodis).

Į bažnyčios šventinimo iškilmes atvažiavo svečių kunigų, 
dvarininkas Bistramas. Buvojau prasidėjęs I pasaulinis karas. Bažnyčią 
Kristaus Dangun žengimo titulu pašventino Ramygalos klebonas 
M.Lumbė, dalyvavo Panevėžio dekanas J.Stakauskas ir kun. 
J.Balvočius. Žmonės ir dabar, po daugelio metų, prisimena Geručio 
pamokslą. ”Žiūrėkit, ar ne stebuklas! Čia pasienyje, neseniai buvo 
didžiulė krūva miežių, o dabar - altorius! Ten, aname šone, buvo 
supilti rugiai, dabar irgi ten altorius... ”

Uliūniečiai ėmė prašyti kun. Balvočių iš Ėriškių persikelti pas 
juos gyventi. Taip 1915 m. balandžio mėn. ėriškiečiai labai graudžiai 
verkdami išlydėjo ne tik pirmąjį savo kleboną, bet ir tėvą, švietėją. 
Ilgai ilgai skambėjo varpai... Uliūniečiai savo pirmąjį klebonąpasitiko 
irgi kaip vyskupą: net iškilmingus vartus (”bromą”)pastatė. Kadangi 
buvo pavasaris, nebuvo gėlių, visą kelią nuo Joskildų kaimo iki pat 
Uliūnų žmonės nukaišė vilko uodegomis. Balvočius atvažiavo di
deliuose karuose ir... ašaras braukdamas. Labai gailėjęs palikti ėriš- 
kiečius, bet ir uliūniečių buvo sugraudintas. ”Mane seną jūs taip 
gražiai ir nuoširdžiai pasilikot”, - sakė jis.

”...Ne viskas, kad dabar jūs turėsite bažnyčią: kartu turėsite ir 
rūpesčio. Žinokite, kad bažnyčia yra kaip jauna mergaitė: ją vispuošk 
ir puošk...” ”... Tos bažnytėlės pamatams aš padėsiu savo kaulus”.

Kleboniją ir ūkinius pastatus Gerutis statydino beveik savo 
lėšomis. Pastatydino mažą namą, beveik nesiskiriantį nuo kitų 
bažnytkaimio trobų. Parapijiečiams teiraujantis, dėl ko tokią mažą 
kleboniją statąs, Gerutis sakydavo: ”Man užteks ir tokios. Po manęs 
pasistatys, kam reikės, ir didesnę. Matysit, čia bus kunigų kaip arklių. 
Bus mandrų, su akulioriais, važinės drigantais. O man senam užteks 
ir grytelės”.

Katedros klebonui ir dekanui prel. Jonui Macijauskui Gerutis 
sakęs: ”Kam man palociai! Gali dar kas mane papjauti. Aš gyvenu tarp 
žmonių ir su žmonėmis”.

Buvo sukviesta talka. Šeimininkės išvirė kopūstų ir pastatė 
talkininkams iš vieno dubenio valgyti. Klebonui įpylė į atskirą dubenėlį, 
bet šis tuojau savo kopūstus supylė į bendrą dubenį ir srėbė juos drauge 
su visais talkininkais.

Vežamas pas ligonį brikelėje ar ”lineikoje” visada murmė- 



-142-

davo: "Man geriausia būtų paprastuose ratuose važiuoti. Įmeskite 
kiek šiaudų, ir bus gerai”.

Gerutis surasdavo žodį ir senam, ir mažam prakalbinti. 
Uliūnuose per atlaidus eina per bažnyčią, staiga paims iš suaugusių 
merginų puokščių po vieną kitą gėlę ir kiša jas panosėn mažiems 
vaikams: ”Pauostykit, vaikeliai, kaip gardžiai kvepia. Atminsi, kad 
tau kadaise senis Balvaitis davė gėlę pakvėpinti”. Iš tikrųjų ir po gero 
pusšimčio metų tie "vaikeliai” maloniai prisimena "senį Balvaitp ir 
jo gėles.

Meistrai stato sakyklą. "Nedarykit labai gražios. Dėl manęs tai 
kad ir kokį kubilą pastatykit, aš ir kalbėsiu...”

Neilgai beteko Geručiui Uliūnuose gyventi. Jo svajonė, 
patvarkius Uliūnų bažnyčią ir klebonijų, kad galėtų kunigas gyventi, 
buvo dar įkurti bažnyčią dideliame Jotainių kaime. Po to apsigyventi 
prie Barklainių bažnyčios (5 km nuo Uliūnų) ir ten, ”ant to gražaus 
kalnelio”, būti palaidotam. Deja, toji Geručio svajonė liko 
neišsipildžiusi. J Uliūnus kun. Gerutis atvažiavo turėdamas jau per 70 
metų, buvo paliegęs. Liepsnojo I-asis pasaulinis karas. Uliūniečiai 
prisimena tokį epizodą. Buvo sekmadienis. Kun. Gerutis sakęs 
pamokslą, bet žmonės pradėjo bruzdėti, kiti net bėgti iš bažnyčios. 
Supykęs klebonas riktelėjęs: "Kodėl jūs manęs neklausot?” "Vokiečiai 
atėjo! Vokiečiai!” - kažkas riktelėjo. ”Kur tie vokiečiai? ” - klausia 
Gerutis. Žodžiu, užsimezgęs pokalbis. "O gi aure, stovi kareiviai 
bažnyčioj!” - rodo moterėlė pirštu. Žmonės bėgo namo slėpti turto, 
žiūrėti, kad vaikų neišgąsdintų.

Tik praūžus frontui kun. Gerutis triūsęs aplink klebonijėlę, 
tvarkęs aplinką. Netoliese sprogęs patrankos sviedinys išgąsdino. 
Pradėjęs dar labiau sirgti, sutinusi galva, o gydytojų nebuvo - visi buvo 
rusų evakuoti, kad neliktų vokiečių pusėje. Seimininkė Ksavera 
kaimynams dejavusi, kad "klebonėlis, matyt, kliedą, nes su manim 
pradėjo lietuviškai kalbėti...” Trumpai pasirgęs, 1915 m. lapkričio 12 
(X.30) ir mirė.

Testamentą jau anksčiau buvo surašęs. Pagal jį visas pajamas 
už jo leidžiamas knygas paliko šv. Kazimiero draugijai, testamento 
vykdytoju paskyrė prel. A.Dambrauską-Jakštą, šv. Kazimiero draugijos 
pirmininką. "Giminėms kad ir neteks, menka bėda. Giminių nepriso- 
tintum, nors jiems paliktumei Maskolių karalystę” (1907.1.8).

Prieš mirdamas paskirstė likusį turtą. Pas jį tarnavusiai Nastutei 
Kubiliunaitei paliko 10Ó rublių ir antklodę (už tuos pinigus Panevėžyje 
atidariusi skalbyklėlę). Jos broliui Petrui Kubiliūnui, savo zakristijonui 
ir vežikui, padovanojo kailinius. Dar prieš sirgdamas juokavo, kad 
broliui nieko nepaliksiąs, nebent kamašus, kuriais tuo metu pats 
avėjęs. Ksaverą, seimininkę, išleisiąs už vyro...

Ir mirties patale gulėdamas J.Gerutis išliko iki galo ”ge- 
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rutiškas”, sąmojingas. Atvykus draugams kunigams aplankyti, ligonis 
pareiškė, kad ”be reikalo čion važiavote, išpažintį is viso gyvenimo 
atlikau, testamentą padariau. Numirti aš ir be jūsų numirsiu. Taigi 
jums čia nėr kas beveikti. Grįžkit, sveiki, namon savo darbo dirbti” 
(A.Jakštas. "Užgesę žiburiai”, K., 1930. P.89).

Gerutis prašėsi palaidojamas gilioje duobėje, kad jo kaulų iki 
pasaulio pabaigos niekas nebejudintų. Šventoriuje (ne kapuose, kaip 
kad paskelbė A. Jakštas "Užgesusiuose žiburiuose”), pietvakarių pusėje, 
buvo iškasta gili kaip šulinys duobė. Čia 1915 m. lapkričio 14 d. 
(senuoju kalendoriumi lapkričio 2 d.) per Vėlines, ir buvo Gerutis 
palaidotas. Laidotuvės buvo kuklios. Ramygalos klebonas M.Lumbė, 
nors gal ir nelabai patenkintas už parapijos apkarpymą, laidodamas 
prie kapo vis dėl to pasakė, kad jam tenka laidoti dideli žmogų. ”Jei 
būtų ramūs laikai, ne taip jį būtume laidoję. Būtų suvažiavę daug 
garsių žmonių, įvairių organizacijų atstovų, rašytojų... Pas Dievą jis 
nukeliavo su dideliais gerų darbų bagažais'’.

Geručio laidotuvėse nedalyvavo ir J.Tumas-Vaižgantas, kuriam 
paprastai tekdavo rašytojus laidoti. Vaižgantas tuo metu buvo karo 
audros nublokštas į Stokholmą. Turbūt dėl tų pačių priežasčių Vaižgantas 
neparašė apie Gerutį ir nekrologo.

Nedalyvavo laidotuvėse ir vienintelis Geručio brolis Juozas 
bei seserys. Brolis su šeima tuo metu buvo pasitraukę į Rusijos gilumą. 
Tą Vėlinių laidotuvių dieną buvę šalta, truputį pasnigę.

Gerutį palaidojus, kunigai puolė žiūrėti jobibliotekos. Didžiam 
nusivylimui, rado tik io paties A.Brėmo "Zoologijos” vertimą ir ... 
brevijorių. Knygas išdalydavo parapijiečiams. Nesinaudojo Gerutis 
jokia literatūra ir ruošdamasis pamokslams. Kaip tikrai kūrybiškas 
žmogus sakė juos ”iš galvos”. Gal todėl žmonėse jie gyvena ilgiau nei 
žymiausių teologų knyginiai pamokslai...

Netrukus ant Jono Balvočiaus-Geručio kapo iškilo aukštokas, 
bet kuklus antkapis, kurio akmeninėje lentoje skaitome:

Čia ilsis
AtA 

Кип. Jonas Balvočius-Gerutis 
g.1842 m. 1915

Šv. Kazimiero draugijos garbės narys 
ir geradarys, didelis sodiečių mylėtojas, 
visą amžių maitinęs juos žodžiu ir 
dailiai parašytomis knygelėmis.
Maldingas praeivi, atkalbėk čia už jį bent

Sveika Marija!



-144-

Antkapį parūpino šv. Kazimiero draugija, kuriai Gerutis 
testamentu užraše savo raštus. Pastaraisiais metais tvarkant aplinką, 
antkapis perstatytas.

Pats geriausias paminklas, žinoma, yra jo raštai, pažadinę ne 
vieną tautiškai susiprasti, švietę bei auklėję ne vieną kartą. Šviesi jo 
asmenybė spinduliavo ir gėrį, ir grožį.

Geručio asmenybe originali ir įdomi. Ji puikiai atsispindi ir iš 
j o raštų - ir didaktinės originaliosios beletristikos ir vertimų. Jei skaitei 
bent vieną jo paties ar verstinę knygą, antrą skaitydamas ir nežinodamas 
autoriaus ar vertėjo, lengvai atpažinsi Gerutį. Rašytojas pasižymėjo 
didele erudicija: jis ne tik teologas, bet ir astronomas ("Sodiečių 
dangus”), ir higienos propaguotojas ("Sveikata”), ir zoologas 
("Paukščiai”, "Gyvuliai ir žvėrys”), ir sociologas.

Pasenęs jauniems kunigams sakydavo: ”Kas valia mužikui? 
Arielką gerti ginama, už vakaruškas pragaru grasoma. Kokie tad jiems 
smagumai leidžiami? Jūs, jauni kunigėliai, ką duodate gero liaudžiai 
laisvam laikui praleisti?”... "Niekad niekas nematė jo supykusio, 
susiraukusio, visad besišypsąs” (kun. B.Baronas).

Šiandien Geručio raštai - bibliografinė retenybė. Didžiuma 
turi daugiau pažintinę nei meninę reikšmę, tačiau su įdomumu juos 
galima slcaityti. Su įdomumu skaitytume šiandien ir jo laiškus2. Jie taip 
pat labai ”gerutiški” ir kultūros, kalbos bei literatūros tyrinėtojams 
atskleidžia ne vieną įdomų puslapį.

Reddo quod debesį*

Literatūra
1. Merkys V. Nelegalioji lietuvių spauda kapitalizmo laikotarpiu (ligi 1904 m.). 
V., 1978. P. 167.
2. Rašyti prel. A.Dambrauskui-Jakštui. Aut.

X APIE ULIŪNŲ BAŽNYČIĄ

Robertas Pukenis

Pastatas, kuriame dabar įrengta Uliūnų bažnyčia, užbaigtas 
statyti dar prieš 1863 m. lietuvių sukilimą. Tą byloja rytinės sienos 
akmenyje įskaita data: ”R 1860” (lenk, "roku” - metais). Tai buvo 
vadinamasis “magazinas ”- sandėlis, į kurį pildavo grūdus apsisaugoti 
nuo badmečių.

1921 m. įrengtas didysis altorius, o 1927 m. - šoninis Švč. 
Mergelės Marijos altorius. Vietinių žmonių pasakojimu,jų autorius- 
* Grąžink, ką skolingas (lot.)
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SeniejiUliūnai, 1931m. (bažnyčia dar be varpinės bokšto, medinis varpinės bokštelis, 

klebonija)

Pirmoji komunija. Uliūnai, 1928 m.



-146-

liaudies menininkas Čiplys, pravarde Drūtgalis. Juos įrengti padėjo 
auksinių rankų meistras K.Dūda iš Dūdonių k.

1937 m. pastatyti J. Mačiuko gamybos keturių registrų vargonai. 
1940 m. H.Kazlauskas išdekoravo bažnyčios interjerą. Virš didžiojo 
altoriaus lubose buvo nutapyta didinga Kristaus figura. Tais pat metais 
Šventorius buvo aptvertas medine tvora.

Bažnyčios ilgis - 27 m, plotis - 14m, aukštis - iki 15,5 m. 1985- 
1989 m. suremontuota.

Ar beverta atsiminti remonto vargus? Ar bepatikės kas po 
kelerių metų, kad kunigui reikėjo įrodinėti sovietinei valdžiai, jog 
S’ ’ čiai nupirkti radiatoriai niekam skriaudos nepadarys. Šiluma 

inga, kad žmonės, atėję pasimelsti, geriau pailsėti galėtų. Ne 
kartą teko aiškintis, išsipirkmėti, kai "sargai” užsirašydavo mašinos 
numerį.

Padažyti altoriai, iškaltos lubos, prie altoriaus languose įstatyti 
spalvoti vitražai. Atnaujintas visas interjeras.

Gera ir gražu visiems. Prie vartų pasitinka vaidila, žvelgiantis 
į Rūpintojėlį (sKulpt. A.Pajuodžio paminklas, pastatytas 1989.10.1, 
skirtas Lietuvos atgimimui). Šventoriuje stovi ir 1896 m. V.Svirskio 
kryžius. Prie mažųjų vartelių - trys vandens malūno girnapusės, 
Raženklintos Lietuvos heraldika. O šventoriuje - girnapusių kryžius, 

ledžiai ir gėlės maloniai žavi akį.

Iš Uliūnų parapijos istorijos dokumentų: 
"RAPORTAS

1989 m. spalio 1 d lankantis Uliūnų bažnyčioje Eucharistinių metų atlaiduose 
Panevėžio vyskupui Jo Ekscelencijai J. Preikšui, aš, Uliūnų klebonas, кип. R.Pukenis, 
pranešu, apie Uliūnų parapijos dvasinį stovį:

Uliūniečiai myli savo mažytę bažnyčią. Yra gražus būrys gero, kilnaus jaunimo. 
Nemažas būrys choristų.

Pamaldos Uliūnų bažnyčioje vyksta kiekvieną šeštadienį, sekmadienį, pirmaisiais 
mėnesio penktadieniais ir žymesnių švenčių metu. Eilinėse sekmadienio mišiose dalyvauja 
apie 100 uliūniečių. Daug parapijiečių dažnai eina Šv. Sakremento. Reikia pasidžiaugti 
vyrų gretomis bažnyčios darbuose. Parapijoje vyrauja išorinė ramybė, nėra aštrių kivirčų 
ar skandalų.

Apgailestauju, kad daug žmonių yra tautiškai atgimę, bet religiškai nėra 
susiformavę. Kai kaimas išsiplėtė į gyvenvietę, atsikėlė daug žmonių. Jie nelanko bažnyčios. 
Šventovės pašonėje yra gyvenančių be sakramento, vaikai neprileisti Pirmosios Komunijos. 
Sunku išgyvendinti alkoholinių gėrimų vartojimą per laidotuves ir mirusiųjų pagerbimo 
metines. Daug žmonėse esama abejingumo. Pavargę nuo darbų žmonės kartais ir ne iš 
blogos valios apleidžia religines pareigas.

Apskritai, problemos tos pačios, kaip ir kitose parapijose".

***
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1
Uliūnų klebonai - kunigai

1 .Balvočius Jonas( 1914-1915) Uliūnų bažnyčios ir Ramygalos filijos įkūrė-
(Gerutis) jas. 1915m. bažnyčia pašventinta Kristaus

Dangun žengimo titulu.

2.Petrauskas Mykolas (1915-1920).
3.Turla Kazimieras (1920-1927)
4.Ribokas J.(apiel927-1929)
5.Steponaitis Jonas( 1929-1936) 1930m. Uliūnai tampa atskira parapija su 

1738 tikinčiaisiais. 1932m. pristatytas baž
nyčios bokštas (pagal F.Bielinskio projektą).

6.Beinoravičius Boleslovas 
(1936-1938)
7.Vaičiūnas Jonas( 1938-1941)
8.Gendrėnas Jonas(1941-1946)
9.Dubnikas Juozas(1946-1965) Klebonaudamas Uliūnuose parengė 16-kos 

kalbų žodynėlį (rankraščiai) - tai pirmas toks 
darbas lietuvių leksikografijos istorijoje.

lO.Miškinis Algirdas( 1965-1967)
1 l.Žakrys Vytautas( 1967-1969) Kartu aptarnaudavo Uliūnų ir Ėriškių 

parapijas.

Nuo 1969 m. Uliūnų parapiją aptarnauja Panevėžio m. Senamiesčio 
bažnyčios kunigai:

12.Balaiša Bronius( 1969-1972)
13 . Purius kis Izidorius( 1974-1982)
14 .Pukenis Robertas( 1985-1992) Jo triūsu suremontuota bažnyčia ir švento

rius; sujungta į vientisą menišką ansamblį; 
įvestas bažnyčios šildymas. Ne veltui vadi
namas Uliūnų bažnyčios Geručiu. Pastatė 
naują kleboniją.

1. Parengta pagal Br. Barausko mašinraštį "Ramygala". 1982. 
Red. B.Gaoulaitė
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ARCHITEKTAS FELIKSAS BIELINSKIS

Albertas Ulys

"Aš, inžinierius Feliksas Bielinskis, 
esu gimęs 1904 m. kovo тёп. 12 d. Panevėžio 
apskrity, Panevėžio valse., Vinapių kaime. 
1925 m. baigiau Panevėžio valdžios 
Žimnaziją ir tais pačiais metais įstojau į 

ietuvos Universitetą, Technikos fakultetą, 
statybos skyrių. Universitete būdamas 
gaudavau iš Švietimo Ministerijos stipendiją. 
Universitetą baigiau 1932 m. birželio mėn. 
13 d. apgindamas diplominį projektą "Meno 
ir archeologijos muziejus Kaune , - taip 
"Curriculum vitae” 1937 m. gruodžio mėn. 
rašo F. Bielinskis .

Architektas Feliksas Bielinskis . . Uliūnų apylinke gyvenantys trys 
jo broliai - Viktoras, Steponas ir Ksaveras,- 

taip pat ir tėvas Kazimieras savo pavardę rašė Bilinskas. Matyt, 
Feliksui pavardę "pagražino” šlėktuojantys kūmai ar krikštijęs jį 
klebonas.

Feliksas šeimoje iš keturių brolių ir dviejų seserų (seserys 
anksti mirė) buvo jauniausias vaikas, pagrandukas. Tėvas Kazimieras 
dvaruose ūkvedžiavo, buvo prievaizda. D.Anuškevičienė teigia, jog 
Feliksas buvo ”Vinupės kumečio sūnus”.2

Darbšti ir draugiška Bilinskų šeima 1931 m. nusiperka 68 ha 
žemės Papartinės vienkiemyje (Uliūnų apyl.). Feliksas buvo gabus, 
todėl šeima jį vienintelį išleidžia į mokslus. Feliksas už tai brolių 
naudai atsisako jam priklausančios tėvų dalies.

Studentaudamas Feliksas dirba statybose: praktikantu pas 
prof. M.Songailų, techniku pas prof. V.Dubeneckį ir kitur.

Iš F.Bielinskio "Curriculum vitae”: ”Be tiesioginių tarnybos 
pareigų, tuo laiku esu dar padaręs sekančius darbus:... 12. Panevėžio 
apskrity suprojektuota ir pastatyta Uliūnų ir Gelažių bažnytėlės. Ir 
kitose vietose eilė kitų mažesnių privačių pastatų...”

J. Kančienės teigimu, F.Bielinskis "Savarankiškai 1929 m; 
paruošė ir įgyvendino Panevėžio apskr. Uliūnų ir Gelažių bažnyčių 
rekonstrukcijas”3. Taigi, gražuolis neogotikinio stiliaus bokštas 
Uliūnuose yra talentingo studento kūryba.

Baigęs universitetą Feliksas aktyviai įsijungia į Lietuvos
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architektų veiklą. 
Produktyvumu, projektų 
paprastumu, funk
cionalumu įgyja 
pripažinimą. Suprojektuoja 
ne vieną mokyklą: 
A.Smetonos gimnaziją 
Ukmergėje (1936 m.), 
Kėdainių gimnaziją (1936 
m.; per karą sugriauta), 
mokyklas Vievyje, 
Šventojoje (abi 1937 m.), 
Šilutėje, Kaune (1938 m.) ir 
dab. J.Gruodžio aukštesnio
sios muzikos mokyklos 
pastatą. Suplanuoja ir 
|rengia stadionus Ukmergė
je (1932 m.), Kaune prie 
Kultūros rūmų (1935 m.), 
Alytuje (1936 m.). Kaip 
Sauskelių inspekcijos 
referentas vadovavo (kartu 
su inž. Barausku) Žemaičių 
plento tiesimui.

Bielinskis aktyvus 
architektūros konkursų 
dalyvis: iš 19 skelbtų 
Lietuvos Respublikoje kon- 

uiiūnų bažnyčia šiandien. kursų dalyvavo dešimtyje:
septyniuose pelnėpirmąsias 

arba prizines vietas, pvz., už banko Tauragėje (1936 m.), Panevėžio 
muziejaus (1938 m.), Prekybos ir pramonės rūmų Kaune (1938 m.) 
projektus.

Bielinskis buvo architektas profesionalas, jam tolima nešvari 
politinio gyvenimo konjunktūra. 1943 m. dėstė Aukštesniojoje 
technikos mokykloje "Sąmatų ir darbo brėžinių” kursą. Per karą ypač 
artimai bendrauja su brolio Viktoro šeima, kiną laiką pas jį Papartinės 
vienkiemyje gyvena su savo šeima. 1937 m. sukūręs šeimą, su žmona 
Marija užaugino tris sūnus - Algirdą, Kęstutį, Vytautą. 1940-41 m. ir 
1944-45 m. Bielinskis - Kauno miesto vyriausiasis architektas. Po 
karo pradeda dėstyti architektūros disciplinas: 1944-50 m. Kauno 
universitete, 1951-70 m. Politechnikos institute. 1948 m.Jam sutei
kiamas docento vardas. Dirba katedros vedėju. 1974 m. Bielinskiui 
suteikiamas nusipelnusio architekto vardas.
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Viename iš gausių savo straipsnių Bielinskis taip nusako savo 
kaip architekto kūrybos credo: ”...visą mano veiklos pagrindą sudarė 
lietuvių liaudies architektūros tyrimas ir nagrinėjimas”. Tam tikslui 
atiduoda visą savo intelektą.

Rūsčiais pokario metais vadovauja kasmetinėms studentų 
ekspedicijoms liaudies architektūrai tirti, dešimtis kilometrų 
išvaikščioja atokiausių kaimų keliais. Paruošia disertaciją "Lietuvos 
kaimo liaudies architektūra” menotyros kandidato laipsniui. Bielinslq 
kaip specialistą vertina, bet kaip smetoninį inteligentą persekioja. 
Visuomeninė aplinka pilna įtarinėjimų, nepasitikėjimo, neskatina 
kūrybai. Šeima aiškiai pastebi, jog jų butas Kaune, Vaižganto 37, 
seniai yra sekamas. Štai, pavyzdžiui, dabar spaudoje pagarsintas tik 
vienas toks F. Bielinskio sekimo epizodėlis - KGB agento nugšienio” 
1954 m. pradžios pranešimas saugumui: ”Naujų Metų sutikime pas 
Bielinskį buvo inž. Ražaičio šeima ir prof. Galaunė. 24 vai. buvo 
sugiedotas senas Lietuvos himnas, po kurio prof. Galaunė pasakė 
kalbą: ”Mes labai gailime, kad mūsų tauta pavergta, bet kova už laisvę 
tęsiasi...” 4. Tuometinė partokratija įvairiai trukdo nepartiniam 
architektui įgyti mokslinį laipsnį, bet Bielinskis 1955 m. disertaciją 
apgina ir 1960 m. išleidžia atskira knyga (rusų k.). Kartu su kitais 
parengia albumus "Lietuvių liaudies menas. Architektūra” (2 kn. 
1957-65 m.), "Lietuvių liaudies menas. Mažoji architektūra” (1 kn., 
1970 m.) ir kt.

Daug jėgų skiria rekreacinei architektūrai respublikos 
teritorijoje, už tai 1967 m. gauna Respublikinę premiją .5

Feliksas Bielinskis išgyveno 82-jus metus. Mirė 1986 m. 
vasario 13 dieną. Palaidotas Kaune Petrašiūnų kapinėse.

Mums, uliūniečiams, Feliksas Bielinskis kaip paminkląpaliko 
Kkščią raudonskruostę bažnyčios varpinę, kuri jau iš tolo matytis 

istiebianti į dangaus žydrynę. Pavargusiais saulėlydžių vakarais 
girdėtis jos varpų ilgesingas tolimas aidas.

Literatūra
1. Curriculum vitae. Kaunas. 1937.// Iš F.Bielinskio asmeninio archyvo.
2. Anuškevičienė D. Statybos menui pasišventęs. "Statyba ir architektūra”. 1985. 
Nr.3. P. 14.
3. Kančienė J. Feliksas Bielinskis. "Statyba ir architektūra”. 1989. Nr.6. P.26. 
4.Gaškaitė N. Su Kaino žyme. "Šiaurės Atėnai”. 1992.02.14. Nr.7(102). P.5.
5. LTSR MT Valst. statybos reikalų komiteto pirmininko A.Aksomito išduota 
charakteristika - rekomendacija respublikinės reikšmės personalinei 
pensijai skirti.// Iš Bielinskio asmeninio archyvo.
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BISTRAMPOLIS1

Petras Juknevičius

Panevėžio rajono kultūros paminklų apsaugos tarnybos 
duomenimis, dabartinėje rajono teritorijoje būta per pusantro šimto 
dvarų. Žinoma, tai tikpirminiai duomenys.Toliau tyrinėjant- skaičius, 
be abejonės, didės. Ieškant buvusių dvarviečių, padėti gali 1940 m. 
žemės komisijos protokolai, 1922 m. Lietuvos Respublikos gyventojų 
surašymo duomenys, XIX a. pabaigos carinės administracijos surašymo 
duomenys ir XVI-XVII a. dvarų inventoriai.

Vienas reikšmingesnių rajono dvarų - Bistrampolis. Tai vietinės 
reikšmės architektūros paminldas. 1988 m. buvo pradėta parkų 
inventorizacija. Be abejonės, inventorizuojant parkus susidurta su 
išlikusiais dvarų pastatais, nes beveik prie kiekvieno dvaro buvo 
parkas. Darbus dirbo Respublikinis žemėtvarkos projektavimo institutas 
ir tuometinis Valstybinis gamtos apsaugos komitetas. 1988 m. 
inventorizuotas ir buvęs Bistrampolio dvaras. 1991 metais visas 
kompleksas paskelbtas naujai išaiškinamu paminklu (IP-486 At). Tuo 
metu dvaro ansamblį sudarė: 1) centriniai rūmai, 2) buv. vežiminė, 3) 
buv. žirgynas, 4) buv. ledainė, 5) buv. sodininko namelis, 6) buv. rū
sys, 7) buv. tvartas, 8) kluonas, 9) buv. arklidė, 10) buv. 
elektrinė.Atokiau nuo dvaro yra išlikusios kapinaitės su originaliu 
paminklu. Ansamblyje dar būta medinio kumetyno, kalvės, mūrinio 
vandens malūno, medinės paukštides. Jau neberasime ir ąžuolinio 
stulpo su varpu, mūrinių vartų su metaline varčia, ąžuolinės tvoros.

Be anksčiau minėtų pastatų, išliko parkas su išnykusiais takais, 
partero ovalo formos apvažiavimo kelias ir ūkiniai privažiavimo 
Keliai, didelė kūdra su lankstaus kontūro krantais ir dviem salelėmis, 
dvi mažos stačiakampės kūdros.

Centriniai Bistrampolio rūmai (palocius) 

"Senvagė”. Panevėžio žurnalas. Nr. 5. 1991. P.4-5.
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Kas gi iš išlikusių pastatų vertingiausia? Be abejonės, centriniai 
rūmai. Jų centrinis įėjimas orentuotas į pagrindinį kelią. Rūmai 
klasicistinės architektūros, mūriniai, dviejų aukštų, pagrindinis fasadas 
sp rizalitu centre nukreiptas į šiaurės vakarus. Rizalitą paryškina 
arkada (I-me aukšte) ir kolonos (Ii-me aukšte). Į antrą rūmų aukštą 
kylančių paradinių laiptų abiejose pusėse yra dvi simetrinės nišos, 
kuriose būta gipsinių skulptūrų. Rūmuose buvo glazūruotų koklių 
krosnys. Buvusi vežiminė (aar anksčiau svirnas) - neogotiškas pastatas, 
būdingas romantizmui.

Buvęs Bistrampolio svirnas - vežiminė

Buvęs žirgynas dabar naudojamas kaip trąšų sandėlis. Čia 
buvo ir arklininko gyvenamasis kambarys.

Ledainė kurį laiką buvo naudojama kaip gyvulių pašaro vir
tuvė. Netoliese kalvelė - simbolinis Birutės kalnas. Netoli tvenkinio 
- sugriuvęs malūnas. Kiti pastatai - daugiausia ūkiniai - mažiau 
vertingi architektūriniu požiūriu, bet jie ansamblio dalis.

Buvusi Bistrampolio žirgidė. Priekyje - buvusio parko apleistas tvenkinys
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Parkas įveistas ar performuotas XIX a. pradžioje, nors kai 
kurie medžiai senesni už patį parką. Parkas kompaktiško silueto, 3,5 
ha dydžio, netaisyklingo stačiakampio formos. Atrodo, kad anksčiau 
jo teritorija buvo didesnė iš šiaurės vakarų ir vakarų pusių. Jį akcenta
vo iš vakarų pusės vietinių rūšių medžiais apsodintas ribinis kelias, iš 
kitų pusių - grioviai, medžių eilės ir tvoros. Dvaro sodybos ir parko 
planas - mišraus tipo. Geometriškai suskaldyta paradinė (parterinė) ir 
tolimesnė peizažinė (landšaftinė; perimetras stačiakampio kontūrų) 
dalys. Pagrindinis rūmų parteras su apvaliu gėlynu, apsodintas karpomų 
krūmų gyvatvore ir alyvomis. Parke yra 13 vietinių rūšių medžių, 3 
introdukuotos rūšys, 4 vietinių rūšių Krūmai, 8 introdukuotos rūšys.

Gausiausiai paplitę mažalapės liepos, paprastieji klevai, 
paprastieji uosiai, pilkosios tuopos, taip pat paprastųjų alyvų bei 
jazminų Krūmai. Kiek retesni augalai: europinis ožekšnis, kanadinė 
tuopa, europinis maumedis ir kiti.

Istorinės žinios apie Bistrampolio dvarą skurdžios. Apie tai, 
kada susiformavo dvarvietė, tikslių uuomenų nėra. Matyt, egzistavo 
XV a. pabaigoje. Istoriniuose šaltiniuose dvaras minimas nuo 1795 m. 
Įrašai dvaro kapinaičių antkapyje liudija, kad Karolis Bistramas mirė 
1853.05.01, būdamas 77 metų. Gimė apie 1776 m. Matyt, jo tėvai jau 
gyveno tame dvare. 1861 m. dvare gyveno 42 žmonės, čia buvo vyno 
darykla. Tuo metu Bistramams atiteko ir didesnioji dalis Upytės 
dvaro.

Karolio sūnus Vladislovas (1839-1918) paveldėjo dvarų ir 
valdė iki mirties. Po jo valdė sūnus Tadeušas (g. 1886m.). Jis nesutiko 
su Lietuvos Respublikos įgyvendinama žemės reforma ir įrodinėjo, 
kad dvaras priklauso ketunems įpėdiniams. Matyt, norėta kuo mažiau 
žemės atiduoti valstybei. Po 1926 m. dvarui palikta 84,6 ha žemės. 
Bistramų šeima dvarą valdė iki 1940m. Atrodo, kad dvarą Bistramai 
valdė per 450 metų. Matyt, ir pavadinimą reikėtų sieti su jų vardu: 
"Bistram” ir ”pole’* - Bistramų laukas.

Pokario metais dvaras priklausė Panevėžio hidromelioracijos 
technikumo tarybiniam ūkiui, vėliau - Uliūnų tarybiniam ūkiui.

Šaltiniai ir literatūra

1. PRPI archyvas.
2. RŻPI inventorizacijų medžiaga.
3. Lietuvos TSR valstybinės žemės ūkio komisijos protokolai. 1940. V., 1976.P.86. 
4. P.Juknevičius. Bistrampolis // "Tėvynė", Panevėžys, 1983.08.04.
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BISTRAMPOLIS SAUGOTINAS KAIP 
KULTŪROS OBJEKTAS

Stepas Deveikis

Bistrampolio dvarvietė egzistuoja nuo XV a. pab. - XVI a. 
pradžios. 1880 m. leidinyje "Słownik geograficzny... rašoma, kad 
dvaras jau keturi šimtmečiai priklauso Bistramams. Tuo metu dvarui 
Sriklausė Upytės palivarkas ir miestelis su filijine bažnyčia, Karalių, 

tultiškių, Sutkūnų kaimai.
Vienų autorių teigimu, 1881 m. dvarui (valdė Vladislavas 

Bistramas, Karolio sūnus) priklausė 2634 dešimtinės geros žemės, 
318 dešimtinių blogos ir 872 dešimtinės miško (K.Lebedytė, 
K.Labanauskas, 1981), kitų autorių - XIX a. pabaigoje dvaras turėjo 
1200 margų ariamos žemės, 800 margu pievų ir 16Ö0 margų miško 
(P.Juknevičius, 1983)1. Pagal 1922 m. Žemės reformos reikalavimus 
Tadeušui Bistramui buvo palikta 84,6 ha žemės. Tokį plotą Bistramai 
valdė iki 1940 metų.

1
Viena dešimtinė lygi 2400 kvadratinių sieksnių arba l,092ha,
lietuviškas margas lygus 1600 kv. sieksnių arba 0,728 ha,
lenkiškas margas - 0,557 ha. Skaičiuokime...

Bistrampolio dvaro sodybos ir parko planas kaip ir daugumos 
Lietuvos dvarų sodybiį planų yra mišraus tipo: geometrizuota parterinė 
dalis, natūralaus landšafto želdiniai ir geometriškai kontūruotas pe
rimetras. Ūkinis kiemas su pastatais - atokiau. O parterinėje dalyje - 
klasicistiniai tinkuoto mūro dviejų aukštų rūmai. Pagrindinio fasado 
centre rizalitas, akcentuotas arkada ir kolonomis. Parteri o ovalą 
paryškina ir prieš rūmus šonuose stovintys du akmenų mūro pastatai: 
buvęs svirnas - vežiminė ir buvusi žirgide. Šių pastatų architektūroje 
jau ryškūs romantizmo epochos, netgi istorizmo (neogotikos) bruožai.

Ūkiniame sektoriuje iki pastarųjų metų dar buvo išlikę tvartas, 
kluonas, arklidė, o parke, arčiau rūmų - sodininko namas, rūsys, 
ledainė ir elektrinės pastatų griuvėsiai. Sodyboje žinome dar buvus 
mūrinį vandens malūną, medinius kumetyno, kalvės, paukštides 
pastatus. Ncberasime iš pasakojimų žinomų mūrinių vartų su metaline 
varčia, ąžuolinio stulpo su varpu, ąžuolinės tvoros.

Taigi sodybos architektūrojepersipynė vėlyvojo klasicizmo ir 
romantizmo bruožai. Ypač romantizmo bruožai ryškūs želdyno ir 
vandenų sistemos kompozicijoje: įvairios konfigūracijos tvenkiniai 
su salelėmis, supiltomis apžvalgos kalvelėmis, atokiau už rūmų 
stovintis rūsys su iškiliu skliautu, pritaikytu apžvalgai, įvairios alėjos, 
pievelių laukymės. Parke šiuo metu gausiausiai paplitę mažalapės 
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liepos, paprastieji klevai, paprastieji uosiai, pilkosios tuopos, taip pat 
paprastųjų alyvų, jazminų, paprastųjų lazdynų, europinių ožekšnių 
krūmai. Auga europinių maumedžių. Atokiau nuo dvaro sodybos į 
vakarų pusę yra išlikusios kapinaitės su originaliu Bistramų paminklu.

***
APIE MELNIKO MALŪNĄ

(Iš prisiminimų)

Mano senelis Kazlauskas Silvestras dirbo Bistrampolio dvare, 
pas Vladislavą Bistramą gėlininku sodininku. Upytėje buvo Bistramo 
sūnų Karolio ir Tadeušo dvarai. Turbūt pradėjo jų didžiulio dvaro 
žemes mažinti. Bistramas ponas už sąžiningą darbą nemokamai mano 
seneliui paskyrė 3 ha žemės ant Šatrėnų kalno ir miško medžiagos 
trobesiams ir malūnui. Ponai buvo labai geri.

Malūną statė vokietis, kurio pavardės neprisimenu. Girnos 
irgi buvo labai geros, atrodo, vokiškos, nebežinau. Aš prisimenu dar 
kažkokį dokumentą, kuriame buvo nubraižyta, nupaišyta visa sodyba: 
trobos ir malūnas. Po juo, menu, buvo užrašyta: oistrampol Mühle. 
1918” (liet. Bistrampolio malūnas. 1918). Šitą tai prisimenu.

Senelis Silvestras palaidotas Ramygaloj. Kada mirė - nežinau. 
Po senelio mirties malūnas priklausė jo vaikams: dėdei Kazlauskui 
Kaziui ir mano mamai Kazlauskaitei-Žostautienei Elenai. Mirus 
seneliui, Kazys dar buvo vaikėzas, tai samdydavo malūno gizelį. 
Paskum jis pats šeimininkavo.

Mano mama mokėsi Rygoj, mokėjo kelias kalbas: vokiečių, 
lenkų, rusų, lietuvių, šiek tiek prancūzų. Tuo laiku buvo gramatna. 
Mirė 1962 m. Kupiškyje.

Dvaruose šnekėdavo lenkiškai. Dėdė Kazys buvo sirgęs 
smegenų uždegimu. Ji ponai vežė net į Lenkiją, Čenstakavą, todėl 
blogiau (neaiškiai) kalbėdavo. Kalbantysis turėdavo į lūpas žiūrėti, 
kaosusikalbėtų. Jeigu man mama norėdavo uždrožti, dėde sakydavo: 
"Maliutka, ne čeba .

Visa apylinkė suvažiuodavo malti. Žmonių daug, arkliais 
apstato. Nuo malūno iki trobos būdavo pieva kasdien pilna arklių su 
vežimais. Dėdė Kazys buvo gerbiamas, labai draugiškas, su Šatrėnų 
Dambrausku buvo neišskiriami medžiotojai, mėgdavo alų, pats 
darydavo, kitus vaišindavo. ”Dziadze, kedu bendzi piva robie?” - 
klausdavau dėdės prie žmonių su puoduku.

Dėdė Kazys malūnui norėjo kažkokius motorus statyti. Tam 
paskolą ėmė iš Truskavos klebono. Dėdė draugams žiruodavo užstatus 
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ir taip suvarė į betą, spėjo prašvilpti viską. Dėdė Kazys apie 1930 m. 
staiga mirė: pjovė apendicitą, o buvo žarnos užsisukimas - ileus. Net 
norėjo į teismą gydytojus duoti. Panevėžio gydytojas Didžiulis ir raštą 
buvosurašęs. Daug liko skolų, reikėjo mokėti, buvo atvažiavę išvaržyti, 
bet užėjo 1940-tieji ir viskas baigėsi. Kur tuos pinigus dėjo, nežinau.

Po 1930-tųjų mirus dėdei Kaziui, atėjo dedienei Veronikai 
padėti jos brolis Kazimieras Tamošiūnas (gimęs 1906 m.). Atėjo 
i aunas. Jis paaukojo ten visų savo jaunystę. Nei jis apsivedė, nei ką. 
łaskui 1940-tieji. Prie vokiečių dar male. Kai sugrįžo rusai 1944 

metais, atėmė malūnų. Paskui kolūkiui dar malė. Malūno niekas 
neremontavo - nugriovė ir sukūreno. Dėdienė pardavė trobą ir išvažiavo 
pas dukrą į Kupiškį, o Kazimieras taip ir liko gyventi. Paskum 
išvažiavo į Panevėžį, kur 1971 m. mirė, ten ir palaidotas.

Melniko malūno ir pėdsakų nebeliko.

Pasakojo Aldona Kazlauskaitė - Tuzikienė, g.1926 m. 
Užrašė Albertas Ulys, Vilnius, 1992.01.

PASKUTINIS BARKLAINIŲ DVARO
SAVININKAS

Petronėlė Žostautaitė

Nuo seno Panevėžio aps. gyveno dvarininkai Švainickai, 
valdę kelis dvarus. Jų pavardė nevienodai buvo tariama ir rašoma: 
vienuose šaltiniuose Svoinickis, kituose Švoinickas, vietinių gyventojų 
vadinamas Švainicku, gi lenkiškai jie rašėsi Szwojnicki. Šiame 
straipsnyje juos vadinsime Švainickais. Dvarininkų Švainicku pavardė 
žinoma nuo X VI a. ir jau nuo 1604 m. minima Upytės pavieto teismo 
aktuose. Jie laikė save lenkais, buvo labai tolerantiški ir demokratinių 
pažiūrų žmonės, tarpusavyje kalbėjosi lenkiškai, su vietiniais 
valstiečiais - lietuviškai; buvo stipriai Įaugę į lietuvių dvasinę kultūrą 
ir buitį.

Apie Barklainių dvarą ir jo paskutinį savininką esame mažai 
sukaupę medžiagos, neturime nei paties dvaro rūmų ir jų pastatų, 
jarko bei sodo planų, ūkio inventoriaus sąrašų nepilni duomenys apie 
vykdytą žemės reformą dvare. Manome, kad reikalinga padalyti 
tuklią pradžių. Išklausėme dvaro kumečių šeimoje užaugusių ir vėliau 
dvare dirbusių darbininkų Adelės Paipolienės ir Povilo Paipolo 
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atsiminimų apie Barklainių dvarą ir poną (jie dabar yra pensininkai, 
gyvena Panevėžyje), Pranės Vilkienės, gyvenančios Barklainių kaime 
(dabar pensininlćes) ir kt.

Švainickų dvarai buvo Krekenavos ir Ramygalos valsčiuose. 
Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Krekenavos valsčiuje esantį Rodų dvarą 
su Kumpiu, Liausiu, Separiškių, Dambruvkos palivarkais valdė 
Romanas Švainickas (1845-1915) ir jo įpėdiniai. Jis buvo žinomas 
dailininkas portretistas, be to, dar tapė 1863 m. sukilimo scenas. Pats 
buvo dalyvavus sukilime, todėl tematika buvo artima ir išgyventa. 
Antrosios Švainickų giminės šakos atstovas Zigmuntas Švainickas 
valdė Barklainių dvarą, paveldėtą iš tėvo Norberto Švainicko, buvusį 
5-6 km nuo Uliūnų, ir Žaibgalos palivarką įpėdinio teisėmis, netoli 
Ėriškių. Tikriausiai šis palivarkas buvo jo žmonos Pranciškos 
Švainickienės kraičio dalis, ištekant už Švainicko. Barklainių kaimo 
gyventojai kalbėjo, kad ponas Švainickas vedęs savo pusseserę iš 
Rodų dvaro, t.y. dailininKo R.Švainicko dukrą. Šią prielaidą dalinai 
patvirtina 1926 m. liepos 2 d. juriskonsulto K.OleKos raštas Žemės 
reformos valdybai, nurodantis, Kad P.Švainickienė 1921 m. birželio 2 
d. pati pasirinko 80 ha nenusavinamą žemės normų Žaibgalos palivarke.1 
Rašte tvirtinama, kad ji paveldėjo 1/7 dalį Švainicko turto, sudariusio 
838 dešimtines žemės,ir kad tokiu būdu žemės reformos metu įvykęs 
faktinis dvarų žemės pasidalijimas tarp P.Švainickienės ir kitų 
Švainicko dvarų įpėdinių yra teisėtas2. Barklainių dvaras prieš žemės 
reformą buvo gana didelis. Jo žemės plotas atskiruose dokumentuose 
nevienodai pažymėtas: viename 334,52 ha3, antrame - 265 ha ir Žai
bgalos palivarkas 175 ha žemės*  Kol kas neaišku, kuris iš šių skaičių 
yra teisingas.

Z. Švainickas pagal profesiją buvo veterinorius, tačiau nesivertė 
veterinoriaus praktika. Jis dažnai važinėjo į Lenkiją banko reikalais, 
matyt, buvo kokio nors Lenkijos banko valdybos narys ar akcininkas. 
Buvo ir Panevėžio banko akcininku ar net valdybos nariu, dažnai bu
vo užimtas. Po Pirmojo pasaulinio karo Panevėžyje nusipirko namus, 
vadinamus Švainicko namais. Juose, be savo kontoros, įtaisė nakvynės 
namus, panašius į viešbutį, kuriuose galėjo pernakvoti keliaujantys 
žmonės, po operacijų ligonys ar valstiečiai, nespėję grįžti iš miesto bei 
turintieji nesutvarkytų reikalų kitai dienai. Jo žmona P.Švainickienė 
buvo ligota moteris. Vienų žmonių teigimu, ji sirgo kepenų ligomis, 
kitų - tuberkulioze. Ji mažai rodydavosi viešame gyvenime. Ret
karčiais, šiltomis vasaros dienomis Barklainių dvaro žmonės maty
davo ją dvaro rūmų balkone, parko alėjoje ar sode. Kartkartėmis 
Švainickas savo žmoną karietoje apveždavo parodyti žydinčių ar 
bręstančių dvaro javų, gyvulių bandų, pasipildžiusių veršeliais, 
kumeliukais ar ėriukais. Didelis vyro dėmesys, rūpestis ir meilė, 
geriausi deficitiniai vaistai iš užsienio ligotai žmonai padėjo nors 
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dalinai nugalėti ligą, džiaugtis gyvenimu, pratęsti jį.
Per Pirmąjį pasaulinį karą, vengdami karo žiaurumų, daug 

etnografinės Lietuvos gyventojų, o ypač dvarininkų, evakavosi į 
Rusijos gilumą ar Lenkiją, palikę savo ūkius bei dvarus be priežiūros 
ar pavedę ūkvedžiams administruoti. Ar buvo pasitraukęs Svainickas 
iš savo dvaro, žinių neturime. Tik aišku, kad 1918 m. traukiantis 
Vokietijos kariuomenei iš Lietuvos, buvo galutinai apiplėšti Lietuvos 
gyventojai, ūkiai ir dvarai, tarp jų ir Švainicko dvaras. Išvežė tai, ką 
suskubo išvežti: žemės ūkio inventorių, maistą, javus, pašarus, gyvulius, 
turinčius meninę vertę daiktus, paveikslus ir pan. Paliko dvarų laukai 
apleisti, neapdirbti, žolėti, daugelyje vietų paversti kumsnynais, dvarai 
be inventoriaus, gyvulių, sėklų.

Lietuvos valdžia, gindama tik ką paskelbtą Lietuvos ne
priklausomybę (1918.02.16), kvietė savanorius, šaukė jaunuolius į 
>esi kuriančią Lietuvos kariuomenę ginti valstybę nuo vokiečių 
cariuomenės plėšikavimų ir vietinių plėšikų, besiveržiančių į Lietuvą 
polševikų raudonųjų dalinių, vėliau bermontininkų ir lenkų legionierių, 
^aikinoji Lietuvos vyriausybė 1919 m. pradžioje išleido ''įstatymą 
kariškiams žeme aprūpinti , kuriuo žadėjo savanorius ir kariškius, 
kovojusius įvairiuose frontuose, nemokamai aprūpinti iš dvarų paimta 
žeme, paliekant dvarininkams 80 ha nenusavinamos žemės normą, 
nuo 1929 m. -150 ha, aišku, darant išimtį kai kuriems dvarininkams.

Jau 1919 m. pradžioje kai kurie dvarininkai (vėliau ir kiti) 
pradėjo grįžti į savo dvarus, tačiau dalis jų ir negrįžo. Matyt, negrįžo 
ir Krekenavos valse, buvusių R.Švainicko dvarų įpėdiniai į savo 
dvarus. Taip leidžia manyti archyve rastas Panevėžio aps. dvarų, 
paimtų į žemės reformos fondą, sąrašas, kuriame išvardinti minėti 
Krekenavos vaisę, dvarai ne Švainicko įpėdinių, o P.Švainickienės 
vardu, t.y. Rodai (187 ha), Kumpiai (87,4 ha), Liausis (50,2 ha), 
Dambruvka (50 ha), Separiškės (44,79 ha) ? Priešingu atveju šie dvarai 
būtų skelbiami įpėdinių vardais. 1924 m. Panevėžio aps. buvo 232 
dvarai, kurie turėjo 50701 ha žemės,<► vidutiniškai vienam dvarui teko 
218 ha. Tai vidutinio dydžio dvarai.

Parceliuoti dvarų žemei 1919m. pradžioje Kaune buvo sudaryta 
Vyriausioji komisija, kuri steigė savo skyrius apskrityse, atitinkamas 
komisijas valsčiuose. Įgalioti tarnautojai ėmė registruoti karius, 
savanorius, žuvusiuosius, apžiūrėti numatytus parceliuoti dvarus, 
matininkai iš šių dvanj žemių sudarė sklypus, palikdami dvarininkams 
80 ha žemės nenusavinamą normą. Pirmiausiai žeme buvo aprūpinamos 
žuvusiųjų kariškių šeimos, o jei Jų neturėjo, žemė buvo skiriama 
kariškio tėvams. Antai, iš Tado Bistramo Karaliavos dvaro (netoli 
Uliūnų) žemės sklypą gavo Pranas Žostautas iš Joskildų kaimo už 
1919 m. rugsėjo 30 d. žuvusį sūnų, IV-ojo pėstininkų pulko eilinį 
devyniolikmeti Stasį Žostautą, palaidotą Panevėžio kapinėse. Tokių 
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atvejų Panevėžio aps. buvo ir daugiau.
Panevėžio aps. dvarininkai, pajutę rimtą pavojų, 1919m. 

gruodžio 14 d. sušaudė Panevėžyje Žemdirbių sąjungos susirinkimą, 
aptarti, kaip išsaugoti savo dvarus ir palivarkus. Šiame susirinkime 
išrinkta komisija 1920 m. sausio 24 d. memorandumu kreipėsi į 
vyriausybę, nušviesdama dvarų chaotišką ekonominę būklę: nualintos 
dirvos, sunaikintos gyvulių bandos, žemės ūkio inventorius, trąšų, 
sėklų trūkumas, sutrikęs javų eksportas į užsieni, vokiečių karinės 
valdžios paliktos nepalankios darbo sutartys su dvarų darbininkais. 
Jame įtikinėjo vyriausybę, jog numatyta dvarų parceliacįja galutinai 
sužlugdysianti ne tik dvarų, bet ir visos Respublikos ūlq ir siūlė ją 
sustabdyti? Po memorandumu, be Panevėžio aps. dvarininkų Konstanto 
Komaro, Zigmundo Stanevičiaus, Tado Bistramo, Juozo Banevičiaus, 
Zbignevo Cnominsko, Leonardo Gluškausko ir kt., buvo ir Z.Švainicko 
parašas*

Dauguma Lietuvos dvarininkų, ypač lenkų kilmės, prieštaravo 
vykdomai dvarų parceliacįjai, 1922 m. Steigiamojo Seimo priimtam 
Žemės reformos įstatymui, reformos įstaigų ir komisijų steigimui, 
tačiau palyginti gana pasyviai. Didelė dvarininkų dalis’tikėjo, jog 
Lenkija sugriaus netvirtus Lietuvos nepriklausomybės pamatus ir 
jiems bus grąžintos atimtos žemės, liks stiprios ekonomines pozicijos 
žemės ūkyje. Nesulaukus pagalbos iš užsienio, vieni dvarininkai 
nebegrįžo į savo dvarus ir juos valdė per administratorius, kiti, 
atvirkščiai, teismuose užvede bylas dėl dvarų žemių padalinimo 
vaikams ir įpėdiniams, ir jų teisių pripažinimo į nenusavinamą 80 ha 
normą. Taip, kaip minėta, buvo paskirta 80 ha norma P.Švainickienei 
iš Žaiogalos dvaro.

Į Žemės reformos fondą buvo įtrauktas ir Barklainių dvaras. Jis 
pradėtas parceliuoti 1924 metais. Matininkai paliko dvaro centrą su 80 
ha nenusavinama žemės norma savininkui Švainickui, kitą dalį žemės 
suskirstė į 17 sklypų, o Žaibgalos dvarą į 15 sklypų, kad galėtų išdalyti 
visų pirma savanoriams ir kariškiams, o vėliau dvaro kumečiams, 
apylinkės mažažemiams ir bežemiams. Vienam savanoriui ar kariškiui 
buvo duodami tokio dydžio žemės skypai: I rūšies žemės sklypas nuo 
8 iki 12 dešimtinių, II rūšies - 12-16 ir III - 16-20 dešimtinių. 
Savanoriai ir kariai lengvatinėmis sąlygomis iš valdžios gavo javų 
sėklai, miško medžiagos statybai, kuro ir pan. I rūšies žemes sklypus 
f javo šie savanoriai kariai: Juozapas Zalatorius, Antanas Masiliūnas, 
I ir III rūšies miškingose ir pelkėtose vietose - Jonas Žvybas, Petras 

Kuncė, Pranas Masiliūnas (pastarasis sklypą vėliau pardavė 
Malinauskams). Barklainių dvaro 2 ha žemės sklypas buvo paskirtas 
Antaninai Labanauskienei, dingusio be žinios savanorio Antano 
motinai9. Atskiras sklypas, esantis netoli Svaigino miškelio, buvo 
perleistas Povilui Žostautui. Sklype stovėjo apgriuvusi, iš akmenų sta-
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tyta karčema ir tokia pat arklidė. Sis turtas buvo įkainotas 1000 litų, 
naujasis savininkas šią sumą turėjo valdžiai išmokėti per 10 metų.10 
Visiems gavusiems žemės sklypus buvo įteikiami žemes perleidimo 
aktai, t.y. jie tapo šios žemės savininkais. Be valdžios leidimo, jie 
negalėjo sklypų parduoti, dovanoti ar keisti. Barklainių dvaro kume
čiai - Justinas Peleckis, Simonas Jakaitis, Bogusė Paipolienė, Jonas 
Glebauskas, Kazys Zalatorius, Jurgis Balsevičius, Jonas Uoksas, 
Kazimieras Švendravičius - nemokamai gavo po 2 ha dvaro žemės.

Dvarininkas Švainickas dalį likusios žemės, nuošales, miško 
žemę, nebereikalingus pastatus, laukų medžius, gavęs leidimą iš 
valdžios, galėjo parduoti gretimų kaimų gyventojams iš varžytinių. 
Antai, 1927 m. sausio 7 d. pirmininkaujant Panevėžio aps. žemės 
reformos likvidacinės komisijos nariui Kaziui Mikeliūnui, dalyvaujant 
Ramygalos valse, žemės reformos komisijos nariams Adomui 
Barauskui ir Viktorui Radzevičiui, įvyko varžytinės dėl dviejų iš 
akmens statytų trobesių: apgriuvusios karčemos ir daržinės likučių 
prie Barklainių kaimo. Nei vienam žmogui neatvykus, varžytinės 
neįvyko. Tada komisija pasiūlėnaujų sklypų savininkams K.Zalatoriui 
ir J.Peleckiui, ant kūnų žemės šie pastatai stovėjo, juos pirkti11 Jiems 
atsisakius, tie pastatai dar ilgai riogsojo, kol pagaliau žmonės jų 
likučius panaudojo statyboms. Likvidacinė komisija iš varžytinių 
pardavė ir Barklainių dvaro medžius, išsibarsčiusius po laukus ar 
pakeles. Juos pirko gretimų kaimų: Barklainių, Joskildų, Pumplių 
ūkininkai: Viktorija Masiliūnienė, Povilas ir Jonas Žvybai/Leonardas 
Žardinskas, J.Peleckis, Jonas Petronis, Petras ir Povilas Žostautai ir 
kt.12Prie pagrindinio vieškelio, jungiančio Panevėžį su Ramygala, 
augančius kraštovaizdinę vertę turinčius medžius skurdžiam lygumų 
landšafto paįvairinimui nemokamai perėmė Ramygalos valsčiaus 
valdyba. Tokiu būdu 1927 m. pabaigoje buvo užbaigtas Barklainių 
dvaro parceliacijos procesas.

Po žemės reformos Barklainių dvaro savininkui Švainickui 
liko 80 ha geriausiai išdirbtos ir derlingiausios žemės su gražia dvaro 
gyvenviete. Joje liko mediniai rūmai su balkonu priekiniame fasade, 
gy  venamasis namas, kumetyne, žemės ūkio įrankių sandėlis, dirbtuvė, 
svirnas, tvartas, klojimas, daržinė, ledaunė arba rūsys. Rūmų aplinka 
buvo gražiai sutvarkyta, aplink puikavosi gražūs gėlynai, dideliame 
sode buvo rūpestingai prižiūrimos dvi kūdros, sodą ir keliukus juosė 
medžių alėjos. Iš dvaro pagrindinė medžių alėja vedė į Ramygalos- 
Panevėžio vieškelį.

Dvarininkas Švainickas savo dvaro ūkį tvarkė per ūkvedj. Nuo 
1923 m. Lietuvos žemės ūkiui perėjus prie intensyviosios 
gyvulininkystės ir pienininkystės, ta linkme ėmė sukti ir Barklainių 
dvaras. Ūkvedys DobužinsKas kartu su ponu Švainicku rūpinosi 
geresniu žemės ūkio inventoriumi, įsigijo grėbiamąją, kuliamąją, 
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grūdų valymo ir kitas mašinas, pagaliau 1936 m. pirko traktorių. 
Gyvulių veislei pagerinti užveisė olandų veislės karvių, ardėnų arklių, 
jorkšyro kiaulių, taip pat vištų ir kitų paukščių rūšių. Dvaras melžiamų 
karvių turėjo 30-40 vienetų. Iš pradžių sviestų gamino pačiame dvare: 
įieną suko separatoriumi, iš gautos grietinės suko sviestą, vežė jį 
varduoti į Panevėžį. Vėliau, atsidarius Barklainiuose pieno nugriebimo 
tunktui, dvaras veždavo pieną į pienine, maždaug apie 300 litry 
casdien. Kad turėtų daugiau pašarų gyvuliams, ėmė plėsti sėjamųjų 
žolių pievas, auginti gyvulinius runkelius, morkas, ropes. Dvare buvo 
auginami ir bekonai. Dvaro ūkis tapo prekybinis, buvo pavyzdingai 
tvarkomas, žemė gerai įdirbama ir gaudavo nemažą pelną.

Kumečių ir lauko darbininkų santykiai su ponu Švainicku 
buvo geri. Ponas atsiskaitydavo su kumečiais ir darbininkais laiku ir 
sąžiningai, pagal iš anksto sudarytas darbo sutartis ir nustatytus užmo
kesčio tarinis. Per darbymetį, t.y. per šienapjūtę, rugiapjūtę, daržų 
ravėjimą, mėšlavežį, dvaras samdydavosi padienius darbininkus iš 
gretimų Barklainių, Joskildų ir Pumplių kaimų. Tuoj po darbo pats 
ponas Švainickas, jam nesant namuose ūkvedys, išmokėdavo 
padieniams darbininkams už darbą. Mokėdavo nevienodai - 
energingiausiems, d.arbščiausiems daroininkams mokėdavo žymiai 
daugiau negu seniems, ar nesugebantiems greitai ir gerai dirbti. Matyt, 
ponas teisingai įvertindavo jų darbą, kad nebuvo skundų bei apkalbų, 
kad ponas esąs neteisingas. Kaip pasakoja A.Paipolienė, ravint daržus, 
grėbiant šieną ar pjaunant rugius dažnai ateidavo ponas, nešinas 
obuolių kraite ar saldainių krepšeliu, darbininkus vaišindavo, 
teiraudavosi jų ir jų šeimos narių sveikatos. Kalėdų ar Velykų švenčių 
proga, gimus kumečio šeimoje vaikui, ponas nusiųsdavo ar net pats 
Įteikdavo kokią nors dovanėlę ar keletą litų P Kartais Velykų vaišes 
paruošdavo visiems prie bendro stalo. Savo tarnams iškeldavo vestuves.

Savo ruožtu kumečiai ir darbininkai neplėšė ir nevogė jokio 
dvaro turto, ne tik bijodami bausmės ar netekti darbo, bet ir todėl, kad 
buvo negražu ir nepadoru atsimokėti blogiu tokiam geram žmogui, 
neleido vidiniai moralės varžtai. Net skrupulingai buvo laikomasi 
moralinių principų. Darbininkas, eidamas per dvaro sodą, nepakeldavo 
nukritusio obuolio, kriaušės ar slyvos, nes laikė tai vogimu ir 
nepadorumu. Jei kokia senutė įsidėdavo pora obuolių į prijuostės 
kišenę anūkams, tai niekas jos nesmerkdavo, o jauni to negalėjo daryti.

Švainickas, būdamas veterinorius, be jokio mokesčio gydė ne 
tik apylinkės, ūkininkų gyvulius, bet ir žmones. Kada jį bepakviestų 
nelaimės ištiktas žmogus, visuomet - dieną ir naktį, skubėjo padėti 
nelaimėje, sušelpdavo nemokamai vaistais, patardavo kaip prižiūrėti 
ligonį. Dvaro darbininką, devynių darbų meistrą P.Paipolą, mylimą už 
sumanumą ir darbštumą, jis rūpestingai gydė ligos metu. Per avariją 
lūžus žandikauliui, ponas savo automobiliu skubiai nuvežė į Panevėžio 
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ligonine operacijai, apmokėjo jos išlaidas, o po to parsivežė į savo 
namus Panevėžyje ir ten kelias dienas jį nemokamai slaugė. Sunku 
suskaičiuoti ir išvardinti tuos Barklainių apylinkės žmones, kuriems 
ponas padėjo nelaimėje. Jų širdyse liko pagarba ir dėkingumas 
šiam kilniam žmogui ir noras sekti jo pavyzdžiu.

Šių eilučių autorei, gyvenusiai netolimam Joskildų kaime 
(tada buvau dar gimnazistė), taip pat teko kreiptis į Švainicką. Jis gydė 
ant mano dešines rankos išaugusias vandenines pūsles, jas apkarpė, 
aprišo, dar pavaišino kompotu ir neėmė jokio mokesčio net už 
pakartotinus žaizdos perrišimus. Dar anksčiau, kai buvau paauglė, 
berods 1937 m. teko atsidurti Švainicko dvare tokiomis aplinkybėmis. 
Vieną vasaros pavakarį susirgusią karvę mama, pasitelkusi mane už 
varovę, vedė į dvarą parodyti ponui Švainickui. Ji paliko mane su 
karve netoli dvaro rūmų, prie gražaus gėlyno, o pati nuskubėjo ieškoti 
pono, kad nustatytų gyvulio ligą. Tuo metu karvė krito ant gėlyno, 
pradėjo spardytis, kriokti, drabstytis putomis. Aš taip nusigandau, kad 
pradėjau kiek galėdama šaukti "mama, mama”, o šauksmas, atsimušęs 
į alėjų ir sodo namus, pasikartojo šimteriopai garsiau. Atbėgo mama, 
nalaimei, neradusi pono namie. Pamačiusi, kas atsitiko, greitai grįžo 
atgal į dvaro virtuvę peilio, kad galima būtų pribaigti karvę. Man liepė 
bėgti namo ir pasakyti, kad tėvas atvažiuotų su vežimu parvežti 
pribaigtą gyvu!j. Mama iš ryto vėl atskubėjo į dvarą, kad ponas 
nustatytų gyvulio ligą, ar jo mėsa galima maitinti šeimą. Jis pasakė, 
kad to negalįs padaryti, kad reikia tikrojo veterinoriaus, kuris ir 
pažymą galėtų parašyti valsčiaus savivaldybei. Ir pats savo automobiliu 
iš Panevėžio atvežė apskrities veterinorių. Jie abu nustatė ligą, 
prognozavo, kad gyvulio mėsos negalima valgyti, ji užkrečiama, kad 
reikia karvę apipylus kalkėmis užkasti. Taip irbuvo padaryta. Ir už šią 
paslaugą jis neemė jokio mokesčio iš tėvų.

Šyainickas, matyt, iš prigimties buvo gydytojas veterinorius. 
Jis buvo linkęs į mokslus, mėgo eksperimentuoti. Nors ir neturėdamas 
reikiamos eksperimentinės bazės, operuodavo sergančius arklius ar 
karves, ir dažnai, kaip teigia P.Paipolas, operacijos būdavo sėkmingos, 
gyvuliai išgydavo.

Kad ponas ir jo šeima buvo paprasti, neturį tuščio bajoriško 
išdidumo ir pasipūtimo, rodo jų bendravimas su kaimo žmonėmis. 
Ponas dažnai savo automobiliu paveždavo keliu einančius Barklainių 
apylinkės žmones. Tai palikdavo įspūdį visam gyvenimui. Jo motina, 
vadinama senąja ponia, turėjo polinkį į mediciną. Ji turėdavo daug 
vaistažolių (pririnkti padėdavo dvaro darbininkes), iš jų virdavusi 
valerijono ir kitų žolių antpilus. Ji ir kaimo moteris supažindino su 
vaistažolėmis, jų paruošimu, gydymo būdais. Mokė, jog kiekvienas 
žmogus turi rūpintis savo ir savo vaikų sveikata, pats save gydytis, ir 
tik tada kreiptis į gydytoją, kai pats jau nieko negali sau padėti. Ji 
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neapkentė nešvarių ir apsileidusių darbininkių. Tai žinojovisas dvaras. 
Todėl neatsitiktinai visi dvaro žmones buvo apsirengę švariais, išplautais 
ar gražiai užlopytais drabužiais, moterys apsirišusios baltomis 
skarelėmis. Barklainių dvaro kumetyne vyravo švara ir tvarka: 
koridoriai ir kumečių kambarių grindys buvo išdažytos, ant langų 
kabojo užuolaidos, stalai užtiesti staltiesėmis, - taip, kaip tvarkinguose 
miestelėnų butuose. Geni žodžiu žmonės minėjo ir Norbertą Švainicką, 
Zigmo Švainicko tėvą. Dvaro pavyzdžiu sekė ir Barklainių kaimo 
žmonės. Įvertinant šias aplinkybes, galima sakyti, kad Barklainių 
dvaras, kaip įprasta daugelyje dvarų, buvo ne blogio ir amoralių 
įpročių skleidėjas, o atvirkščiai, švaros, higienos, darbštumo, gerumo 
ir gailestingumo skleidėjas, jų savininkai jautė atsakomybę už savo 
žmones.

Dvare triukšmingų, didelių balių ar vaišių nebūdavo, gal todėl, 
kad Švainicko žmona buvo ligota, o greičiausiai todėl, jog pats ponas 
nemėgo didelio triukšmo ir linksmybių. Tiesa, atvažiuodavo apylinkių 
dvarininkai, pasivaišindavo, apžiūrėdavo ūkį, pasivaikščiodavo po 
alėjas ir sodą ir išsiskirstydavo. Jis pats retkarčiais vykdavo į svečius, 
darydavo tuo metu priimtus tradicinius vizitus pas kaimynus 
dvarininkus, valdžios pareigūnus, parapijos kleboną.

Audringipolitiniai įvykiai sujaukė įprastą Lietuvos gyvenimą. 
Jie palietė Švainicko ir jo žmonos likimą. 1940 m. birželio 15-17 d 
Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą. Naujoji valdžia ėmė vykdyti dvarų 
nacionalizavimo politiką, naikinti dvarininkus kaip tariamąją 
išnaudotojų klasę. Tų pačių metų vasarą buvo nacionalizuotas Barklainių 
dvaras ir jame kuriamas sovchozas. Pasak P.Paipolo, ponas Švainickas 
Panevėžio sovietinio saugumo buvo suimtas kaip klasinis priešas, 
pirma atvežtas į miesto saugumo patalpas ir iš ten išvežtas į Kauno VI 
ar IX fortą ir kalintas iki pavasario. 1941 m. birželio 22 d. prasidėjus 
Vokietijos karui su Sovietų Sąjunga ir vokiečių armijai artėjant prie 
Kauno, Raudonosios armijos NKVD daliniai skubomis buvopriversti 
bėgti. Šaugumiečiams buvo duotas įsakymas atlikti paskutini kruviną 
darbą - iššaudyti kalinius. Daugumai kalinių pavyko išsigelbėti, tarp 
jų ir Švainickui. Jis grįžo namo į Barklainių dvarą ir ėmėsi atkurti 
apgriautą ūkį. Tačiau neilgai. 1942 m. vasarą pagal Vokietijos okupuotų 
žemių (Ostland) kolonizacijos planą Lietuvos teritorija turėjo būti 
kolonizuota vokiečių.

Tenka prisiminti, kad po Vokietijos ir Lenkijos karo (1939.09.1 - 
17), Vokietijai ir Sovietų Sąjungai pasidalijus okupuotą Lenkijos 
teritoriją, Reicho vyriausybė kvietė viso pasaulio vokiečius sugrįžti į
*

Masiliūnas Jurgis pasakojo, kad jo tėvą nuo rekrutų išgelbėjo senoji ponia 
Švainickienė.Gaudymų metu ji liepė pakinkyti porą arklių į karietą, aptaisė tėvą ponu ir 
išvežė iš dvaro ten, kur nebuvo apsupimo.
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Vokietiją ir atlikti svarbią kolonizacijos misiją užgrobtose lenkų 
žemėse. 1939 m. pabaigoje Latvijos ir Estijos, 1941 m. pradžioje 
Lietuvos vokiečiai repatriavo į Vokietiją. Hitleriui okupavus Lietuvą, 
buvo grąžinami iš Vokietijos Lietuvos vokiečiai repatriantai jau kaip 
kolonistai, Lietuvosgermanizatoriai, vokiečių kultūros propaguotojai. 
Prieš tai buvo suregistruoti ūkiai, anksčiau priklausę vokiečiams 
repatriantams, vėliau paimti iš lenkų ir žydų dvarininkų dvarai, tarp jų 
ir Barklainių dvaras. Pirmoji grupė, t.y. 820 Lietuvos vokiečių šeimų 
1942 m. vasarą atvyko į Lietuvą ir buvo išskirstyti po suregistruotus 
dvarus l4Taip pateko į Barklainių dvarą repatriantas vokietis, kalbantis 
lietuviškai, tačiau jo pavardės nežinome. Žemei apdirbti repatriantas 
daugiausia naudojo belaisvius. Kurj laiką ponas Švainickas su žmona 
ir ištikima jų šeimininke Marija Garšvaite, visų vadinama Marysia, 
gyveno, repatriantui geranoriškai sutikus, dvaro rūmuose. Švainickui 
būti kampininku savame dvare buvo per daug skaudu. Jis geriau pasi
rinko gyventi pas Barklainių kaimo žmones. Laikinai prisiglaudė pas 
Barklainių kaimo krautuvininką Povilą Morkevičių, vėliau išsinuomavo 
to kaimo gyventojo Vlado Mikėno trobelės seklyčią ir apsigyveno su 
žmona ir Marysia. Toje trobelėje mirė jo žmona ir buvo kuHiai palai
dota ant kalnelio, prie Barklainių bažnytėlės, statytos 1658 m. Švainicku 
protėvių.

1944 m. vasarą, traukiantis Vokietijos armijai iš rytų j vakarus, 
teko skubiai pasitraukti iš Barklainių dvaro ir vokiečiui repatriantui su 
visa manta. Ką nespėjo išsivežti repatriantas ir vokiečių Kareiviai, tą 
nusiaubė užpuolę sovietiniai kareiviai, antrą kartą okupuodami Lietuvą: 
išdaužė likusius baldus, paveikslus, ūkio inventorių ir pan. Vėliau 
dvare buvo atkurtas buvęs pirmaisiais sovietiniais metais sovchozas, 
rūmuose įsikūrė jo valdyba ir kontora. O kurgi dėjosi dvarininkas 
Švainickas? Vietos gyventojai aiškina, kad 1944 ar 1945 m. pradžioje 
jis dar gyveno Barklainių kaime, gydė žmones ir gyvulius. Tačiau 
neilgai sovietų valdžia jį paliko ramybėje. Kaip tvirtina Barklainių 
kaimo Uliūnų parapijos gyventoja P.Vilkienė, 1945 m. liepos ar 
rugpjūčio mėnesiais areštavus j ą ir jos vyrą, tame pačiame sunkvežimyje 
buvo vežamas areštuotas ir Švainickas. Kaip jis išsisuko nuo kalėjimo 
ar tremties, niekas nežino, galbūt sugebėjo išsipirkti. Tik P.Paipolas 
žino, kad jis 1945 metų vasarą Švainicką nuvežė į Panevėžio geležinkelio 
stotį ir išlydėjo į Lenkiją. Švainickas buvo doras ir sąžiningas, prieš 
išvykdamas į Lenkiją nepamiršo aprūpinti lėšomis pragyvenimui savo 
ištikimos tarnaitės Marysios.

Savo laiškuose Švainickas ilgėjosi savo žmonos kapo, 
barklainiečių, savo gimtųjų vietų, skundėsi, kaip sunku senatvėje 
prisitaikyti prie naujos aplinkos, papročių, mažai pažįstamų žmonių. 
Vėliau Marysia gavo liūdną žinią, kad mirė paprastas, kartu ir 
nepaprastas žmogus, didelis humanistas, turtingos dvasinės kultūros, 
visų Barklainių apylinkės gyventojų gerbiamas žmogus Švainickas.
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APIE KAROLIAVO DVARĄ

(Iš prisiminimų)

Kai buvo visas Karoliavo dvaras, mano mama dar žąsis 
ganydavo. Mamai jos tėtė sakydavo, kad Karoliavo ponas nusigyveno, 
Lenkijoj gyveno, o čia viską išpardavė. Gi, Uliūnų kalnas buvo 
didžiulis pušynas. Pušys viršūnėmis danguje plakdavosi. Ale viską 
išpardavė, iškirto dar prieš Pirmąjį pasaulinę karą, Vokietijon išvežė. 
Ant kalno vieni kelmai liko ir dar trys pušaitės stovėjo.

O dvaro rūmų neberemontavo, virto, virto, ir nebepažinsi tos 
vietos. Kur dabar dar ajerų yra - buvo bent keli ežerėliai daryti. Kur 
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dabar Kiškūno trobesiai - buvo lauko dvaro kūtė, tvartai. To plento 
tada nebuvo. Kelias tik į Uliūnus buvo.

Karoliavo dvare gyveno ponai pavarde Akuličiai. Ilgiausiai 
čia gyveno išsimokslinusi už daktarą ponia Akuličienė. Visi žmonės 
eidavo pas ją pagalbos. Ciocė Jenė pas Akuličius dirbo pakaiava 
(kambarine). Ji išmoko iš Akuličienės ir apylinkės žmonėms duodavo 
vaistų. Jos sesers vyras Krasauskas Bistrame dirbo kurmanu, ponus 
vežiojo! Bistramo ponia buvo iš didžponių, tai sukinkydavo šešis 
arklius. Šeši arkliai vieną bobą traukia. Tas Krasauskas namuose: 
”Ćeba, čeba, čeba”- lenkiškai kalbėdava.

Tų Akuličių buvo trys ar kelios panelės. Viena ištekėjo 
Kaukazan, musėt, už Lietuvos bajoro. Ale vestuves kėlė čia. Pirmo 
aukšto langai atviri, muzikantai griežia - jūs žiūrėkit, kad vestuvės. 
Tada mama buvo dar mergaičgala. O bernų prisirinko iš Dūdonių, 
Kalnelio, Barklainių. O ponai patenkinti, kau į juos žiūri . Jų prieky 
tokie nukirsti skvernai, į užpakalį tokie kvartukai, visi šmaikštūs tokie 
bajoraičiai. Ponai vaišino susirinkusį jaunimą su padėklais, su tom 
lentom.

Dūdonių bernai kišenėse atsinešė žvirblių prisigaudę, ant 
šokančių pradėjo leist tuos žvirblius. ”Tfiu, tfiu, paškustva ,- tie ėmė 
rėkti. Kai žvirbliai pradėjo lėkti per galvas, tada įsakymas - uždaryt 
langines; nebevaišino ir prašė skirstytis namo. Kiti lec pyko, kam tuos 
žvirblius leido, būtų dar pavaišinę. Dūdonių kaimas nuo senovės 
chuliganavotas.

Marcelės Ulienės-Kučytės, g.1895 m., 
pasakojimą atpasakojo Alfonsa
Ulytė-Tamošiūnienė, g.1920 m.,
Užrašė Albertas Ulys, Panevėžys, 1991.10
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IŠ ULIŪNŲ MOKYKLOS ISTORIJOS

Gražina Balsevičiūtė 
Genovaitė Peleckienė 
Bronius Račiūnas 
Albertas Ulys

Mokyklos ištakas aptinkame dar spaudos draudimo laikų 
(1864-1904) daraktorių gadynėje. Vaikus mokydavo taip vadinami 
daraktoriai. Viena iš tų daraktorių buvo Jugasė iš Kalnelių kaimo. Ji 
ne tik mokė vaikus, bet ir gydė žmones nuo įvairių ligų. Ji mokė 
seniausioje Uliūnų "mokykloje”, Adolfo Labanausko stancijoje, kuri 
ir šiandien tebestovi. Tokios daraktorių mokyklos vėliau buvo ir pas 
kitus ūkininkus - Karolį Ulį, Mataušą Rečiūnų, Labanauską (kalvį). 
Daraktoriai vaikus mokė skaityti ir rašyti iš maldaknygių - ”kantičkų”. 
Caro buvo uždrausta mokytis lietuvių kalba, todėl daraktorių 
mokykla Uliūnuose buvo slapta, pogrindinė.

1904 m. atšaukus spaudos draudimą, kylant lietuvių tautos 
nacionaliniam atgimimui, tuometinė dvarų šviesuomenė pradeda 
kaimiečių vaikus mokyti rašto. Pirmos caro laikais kaimiečių vaikus 
lietuvių kalba nemokamai pradėjo mokyti Bistrampolio dvaro panelės 
Bistramaitės Mikolina ir Irena. Pastatas, kuriame buvo mokomi 
vaikai, išlikęs iki šių dienų (žr. dvaro nuotrauką). Petras Labanauskas 
prisimena tėvo Juozo Labanausko, kilusio iš Uliūnų kaimo, pasakojimus 
apie Bistramo mokyklą, kurią tėvas lankęs apie 1905 m. Prisimena 
Bistramo mokyklą ir Bronius Ulys iš Uliūnų k., gimęs 1902 m. Kartu 
su iuo mokėsi ir Povilas Ulys iš to paties kaimo. Matyt, šioje 
mokykloje mokėsi ir Kazimieras Masiliūnas, gimęs 1902 m. tame 
pačiame Bistramo dvare, vėliau tapęs švietimo viceministru. Bronius 
Ulys iš Uliūnų k. prisimena: 'viena panelė, Mikolina ar Irena - 
neprisimenu, paklausė, kuris iš jų yra matęs Dievų. Povilas Ulys iš 
Uliūnų pasakė, kad jis Dievą matęs bėgantį iš Šilalės į Darguolų 
(vietovardžiai). Visi mokiniai pradėjojuoktis ir nuo to laiko jį praminė 
-"Dievomatės”.

Karoliavo dvare kaimo vaikus mokė toks Svetikas. Tame 
Karoliavo dvare mokė dvaro vaikus ir buvęs Lietuvos prezidentas 
Antanas Smetona. "Prisimenu,- liudija Bronius Račiūnas,- kaip mano 
bobutė Paulipa Labanauskienė pasakojo: "Karuliavos dvare aš dirbau 
kartu su Antanu Smetona. Jis mokė dvaro vaikus, o aš viriau valgyti 
fanams, taip pat ir jam. Vieną kartų. Smetona ruošėsi važiuoti j Vilnių, 
is paklausė manęs ir kitų mergaičių, kokių lauktuvių parvežti. Mer

gaitės sakiusios, kad nieko nereikia, bet Smetona vis vien parvežė 
visoms po šventą paveikslėlį”.
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Pirmaisiais Nepriklausomos Lietuvos metais (1918-1922), 
Uliūnuose veikė privati mokykla. Joje vaikus mokė vargonininkas ar 
koks nors prasimokęs atvykėlis. Kaip Antaninai Ulytei papasakojo 
Povilas Rokas (gimęs 1910 m.), žmonės samdydavo kaimo gryčią, 
pavyzdžiui, Labanausko Adolfo stancijoje vaikus mokė vargonininkas 
Žarnas, vadinamas Berankiu (buvo be vienos rankos). Jis toje stancijoje 
ir gyveno (tą prisimena ir Nastė Repečkienė-Kučytė iš Uliūnų k.). 
Tokia mokykla vėliau buvo pas Masiliūną Justiną, Tarasevičių. Tokiam 
mokytojui už mokslą tėvai mokėdavo natūra: vilnomis, sviestu, sūriu, 
lašiniais ir pan. O mokė tik skaityti ir tik iš maldaknygių.

Atgauta nepriklausomybė pažadino krašto žmonių kultūrinius 
Eoreikius, mokslo žinių troškulį. Jauna Lietuvos Respublika 1922 m. 

Jliūnuose įkuria valstybinę mokyklą. Tai buvo pradinė keturių sky
rių (klasių) mokykla. Mokyklos Įkūrimas buvo neeilinis apylinkės 
kultūrinis Įvykis, savanorių kovose iškovotos Lietuvos laisvės rezultatas.

Mokykla buvo atidaryta išparceliuoto Karoliavo dvaro palo- 
ciuje (rūmuose). Iš išorės mūro pastatas buvo gražus, įėjimą puošė 
baltos klasikinio stiliaus kolonos. Mokykla buvo pirmame aukšte 
didelėje salėje. Kaip prisimena buvę mokiniai: Povilas Rokas (g. 1910 
m.), PranėGaušaitė-Vilkienė (g. 1921 m.), Alfonsa Ulytė-Tamošiūnienė 
(g. 1920 m.), Kazimieras Peleckas (g. 1915 m.), visi keturi skyriai 
mokėsi kartu. Pirmoji mokytoja, kuri šiuose rūmuose ir gyveno, buvo 
Liubartienė. Mokė is vadovėlių. Mokė ne tik skaityti ir rašyti, bet ir 
istorijos (Lietuvos ir visuotinės), geografijos, tikybos, piešimo ir kitų 
dalykų. Knygos buvo brangios, jas reikėjo tėvams nupirkti. Mokiniai 
ateidavo iš aplinkinių kaimų. Vaikų susirinkdavo nemažai, tačiau 
mokslai vykdavo tik žiemą, nes anksti pavasarį ar vėlai rudenį vaikai 
ganydavo savo arba svetimų galvijus.Per petraukas vaikus mokytoja 
Liubartienė mokė žaidimų, ratelių. Ruošdavo vakarus-vaidinimus ir 
pasirodydavo aplinkinių kaimų gyventojams. Mokykla tapo šio krašto 
žmonių kultūrinio gyvenimo centru.

Karoliavo mokyklos patalpų niekas neremontavo ir jie po 
keletos metų pradėjo griūti. Per sienas bėgdavo vanduo, lubos būdavo 
paremtos, kaip prisimena mokiniai, baltais beržo basliais, kol įgriuvo. 
Apie 1929-30m. mokykla buvo perkelta į Kalnelių kaimą pas ūki
ninką S imanąKučį. Visi skyriai čia tilpo į vieną kambarį, nuomojamą 
trobos galą. Po kiek laiko pasikeitė mokytojos, atsikėlė Adelė Ku- 
dokaitė, kilusi nuo Vadaktėlių. Nors mokytoja buvo labai užimta, ji 
vaikus mokė rankų darbų, piešimo, dainų, šokių, gražaus elgesio. 
Ruošdavo vakarėlius, vaidinimus, mokiniai dalyvaudavo dainų ir 
sporto šventėse Panevėžyje. Kaippasakoja buvę tuometiniai mokiniai, 
mokykla išugdė meilę knygai, dainai, šokiui, naudingai socialiniai 
veikiai visuomenėje, išugdė siekį grožiui, kultūringam tarpusavio 
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bendravimui, meilę savo kraštui, tėvynei. Tikybos mokydavo Uliūnų 
klebonas kun. J.Steponaitis. Prieš pamokas ir po pamokų visada 
sustoję gražiai kalbėdavo trumpas maldas.

Po A.Kudokaitės mokytojavo Petras Zlatkus. P.Vilkienė 
pasakoja: ”Kai Uliūnuose baigiau keturis skyrius, egzaminavo iš kitų 
mokyklų atvykę mokytojai ir inspektorius iš Panevėžio. Pradinėje 
Kalnelių mokykloje mokėsi50mokinių: 22mergaitėsir28bemiukai .

Po keletos metų, padaugėjus vaikų, buvo dar išnuomotas 
Mykolo Adomaičio trobos galas. Tada jau mokė dvi mokytojos: 
Sipavičienė ir Pranė Masaitytė, kurios ilgai dirbo šioje mokykloje.

Praūžė karas, prasidėjo slogi pokario okupacija, neramios 
dienos ir naktys. Siautimai, Kratos, suėmimai, trėmimai. Visi tos 
kartos buvę mokiniai šiandien geru žodžiu atsiliepia apie savo buvusius 
mokytojus, apie mokyklą. Siaubingais pokario nerimo ir sumaišties 
metais Uliūnų mokykla išliko dvasiniu žmonių šviesuliu.

1946 m. Uliūnų pradinės mokyklos vedėju paskiriamas 
Kazimieras Adašiūnas. Tai buvo pedagogas iš pašaukimo, didelių 
organizacinių sugebėjimų žmogus, geras žmonių psichologas. Jis 
sugebėjo įtikinti rajono partokratiją dėl progimnazijos būtinumo 
Uliūnuose. Adašiūnas visą 1947 m. vasarą apylinkėje lankė kiemus ir 
rinko mokinius, sugebėjo savo idėja uždegti ir mokinius, ir jų tėvus. 
Ir taip 1947 m. rugsėjo 1 d. buvo įsteigtaUliūnų progimnazija, viena 
pirmųjų rajone. Į mokyklą atėjo ir tie, kurie karo ir pokario metais 

buvo nutraukę mokslą, ir tie, kurie mokėsi 
Ramygaloje ar Panevėžyje. Rugsėjo 1 d.su- 
sirinKo per 270mokinių, kuklių, bet norinčių 
šviestis. Be Simono Kučio ir Mykolo 
Adomaičio, išnuomojamos dar dvi patalpos: 
Labanausko kamara ir Domincelės Kučytės 
gryčiukės kambarys. Pamokos vyko dviem 
pamainom. Taip net kelis metus mokytojai 
per lietų ir dumblą, per šaltį ir sniegą, brisdavo 
iš klasės į klasę. Ten būdavo paliekami 
klasių žurnalai ir mokymo priemonės. 
Sąžiningi ir dori buvo pokario vaikai, nebuvo 
nei vagysčių, nei kitokių nusikaltimų. Tokius 
juos išauklėjo senasis kaimas, morali ano 
meto šeima.

1948/49 mokslo metais Uliūnuose 
progimnazijoje mokėsi 204 mokiniai: I-oje 

.....klasėje - 21, II-oje - 48, III-oje - 24, IV-oje 
Uhrmųprog.mnaz.josiste.gejas _ 21 mokinys ir I-ame skyriuje - 28, Il-ame 

. 22, Ш-ame - 28, IV-ame - 12 mokinių. Pa- 
Adaiiunas (1904-1963). vyzdžiui, II-oje klasėje buvo dėstomi tokie
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Uliūnų progimnazijos ketvirtokų išleistuvės 1949.06.20. Prie istorinių Kučio Simono 
išnuomuotų patalpų Kalnelių kaime - vadinamoji ”Kalnelių mokykla ".

Progimnazijos Vila kl. moksleiviai prie isto
rinių trijų pušų 1949.10.12. Toliau matytis 
vikiečių okupacijos metais pastatytas karinis 
bokštas - niajakas

dalykai: lietuvių k. ir literatūra, 
rusų k., svetimoji k. (pastaroji 
buvo tokia, kokios kalbos 
specialistasbuvo. Pvz., per pirmus 
metus teko mokytis anglų k., po 
pusmečio - prancūzų k. Vėliau 
pereita prie vokiečių k.), 
aritmetika, algebra, istorija, 
geografija, gamtos mokslas, 
fizika, paišyba, muzika, fizinis 
lavinimas, darbeliai. Išaugo 
mokytojų skaičius. Jaunatviškas 
mokytojų kolektyvas gražiai 
bendravo su kaimo jaunimu ir 
tėvais. Sunkių pokario metų 
draugystė neišblėso, senieji 
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Uliūnų mokytojai kasmet susitinka iki šiol. Mokytojavo: direktorius 
Kazimieras Adašiūnas, Vytautas Knizikevičius, Adelė Kiaunytė, 
Genė Peleckienė, Genė Bernotaitė, F.Svirskis (jis ir bažnyčios 
vargonininkas), Vytautas Salamonavičius, Bronė Kraujalytė, Janina 
Balčikonytė.

Nenuilstantis progimnazijos direktorius K.Adašiūnas ima 
organizuoti mokyklos pastato statybą, bet rajono partokratija jam 
nepritaria ir neskiria lėšų. Tada pogrindiniu būdu iš Raguvos 
girininkijos gauna leidimą miško medžiagai ir dalį reikalingų statybai 
sienojų valstiečiai arkliais suvežą pas Kliementą Labanauską (Kalnelių 
k.). Tačiau mokyklos pastato idėja lieka neįgyvendinta, suvežti 
sienojai ilgainiui Kažkur dingsta. Mokyklos darbo sąlygų nepavyksta 
pagerinti.

O mokinių ir klasių skaičius auga. 1949/50 mokslo metais 
mokėsi jau 230 mokinių. Nuo šių mokslo metų pervardinama - Uliūnų 
septynmetė mokykla, kurioje mokėsi: I-oje klasėje - 35, II-oje - 24, III- 
oje - 21, IV-oje - 26, V-oje - 42, VI-oje - 19, vll-oje - 63 mokiniai 
(apjungtos VI ir VII klasės).

1950/51 mokslo metais mokėsi 233 mokiniai. Bibliotekėlę 
sudarė 332 egzemplioriai grožinės literatūros, 204 - mokslinės politinės, 
64-visuomeninės politinės. Mokyklinių vadovėlių buvo 74. Kalnelių 
mokyklos bibliotekėlės, sukauptos Nepriklausomybės metais, dėl 
tarybinės ideologijos neliko.

Nuo 1952 m. rugsėjo K.Adašiūnas iš direktoriaus pareigų 
buvo atleistas. Nepriklausomybės laikais įgytas išsilavinimas, nežiūrint 
pedagoginės kompetencijos, neatitiko okupacinės ideologijos 
kolaboracinių reikalavimų*.  Direktoriumi paskirtas Bronius Stipinas. 
Mokykla iš minėtų keturių ūkininkų gryčių buvo perkelta į Uliūnų 
parapijos kleboniją. Dirbo šie mokytojai: E.Adomavičiūtė, 
Zastarskienė, Paulė Cemnolonskaitė, Aldona Zakaraitė, Genė 
Samsonaitė, M. Radzevičius, G.Peleckienė, J.Barčelionytė, Šantaras. 
Vėliau dirbo:. Leokadija Neniškytė, Vincenta Daukšytė, Marytė 
Urbaitė, Zina Pečkienė, A.Kerulienė, V.Ragalienė, N.Pelaitė, A.Ulytė, 
Z.Balčiūnienė, J.Kūnaitis.

Nuo 1953 m. mokymo dalies vedėja paskirta Genė Pelec
kienė, nuo 1958m. iki 1967 m. ii buvo Uliūnų septynmetės mokyklos 
direktorė. Jai direktoriaujant 1965 m. prie buvusios klebonijos pastatytas 
mokyklos priestatas ir pagerintos mokymo darbo sąlygos mokykloje. 
G. Peleckienė pirmoj i rajone įsteigė biologijos kabinetą.Tuo metu jos 
vadovaujami jaunieji gamtininkai garsėjo visoje Lietuvoje: užimdavo 
pirmąsias vietas respublikiniuose konkursuose, parodose, olimpiadose, 
pelnydavo prizus ir garbės raštus. Paminėtinas, pavyzdžiui, mokinys 
Albertas Ulys iš Uliūnų k., apdovanotas kelialapiu į Arteką, vėliau į 
* K.Adašiūnas, s.Petro, g. 1904 m. Panevėžio r. Naujarudžių k.,mokėsi Panevėžio mokytojų 
seminarijoje, iš Uliūnų, atleistas iš darbo, išsikėlė.Mirė 1963 m., palaidotas Panevėžio m. 
kapinėse.



1954-55 mokslo metų mokytojai

Maskvą.
Uliūnų švietimui ir kultūrai 

daug nusipelniusi yra mokytoja 
Genovaitė Peleckienė, šio krašto 
inteligentė, visuomenininke, patriotė. 
Čia nuo 1947 m. gyvendama suaugo su 
šio krašto žmonėmis. Didžiuliam jos 
išleistų mokinių būriui, plačiai svetur 
pasklidusiam, mokytoja liko bene 
svarbiausia dvasinio ryšio su buvusia 
mokykla, su šiuo kraštu jungtimi.

GenovaitėPeleckienė-Gaidelytė gimė 
1920 m. gruodžio 26 dieną Ignalinos rj., 
Kiniūnų kaime. Gyveno lenkų okupuotame 
Vilniaus krašte. Baigė tautinę Vilniaus Vytauto

Mokytoja G.Peleckienė su geriausiais Didžiojo gimnaziją. 1940 m. birželio 15 d. - 
gamtininkais mokyklos sode. atestatųįteikimodieną-sovietųarmija užplūdo
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Vilnių. Gal ta priespauda okupuotame Vilniaus krašte ir įdiegė savo krašto 
patriotizmą, meilę. Apie save Peleckienė rašo: "Pedagogo specialybę įsigijau 
Vilniaus Pedagoginiame institute. Nuo 1947 m. iki 1977 m. dirbau įvairiose 
pareigose Uliūnų mokykloje. Šio krašto žmonėms atiduota visa, kas buvo gražiausia 
gyvenime. Šalia tiesioginio darbo daug laiko skirta visuomeniniam organizaciniam 
darbui. Tai buvo gyvenimo prasmė ".

Kilni kaimo mokytojos gyvenimo prasmė.
Šio krašto kultūriniame gyvenime aktyviai dalyvavo ir kai 

kurie kiti mokytojai. Z.Neniškytė ir M.Urbaitė vadovavo pagyvenusių 
žmonių dramos rateliui, jaunimo ir vaikų liaudies šokių rateliui, kurie 
gerai pasirodydavo rajoninėse apžiūrose.

Nuo 1961 m. - mokykla aštuonmetė.
1967-1970 m. Uliūnų aštuonmetės mokyklos direktorė - N.Pe- 

laitė, 1970-1982 m. - J. Šiaučiūnienė. Tuo metu mokykloje mokėsi 113 
mokinių.

Ir toliau mažėja mokinių skaičius mokykloje. 1973/74mokslo 
metais buvo 116 mokinių. Pažangumas siekė 99,3 %. Mokyklos 
kolektyve dirbo 11 mokytojų.

1975/76 mokslo metais mokykloje mokėsi 120 mokinių. Tuo 
metu, be mokyklą garsinusių gabių gamtininkų, kuriems vadovavo 
Peleckienė, rajone garsėjo mokyklos sportininkai: stalo tenisininkai, 
šaškininkai, orientacinio sporto atstovai. Paminėti atskirų būrelių 
laimėjimai rajone: Raudonojo Kryžiaus draugijos, gaisrininkų. Šokių 
ratelis (vadovė Z.Pečkienė) 1977/78 m.m. rajone buvo antras.

1980/81 mokslo metais mokėsi tik 85 mokiniai (dirbo 9 
mokytojai), 1981/82 mokslo metais dirbo mokytojai: J.Šiaučiūnienė, 
D.Inčerauskas, R.Žukauskaitė, A.Ulytė, J.Bačiauskienė, R.Tamo- 
šiūnas, Z.Pečkienė, S.Lapelienė, A.Oržekauskaitė, A.Kerulienė, 
J.Krištanavičius.

Nuo 1982 m. mokyklos direktore paskiriama Z.Pečkienė. 
Įsijungia nauji mokytojai: I.Valeckaitė, J.Aleksa, S.Stanulionis, 
R.Fortuškevičiūtė, D.Ramelytė, G.Balsevičiūtė, R.Pečiulienė.

Uliūnų mokykla tampa devynmete mokykla.
1990/91 m.m. mokyklos VII-oje ir VIII-oje klasėse mokinių 

nebuvo, o IX-tą klasę baigė: 1990m. - 4, 1991m. - 6 mokiniai.
Mokyklos klestėjimo metai - praeityje. 1981/82 m.m. - 75 

mokiniai, 1984/85 m.m. - 52, 1985/86 m.m. - 46, 1989/90 m.m. - 35 
mokiniai. Nuo 233 mokinių 1950/51 mokslo metais sumažėjo iki 35 
mokinių 1989/90 m.m. Tai Įrodymas, kaip paseno kaimas. Uliūnų 
mokyklos saulėlydį sąlygojo senojo kaimo tradicijų išardymas, 
kolektyvizacija, kaimo žmonių senėjimo procesas. Žemas kaimo 
žmonių pragyvenimo lygis vertė jaunimą migruoti į miestus. Į naujus 
gyvenvietės namus daug privažiavo iš kitų rajonų, žemaičių. Migracijos 
procesas sugriovė vietinių žmonių tradicijas.



-174-

Nebesigirdi dainų, nebėra gegužinių, jaunimo suėjimų, 
vaidinimų. Paplito girtuokliavimas, šeimų skyrybos, nesąžiningumas, 
nematyti to tradicinio kaimo žmonių darbštumo. Vietiniai mokytojai 
pastebėjo, kad yra sumažėjęs gabių vaikų skaičius, per paskutiniuosius 
dešimtmečius retas uliūnietis pasiekė aukštąjį išsilavinimą.

Uliūnų mokyklos istorijoje mokylda būdavo kultūrinio 
gyvenimo židinys, apie ji sukdavosi visa krašto kultūrinė veikla. 
Uliūniečių gyvenimui mokykla turėjo didelį socialinį poveikį, buvo 
autoritetas. Paskutiniaisiais keliais dešimtmečiais mokyklos socialinis 
poveikis visai sumenko, nebeteko reikšmės. Išaugusio Panevėžio 
miesto artumas, žmonių migracija, urbanizacijos poveikis, kaimo 
žmonių senėjimas, (nors ir išaugo pedagogų kolektyvas, bet jame 
dirba daugiausiai iš miesto važinėjantys mokytojai, neturį gilesnio 
ryšio su vietiniais) ir yra tos objektyviosios mokyklos kultūrinės - 
socialinės reikšmės, autoriteto praradimo priežastys. Mes tikime 
Uliūnų mokyklos ir jos reikšmės renesansu atgimusioje 
Nepriklausomoje Lietuvoje.

JIE MOKĖSI ULIŪNŲ MOKYKLOJE

Genovaitė Peleckienė

ULIŪNAI

1972 m. sukako 50 metų nuo pradinės 
mokyklos atidarymo Uliūnuose ir 25 metai nuo 
progimnazijos Įkūrimo. Norinčiųjų dalyvauti 
šventėje užsirašė apie 500. Tokių patalpų 
apylinkėjenėra. Pasiruošta senajame Bistrampofio 
₽arke. Prapliupo lietus. Reikėjo kažkur kraustytis, 

riėmė Šilagalio kultūros namai. Buvo daug 
nepakartojamų džiaugsmo akimirkų. Sakytum 
sugrįžo mokyklos dienos. Atsisveikinti buvo 
sunku.

______ __ Kiekvienas buvęs mokinys - tai atskiras 
Pirmas mėginimas (то-pasaulis. Bet paminėsime gal tik kelis...
kyklos jubiliejui) sukurti Petras Labanauskas mokėsi Uliūnų pradi-
UHunų heraldikos ženklą.nėję mokykloje, bet iki šiol rūpinasi gimtuoju kai- 
Daii. Danutė Warvydaire.rnu. Anksčiau vįsas atostogas skirdavo jaunmui: 

ruošdavo vaidinimus, organizuodavo gegužines.
Veikli būdavo Danutė Labanauskaitė-Bagdonienė, talentinga, 

darbšti, sugebanti gerai išmokyti vaikus mokytoja. Jei tokių molėtoju 
butų daugiau, gal geresnė ir doresnė būtų jaunoji karta ir Lietuva 
greičiau pakiltų.
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Uliūnų mokyklos 50-čio minėjimo iškilmių prezidiumas. 1972 m. birželio 24 d.

Išeivis iš Kūčių kaimo Albertas Ulys gyvena savo gimtinės 
rūpesčiais. Jis nenuilstamai rūpinasi, kaip surinkti medžiagą apie šio 
krašto praeitį, papročius, žmonių kūrybą, kovotojus už laisvę ir kt.

Bronius Vertelka iš Šatrėnų kaimo nuolat rūpinasi savo kraštu, 
pagalba žmonėms ir ūkiu.

Račiūnų šeima: Simas, Bronius, Alfonsa, Zenonas, Anelė, 
Kazys - tai Uliūnų kaimo švyturiai, dainininkai, muzikantai, poetai ir 
medikai. Kokios būtų šventės ir gegužinės be jų? Jei daugiau būtų 
tokių šeimų, koks gražus būtų gyvenimas.

Daug iššio krašto išaugo medikų: Ada Balsevičiūtė - ginekologė, 
Albertas Ulys, s. Antano (iš Uliūnų k., nes kitas jau minėtas bendravardis 
ir bendrapavardis Albertas Ulys, s. Mykolo iš Kūčių k.) - chirurgas 
urologas, Anelė Račiūnaitė - neurologe, Katrytė Račiūnaitė - terapeute, 
Vanda Brunevičiūtė - kardiologe, Genutė Stankūnaitė - pediatrė, 
Alvydas Adašiūnas - mikrochirurgas. Daug yra medicinos seserų.

Turime teisininkų: Vytautas Nekrašas - buvęs Vilniaus univer
siteto teisės fakulteto dekanas, Vytautas Masiokas - teisėjas Kaune.

Yra uliūnietis kunigas - Juozas Kuodis. Po mirties išsipildė 
tėvo Mykolo Kuodžio svajonė. Jis pats buvo labai darbštus, geras 
meistras, rūpinosi bažnyčios reikalais. Šventoriuje pastatė savo darbo 
didelį gražų kryžių, aptvėrė šventorių gražia tvorele.

Mūsų žemdirbių kraštas išaugino ir žemės ūkio specialistų: tai 
Bronius Ulys, Petras Rečiūnas, Vytautas Bronevičius, Vytautas 
Stankūnas, Regina, Danutė ir Milda Bielskytės ir daugelis kitų.

Kas nežmo garsioj o artojo V idmanto Pūkio. J is garsino Lietuvos 
vardą laimėdamas buvusios Sovietų Sąjungos artojų varžybose. Jeigu 
būtų daugiau tokių darbščių ūkininkų kaip Zenonas Stankūnas, greit 
atsigautų mūsų kaimas, neliktų apleistos žemės.

Vairuotojas Bronius Grigaliūnas yra Lietuvos prizininkas, 
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gcriausias savo profesijos specialistas. Dauguma berniukų įsigijo 
mechanizacijos specialybes. Ant jų pečių laikosi žemės ūkis. Geri 
traktorininkai ir vairuotojai didelė vertybe.

Pranė Vilkienė lankė pradinę mokyklą dar sename Karoliavo 
dvaro pastate. Turėjo gerą atmintį, visą gyvenimą buvo energinga 
visuomenininke, pati kuria eilėraščius, aprašo tėvų darbus, sklandžiai 
rašo atsiminimus.

Daug metų atidavė Uliūnų mokyklai mokytoja Anelė 
Kuzovienė. Kiek mokinių praėjo per tą laiką - nuo sužvarbusio 
Eirmoko iki pady kelio paauglio - per jos rankas. Vienam jų užrišo 

epurę, šalikėlį, kitam surasdavo pirštinaites, paglostė ir nuramino 
verkiantį, sutaikė "peštukus”, sudraudė įsisiautėjusius. Nei vienas 
nenumesdavo jai pikto žodžio ir paklusdavo. Mokiniai mini ją tik geru 
žodžiu ”mūsų Anelytė”. O ji prisimena, kaip berniukai padėdavo 
nukasti sniegą, atnešti vandens, o mergaitės - sutvarkyti klases, 
išsakyti savo bedas.

Kuzovienė nepalūžo tremty, pergyveno trijų brolių partizanų 
žuvimą ir liko žmogumi.
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***

Uliūnų mokyklos auklėtinis 
tautodailininkas Kazimieras Peleckas gimė 
1915 m. rugpjūčio 30 d., Barklainių k., kur 
ir dabar gyvena. Iš jo žymesnių medžio 
darbų paminėtini: skulptūra - koplytstulpis 
Staniūnų miškelyje 1942/43 m. žuvusiems 
atminti, kryžius partizanų kančiai atminti 
prie Šilaičių kapinių (1990), kryžius Liū- 
dynės kapeliuose 1920 m. žuvusiems sa
vanoriams atminti, kryžius Uliūnų kapinėse, 
jubiliejinis J.Balvočiaus - Geručio bareljefas 
Uliūnų bažnyčioje (1992 m.) ir kt.

Įsimintinas Pelecko 1974 m. iš 
istorinių trijų pušų, stovėjusių ant Uliūnų 
kalno senkapių, išdrožtas darbas "Trys 
kalnelio pušysstiebėsi į saulę” (žr. nuotr.). 
Šis gražus simbolinis paminklas buvo 
pastatytas (1974 m.) prie Uliūnų tarybinio 
ūkio kontoros. Rajono partokratija (part, 
sekr. Kalačiovienė), saugumas "įžvelgė" 
antisovietiškumą. Kilo respublikinio masto 
triukšmas. Vieną naktį autorius paminklą 
parvežė į savo sodybą, kur jis ir tebestovi. 
Šis paminklas susijęs su seniausia krašto 
istorija ir yra paminklas - rezistentas.

Albertas Ulys

Tautodailininko Kazimiero Pelecko iškalto paminklo "Trys kalnelio pušys " 
(iš nuverstų istorinių Uliūnų senkapių pušų) fragmentas. 1974 m.
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ŠVIETIMO VICEMINISTERIS KAZIMIERAS 
MASILIŪNAS

Kazimieras Masiliūnas, gimęs 
1902 m.Bistrampolyje, sava
noris, Lietuvos švietimo vice
ministras 1934 - 40 m.

Albertas Ulys

Iš Uliūnų krašto yra kilęs žymus 
pedagogas ir kultūros veikėjas Nepriklauso
mos Lietuvos švietimo viceministeris (1934- 
40 m.) Kazimieras Masiliūnas. Jis gimė 1902 
m. vasario 21 d. Bistrampolio dvare. Jo tėvas 
Karolis, kaip liudija Kazimiero duktė Danutė 
Zorubienė - Masiliūnaitė, dirbo ūkvedžiu 
prižiūrėtoju, o motina Viktorija - akmistrine 
(kambarių prižiūrėtoja). Šeimoje buvo 4 
vaikai, Kazimieras - trečiasis vaikas.

Patriotiškai nusiteikęs septyniolik
metis jaunuolis 1919 m. stoja savanoriu į 
Lietuvos kariuomenę, kovoja už Nepriklauso
mybę, už narsumą apdovanojamas Vyčio 
kryžiumi. Kaipprisimena jo giminaitė Regina 
Žukienė, po daugelio metų, lankydamasis 
gimtose apylinkėse, prie Barklainių susto

davęs, pasakodavęs kovų epizodus, rodydavęs savanorių dislokacijos 
vietas ir kelius, kuriais vijo bolševikus 1919-20 metais.

Kazimieras mokėsi Ramygalos mokykloje, vėliau Panevėžio 
mokytojų seminarijoje, ją baigė 1925 m. Dirbo pedagoginį darbą. 
1931-32 m. pedagogines studijas gilino Miuncheno ir Ciuricho 
universitetuose. 1934 m. baigė Vytaut? Didžiojo universitetą, 
lituanistiką ir buvo paskirtas Švietimo ministerijos viceministru. Juo 
dirbo iki 1940 m. sovietų okupacijos, kol buvo suimtas.

Nuo 1942m. mokytojauja Ramygaloje. Buvęs mokinys Juozas 
Ulys prisimena, kad mokytojas Masiliūnas buvo visų labai gerbiamas, 
kaip buvęs vyriausybės narys ir eruditas. Tuoj po karo. 1944 m. 
bolševikai jį vėl suima, 5 m. kalina Pečioros lageryje. Paleidžia, po 
pusmečio Panevėžyje vėl suima ir ištremia į Sibirą. Grįžo tik 1956 m., 
Veterinarijos akademijoje dėstė vokiečių kalbą.

Masiliūnas buvo darbštus ir talentingas visuomenininkas, 
organizatorius, pedagogas. Daug rašė įvairioje spaudoje kultūros, 
pedagogikos klausimais, verte iš kitų kalbų; įsteigė žurnalą 
moksleiviams "Šviesos keliai”, pedagogams - laikraštį "Tautos 
mokykla”. Buvo vienas iš Lietuvių kalbos draugijos steigėjų, vadovavo 
Lituanistikos institutui (tą laikotarpį gerai prisimena akademikas 
Kazys Ulvydas), rašė kalbos, kalbotyros klausimais.
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Kazimieras Masiliūnas mirė eidamas 72-uosius metus 1973 
m. liepos 11d. Palaidotas Romainių kapinėse Kaune.

Uliūniečiai didžiuojasi, kau jų apylinkių lygumos davė 
lietuvių tautai tokią taurią ir kilnią asmenybę.

IŠ ULIŪNŲ KRAŠTO KULTŪRINIO GYVENIMO 
PRISIMINIMŲ

Bronius Račiūnas

Uliūnų krašto kultūrai didesnę įtaką darė bažnyčia, mokykla, 
įvairios visuomeninės organizacijos, labiau apsišvietę kaimo žmonės. 
Turėjo reikšmės ir Bistrampolio, Karoliavo, Barklainių - Švainicko 
dvaruose vykęs kultūrinis gyvenimas.

Bronius Ulys iš Uliūnų kaimo prisimena pirmuosius vaidinimus 
(vakarėlius) Uliūnuose ir Uliūnų apylinkėje. Juos ruošdavo mokytoja 
Liubartienė. Vakarėliai vykdavo klojimuose, mokykloje, vėliau ir 
plento tiesėjų barake.

Pirmąjį vaidinimą Uliūnų apylinkėje pastatė Liubartienė. Tai 
buvo "Pirmieji krikščionys”. Jame vaidino Uliūnų, Kalnelių, Kūčių, 
Barklainių, Midžiūnų ir kitų kaimų jaunimas. Iš viso 27 veikėjai. 
Vaidino Bronius Ulys, Stanislovas Labanauskas, Petras Rokas iš 
Uliūnų kaimo, Vladas Vertelka, Zigmas Aleliūnas iš Midžiūnų k. ir kt. 
Vaidinimą statė Karoliavo dvare. Bronius Ulys pasakoja: "Scena 
buvo įrengta dvaro klojime. Jos grindys buvo pritvirtintos prie medinių 
stulpų, kurie buvo įkalti į žemę. Kartą vaidindami artistai susibūrę į 
vieną scenos kampą. Nuo didelio svorio stulpas ėmė smegti į drėgną 
žemę. Kartu su stulpu pradėjo leistis ir scenos grindys. Artistai metėsi 
į kitą kampą. Kito kampo stulpas taip pat pradėjo smegti. Scena 
pradėjo banguoti, judėti, bet vaidinimas nenutrūko. Po vaidinimo 
žiūrovai pasakojo, kad jie galvojo, jog scena ir turėjo judėti ”.

Ne kartą buvo statoma pjesė ”Tadas Blinda” (vaidino Ona 
Labanauskaitė-Račiūnienė, Petras Kučys, Alfonsa Švarlytė-Kučienė, 
Kazys Kučys, Jonas Kučys iš Uliūnų k. ir kt.). ”Tadą Blindą” paruošė 
taip pat Liubartienė (yra išlikusi nuotrauka). Jis buvo vaidintas ir 
Ramygaloje Į
i

Pranė Vilkienė - Gaušaitė atsimena: "Buvo gerą režisierių iš Rygos atsikvietę - buvusį 
Rygos teatro siuvėją Korziną. Jis turėjo daug senų teatro rūbų. Vaidindavo visokius 
karalius ir šiaip iš gyvenimo. Klojimai būdavo pilni žmonių, nes dar būdavo samdomas 
orkestras arba grieždavo kaimo muzikantai ”.
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Statant vaidinimu "Riekus” (ar "Gaudom Rickų”), piemenuką 
vaidino Antanas Masiliūnas iš Uliūnų k. Piemenuko vardas buvo 
Silviukas. Nuo tada Masiliūnas gavo Silviuko pravardę.

Vokiečių okupacijos metais mokytojos Ona Gabrytė ir Pranė 
Masaitytė su mokiniais statydavo pjeses, ruošdavo vakarėlius. Pjesėje 
"Iš kaimo į platų pasaulį” vaidino Antanas Ulys, Bronius Račiūnas ir 
kt. Pjesėje ''Dvylika brolių juodvarniais lakstančių” vaidino Genė 
Glebauskaitė, Povilas Ulys, Bronius Račiūnas, Petras Vertelka ir kt. 
Mokytoja Ona Gabrytė mokė tautinių šokių.

Sovietų okupacijos metais Uliūnų krašto saviveiklą 
organizuodavo bibliotekos vedėjas Antanas Masiliūnas ir skaityklos 
vedėja Felė Bilinskaitė-Ulienė. Jiems padėdavo mokytojai. Mokytoja 
Paulina Cemnolonskaitė-Judikienė ruošdavo montažus, mokydavo 
dainų. Pastatė pjesę ”Kuprotas oželis”, (vaidino Ksavera Laba
nauskaitė, Julija Grigaliūnaitė, Vytautas Judikis, Bronius Račiūnas). 
Mokytoja Urbaitė vadovavo pagyvenusių žmonių kolektyvui, kuris 
šoko ir dainavo. Šis kolektyvas gyvavo apie 3-4 metus. Kolektyvas 
koncertuodavo Panevėžio mieste ir rajone, Panevėžio dainų šventėje. 
Panevėžio rajono žemdirbių šventėje užėmė I-ąją vietą (dalyvavo 
Povilas Rokas, Rokienė, Povilas Rečiūnas, Rečiūnienė, Antanas 
Masiliūnas, Masiliūnienė, Jonas Kučys, Antanas Kučys, Ulienė, 
Giedrienė, Katrė Stankūnienė, Repečka).

Uliūnų bažnytinis choras. Vadovas J. Užubalis
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Uliūnų bažnytinis choras.
Vadovas F. Svirskis

Prie Uliūnų krašto kultūrinio gyvenimo prisidėjo ir Uliūnų bažnyčia, 
jos vargonininkai. Jie organizuodavo bažnytinius chorus, kurie 
giedodavo ne tik giesmes, bet ir dainas dainuodavo. Žymus 
vargonininkas buvo Šantaras. Jis su bažnytiniu choru dalyvavo 
Panevėžio dainų šventėje (chore dainavo: Stasė ir Pranė Ulytės, jų 
brolis Mykolas, Rozalija Rečiūnaitė, Mykolas Račiūnas, Marcė ir 
Alfonsa Rečiūnaitės, Vladas Ulys, Levusė Masiliūnaitė, Alfonsa 
Ulytė, Mykolas Pukys ir kt.).

Vargonininkas J. Užubalis buvo suorganizavęs (apie 1935 - 
36 m.) nemažą chorą (choristai: broliai Povilas ir Petras (su dukra 
Gene) Rokai, Pranė Gausaitė, Alfonsa Rečiūnaitė, Alfonsa Ulytė, 
Mykolas Pukys, Kazys Ribokas). Solo giedodavo Genė Šipelytė. Sv. 

mišias, mišparus giedojo lotyniškai.
Vargonininkas Feliksas Svirskis 

vadovavo dviem bažnytiniams chorams 
(suaugusiųjų ir moksleivių). Svirskis 
dėstė muziką ir Uliūnų septynmetėje 
mokykloje.

Prie Uliūnų krašto kultūros 
kilimo prisidėjo įvairios organizacijos. 
Jos ruošdavo vakarėlius, gegužines, 
sporto šventes (mokyt. Knizikevičius), 
platindavo knygas, žurnalus.

Pirmiausia įsikūrė Šaulių orga
nizacija. Organizaciją įkūrė ir buvo jos 
vadas Vladas Grybas iš Barklainių k. 
Jis ruošdavo ir vaidinimus, kviesdavo 

dūdų orkestrus. Organizacijoje buvo apie 20 žmonių. Vėliau Šaulių 
vadas buvo Vytautas Krasauskas iš Kalnelių k. (šauliai: Mykolas ir 
Bronius Skruzdžiai, Povilas Rokas, Jonas ir Zigmas Janašauskai, 
Kazys Kučys, Juozas Švilpa, Petras Kučys, Mikadė Ulys ir kt.). 
Daugiausia šaulių buvo iš Uliūnų.

Pavasarininkų ir Angelaičių organizacijas įkūrė ir joms 
vadovavo (apie 3-4 metus) Petras Mikalauskas. Po Mikalausko 
Pavasarininkų pirmininkas buvo (apie metus) Povilas Rokas 
(pavasarininkai Antanas Grigaliūnas, Steponas Aleliūnas iš Dūdonių 
k., trys seserys Glebavičiūtės iš Kūčių k., Levusė Masiliūnaitė ir jos 
brolis Antanas, Lionginas Rečiūnas ir dar daug mergaičių iš Uliūnų k.; 
jų buvo apie 20).

Jaunalietuvių organizacijos pirmininkas buvo Janulevičius iš 
Dubų k. Organizacija gyvavo neilgai, nes priešją buvo nusistačiusi 
bažnyčia (jaunalietuviai Antanas ir Povilas Gėgžnos iš Šilaičių,
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Uliūnų krašto šaulių organizacijos nariai (iš kairės): 
Vytautas Krasauskas")Kalnelių k.), Švilpa (Šilaičių k.), 
Gėgžna, Povilas Rokas (Uliūnų k)

Adomas Ribokas, 
Mykolas Kučys iš 
Uliūnų ir kt.).

Uliūnų krašte 
buvo nemažai kaimo 
muzikantų, kurie gro
davo vakarėliuose, vaka
ruškose, gegužinėse ir 
vestuvėse. Daug muzi
kantų buvo iš Kalnelių 
k. Du broliai ir jų sesuo 
Kučiai: Simonas - 
smuikas, Liudvikas - 
armonika ir smuikas, 
Domicėlė - armonika. 
Kitų Kūčių trys broliai: 

Juozas - basetlija (kontrabasas; Juozas buvo ir armonikų meistras), 
Stasys - armonika, Matas - deja, neprisimenu kuo grojo. Krasauskas

Uliūnų krašto pavasarininkai su кип. VI. Didžioku ir kun. J. Vaičiūnu. 1939 m. balandis
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iš Kalnelių grojo klarnetu, Petras Lukošiūnas iš Uliūnų - smuiku, 
Česlovas Zagorskis iš Šeidukinės - armonika.

Gegužinėse grodavo du smuikai, basetlija (kontrabasas), 
armonika ir būgnas. Gegužinėse grodavo ir pučiamųjų orkestrai, 
kuriuos samdydavo iš Panevėžio ir Ramygalos.

Kepimo-virimo kursai, 1936.05.27

Prie Uliūnų krašto kultūros prisidėjo ir atskiri kaimo šviesuoliai 
- Mikalojus Kučys iš Kalnelių, Juozapas Račiūnas iš Uliūnų, Jurgis 
Pukys iš Kūčių ir kt. Mikalojus Kučys iš Kalnelių (vadinamas 
Valijonu - pagal senelio vardą), gimęs apie 1860 m., buvo retas 
šviesuolis, raštingas žmogus, palaikydavo ryšius su knygnešiais, 
knygomis dalindavosi su kitų kaimų žmonėmis. Manosenelis Juozapas 
Račiūnas (pravarde Majauskas), gimęs apie 1885 m. Uliūnų k., 
domėjosi lietuvių liaudies dainomis, jas rinko ir užrašinėjo. Buvo 
surinkęs nemažai dainų. Dainas užrašinėjo tvarkingai, ant atskirų 
lapų. Juose dažniausiai būdavo užrašyta kas, kada ir iš kurio kaimo 
padainavęs dainą. Iš užrašytų dainų išliką tik kelios dainos ir giesmės, 
kitos senelio ir prosenelio surinktos dainos dingo.
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SAUGOTINI ULIŪNŲ APYLINKIŲ GAMTOS 
IR KULTŪROS PAMINKLAI

Stepas Deveikis

Saugotina aišku, pirmiausia gamtos ir žmogaus gyvensenos 
suformuota visuma, savotiška vietos dvasia, "genus loci”... O ji 
istorinių lūžių epochoje tokia trapi ir besikeičianti, tarsi išbarstyta 
mozaika, išbarstyta ženklų sistema, kurią tik senbuviai teatpažįsta...

Apylinkių gamtos sąlygas "Upytės” monografijoje1 išsamiai 
apžvelgė R.Kunskas. Belieka pabrėžtinai priminti geomorfologiškai 
įdomų objektą - Uliūnų ozą, Uliūnų gūbrį, kurį 9 dešimtmečio 
viduryje buvo planuojama skelbti geomorfologiniu draustiniu. Deja, 
būtent iš jo "valgo” Panevėžio statybininkai.

Istorine praeitimi Uliūnai aišku neprilygs Upytei. Tačiau 
kaimas prie senkelio ir Žagienio upelio tikrai mena kovų su 
kalavijuočiais ir kryžiuočiais laikus.

Istorinius faktus mena ir saugo senkapiai: Užkalnių (AV - 
845), Šatrėnų (Kūčių; Av - 867), Pašilių (AV - 843). Neseniai Uliūnų 
apylinkėse aptikti pilkapiai (AV - 2034).

Apylinkėse buvo gausu puikių, aišku vietos meistrų darytų 
kryžių, koplytstulpių. Dabar gi jų nebelikę, tačiau paskelbti dailės 
paminklais gaivina sudiržusias sielas iki šių dienų. Jau šimtą metų! 
’irmiausia minėtinas Properšos kaimo kryžius su Nukryžiuotojo 
Mazariečio ir Šv. Marijos horeljefais (1895 m., DR - 806), Kūčių 
caimo triaukštis stogastulpis (1896, DV - 1929) bei V.Svirskio ”Į 
Golgotą ” su Kristumi nešan-čiu kryžių^ antroje pusėje - "Panelė 
Švenčiausia”.

Istorijos paminklas - Uliūnų parapijos įkūrėjo kunigo švietėjo 
J.Balvočiaus - Geručio kapas. Kanauninkas palaidotas Uliūnų bažnyčios 
šventoriuje (IV - 463). Antkapyje įrašyta: ”Čia ilsis AtA kun. 
JONASBALVOČIUS-GERUTIS,g. 1842m. 1915, Šv. Kazimiero 
draugijos garbės narys ir geradarys, didelis sodiečių mylėtojas, 
visą amžių maitinęs juos žodžiu ir dailiai parašytomis knygelė
mis. Maldingas praeivi, atkalbėk čia už jį bent Šveiką Marija! ”

Uliūnųbažnyčiapuikuojasiirdailėspaminklais: baroko(1642 
m.) ir neobaroko (XIX a.) stiliaus taurėmis.

Kitas saugotinas gamtos ir kultūros paminklas - Bistrampolio 
(Kūčių) buvusio dvaro sodyba, kurios kai kurie elementai jau anksčiau 
paskelbti architektūros paminklu (AV - 902), parkas - dar ir gamtos 
i
Kunskas R. Paleogeografijos pastabos apie Nevėžio lygumą ir Upytės apylinkę // Upytė 

- V„ 1986 m. P. 7-20.
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?aminklu, о 1991 metais visas kompleksas - naujai išaiškinamu 
paminklu (IP - 486 At). Tikėkime, kad Bistrampolis sulauks geresnių 
aikų šiandienos reformų procese.

Bistrampolio miške 1863 m. liepos 31 d. A.Mickevičiaus 
vadovaujamas sukilėlių būrys laimėjo mūšį prieš caro 
kariuomenę. Mena Uliūnų miškai ir pokario rezistentų kovas 
prieš okupantus.

***

XX AMŽIAUS PREKYBA ULIŪNŲ KRAŠTE

Petras Labanauskas

Nėra tikslių žinių, kada pastatyta ir kada sunyko Uliūnų karčema, 
tačiau mano seneliai dar ją lankydavo ir savo vargus skandindavo 
karčiosios gorčiuje. O pastatą ir tėvas dar atsimena. Jis stovėjo 
maždaug toje vietoje, kurioje vėliau buvo pastatyta a.a. Kučio Petro 
(Lauro Petro) sodyba. Pro karčemą ėjo senasis Panevėžio - Kauno 
vieškelis. Savininkas buvo žydas. Tai buvo pirmasis prekybos taškas 
Uliūnų apylinkėje. Nors gyventoją aprūpinimas būtiniausiomis 
prekėmis nebuvo karčemos tikslas, bet iš daliesšią funkciją ji atlikdavo.

Tobulėjant susisiekimui, pakelės karčemųreikšmė ėmė mažėti. 
Sunyko ir Uliūnų karčema maždaug 1910-15 m. Per Pirmąjį pasaulinį 
karą prekyba buvo sunykusi.

Karčemos prekybos spragas ”lopė” vadinamieji kromininkai 
ir skudurininkai. Jie klajodavo po kaimus, siūlydami savo prekes: 
prieskonius, bižuterijos gaminius, vaistus, buitines smulkmenas, 
religines devocionarijas, tarp jų ir religinius paveikslus - reprodukcijas. 
Kaip uliūniečiai prisimena, kromininkas, eidamas per kaimą, šaukdavo: 
”Kas nori kamparo, citvaro ir visokių monų”!

Skudurininko prekyba vėl kitokia. Jis važiuotas, renkantis 
antrines žaliavas (dažniausiai skudurus) ir už juos mainais siūlantis 
savo prekes. Ypač populiarus Uliūnų apylinkėje buvo skudurininkas 
žydas "Degučius”, kaip jį vadindavo vietiniai žmonės. Jis kartu ir 
degutą pardavinėdavo.

Po Pirmojo pasaulinio karo Nepriklausomos Lietuvos 
laikotarpiu ima kurtis stacionarūs prekybos punktai, kuriuos žmonės 
krautuvėmis vadino. Tose krautuvėse nusistovi pastovus prekių 
asortimentas. Žmonėms nebereikia dėl degtuką, cukraus, žibalo, 
druskos, mielių ar kitų būtinų daiktų važiuoti į miestą. Laikui bėgant 
per krautuves ūkininkas aprūpinamas ir stambesnėmis prekėmis: 
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d viračiais, motociklais, mineralinėmis trąšomis, žemės ūkio padargais.
Pirmąją krautuvę Uliūnuose šalia bažnyčios atidaro Sutke- 

vičius. Dėl įvairių priežasčių jos savininkai keičiasi. Iš Sutkevičiaus ją 
perima Šarauskas, vėliau Slavikauskas, Štikanas, Skodis.

Po 1933 metų žemės reformos Uliūnų apylinkėje ėmė sparčiau 
kilti kaimo žmonių pragyvenimo lygis. Ūkininkai ėmė daugiau auginti 
gyvulių, augo jų produktyvumas, plėtėsi kultūrinės ganyklos, imta 
naudoti dirbtines trąšas, modernesnes žemės ūkio mašinas. Pamažu 
kylant žemės ūkio kultūrų derlingumui, augo ūkininkų pajamos. Tai 
negalėjo neatsiliepti ir prekybos apimčiai. Ėmė augti parduotuvių 
skaičius, plėstis prekių asortimentas.

Apie 1935 metus savo krautuves atidaro V.Ribokas ir 
J.Labanauskas Uliūnuose, K.Kiškūnas Karoliavoj, prie Panevėžio - 
Kauno plento. Beje, stambiausią krautuvę apylinkėje, Šilaičiuose prie 
plento, šaliasavo sodybos, pasistato A.Šaraukas. A.Sarausko krautuvės 
prekių apyvarta buvo keliskart didesnė už kitų krautuvių apyvartą. Jis 
vertėsi pardavinėdamas ne tik smulkias pramonines prekes, bet ir 
supirkinėdamas ir perpardavinėdamas žemės ūkio produktus, taip pat 
stambesnes pramonines prekes.

Prekybininkai prekėmis daugiausiai apsirūpindavo Panevėžio 
urmo krautuvėse: Turčinsko, Prilio, Lietūkio prekybos bazėse. Bet 
buvo ir tokių, pavyzdžiui, Ribokas Vincas, kurie su savo arkliuku 
pasiekdavo ir Kauną. Visi prekybininkai prekes susiveždavo savo 
transportu. Išimtis - Adomas Šarauskas, kuris, versdamasis stambesnio 
masto prekyba, nuomodavo ir kitų ūkininkų transportą. Taip suteikdavo 
progų ūkininkams įsigyti papildomų pajamų.

Visi minėti prekybininkai buvo ūkininkai ir prekyba vertėsi 
kaip antraeiliu verslu, išskyrus tik Slavikauską, kuris vertėsi tik 
prelcyba. Krautuvėje pasikeisdami prekiavo visi darbingi šeimos 
nariai, neišskyrus nė paauglių.

Visos krautuvės buvo likviduotos 1940 m., Sovietų Sąjungai 
užgrobus Lietuvą. Po karo Uliūnuose buvo atidaryta valstybinė par
duotuvė, kuri pradžioje patalpas nuomojo Barzdos sodyboje, o vėliau 
jai buvo pastatytas atslciras pastatas. Jame krautuvė tebeveikia iki šiol. 
Tai vienintelė krautuvė visoje Uliūnų apylinkėje. Ji skyrėsi nuo 
ankstesnių krautuvių tuo, kad šioje parduotuvėje kaimiečiai kai kada 
galėjo nusipirkti duonos ir visada stiprių svaiginančių gėrimų, 
prieškarinėse krautuvėse to nebuvo...!

Atsimenu prieškarinę prekybą didžiųjįį religinių švenčių, ypač 
atlaidų, metu. Į atlaidus savo prekes veždavo vadinamieji budelnikai. 
Jie prie šventoriaus vadinamojoje rinkelėje statydavo prekystalius - 
"budeles” ir jose prekiaudavo įvairiais saldumynais su šventiškais 
papuošalais, gaivinančiais gėrimais, žaislais, religinio turinio 
paveikslėliais, rožančiais, maldaknygėmis ir kuo kitu. Po karo jų taip 
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pat neliko.
Tai buvo gležni prekybos daigeliai atgimstančioje Lietuvoje, 

kurie, jiems dar nesutvirtėjus, buvo nulaužti.
Ir štai šiuo metu prieš mus iškyla naujos galimybės išmėginti 

jėgas laisvoje prekybojebesikuriančios rinkos sąlygomis. Tai naujos 
prekybininkų Kartos uždaviniai. Palinkėkime jiems sėkmės.

***

APIE ELEKTRIFIKAVIMĄ

Antanas Bagdonas

1957 m. buvo pradėta statyti 10 kV elektros tinklų linija 
Panevėžys-Uliūnai medinėmis atramomis. 1958 tn. sušvito pirmoji 
elektros lemputė Uliūnuose. Buvo pastatytos dvi stulpinės 
transformatorinės pastotės ant medinių atramų (60 kVA galingumo), 
ir elektra buvo išvedžiota į artimesnius kaimus. Vėliau buvo pradėtos 
vedžioti elektros linijos ir į vienkiemius, medinės atramos pakeistos 
gelžbetoninėmis. Stulpinės pastotės pakeistos į mūrines (öOO kVA 
galingumo).

***

TRUMPAI APIE JUODOS UPELĮ

Antanas Ledzinskas

Juodos upelis teka per Panevėžio ir Ukmergės rajonus. Tai 
lygumų upė, prasidedanti prie Meilūnų kaimo, 5 km į šiaurę nuo 
Siesikų. Teka per Juodžio ežerą į šiaurę. Įteka į Nevėžio upę 152 km 
nuo jo žiočių, 5 km į pietus nuo Panevėžio. Juodos ilgis 54 km, 
baseinas 326,3 km. Vidutinis debitas žiotyse l,7ni/s. Didesni intakai 
yra Apteka, Saltynas, Kernavė, Padubę.

Juodos upelio aukštupys, tekėdamas apie 14 km siauru slėniu, 
savo vagą išlaikė neužžėlusią. Vidurupys dėl mažo nuolydžio ir 
plataus slėnio vagos beveik visai neturėjo. Dar prieš 1914 metų karą 
buvo pakviesti rusų hidrotechnikai, kurie turėjo sudaryti nusausinimo 
projektą. Deja, karas viską sumaišė. Tyrinėjimai buvo nutraukti. 
Atnaujinti tik 1926 metais. Buvo išmatuota 329 km tvarkytinų vandens 
takų, sudarytas projektas ir 1929 metais pradėtas vykdyti. Pirmiausia 
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buvo platinamas Juodos upelis nuo pat Nevėžio. Iš 2-5 m pločio, 
krūmais ir žolėmis užaugusio upelio, padaroma 9 m pločio vaga 
vandeniui tekėti. 1930m. nidenį magistraliniais grioviais buvo pasiektas 
Lėno ežeras, o kita kryptimi - prieinant Juodos ežerą - sustota Steprių 
pelkėse. Pažeminti iki reikiamo aukščio ežeru vandens lygiai.

1978/79 metais tyrinėjimais nustatyta, kad Juodos upelį reikia 
reguliuoti nuo 7,3 iki 19,6 km, o nuo 5,2 iki 7,3 km tik pavalyti. Nuo 
19,6 km iki Juodos ežero upelio slėnis yra siauras, vagos nuolydis 
geras, todėl čia nusausinti gretimus plotus galima nereguliavus vagos. 
Reguliuojamoje upelio dalyje parinktas kombinuotas vagos skerspjūvis 
(apatinė dalis 1,5 m gylyje - parabolinė, o viršutinė - trapecine).

Juodos upelyje buvo įrengti trys tvenkiniai: prie Velžio kaimo 
Staniūnų tvenkinys, ties Katinų kaimu ir ties Jotainių gyvenviete. 
Didžiausias yra Jotainių tvenkinys - 39,1 ha. Jo bendras tūris 551 
tūkst.rrt, naudingas tūris - 174 tūKst.m3.



ULIŪNIETIŠKA ŠNEKTA

DĖL ULIŪNŲ KILMĖS

Kazys Ulvydas

Su tikriniu vardynu nuo žilos senovės žmogus buvo susijęs jau 
vien tuo, kad kiekvienas turėjo savo vardą, o vėliau ir savo bei kaimynų 
gyvenamosios vietos, taip pat kitų aplinkos objektų (upės, ežero, kalno 
irt.t.) pavadinimus. Ilgainiui prisidėjopravardės, pavardės, vėliausiai 
ir slapyvardžiai. Dabar mums dažnas tikrinis vardas nieko nesako, tėra 
vien garsinė ar regimoji žodžio forma, grynas signalas, pažįstamas tik 
tai žmonių grupei, kurioje vartojamas. Senovės žmogus, duodamas 
kam vardą, siejo jį su tam tikra sąvoka, mintimi, kurios amžių būvyje 
bluko, nyko ir dažnai virsdavo paprastu garsų ar ženklų junginiu, vien 
garsine ar regimąja žodžio forma, nieko nesakančia apie jo turinį ar ry
šį su pirmykšte, pagrindą vardui davusia sąvoka ar mintimi.

TiKrinis vardynas kalbotyrai svarbus ir įdomus tuo, kad jame 
slypi daugybė kadaise prasmingų žodžių, kurių dabar be kruopščios 
lingvistinės analizės nepnanoma suvokti.

Lingvistinė analizė, skirta žodžių kilmei nustatyti, turi etimolo
gijos, žodžių kilmės mokslo, vardą. Iš lietuvių tikrinio vardyno iki šiol 
etimologiškai daugiau panagrinėti upių ir ežerų vardai, senieji asmenvar
džiai, pavardės. Dar didelio darbo pareikalaus lietuvių vietovardžių 
etimologinis tyrinėjimas. Tikrinio vardyno etimologija yra ir visada 
bus nepaprastai svarbus ir aktualus mokslas. Net ir išleidus atskirų var
dyno sričių (pvz., upių ir ežerų vardų, gyvenamųjų ir negyvenamųjų 
vietų pavadinimų, žmonių vardų ir pavardžių bei kitokius) etimologinius 
žodynus, vis dar lieka ir liks daugybė spėliojimų bei mįslių.

Tikrinio vardyno kilme domisi ir ją tyrinėja ne vien kalbininkai 
etimologai: ji dažnai patraukia ir eilinių žmonių demesį. Juk kiekvienas 
norėtų žinoti, ką reiškia jo vardas, pavardė, gyvenamos ar šiaip kokios 
artimos vietos, upės, ežero, miško, lauko, kalno, balos, gatvės, aikštės 
ir 1.1, pavadinimas. Taip susikuria vadinamoji liaudies etimologija, kai 
žmonės savo jėgomis bando etimologizuoti - aiškintis kurio vardo kil
mę. Taip kyla įdomių, bet, žinoma, daugiausia nepagrįstų ir neįtikimų 
aiškinimų.

Leidžiant knygą apie Uliūnus, jų žmones, kalbą, papročius, 
istoriją, kultūrą ir 1.1., žinoma, uliūniečiams įdomus ir pats jų gyvenamos 
vietos pavadinimas. Jiems rūpi, kaip kilo, kaip sudarytas ir ką reiškia
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pats jų tėvų ir protėvių pasirinktas pavadinimas Uliūnai. Reikia 
pridurti, kad nebūtinai vien patys šiandieninių uliūniečių protėviai 
sudarė tą pavadinimą: priėjo parinkimo bei sudarymo galėjo prisidėti 
ir kaimynai - kitų vietovių gyventojai. Paprastai tik vardus senovėje 
vaikams parinkdavo patys tėvai, o jau vietovardžių daryboje ar 
davyboje tikriausiai galėjo dalyvauti ir kaimynai.

Taigi ką reiškia ir kaip sudarytas žodis Uliūnai? Ieškant kurio 
tikrinio vardo kilmės paprastai stengiamasi remtis kokiais kitais 
artimo skambėjimo ar artimos reikšmės žodžiais, tiek bendriniais, tiek 
tikriniais. Pirmiausia pažiūrėkime, kokių yra panašaus šaknies 
skambėjimo bendrinių žodžių.

A. Juška savo žodyne yra užrašęs veliuoniškių tarmės būdvardį 
ulas, -a, pailiustruodamas jį sakiniu: Velkas pasku kaip ulas. O pačių 
veliuoniškių dar prieš keliasdešimt meti} buvo sakoma: Ko toks ulas ?! 
Tave uliuok /"ragink”/ ir uliuok. Vadinasi, ulas reiškia "atsilikęs, 
paskutinis”, o gal ir "lėtas”. Daugiau tolau artimesnio šaknies 
skambėjimo vardažodžių lyg ir neturime. Beje, dar galima čia paminėti 
A.Kosaževskio užrašytą prieveiksmį ułomis "ogółem*,  wogóle, 
hurtem”_irJš Subačiaus apylinkių žinomą žodį (bet jau. su ilguoju 
šaknies «) ūlė "bičių kelmas (su bitėmis), bičių šeima”. Uliūnų šaknį 
galima tik nedrąsiai lyginti su čia paminėtų žodžių šaknimis, bet 
Įrodyti esant tarp jų ryŠĮ anaiptol dar negalima.

Su ui- turime ir daugiau žodžių, ypač gaisažodžių ir garsažodinių 
veiksmažodžių, pvz., ulčnti (plg. latvių uliriūt) "šūkauti” Girdiškė, 
"gėdinti” Šilutė, "vyti" Pajūris; ulinti "bukinti" A.Juška; uliuoti 
"raginti, barti” Veliuona; ulelitfoti "dainuoti” Dusetos; Utėliais eiti: 
Utėliais vilnis eina, kad vėjas pučia, t.y.šokiniais A.Juška, plg. dar 
paplitusį karvelio šaukiamą garsą uT iii' iii'.

Vardažodžių ir veiksmažodžių, turinčių šaknis ulb-, uld-, 
ulk-, ulp-, ulvį, uli- yra apsčiai, pvz., ulba "šnekus žmogus” Laukuva; 
ulbauti, ulbėti, ulbūoti "čiulbėti” (plačiai vartojama kalbant apie 
lakštingalos, volungės, balandžio irjct. paukščių čiulbėjimą, kartais 
taip pat apie žmogaus kalbėjimą); ulbė ’gulbė”, ulbinas "gulbinas” 
Simnas; greitakalbis žmogus” ulbesas "neaiškios kalbos
žmogus” Šatės, A.Juška, utóuori”burkuoti”Leipalingis; uTpas” aidas" 
Dūkštas, Ignalina, Švenčionys; iilveris "išsižiojėlis” Kalnalis; ulžis 
"tinginys” Rietavas, Varniai, Luokė, Užventis, Papilė. Bet tokiu žo
džių dėl šaknies skirtumo veilaausiai visiškai negalima sieti su Uliūnais.

г Su šaknimi ul-, ūl- yra keletas geografinių pavadinimų, pvz., 
Ulėnai - kaimas Vilniaus rajone, Ūla - Merlcio kairysis intakas, ežeras 
Kaniavos apylinkėj’e, Paūlieu-kaimas Varėnos rajone, Ulbalys-pieva 
Kavarsko apylinkėje. Aišku, kad tarp tokių žodžių galėtų būti ir 
Uliunu giminiečiu. Tą patį reikėtų pasakyti ir dėl tokių negyvenamų 

Kirčiuotasis balsis ar priebalsė čia ir kituose tekstuose spausdinama pusjuodžiu šriftu. 
Nebuvo techninės galimybės sukirčiuoti (sudarytojas)
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vietų pavadinimų, kaip Ulio Ramytė - pieva Klovainių apylinkėje, 
Uliškiai - kalnas Miroslavo apylinkėje, kaimas Trakų apskrityje. Pas
tarojo kaimo pavadinimas lenkiškai užrašytas Uliszki (žr. Słownik 
geograficzny krolewstwa polskiego i innych krajów słowiańskich, 
tom XII, Warszawa, 1892).

Nė vienas iš čia suminėtų pavyzdžių aiškiai ir visiškai įtikinamai 
nerodo Uliūnų kilmės. Bet šalia to vietovardžio turime pavardę Ulys, 
kurios turėtojų gyvenama bei gyventa ir pačiuose Uliūnuose arba jų 
artumoje. Paneigti tos pavardes ryšį su Uliūnais jau būtų sunkoka, 
kaip sunkoka būtų paneigti tos pavardės ryšį su Ulenų kaimo 
pavadinimu. Priesagos -ėnas ir -(jjūnas (ypač rytinėje Lietuvos da
lyje) buvo plačiai vartojamos sūnui pažymėti. Tai, galima sakyti, 
tokios pat priesagos kaip skandinavų kalbų -sen, -son, kurios jau iš 
prigimties reiškia sūntį. Taigi Ulėnas, Uliūnas visiškai gali būti Ülio 
vaikai (sūnūs). O Ulėnų, Uliūnų kaimai tuos vardus gayo todėl, kad 
jų pirmieji gyventojai (tu kaimų steigėjai) turėjo Uteno ir Uliuno 
pavardę. Bet tai rodytų tik kaimu pavadinimų pačią istoriją, o ne kilmę 
ir ne Ui- šaknies reikšmę. UI- šaknies reikšmė tebėra klausimas, į kurj 
šjuo metu visiškai įtikinamai atsakyti neįmanoma. Jeigu ir galima būtų 
Ulio pavardę sieti su vienu kitu iš anksčiau paminėtų žodžių, tai tokia 
sąsaja dar nereikštų tikrosios tos pavardės kilmės, nes iš tikrųjų dar 
nežinome to bendrinio žodžio, kuris davė pradžią Ülio pavardei. Beje, 
tą pavardę kas ne kas mėgina kildinti iš Julijono, Juliaus trumpinio (žr. 
Lietuvių pavardžių žodynas, L-Ž, Vilnius, 1989), bet tai irgi tik spėji
mas, kaįp spėjimas yra irtai, kad šių eilučių autoriaus dvikamienės pa
vardės Ulvydas pirmasis dėmuo ui- galėtų būti kilęs iš ai-. Garsų jungi
nio ai- išvirtimas junginiu ui- būtų pernelyg didelis, vargiai įmanomas 
šuolis, todėl pavardžių ir vietovardžių šaknis ar dėmuo ui- turėjo išrie
dėti iš reikšmingo ui- šaknies žodžio, kurio tuątarpu dar negalime tiks
liai nustatyti. Taigi ir dvikamienės pavardės Ūlvydas pirmasis dėmuo 
rodo, kad mūsų kalboje turėjo būti ui- šaknies bendrinių žodžių, 
davusių pradžią tikriniams.

IŠ ULIŪNŲ KRAŠTO VARDŲ ISTORIJOS

Simas Karaliūnas

1. Uliūnai ir Uliai

Uliūniečiai gali didžiuotis, kad jie vieni Lietuvoje gyvena 
tokio pavadinimo kaime JCitų vieno vardo kaimų Lietuvoje yra keli, 
kartais keliolika. Antai Laičių yra devyni kaimai, o Kaniūkų priskaičiuo
jama Lietuvoje net ligi penkiolikos. Turimais duomenimis, kaimo pa-
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vadinimas Uliūnai yra Lietuvoje vienas, ir ši aplinkybė .verčia 
susimąstyti. Tiesa, Vilniaus rajone, apie Žemaitėlius, yra Utenai, tai 
būtų Uliūnų giminietis. Priesagos -unai kaimų vardai, pa-vyzdžiui, 
Berniūnai, Gailiūnfii, yra kilę iš pavardžių su priesaga -ūnas, pavyzdžiui, 
Berniunas, Gailiūnas. Bet pavardė Uliūnas nežinoma. Todėl reikėtų 
manyti, kad Uliūnų kaimo vardas atsirado kitokiu būdu. Priesaga -unas 
- kaip -ertas, -aitis irkt. - senovėje rodė, kas kieno sūnus yra. Kaip dabar 
Kazlausko vaikus vadiname Kazlauskiukas, Kazlauskiokas, taip seniau 
Bemiaus ir Ulio vaikus vadino Bemiūnais ir Uliūnais. Ta yieta, kur 
gyveno atsidalinę Ulio sūnūs, ir galėjo būti pavadinta Uliūnais. Kai 
Lietuvoje formavosi pavardžių sistema, iš tėvo vardo su priesagomis, 
rodančiomis, kas kieno sūnus yra, pasidaryti vaikų vardai Bern-iūnas, 
Gail-iunas, Petr-aitis ir kt. tapo pavardėmis. Tokios pat kilmės (Ul
iokas kaip Kazlausk-iokas) yra ir dabartinė Dotnuvos ir Pašušvio 
apylinkių pavardė Uliokas.

Kad čia išdėstytas Uliūnų kaimo pavadinimo atsiradimas gali 
būti tikras', rodytų ir ta aplinkybė, jog Uliūnų kaime dar ir dabar 
tebegyvenama Ulių. Vadinasi, iš pavardės Ulys arba Ulis yra kilę 
kaimų pavadinimai Uliūnai, Utenai ir pavardė Uliokas.

Turimais duomenimis, Lietuvoje yra apie trisdešimt šeimų, 
ßavarde Ulys-, taigi ši pavardė gana paplitusi. Žinoma iš Kuršėnų, 

’urtuvėnų, bet jos paplitimo centras yra šiaurinės aukštaičių rytiečių 
tarmės apie Anykščius, Panevėžį, Naujamiestį, Raguvą, Ramygalą, 
Vadoklius, Vaškus ir Joniškį. Pavardę Ulis teturi šešios šeimos - pen
kios gyvena Panevėžyje ir jo apylinkėse, viena Lapėse netoli Kauno. 
Albertas Ulys, kilimo iš Uliūnų, sako, kad jo tėvo pavardę senesni 
kaimo gyventojai tardavę su kiečiu žodžio pradžioje, taigi Ulis. Tai 
rodytų, Kad dalis šeimų pavardę U/zs bus pakeitusi į Ulys su galo kirčiu. 
Taip atsitiko greičiausiai dėl bendrinės Kalbos poveilao per mokyklą, 
bažnyčią, radiją bei televiziją, taip pat dėl noro savopavardę "supresti- 
žinti , suliteratūrinti, o tai Įvyksta, kai kirtį į žodžio gaįą nukeli. Tai 
galvoj turint, būtų suprantama, kodėl Ulys padažnėjo, o Ulis praretėjo. 
Klausimų dėl šių pavardžių atsiradimo sprendžiant, nereikėtų iš akių 
išleisti ne to, kaa Kelmėje ir Kavarske gyvena po šeimą, turinčią 
pavardę Ulys (su ilguoju й). x

Iš kur atsirado pavardės Ulys, Ulis ir Ūlysl
"Lietuvių^pąvardžių žodyne” (II, Vilnius, 1989, p. 1101) 

nurodyta, kad Ulys, Ulis greičiausiai atsirado iš krikšto vardo Ulijonos 
trumpinio. Bet pavardžių Julys, Julis, kurios būtų atsiradusios trumpinant 
krikšto vartyJulijonas, nėra (yra tik žmonių vardai Juįius, Julis ir kt.). 
Tai kodėl vienas Ulijonos turėjo sutrumpėti j Ulys, Ulis'l Nereikia ta 
proga užmiršti, kad, kaip jau sakyta, iš Utys, Ulis pasidarytų pavardžių 
nėra (išskyrus vienintelę Uliokas), iš jų išsivestų kaimų varau taip pat 
nėra (*Uhai,). Ši aplinkybė rodytų, kad Ulys, Ulisir Ulys tikriniais (as
mens), tuo labiau krikšto vardais, niekad nebuvo; veikiausiai tai naujos 
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navardės, atsiradusios iš pravardžių ar kaip nors kitaip. Sakykim, jų 
būta pravardžių, kurios vėliau, pavardžių sistemai formuojantis, virto 
■>a v ar dėmi s. Vieną kandidatą į šios rūšies pravardę randame pačioje 
ietuvių kalboje. Tai dar pereitame šimtmetyje Antano Juškos užrašyti 
nendriniai vardažodžiai ulia "ulas, lėtas žmogus” ir ulas ”kuris lėtai 
cą daro, vis paskutinis”; pasižiūrėkime dar į Veliuonoje užrašytą 
sakinį Ko tu toks ulas (lėtas), tave uliuok ir uliuok (ragink). Bet, kaip 
matyti, nėra bendrinių žodžių *ulys,  *ulis  ”ulas, lėtas žmogus”, kurie 
geriausiai tiktų į pravardes Ulys, Üüs. Todėl reikia suabejoti, ar ulia 
ir ulas galėjo būti pamatas šioms pavardėms (pravardėms) atsirasti. 
Reikia pasidairyti Kitokio aiškinimo. Jojlairantis, nevalėtų iš akių 
išleisti, kad, kaip jau minėta, pavardžių Ulys ir Ūlis vartojimas telkiasi, 
krypdamas į Latvijos pusę, šiaurinėse aukštaičių rytiečių tarmėse.

Kiek iš turimų duomenų galima spręsti, latvių pavardės Uliąš 
ir Uluks bei UĮuks su dariomis priesagomis -iąš (pavyzdžiui, ciemitjš 
"svečias”, kaimiųš "kaimynas”) ir -ūks (pavyzdžiui, Jūnuks 
”Joniukas”, teluks "teliukas”) yra pasidarytos iš pavardės Ulis. 
Latviai turi ir pavardę Ūle. Su šiomis latvių pavardėmis kilme ir reikėtų 
sieti mūsų pavardes Ulys, Ūlis bei Ūlys. Latvių kalba turi taip pat 
bendrinį žodį,, kuris pavardę Ulis ir jos vedinius gerai paaiškina: tai 
latvių ulis, reiškiantis ir "vikrus, miklus, guvus žmogus (ypač vai-kas), 
kuris visur prilenda”, ir ”labai mažas žmogus arba vaikas*,  ir galiausiai 
"tokia maža žuvis, pūgžlys”. Greta ulis galėjo būti šio žodžio variantas 
ir su ilguoju ū- *ūlis.  Iš šių duomenų galima padaryti tas išvadas, kad, 
viena, latvių pavardės jJlis, Ūle yra pravardinės kilmės ir, antra, 
lietuvių pavardės Ulys, Ulis ir Ūlys yra atėjusios iš latvių kalbos; pagal 
kilmę tai latviškos pavardės. x

Iščiamjatyti, kadmvardės Ulys, Ulis nieko bendra negali turėti 
su pavardžių Ulvydas, Ūlvidas ir Ulvidis pirmuoju dėmeniu. Lietuvių 
kalba seniau yra turėjusi prieveiksmį ulomis "apskritai, iš viso”, kurį 
savo medžiagos rinkinyje ł’Lit vanica” dar spėjo užrašyti A .Kašarauskas 
(1821-1882)..Kad tai archaiškas lietuvių kalbos žodis, patvirtina ati
tikmuo latvių kalboje: ulam ”visa sauja; ištisai, nuo vietos, linų lauko 
barais nedalant”. Šie prieveiksmiai yra seniau buvusio baltų kalbų 
būdvardžio ★ulas "ištisas, visas..." sustabarėjusiosdaugiskaitos įnagi
ninko formos. Šis būdvardis ir sudarėpavardžių Ulvydas, Ūlvidas, Ul
vidis pirmąjį dėmenį, o antrasis susijęs su veiksmažodžiu išvysti (- 
vrfdo).

2. Bikšės ir Laistrakis - smulkiųjų žemės objektų vardai

Uliūnų apylinkėse yra ne tik žmonių vardų, bet ir vadinamųjų 
smulkiųjų žemės objektų (dirvų, laukų, pievų, krūmų, miškų, balų, 
kalvų, pelkių ir kt.) vardų, kurie turi giminaičių latvių kalboje. Vienas 
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iš tokių yra Bikšės (pasakoma ir Bikšiai) - taip Kūčių kaime vadina 
vieną pievą. Kas tai per vardas? Ką jis reiške ir kaip atsirado? Į šį 
klausimą padės atsakyti jo giminaičiai latvių kalboje. Bet pirma 
pasižiūrėKime į jo giminaičius pačioje Lietuvoje. Turimais duomenimis, 
terandame, deja, vieną vienintelp vardu Bikšė Paškuvėnų kaime 
(Telšių raj. Upynos apyl.) vadinama vieta Virvytės upėje, kur maudosi. 
Nors ir gana Keista, kur kas daugiau tokio pavidalo vardų sutinkame 
Latvijos teritorijoje. Tai, pavyzdžiui, Bikses "Unguros apylinkių 
kaimas”, Biksas "valstiečio sodyba”, Bikši "valstiečio sodyba” 
(Kazdangoje pasako ir vienaskaitą Biksis) ir Bikšas "valstiečio sodyba”. 
Kaip ir Lietuvoje (prisiminkime Paškuvėnų Bikšė), pavartojamas šis 
vardas ir kalbant apie upę: Biksu-duburs "sietuva, dubuiy's Platuonės 
upėje prie Lielplatuonės gyvenvietės”. Tokie sutapimai reiškia, kad 
šie lietuvių ir latvių vardai iš vieno kelmo išaugę. Jų pirminę seman
tinę ir formaliąją struktūrą atskleidžia tokie latvių kalbos bendriniai 
žodžiai kaip bignas "tankūs krūmai”, bignes "tankus jaunas miškas”. 
Vadinasi, kaip pastarieji yra sudėti iš šaknies big- ir priesagos -n-, taip 
ir čia nagrinėjami tun šaknį Big- ir priesagą -5-. Prolytė *Big-s-  
dėsningai virto *Bik-s-,  o lietuvių kalboje dar Bikš-. Mat lietuvių 
kalboje priebalsis 5 po priebalsio k yra fonetiškai pasikeitęs į s 
(pavyzdžiui, aukštas seniau atrodė augstas, - tai matyti iš jo lotyniškojo 
f'iminaičio augustus "šventas, aukštas, didingas”). Latvių kalbos 
ytys Bikši, Bikšas atspindi senesnes prolytes *Biksjai  ir *Biksjas:  

junginys sj latvių kalboje yra dėsningai išvirtęs į š.
Šaknis *big-  (*big-n-,  *Big-s-)  yra ta pati kaip žodžių latvių 

biga "maža mergaitė”, lietuvių bigelis "mažas vaikas”, Ingis ”šiaip 
koks trumpas ar sutrumpėjęs daiktas”, bigė "nukirsta, nukirpta ar 
šiaip trumpa uodega; trumpa kasa; ranka su nutraukta plaštaka; 
trumpas drabužis, liemenė” ir Ingas "trumpas, mažas” bei biginti 
"trumpinti, smailinti”. Iš čia galima spręsti, kad pirminės vardiį 
lietuvių Bikšė, Bikšės, latvių Bikses, Biksas, Bikši ir Bikšas reikšmės 
buta "iškirstoje vietoje ataugę, atžėlę jauni maži krūmai, miškas”. 
Latvijoje taip buvo pavadintos prie tolau vietų įsikūrusios sodybos.

Nežiūrint to, kad Bikš- kamieno vardai Lietuvoje palyginti 
reti, iš turimos medžiagos pakankamai nepaaiškėja, jog Bikšė irBikšės 
butų iš Latvijos atsinešti. Ir tuo labiau, kad, kaip jau sakyta, jų garsinė 
raida sutinka su lietuvių kalbos dėsniais. Todėl geriausiai manyti, kad 
nagrinėjami lietuvių ir latvių vardai, nors iš to paties kelmo ir kilę (iš 
šaknies big- "trumpas, mažas; trumpinti, nukirsti”), kiekvienoje 
kalboje atsirado atskirai ir vieni nuo kitu nepriklausomai. Kad taip 
greičiausiai ir buvo, rodo dar viena aplinkybe.

Vienašaknis, bet kiek kitokios struktūros ir kilmės yra kaimo 
vardas Bikšiai (Biržų raj. Smilgių apyl.). Mat mūsų kaimų vardai, 
daugiskaitinę lytį turintys, paprastai atsiradę iš pavardžių. Juodeikių 
kaimo (Mažeikių raj. Ruzgų apyl.) miško pavadinimas Bakšio miškas, 
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turimais duomenimis, kilęs iš pavardės Bikšys. XVI a. dokumentuose 
randame Veliuonos valsčiaus Berkinėnų dvaro žemę vadinant Bikšiški. 
T ai vardas, su priesaga -išk- pasidarytas iš pavardės (išpradžių asmens 
vardo) Bikšisar Biksys. Haličo-Volynėsmetraštyje prie 1219m. pasa
kyta, kad, su Haličo kunigaikštiene Romanovą ir jos sūnumis Danilu 
ir Vosilku sudarant taikos sutartį, dalyvavo, be kitų, ir Deltuvos (kuri 
tada vadinosi Develtuva) kunigaikščiai, tarp jų ir Bikši, taigi Bikšis ar 
Bikšys. Vadinasi, tokios pavardės tikrai būta. Išjos ir kilęs kaimo var
das Bikšiai. Pats vardas (vėliau pavardė) yra sudėtas iš šaknies *big-  
”trumpas, mažas” ir priesagos -s- (kaip, pavyzdžiui, plikšis, paikšis).

Iš smulkiųjų žemės objektų vardu kitas labai įdomus 
pavadinimas yra Lcustrakis. Juo Barklainių Kaimo žmonės vadina 
mišką, ganyklą. Tai sudurtinis vardas, kurio antruoju dėmeniu eina 
žodis trakas "miške pakilesnė pieva, aikštė; iškirsta ar išdegusi miško 
vieta”. Bet kas yra pirmasis dėmuo Laiš-, nelengva pasakyti. 
Pasižiūrėkime pirma į kitus panašios sandaros vardus, kuriu, laimei, 
aukštaičiu plote randame ne vieną: Leišpievėnpieva, arimai” Kupiškio 
raj. Kuogėnų km.; Leišapievė "pieva, arimai” Lazdijų raj. Puodžiškės 
km.; Leišbalė ”pieva” Lazdijų raj. Kučiūnų km. Iš šių vardų, kurių 
antruosius dėmenis sudaro žodžiai pieva ir bala, matome, kad, pirma, 
jųpirmojo dėmens pilnesnis pavidalas yra Lėiša- ir, antra, tas dėmuo 
šaknyje turi dvibalsį ei. Tai labai keista, žinant, kad aukštaičiai 
rytiečiai (pavyzdžiui, apie Ramygalą, Kupiškį ir, žinoma, kitur) 
žodžius ledas ir lėisti ištaria lodąs ir kaisti. Kad Kupiškio apylinkių 
vardo Leišpievė dvibalsis ei nėra atsitiktinis, rodo ir kiti rytiečių krašto 
smulkiųjų žemės objektų pavadinimai, turintys elementą Lėis(a)-: 
Leišiškės "pieva” Utenos raj. Tauragnai; Leišinės” arimai, žemė” 
Kupiškio raj.'J/ilniaus vienkiemis. Todėl reikia labai suabejoti, ar 
Barklainių Laištrakis ir buv. Šešuolių valsčiaus Kriaunų kaimo Laišiškis 
"dirvonas* ’ gali turėti ai, po sukietinto / kilusį iš ei. Kad dvibalsis ai 
šiuose varduose greičiausiai nėra fonetiškai atsiradęs iš ei, rodo 
žemaičių Ldiškalnis, Kelmės raj. kaimo (netoli Šaukėnų), 1937 m. dar 
vienkiemio, vardas^ šias aplinkybes atsižvelgus, reikia pripažinti, 
kad pavadinimai Laištrakis, Laišiįikis turi greičiausiai išberi o Laiš(a) 
- dėmenį, o vardai Leišpievė, Leišiškės ir Leišinės - Leiš(a)-.

Kodėl vietovardžių elementas Leiša- rytų aukštaičiuose 
nepavirto Laiša- ir kas gi yra tie pirmieji dėmenys Leiša /Laiša-?

Kad į šį klausimą atsakytume, pažvelkime dar į atitinkamus 
vakarinės Lietuvos dalies vietovardžius. Be jau minėto Kelmės raj. 
kaimo vardo Laiškalnis, Buišių kaime (prie pat Kvėdarnos) yra pieva 
Leišynė. Kaip matome, Lietuvos vakaruose taip pat vienas šalia antro 
yra Laiš(a)- ir Leiš(a)-. Ypač vertingi ir informatyvūs yra šio krašto 
istorinių dokumentų vardai. 1779-1781 m.m. aktuose užrašytas 
miškelio, pievos pavadinimas Leyszy (buv. Palangos seniūnijos 
Awksudy kaime; dabar Auksūdys). Mažosios Lietuvos teritorijoje, 
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Labguvos apskrityje, būta kaimo Leischen, kuris vokiškai vadinosi 
Hirschdorf. Bendrinėje vokiečių kalboje, rašomojoje ir šnekamojoje, 
vartojamas žodis Hirse "sora”, bet tarmiškai daug kur Vokietijoje 
sakoma Hirsche /hirše/. Iš čia matyti, kad Hirschdorf, taigi kartu ir 
Leischen yra sorų, t.y. soras sėjančių, auginančių, kaimas ir kad 
Hirschdorf yra lietuviško kaimo pavadinimo vertimas į vokiečių kal
bą. Tokiu būdu nustatome, kad Leischen. (lietuviškai Leišiai), o drauge 
ir kitų čia suminėtų kaimų bei smulkiųjų žemės objektų pavadinimų 
šaknies elementas ar atitinkamai pirmasis dėmuo Laiš(a)-/Leiš(a) - 
reiškia soras ir kokį nors kitą giminingą augalą.

Vakarinėse žemaičių tarmėse (apie Klaipėdą ir kitur) vartojami 
leisis, leišys, leisis "mėlynžiedis vikis (Vicia cracca)”, bet S .Daukanto 
raštuose jie turi valgomojo lęšio (Lens culinaris) reikšmę. Iš Priekulės 
apylinkių žinomas leišas "mėlynžiedis vikis”. Iš vakarinių lietuvių, 
tarp jų ir vakarinių žemaičių, tarmių užrašyti laišis, laišys "vikis, 
žirnikas (Vicia)”; A.Juškos žodyne is Veliuonos laišis, iš Priekulės 
klišiai (sakinyje Laišiai labai auoną juodą daro), iš Kalotės (netoli 
Klaipėdos) laišvikis ”vikis”, o L.Ivinskio ”Metskaitliuose” ir kituose 
raštuose šie žodžiai pavartoti valgomojo lęšio reikšme. M.Miežinio 
žodyne (1894 m.) žodžio laišiai reikšmė nurodyta ”soros”. Iš 
F.Kuršaičio lietuvių - vokiečių kalbų žodyno (1883 m.), be to, 
sužinome, kad šių žodžių turėtas ir pavidalas lieš-: liešukas "lęšiukas”. 
Šie žodžiai, reiškiantys l)”vikis, žirnikas, dedešva (Vicia); mėlynžiedis 
vikis (Vicia cracca)”, 2)”valgomasis lęšis (Lens culinaris)” ir 
3)”soros”, ir gali eiti visų minėtų kaimų ir smulkiųjų žemės objektų 
pavadinimų atitinkamai šaknimi ar pirmaisiais dėmenimis.

Kelmės raj. kaimo vardas Laiškalnis ir išj/eliuonos žinomas 
laišis turi tą pačią tvirtapradę šaknies priegaidę. Leišabalė ir Leišanievė 
pirmasis dėmuo Leiša- sutampa su leišas savo struktūra ir šaknies 
priegaide. Įdomu irtai, kad Utenos raj. Tauragnų apylinkių pievos pa
vadinimas Leisiškės pasakomas ir su gretimine forma Lišsiškės, loiri 
labai primena minėtą liešukas "lęšiukas”. Tokių vietovardžių kaip 
Ldištrakis, Laiškalnis, Leišabalė, Leišapievė, Leišpievė prasmė būtų 
trakas, kalnas, bala ir pieva, kur augo (ar tebeauga) laišiai, leišiai. Prie
sagos -išk- vediniai Laišiškis, Leisiškės reikštų vietą (dirvoną, pievą), 
kur buvo laimių, leisiu, kuri jiems priklausė. Leišinės yra sudaiktavardėjęs 
priesagos-inis būdvardis, o priesagos -vnė vedinys Leišynė žymi vietą, 
kur buta leisiu (kaip, pavyzdžiui, karklyne, molynė).

Aiškinantis, iš kur atsirado valgomų ankštinių  javų pavadinimai, 
pirmiausia, žinoma, aukštaičių rytiečių Laiš(a)-/Leiš(a)-, prieš akis 
reikia turėti tą svarbų faktą, kad rytų ir kiti aukštaičiai šiems javams 
vadinti iš seno vartoja žodį lęšiai, tarmiškai ištardami lįšiai (kaip, 
pavyzdžiui, kįsti, tįsti vietoj bendrinės kalbos ir kitų tarmių kęsti, 
tęsti). Pirminį šio žodžio pavidalą atspindi senieji raštai: lenšiai. Garsų 
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raidos žiūrint, iš pirminės lyties lenšiai jokiu būdu negalėjo išriedėti 
nei leistai, nei laišiai. Įdomu, kad pirmajame lietuviu Kalbos žodyne 
(apie 1620 m.) K.Sirvydas, kilimo rytų aukštaitis, duoda visas tris 
lytis: teisiai, laišiai ir lyšiai (t.y.tįsiai), prie pastarojo dar pridėdamas 
sakinį: Javai varpų neturį kaip žirniai, pupos, lyšiai. K.Sirvydo 
duomenys taip pat rodo, kad kalbami žodžiai fonetiniu keliu vienas iš 
kito negalėjo atsirasti. Kelias, kuriuo šie žodžiai į lietuvių kalbą atėjo, 
buvo skolinimo kelias. Tik skolinimo prielaida leidžia paaiškinti ir tai, 
kad rytiečių aukštaičių tarmėse dėmenyje Leiš(a) - dvibalsis ei po 
firicbalsio t nevirto ai, kaip to reikalauja rytų aukštaičių tarmių 
onetinė sistema. Iš čia išdėstyto žodžių laistai, teisiai ir pirmųjų 

dėmenų Laiš(a)-, Leiš(a)- paplitimo rytinėje ir vakarinėje Lietuvos 
dalyje matyti, kad šie pavadinimai, suprantama, kartu su jų žymimais 
kultūriniais augalais į Rytų Lietuvą atėjo iš vakarinės jos dalies ir atėjo 
palyginti vėlai, po to, kai/eį le jau buvo virtę lai, la. Dėl tos priežasties 

_ ų lei ir pasiliko nepakitęs. Iš kur nagrinėjami žodžiai atėjo į Vakarų 
sietuvą, dabar pasakyti negalima. Kitų kalbų lęšio pavadinimai - 
senosios slavų lęšta, vokiečių Linse, lotynų lens, lentis - taip pat 
laikomi skoliniais iš nežinomos kalbos. Lęšio pavadinimas priklauso 
prie migruojančių botanikos terminų, kurie kartu su savo kultūra 
keliauja iš vietos į vietą. Lęšio tėvyne laikomas Viduržemio jūros 
baseinas - jį sėjo ir augino senovės Graikijoje ir Romoje, - Artimieji 
rytai ir pietvakarių Azija. Į Rusiją, pavyzdžiui, šis augalas kartu su 
savo pavadinimu atėjo iš pietų ne anksčiau kaip XIII-XIV a.

BŪDINGESNĖS ULIŪNŲ ŠNEKTOS FONETINĖS 
YPATYBĖS

Aloyzas Vidugiris

Turbūt reta kuri Europos kalba gali pasigirti tokia tarmių bei 
šnektų šnektelių gausa, kaip lietuvių kalba. Net paprasti kaimo žmonės 
gerai jaučia, kad mūsų kalba neretai skiriasi ne tik kas parapija, bet 
Kartais ir kas kaimas. Iš daugelio panevėžiškių patarmės šnektų tam 
tikru savitumu ir unikalumu išsiskiria ir Uliūnų šnekta, kurios 
svarbiausias fonetines ypatybes čia nors trumpai reiktų apibūdinti.

Pagal dabartinę tarmių klasifikaciją Uliūnų šnekta priklauso 
rytų aukštaičiųpanevėžiškiiįpatarmei. Pastaroji pagal galūnių redukciją 
apima gana didelį ir kitomis ypatybėmis labai įvairuojantį plotą. Pagal 
dvigarsių am, an tarimą vadinamoji panevėžiškių patarme skyla į tris 
dalis: vadinamuosius pantininkus, pontininkus ir puntininkus (nuo 
žodžio pantis). Uliūnai įeina į pontininkų plotą ir apima patį pietinį 
kampą. Iš vakarų ir pietų pusės Uliūnų šnekta susisiekia supantminkais 
(pvz., Ėriškiai, Jotainiai, Ramygala), iš rytų - su puntininkais (pvz., 
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Narbutai, Velykiai). Be to, nuo pagrindinio pontininkų ploto Uliūnus 
atskiria netoli praeinanti visuotinio kirčio atsitraukimo riba. Visa tai 
ir lemia Uliūnų šnektos specifiką.

Uliūniečiai kaip ir visi pontininkai dvigarsius am, an verčia į 
om, on (pvz., óntis'*  - antis, ronkv - ranka, sómtis - samtis), o vietoj 
nosinių ą, ę taria garsus panašius į o, ė (pvz., 'ilgo, latko - ilgą, laiką, 
karvė - karvę, įėmė - žemę, įosu - žąsį; bijojęs - bijójęs, buvė - buvę, 
nulėkė - nulėkė). Dėl kitų šnektų - pantininkų ir puntininkų - artumo, 
neretai pasitaiko ir įvairavimo (pvz., bebūnant, tanke - tankiai, greta 
rvnkytėsH rankytės, už rvnkos, symda; lata syki, viena syki greta 
vtenadien || vienodien; karvi tok'u vienu užmušė, būvi užvtrtis. Prie 
pontininkų ypatybių nykimo dabar nemaža prisideda bendrinė kalba, 
sklindanti per mokyklą, radiją, televiziją, o ypač gyventojų maišymasis.

Kaip visiems panevėžiškiams, taip ir Uliūnų apylinkei ypač 
būdinga galūnių redukcija (susilpnėjimas, sutraukimas). Dėl to paprastai 
yra pakitusi net balsių ir dvibalsių kokybė. Trumpasis a yra išvirtęs 
murinamuoju v (panašiu j silpną, nelabializuotą u) ir sutapus su u, pvz., 
blogv - bloga, ainv^- eina, nešv - neša; gatvv - galva, pievv - pieva; 
namvs - namas, sveikys - sveikas, mažvs - mažas, ronkvs - rankas, pi g. 
smägvs - smagūs, sunvs - sūnus. Pasitaiko ir visai netariamos galūnes 
a, pvz., nejem - neima, viet - vieta, Idiks, lauks, murs, sveiks.

Po suminkštėjusių priebalsių šis,a, kaip e ar iu yra išvirtęs i i 
(primenantį neįtemptą silpną i), pvz., koji - koja, s duji - sauja, valaži 
- valdžia, gert -geria,j6ji - joja, naujis' kelis' - naujas kelias, svėčis' 
- svečias, ger'dusis',-i - geriausias,-ią; gražis' kojis’ - gražias kojas, 
plg. apatinis' kėlius' apatines kelnes, paskutinis' marškinis' - 
paskutinius marškinius.

Galūnės dvibalsiai - (j)ai, - (i)au, - ei, - ie, - uo paprastai yra 
išvirtę trumpaisiais ^balsiais - e, -ė, -(i)o, -ė, -o, pvz., berniuke - 
berniukai, ničte - metai, gali - galatj arkle\\ arkle - arkliai, svęčė1- 
svečiaT; meno - mėnuo; al6s - alaus, vasarojęs - vasarojaus; kletės' - 
klėties; katė - katei, vdfdžė - valdžiai,^akmenis - akmendts, yisokės'^ 
visokiais; matd - matau, matė - matdį mač'fi - mačiau, matė - matei, 
keikės'^keikies; tikti - tiktaijtiktes - tiktais, dag'o- da(u)giau, sen'o 
- senįpu. Tačiau tas pats pašnekovas greta pasako ir dag'au, labjau, 
tiktai, sakau, sv arkl'ukeis tvkeis apSusvseis.

Taip pat yra pakitusi ir kitų pozicijų garsyno kiekybė ir koky
bė.Trumpieji z'ę u paprastai redukuojami (pvz.,gvbv - guba, dvris' - 
duris, kitv - Įeita, įsegvnde, vįniršo), išskyrus dėl kirčio pailgėjusius 
(pvz., vn gubo, latvs). Nekirčiuoti ilgieji y, ū, į, ų žodžio kamięne 
trumpėja ir tariami kaip i, v, griže, s'vlalis' - siūlelis, ž’vreje || žirėje - 
* Pavyzdžiai rašomi daugiausia bendrinės kalbos rašmenimis, transkripcija taikoma tik 
būtiniausiais atvejais. Dėl kirčio pailgėję trumpieji i, u, a, e žymimi tvirtagalės priegaidės 
ženklu, o žodžio gale sutrumpėję ilgieji - kirstinės priegaidės ženklu z.
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žiūrejo. Tik žodžio gale sutrumpėję ilgieji neredukuojami, pvz., aki - 
akį, metu - metų, miškeli - miškely (jej.

Nekirčiupti ė, o trumpėdami virsta, i, v, pvz., gnbl'ukvs - 
grėbliukas, klvjimvs - klojimas, žvlyte - žolytė.

Tik atviroje galūnėje vietoj jų tariami sutrumpėję senieji -e, - 
a, pvz., būva, s'ake, kvke (*<käk'ä)  - kokio. Uždaroje galūnėje jie kaip 
ir bendrinės kalbos yra išvirtę ė, o, tik trumpėdami redukavosi į ę, o 
(rašoma ė, o), pvz., karvės', mergos. ~

, Nekirčiuoti ie, uo tariami kaip e, v, pvz., gesminykė, pagedös, 
dvnyte, svl'ukvs - suoliukas.

Žodžio pradžios dvibalsis ei - išvirsta ai-, pvz., ainv, aik, 
aiguhs', ailiom, dilios.
~ Išpriebalsių minėtinas / ketinimas prieš e, e, ei, en, ė, j>vz., 

ladvs*-  ledas, gelažis' - geležis, vwnv akelv - viena akele, k’dulvs - 
kiaules, idiskjvhtv - lenta, lėkt - lėkt, saulei, saulės, skarelė - skarelę.

Panevėžiškiai dėl l kietinimo naująjį galūnės a suplakė su se
nuoju, todėl dabar daugelis senojo (Zj a kamieno žodžių (pvz., bala, 
gysla, ganykla, Ramygala) yra perėję į (Z) e kamieną, pvz., kilm. bąlės, 
gyslės, ganykles, Ramygalės; vns. gal. bale, gyslė, gariyklė, Ramygalė 
ir kt.

Senieji tarmės atstovai vietoj dabartinių priebalsių ch,f h, pa
prastai taria k, p, g, pvz., kuliganvs, makanikvs, päbrikvs, gimnvs, 
gusdrvs.

Žodžio pradžioje prieš ie, uo pridedama atitinkamai j, v,zpvz., 
jieška, jievv, jdmv, jedv, vuodegv - uodega, vuogv, vuodžia - uodžia.

Uliūnų šnektai kaip ir kitiems panevėžiškiams būdingas žodžio 
galo priebalsio 5 asimiliacinis minkštinimas po priešakinės eilės 
balsių, pvz., kdrvis', katis', mes', trys', velnis'.

Uliūnų šnekta dabar priskiriama sąlyginio kirčio atitraukimo 
zonai. Visada kirtis atitraukiamas iš trumpos galūnės j prieš einantį 
ilg$ skiemenį, pvz., ašarelvs - ašarėles, baisv - baisu, kulis' - kūlius, 
ž'uri\\žrur'v-žiūriu. Tačiau kitais atvejais pasitaiko daug nenuoseklumų 
ir svyravimų. Tai rodo, kad ir čia dar yra nemaža visuotinio kirčio 
atitraukimo liekanų, pvz., drklė\\arkle, blogė dienu\\dienų, gerv, 
grūde, grudu, mažesni, miiitvvė, kitvs, mėtvs, skanv, smagvs, vaike, 
vaiku, važ'avo\\važ'avi, visi irpan.

Viena aišku, kad kirčio atitraukimas ir panevėžiškių patarmės 
galūnių redukcija yra glaudžiai tarpusavyje susiję reiškiniai, galimas 
dalykas, paveldėti dar iš išnykusios balty genties - žemgalių. Nemaža 
įtakos galėjo turėti ir administracinis skirstymas, Upytes apskrities ir 
Trakų vaivadijos ribos. Manoma, kad Trakų vaivadijos rytinė riba su
tapo su Kęstučio ir Algirdo valdų riba, paveldėta dar iš senesnių laikų. 
Taigi galima manyti kadaise čia ėjus vakarinių ir rytinių baltų ribą. 
Traukdamiesi nuo Mūšos, Lėvens ir Nevėžio aukštupio į rytus, žem
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galiai susidūrė su sėliais ir lietuvių protėviais. Laikui bėgant, žemgaliai 
kaip ir sėliai iš pietryčių ir pietų buvo asimiliuoti lietuvių, o iš šiaurės 
- latvių.

Čia suminėta tik viena kita būdingesnė Uliūnų šnektos fonetinė 
ypatybė. Tačiau ir to užtenka pajusti tos šnektos senovei ir savitumui.

***

ŽEMĖS MEILĖS VARDAI

Albertas Ulys

Meilė išradinga. Mylintysis suranda pačių rečiausių, 
netikėčiausių žodžių, gražiausių atspalvių, malonybinių pavadinimų 
savo meilės objektui.

Visais laikais lietuviui valstiečiui toks objektas buvo žemė - 
gyvybės šaltinis, maitintoja, jo pasididžiavimas, šaunumas, socialinė 
padėtis, gerbūvis. Žemė - jo likimas ir gyvenimo prasmė, meilė ir 
neapykanta, daina ir sūrus prakaitas, jo saulėtekiai ir saulėlydžiai, 
Eirmasis kūdikystės žingsnelis ir paskutinis kelias smėlio kalnelin. 

Laimo žmogui, žemės savininkui, kasdien bendraujančiam su žeme, 
nereikėjo ieškoti dirbtinių vardų kiekvienam žemės lopinėliui įvardinti. 
Subtilus pastebėjimas ar rupesnis pašaipesnis vardas buvo socialinės 
darbinės veiklos rezultatas.

Senieji vietovardžiai (miestų, kaimų, didesnių upių, ežerų 
pavadinimai) yra ilgaamžiai, anksčiau ar vėliau administravimo, 
valdymo reikalais patenka į dokumentus, į raštus ar kronikas (pa
vyzdžiui, Upytė -1254 m., Uliūnai - 1372 m., Panevėžys - 1503 m.), 
turi savo rašybos tradicijas. Tuo tarpu smulkieji vietovardžiai (pievų, 
laukelių, balų ir pan. pavadinimai), tarnaudami tik vieno kaimo 
bendruomenei ar jos mažai grupei ir tik jai težinomi, dažnai gimsta ir 
miršta kartu su vienos ar kelių Kartų žmonėmis.

Vietovardžius Uliūnų apylinkėje pradėjau rinkti 1958 m., kai 
žemė išjos savininkų jau buvo atimta ir valstiečiai suvaryti į kolūkius. 
Žemės lopinėlių pavadinimai tapo nebereikalingi, ėmė nykti. 
Daugiausia vietovardžių (84) užrašyta gimtajame Kūčių kaime, kasdien 
bendraujant su vyresniosios kartos žmonėmis. Šiandien jų jau nebėra 
И. Uliūnuose užrašyta 59, Barklainiuose - 36, Šatrėnuose - 29, 

eliuose - 15, Dūdoniuose - 14 ir t.t. (žr. vietovardžių sąrašą). 
Negalima teigti, jog Kūčių žmonės labiau mylėjo žemę negu, 
pavyzdžiui, Dūdonių. Greičiau tenka prisipažinti, jog didelė dalis kitų 
apylinkės kaimų vietovardžių liko neužrašyti. Suintensyvėjus žmonių 
migracijai, jaunimui išbėgiojus į miestus, šiandien Kučmose nebeliko 
nė vieno senbuvio. Todėl senieji kaimų vietovardžiai liko mums kaip 
apylinkės žmonių dvasinis turtas, praeities istorija. Ką jie byloja?
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Vietovardžius kuria žmogus, todėl juose atsispindi vietinių 
žmonių, apylinkės gyvenimo istorija (žydo daržas - kažkada čia 
gyvenęs žydas, Pakarčiamynė - netoliese buvusi karčema, Pušynas - 
kažkada buvęs pušynas, nors dabar plikas kalnas).

Su valakų reforma, dvarais susiję vietovardžiai: Valakai - 
žemės plotas Uliūnų kaime, dirva Kūčių kaime; Galuvalakiai - dirva; 
Visuotinės (-ė) - ganykla, pieva ir laukai; Dvarlaukis - laukas; Dvaro 
traktas - pieva; Dvarpievis, Patvoriniai - dirva, buvusi pagal dvaro ir 
kaimo tvorą.

Nemažai vietovardžių yra palikusi rėžių, ežių sistema. Juos 
galima grupuoti pagal rėžių geometrinę formą - Ilgieji, Ilgieji šniūrai, 
Siauručiukai, Siauručiai, Skersinės, Pusešniūriai, Ketvirčiukai, 
Didžiulė pieva. Tai daugiausia dirvų bei pievų pavadinimai pagal 
aritmetinę eilę, įsigijimo būdą, priklausomai nuo veiklos pobūdžio - 
Pirmos pievos, Antros pievos, Antrieji, Tretieji, Mainai, Pirktinių pie
vos, Naujadaržiai; pagal geografinę padėtį, vietą - Pakalniniai, 
Pakapiniai, Panaminiai, Pagal tvorą, Tieskiemiai, Sodybiniai, 
Vidupievėlis, Prie žalio kelalio, Už pakluonės tiltelio.

1938-40 m. žemės reforma ir Kaimų išskirstymas į vienkiemius 
išstūmė daug smulkiųjų rėžių sistemos vietovardžių. Įsigali sudėtiniai 
asmenvardiniai vietovardžiai pagal tos vietos savininko pavardę 
(pravardę), vardą: Grigaliūno beržynėlis, Užkurio laukas, Melniko 
kalnas, Preidžio sklypas. Užmarštin smulkiuosius vietovardžius nušlavė 
ir kolūkių kūrimas. Dar pavartojami stambesnių kaimų vardais 
vadinami: Kūčių laukas, Dūdonių ganyklos, Uliūnų kalnas.

Apylinkės vietovardžius pagal jų kilmę galima suskirstyti į:
1) asmenvardinius - kilusius iš asmenų vardų, pavardžių 

(pravardžių). Vieniniai (turintys tik vienaskaitą) priesaginiai: Strazdas 
(pavardė) - Strazdynė (vietovardis), Šliurpa - Sliurpynė, Peleckas - 
Peleckynė; vieviniai sudėtiniai: Baltuškos kalniukas, Grigaliūno pušy
nėlis, Mažeikos kalnelis; su prielinksniais: Ant Jurgio kryžiaus, Prie 
Mykolienės tiltelio; asmenvardiniai dauginiai: Kučys (pavardė) - 
Kučiai (kaimas), Dūda - Dūdoniai, Ulys - Uliūnai;

2) augmeninius, kilusius iš augalų (floros) vardų. Vieniniai 
priesaginiai: Beržytė, Pušynas, Žimiena, Apušotas (tarmiškai epušė - 
apušė); vieniniai priešdėliniai: Užunendns, Palieknis; sudurtiniai: 
Aukštaniškis, Šilagalis; sudėtiniai: Avižynės kalnas, Uosio kelelis. 
Augmeniniai dauginiai: Lepšiai (kaimas, lepšė - grybas), Pašiliai, 
Gudkarkliai;

3) gyvūninius, kilusius iš gyvūnų (faunos) vardų. Priesaginiai: 
Gyvatyne, vilkinyčia; sudurtiniai: Vilkaplaukis, Meškaduobė;

4) vandenvardinius (hidrografinius), kilusius iš vandeny pavadi
nimų. Vieniniai priesaginiai, priešdėliniai: Bala, Brastelė, Saltynas, 
Molana, Užumalonis, Pažagieniai, sudurtiniai: Pušinbala, Gavėnbalis, 
Kraujupis;
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5) gamtovaizdinius (fiziografinius), atspindinčius reljefu, 
gamtos vaizdą, žemės paviršių. Vieniniai priesaginiai: Kelnytė, Peldyte, 
Žvyrynas, Gumbelė, Kirtimas, vieniniai priešdėliniai: Paskerdinė, 
Užudarguolis; vieniniai sudurtiniai: Piktagalis, Juočkelis, Gailvalkis; 
vieniniai sudėtiniai: Paplentės laukelis, Didžiulis akmuo. Gamto
vaizdiniai dauginiai: Kalneliai, Kuprinės, Knisyklės, Pakalniniai, 
Dumblaukiai, Tieskiemiai.

Reikėtų paminėti grupę vietovardžių, kurių kilmė be 
lingvistinės analizės neaiški, ginčytina: Bikšės, Gavėnbahs, Spaidola.

Uliūnų apylinkės vietovardžiai savo kilme, prasme ir daryba 
yra baltiški, lietuviški. Juose randame mūsų protėvių vartotų žodžių 
liekanų, baltiškų substratų, kurių prasmes šiandienos uliūnietis 
nebesupranta. Tai rodo, jog šių apylinkių žemė nuo žilos senovės 
sėslių lietuvių gyvenama.

Negalima neatkreipti dėmesio į mūsų nagrinėjamų lankų 
lankelių, balų balelių, krūmų, miškelių vietovardžių vaizdingumą, pa
rinkto žodžio grožį. Tas žodis dažnai geriausia vietovės charakteristi
ka (Kumšiala - bala, Gumbiala - pieva, Kuprinės - kalnelis, Papločke- 
lis - kelias, Šlyndrakis - pieva, Virsniai - keliukas, Čypliškis - pelkė, 
Pliūrės - pieva, krūmas, Ketvirčiukai - dirva ir t.t.).

Tokie buvo Uliūnų krašto žmonių žemės meilės vardai. 
Bolševikmečiai išdraskė sėslių žmonių lizdus, sujaukė kilnius meilės 
jausmus. Kultas neveltas jaunimas, kas tik galėdamas, išdulkėjo į 
miestus. Užsikrėtė urbanizacijos bacilomis. Tik ar greitai sugrįš ta 
žmonių meilė žemei, kurią byloja mūsų tėvų vietovardžiai, žemės 
meilės vardai.

Vietovardžių liaudies etimologija

Čypliškis (pelkė, kelmai). Seniau, kai dar nebuvo prakasta 
Juoda, čiabuvo visokių gyvių, perkūno oželių, baublių, kurie cypsėdavo, 
čypdavo. Čja ir vaidendavosi. Nuo to ir praminė Cypliškiu.

Čičinsko kelias (senas miško kelias nuo Upytės pro Šilagalį). 
Seniau čia pęr Šylą iš Upytės į seną Vieškelį ėjo kelias (o toj sankryžoj 
buvo Šilagalio valsčius). Tuo keliu važinėdavo pats Čičinskas auksinėm 
pasagom Kalstytais arkliais. Vienos pamestos pasagos iki šiol niekas 
nesuranda. Nuo Čičinsko ir tą kelią taip vadino.

Bumbulynas-tai Bistramo dvaro tarnų namas. Jis taip vadinasi 
todėl, kad ten visokie bumbuliai, svieto perėjūnai, vagys, mušeikos 
gyveno. Dabar namonebėra, tą vietą taip vadina.

Ant Jurgio kryžiaus (dirva). Stovėjęs kažkada kryžius. Gal nuo 
kokio žmogaus Jurgio vardo taip vadinamas.

Avižynės kalnas (ariamas kalnelis). Čia gerai auga avižos, už 
tai ir praminė žmonės Avižyne.

Balnio kalnelis (kalnelis tarp balų). Sako, kažkada prigėrė čia
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jautis, vardu Balnis. Ant to kalniuko buvo užvilktas, todėl ir praminė 
Balnio kalneliu. ~ .

Didžiulis akmuo (plokščias didelis akmuo). Prie šio akmens 
daug kas matė vaidenantis dvasias, baltomis ožkomis pasivertusias, 
dvasios vedžiojo, klaidino.

Todėl vadinasi Didžiulė aikštis, kad visa apylinkė iš čia matyti, 
niekas neužstoja. Kučiupse didesnės aikštės nėra.

Gyvatyne ir Gyvaiinbala vadinama todėl, kad čia buvo gyvačių, 
dar neseniai matė.

Darguola (krūmai). Mat už Uliūnų kaimo ji yra, tai pavadinta 
nuo žodžio dergti... Darguola - Darga (tokia pavardė) uola.

Kapeliai (Kūčių k. dviejų kiemų vienkiemis). Sako, čia 
sušaudyti kažkoki "metiežnikai”. Giliau pakasus esą galima rasti 
žmonių kaulų.

Kraujupys (senos pievos griovelis). Čia buvusios kautynės, 
kraujas kaipppėj tekėjo.

Kuprinės (miško kalnelis). Panašus į kuprą. Kaip kokia kupra 
miške.

Meilekelmis (pievos miške). Sako, kažkas čia paslapčia 
mylėjęsis, už tai taip ir praminė.

Naručio krūmeliai (krūmeliai gale kaimo). Tuose krūmeliuose 
pasikorė Narutis.

Peklytė (miško dalis, tankumynas). Į tą tankynę niekas seniau 
negalėjo įžengti, už tat ir Peklytė.

Pažagieniai (kaimas). Apsirijo lepšėm (mat šalia lepšių kaimas) 
ir pažago, nuo to ir Pažagieniai. (Pažagti - užspringti, apsiryti). Taip 
aiškina žmonės iš Masiokų kaimo.

Žagienis (upelis). Nuo žodžio žaginti...
Pušynas - kalnelių k. Pušynėlis - Uliūnų k. (kalnas) .Anksčiau 

esą čia buvęs toks pušynas, kad atmesta galva pamatysi, kaippadangėj 
pušys plakasi. O storumas! Grybaut čia eidavo. Bet dvaras išpardavė, 
iškirto ir dabar - plikas smėlio kalnelis, nė žymės neliko. Tik ant senų 
- Vytauto laikų kapų trys pušys paliktos tebedžiūsta (šiuo metu - nei 
kalnelio, nei pušų: žvyro kalnelį miestan išvežė, o toje vietoje telkšo 
ežerėlis).

Uliūnai (kaimas). Sako, taippradėio vadinti nuo vieno žmogaus, 
kuris suriko: ”U, kukie liūnai (mat aplink čia liūnai, balos buvo)! U, 
liūnai”.

Plytnyčia (molio laukas). Seniau čia iš molio dirbdavo plytas, 
užtat taip ir vadina.

Vilkaplaukis (pieva). Mat ten auga tokia žolė, nelyginant ko
kio žvėries vilko plaukais.

Vidarelis (kalnelis krūmuose). 1) Ten vis sustodavo ir 
gyvendavo čigonai, kurie kepdavo ant to kalniuko vėdarą. 2) Toks 
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krūmuose gražus kalniukas tikras vėdarėlis (kaip vidurys).
Švedija (miško pieva). Sako, esą kažkada švedai čia gyvenę, 

ir esą dar žymu namų ”padamintai”; todėl taip ir vadina.
Karoliavas (dvaro vieta). Buvo ponas Karolis. Kartą kažkas 

pasakęs: ”Oho, Karolis kaip liavas”, - mat ponas buvo didelis ir storas. 
Nuo to ir pradėjo vadinti - Karoliavas.

Uliūnų apylinkės vietovardžių sąrašas

1. Adolfienės daržas daržas Kalneliai
0 Alksnytė miškelis Kalneliai
3. Ant Jurgio kryžiaus dirva Pažagieniai
4. Ant Karoliavo laukas Dūdoniai
5. Antrieji dirva Kučiai (buvę

rėželiai)
6. Antros pievos pieva Kučiai
7. Apušotas miškas Šatrėnai
8. Aukštakelma krūmai Kučiai
9. Aukštamiškė (-is) miškas Dūdoniai
10. Avižynės kalnas dirva Uliūnai
11. Ąžuolytė miškas Pažagieniai
12 Bala bala Barklainiai
13. Balelė (Balota) pieva Kučiai
14. Balnio kalnelis kalnelis Barklainiai
15. Baltuškos kalniukas kalnelis Šatrėnai
16. Ba helio upelis upelis Dūdoniai
17. Barklainiai kaimas
18. Barklainiai kaimas
19. Beržynas miškas Barklainiai
20. Beržynėlis miškelis Šatrėnai
21. Beržytė miškas Kučiai
22. Bikšės (-iai) pieva Kučiai
23. Bikšių rävas griovys Kučiai
24. Bistramas dvaras (gyvenvietė)
25. Bistrampolis dvaras
26. Bolkis kelias Barklainiai
27. Brastelė bala Kalneliai
28. Brastos kalnas kalnelis Dūdoniai
29. Būbinas vietovė Kalneliai
30. Burkauskynė žemės vietovė Šatrėnai
31. Bumbulynas dvaro troba Bistrampolis
32. Čemiauskynė kaimas (vienkiemis)
33. Čičinsko kelias kelias Šilagalis
34. Čingynė laukas Barklainiai
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35. Čypliškis pelkė Kučiai
36. Daliankos laukas Šatrėnai
37. Darguola krūmai Kalneliai
38. Darguola krūmai, bala Uliūnai
39. Darguola upeliukas Uliūnai
40. Darguolėlė (Dargu lela) pieva Kučiai
41. Darželiai dirva Uliūnai
42. Degčius upė
43. Dekočius upė
44. Degimas (-ai) ganykla Barklainiai
45. Didžioji pieva ganykla Barklainiai
46. Didžiulė aikštis pieva Kučiai
47. Didžiulė pieva pieva Barklainiai
48. Didžiulis akmuo akmuo Barklainiai
49. Didžiulis akmuo akmuo Kučiai
50. Didžiuliai krūmai krūmai Kučiai
51. Didžiulis kelias kelias Uliūnai
52. Dirvonai krūmai Uliūnai
53. Dirvonėlis neariama žemė Pažagieniai
54. Dočkamedinis krūmai, pelkė Šilagalis
55. Dublis laukelis Pažagieniai
56. Dūdoniai (-ys) kaimas
57. Duinblaukiai (Duinlaukiai) kaimas
58. Dvarląukis laukas Pažagieniai
59. Dvaro traktas pieva Kučiai
59a. Dvarpievis pieva Barklainiai
60. Ežerėlis ežerėlis (8X8m) Pažagieniai
61. Ežiakapis-Pašlavėla kaimo žemės vieta Uliūnai
62. Gailvalkis (Gaivalkis) miškas,pievos, pelkė Barklainiai
63. Gaivalakis miškas, pievos, pelkė Šatrėnai,

\ Bistrampolis
64. Galuvalakiai dirva Kučiai
65. Garabalė miškas
66. Gavėmbalis balos Uliūnai
67. Gervolieknėlis pieva Kučiai
68. Gervalieknis miškas, pelkė Kučiai
69. Gervalieknis miškas, pelkė Kalneliai
70. Gervalieknis miškas, pelkė Uliūnai
71. Girdyklės vieta Uliūnai
72. Girsteikiai kaimas
73. Gyvatynbala bala Barklainiai
74. Gyvatyne pelkė Kučiai
75. Grigaliūno beržynėlis miškelis Šatrėnai
76. Grigaliūno keliukas lauko kelias Šatrėnai
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77. Grigaliūno pievos pieva Šatrėnai
78. Gudkarkliai krūmeliai Pažagieniai
80. Gumbelė (Gumbiala) pieva Pažagieniai
81. Ilgieji dirva Kučiai
82. Ilgieji šniūrai dirva Kučiai
83. Išvaros šniūras dirva Kalneliai
84. Joskildai kaimas
85. Juoda upė
86. Juodelis kelias Pažagieniai
87. Juodalksnynas miškas Dūdoniai
88. Juodalksn^tė miškas Barklamiai
89. Juospaitynė gyvenvietė, žemė Šatrėnai
90. Kačbalis pieva Lepšiai
91. Kalneliai kaimas
92. Kalninis laukas Dūdoniai
93. Kamšelė (Kumšela) bala Dūdoniai
94. Kanavėlės pieva Uliūnai
95. Kapeliai senkapiai Šatrėnai
96. Kapeliai kaimas (prie Kūčių k.)
97. Kapinauzas žemė Šatrėnai
98. Karoliävas bu v. dvaro vieta
99. Kaušylynė žemė Kirkūnai
100. Kaušylos uodega dirva Pažagieniai
101. Kavalkapis kalniukas Kučiai
102. Kazemetiškis slėnys Pažagieniai
103. Kelmynas ganykla-pieva Kučiai
104. Kelmytė krūmai Kučiai
105. Ketvirčiukai dirva Kučiai
106. Kirkunai kaimas
107. Kirtimas miškas Uliūnai
108. Kluongala pievelės Kučiai
109. Kluongalės perkasos perkasos Kučiai
110. Knisyklės miškelis Uliūnai
110. Krasauskyhė žemė Uliūnai
111. Kraujupis griovelis Lepšiai
113. KučiaT kaimas
114. Kūčių -Dūdonių traktas pieva Kučiai
115. Kūčių pylimas kelias Kučiai
116. Kumšela miškelis
117. Kupetyhė kaimas
118. Kuprinės kalnas Pažagieniai
190. Kyšulys (arba Uuodega) dirva Kučiai
120. Laištrakis miškas, ganykla Barklainiai
121. Laukelis dirva Kučiai
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122. Lazdytė miškas Kalneliai
123. Lazdytė krūmai, pieva Barklainiai
124. Leliuškiai miškas
125. Leliuškas krūmai Uliūnai
126. Lieknas krūmai Uliūnai
127. Lieknas (-ai) miškas, pievos Barklainiai
128. Linelis upė
129. Linmarkas duobės Pažagieniai
130. Liubartai kaimas
131. Mainai pievos Dūdoniai
132. Mežeikyhė laukas Barklainiai
133. Mažeikos kalnelis kalnelis Barklainiai
134. Mellekelnis pievos Uliūnai
135. Meiliakalnis vieta, kalnelis Uliūnai
136. Melniko kalnas kalnas Šatrėnai
137. Meškaduobės miškas Kučiai
138. Midžiunai kaimas
139. Midžiūnų traktas bala, pieva Kučiai
140. M^kolienės tiltelis tiltas Kučiai
141.Miline pievos, krūmai, balos Barklainiai
142. Mólaina upė, pievos Barklainiai
143. Molana pievos Šatrėnai
144. Molana tėkmė, upelis Dūdoniai
145. Naručio krūmeliai krūmai Kučiai
146. Naujadaržiai (-ė) dirva Uliūnai
147. Nendrės pievos Pažagieniai
148. Obelės kelias kelias Uliūnai
149. Obeliäkelmis krūmai Uliūnai
150. Obelinė upė
151. Pabalis pieva Dūdoniai
152. Pabliiidžių bala bala Pažagieniai
153. Pagal tvorą dirva Kučiai
154. Pagrindą ganykla Uliūnai
155. Pakalniniai dirva Uliūnai
156. Pakapiniai dirva, miškelis Uliūnai
158. Pakarčiamynė (-iai) žemė Kučiai
158. Padargalis vieta Uliūnai
159. Padundžgiris pievos, balos Barklainiai
160. Pakluonės pievos, dirvos Kučiai
161. Pakumšiai krūmai Uliūnai
162. Pašlovė (-iai) vieta Uliūnai
163. Peklytė miško dalis Uliūnai
164. Palieknės pagriovys pieva Kučiai
165. Palieknis ir Palieknis ganyklos Kučiai
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166. Pälmarkis
167. Panaminiai
168. Papartyne

ganyklos Kučiai
dirva 
kaimas

Kučiai

169. Paplentės laukelis dirva Šatrėnai
170. Papločkelis kelias Pažagieniai
171. Paskerdime (-imis) krūmai Barklainiai
172. Pašiliai kaimas
173. Pašloviai (-ė) pieva, krūmai Uliūnai
174. Patiltė pieva Kučiai
175. Patvonniai dirva Kučiai
176. Paversmis pievos, balos Barklainiai
177. Pažagieniai kaimas
178. Pažilvaitė pievos, balos Barklainiai
179. Pažilvičiai krūmai Uliūnai
180. Pampliai (ir Puinpliai) kaimas
181. Pusšniūriai dirva Uliūnai
182. Peleckyhė žemė Kirkūnai
183. Pievelė pieva Kučiai
184. Piktagalis miškas Pažagieniai
185. Pylimas kelias Barklainiai
186. Pylimėlis kelias Uliūnai
187. Pirktinių pievos pievos Šatrėnai
187a. Pirmos pievos pievos Kučiai
188. Piečiai daržai Kalneliai
189. Plmtauka ganykla Barklainiai
190. Plytnyčia dirva Kučiai
191. Pliurės (Pliuris) pievos, krūmai Barklainiai
192. Praperša kaimas
193. Priedai miškelis Kalneliai
194. Priedai miškas, pieva Barklainiai
195. Prie'gegutės beržynas
196. Prie kapelių laukas Šatrėnai
197. Prie Mykolienės tiltelio laukelis Kučiai
198. Prie pušų vieta ant kalnelio Uliūnai
199. Prie šermukšnių dirva Šatrėnai
200. Prie vieškelio laukas Šatrėnai
201. Prie žalio kelelio dirva, laukas Kučiai
202. Pukalnėlė vieta Pažagieniai
203. Pusiašniūriai laukas Uliūnai
204. Pušynbala krūmai Kučiai
205. Pušynbalos ravas griovys Kučiai
206. Pušynas miškas Pažagieniai
207. Pušynas kalnas Kalneliai
208. Pušynėlis buvęs miškas Uliūnai
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209. Pušynėlis miškas Šatrėnai
210. Raupis vietovė Kirkūnai
211. Rimäisiai kaimas
212. Siauruči'ukai-

(ir Siauručiai) dirva Kučiai
213. Skerdimai (-as) krūmai Uliūnai
214. Skersinėlės dirva Kučiai
215. Skersinės dirva Pažagieniai
216. Skereinės dirva Kučiai
217. Smailuma ganykla Uliūnai
218. Smailumėla pievos Uliūnai
219. Sodybiniai dirvos Uliūnai
220. Spaidola krūmai, bala Barklainiai
221. Strazdynas (-ė) kalnas Šatrėnai
222. Svaiginas bala, miškas Šatrėnai
223. Sqkaunica dirva Kučiai
224. Sqkaunicos platieji dirva Kučiai
225. Šakynė upelis Barklainiai
226. Šakirkštis Pažagieniai
227. Šaltynas pieva Kalneliai
228. Šaltynas šaltiniai Barklainiai
229. Sakmiški ų balelė (balala) bala Uliūnai
230. Šaltinas Uliūnai
231. Šatrėnai kaimas
232. ŠaiTčios daržas dirvelė Kučiai
233. Šejdukynė kaimas
234. Šėčkelmis balos Uliūnai
232. Šyla miškas Pažagieniai
233. Šilaičiai kaimas
234. Silala miško tankynė Uliūnai
235. Silala krūmai Šatrėnai
236. š'ilagalis kaimas
237. Šilagalio kalnas kalnas Šilagalis
238. Šylis miškas Uliūnai
239. Šylis miškas Kalneliai
240. Sikmedinis pievos Barklainiai
241. Slyndrakis pieva Šatrėnai
242. Sliurpynė žemė Dūdoniai
243. Šniūriukai dirva Kučiai
244. Stimpelynė pievos Barklainiai
245. Šunmarkis balos, pievos Barklainiai
246. Švedija pievos Šatrėnai
247. Tabūnas pievos
248. Telėtnikas pieva Kalneliai
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249. Ties Apolitu laukas Pažagieniai
250. Tieskiemiai dirva Pažagieniai
251. Tri kelis kelias Pažagieniai
252. Tiltupis upė
253. Tretieji dirva Kučiai
254. Tumšynė žemė Kučiai
255. Uliūnai kaimas
256. Uliūnų kalnas kalnas Uliūnai
257. Uliūnų žvyrynas kalnas Uliūnai
258. Untupė buv. pieva Dūdoniai
259. Untupieva (-is) buv. pieva Dūdoniai
260. Uodega (arba Kyšulys) dirva Kučiai
261. Uosio kelelis kelias Uliūnai
262. Už Balčikonio laukas Pažagieniai
263. Uždarguola ganykla Kalneliai
264. Už didžiulių krūmų ganykla Kučiai
265. Už Dūdonių žemė Šatrėnai
266. Už jaujos dirva Kučiai
267. Užkakelis pievos, balos Barklainiai
268. Užkakalio liūnas buv. ežerėlis Barklainiai
269. Už krūmelių ganykla Kučiai
270. Už Kundzerauskienės laukas Kučiai
271. Už pakluonės tiltelio pievelė Kučiai
272. Už ravo ganykla Kučiai
273. Už šermukšnių laukas Šatrėnai
274. Už tiltelio pieva Kučiai
275. Užiidargalis (Užudarguolis) laukas Uliūnai
276. Užugumbis pieva, miškas Pažagieniai
277. Užulieknis dirva Kučiai
278. Užumolanis pievos Barklainiai
279. Užušila vietos Uliūnai
280. Užiišilės kalnas kalnas Uliūnai
281. Užunendris pievos Pažagieniai
282. Užuolaukė slėnys Šatrėnai
283. Užušila žemė Papartinė
284. Užužagienis pievos Barklainiai
285. Užiišilių kalnas kalnas Uliūnai
286. Už Velanio dirva Pažagieniai
287. Už Velaniškio dirva Pažagieniai
288. Užkurio dirva dirva Kučiai
289. Užkalniai kaimas
290. Užukaklio liūnas laukas, miškas Barklainiai
291. Valakai žemė Uliūnai
292. Valakai dirva Kučiai
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293. Valonienės topolis
294. Varteliai
295. Vidarėlis
296. Vidupievėlis
297. Vidupievis
298. Vidurelis
299. Vidurinis
300. Viksvynas
301. Vilkaplaukis (Vilkoplaukis)
302. Vilkinyčia^
303. Virsmai (Virsnė)
304. Virsnių pylimėlis
305. Visuotinė
306. Visuotinės
307. Zapaškelės
308. Žagienis (-ė)
309. Žagienės upelis
310. Žalias kelelis
311. Žydo/laržas
312. Žimiena
313. Žimiena
314. Žudžiai
315. Žumbrickiai
316. Žvyrynas
317. Žvyrytė

medis Kučiai
kelio dalis Kučiai
kalnelis Kučiai
pievelė Kučiai
pieva Kučiai
dirva, rėžiai Kučiai
dirva Dūdoniai
bala Kučiai
pieva Kučiai
pieva, miškas Kučiai
keliukas Uliūnai

Uliūnai
žemė Kučiai
ganyklos, pievos Kučiai
pievos Joskildai
upė Uliūnai
upė Barklainiai
kelias Kučiai
daržas Kalneliai
krūmai, dirva Uliūnai
pievos Barklainiai
kaimas
kaimas
kalnas Uliūnai
laukas Kučiai

ULIŪNŲ KRAŠTO UPELIAI

Petras Juknevičius

Senąja praeitimi dvelkia upelių pavadinimai. Juos "pa
krikštijo” tolimieji mūsų protėviai, gyvenę prieš tūkstančius metu. 
Hidronimų svarba mokslui didžiulė. Gaila, kad daugelis upelių praradę 
savo pirminę išvaizdą, virto ištiesintais kanalais, damai jau bevardžiais.

Čia aprašysiu dar išlikusius Uliūnų krašto upelius, dažniausiai 
jau kanalus.

Darguola - kanalas. Niekur nebeįteka. Kalbininkai konkrečiai 
šio pavadinimo neaiškina. Greičiausiai sietinas su žodžiais 
"darganotas”, "bjaurus” ir t.t. (6, 80).

Degčius - kanalizuotas upelis. Teka į šiaure Uliūnų kaimo lau
kais. Pavadinimą greičiausiai reikėtų kildinti iš "išdegusi vieta”(6,83).

Linelis - kanalizuotas upelis. Išteka iš Barklainių kaimo laukų, 
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perkerta Ramygalos - Panevėžio plentą ir toliau teka vakarų kryptimi. 
Tai Upytės dešinysis intakas. Kalbininkai pavadinimo specialiai ne
aptaria. Matyt, nuo žodžio linas.

Moklina - ilgiausias apylinkės upelis. Jo ilgis 22 km. Prasidėjusi 
7 km. į šiaurės rytus nuo Ramygalos, netoli Barklainių, visą laiką teka 
į šiaurę (4,164; 5,136). Davusi vardų Pamolainių, Molainių kaimams, 
prabėgusi Pavešėčių laukais, Maletiškio kaime įteka į Nevėžį. Čia, 
nuo Šiaulių - Panevėžio kelio yra likusi nedidelė atkarpėlė netiesintos 
vagos(2).Upelio vardas kildinamas iš lietuviško žodžio molis”(6,219).

Obelinė - kanalas. Teka vakarų kryptimi, riboja Ramygalos ir 
Uliūnų apylinkę. Tai dešinysis Upytės intakas (3,15). Pavadinimą 
reikėtų sieti su "obelis” (6,234).

Tiltupis - kanalizuotas upelis, išteka iš Barklainių ir Karvelių 
kaimų laukų, teka vakarų ir pietvakarių kryptimi. Įteka į Linelį (3,15). 
Iš lietuviško žodžio "tiltas” (6,345).

Šakinė - kanalizuotas upelis. Išteka iš Barklainių apylinkių, 
teka į šiaurę Pašilių kaimo laukais. Dešinysis Molainos intakas (3,15). 
Ties Molainiais upelis užtvenktas (2). A. Vanagas pavadinimą sieja su 
žodžiu ”šaka”, ”upės, ežero atsišakojimas” (6,324).

Žagienis - taip pat kanalizuotas upelis. Išteka netoli Šilaičių 
kapinių, teka rytiniu jų pakraščiu į šiaurę, davęs vardą Pažagienių 
kaimui, prabėgęs Staniūnų kaimo laukais, Panevėžio miesto ribose, 
Skaistakalnio parko rajone įteka į Nevėžį. Pavadinimas siejamas su 
lietuviškais žodžiais - "žagti, teršti valgį, vandenį”, latviškais - 
”zagt”, t.y. "blogai ką daryti, vogti” (6,396).

Deja, visi Uliūnų apylinkes upeliai jau tik neišvaizdūs kanalai.
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ETNOGRAFIJA

Pranė Vilkienė

ULIŪNAI

Uliūnai, mieste mano 
Iš vaikystės dienų!
Menu, kaip pro tave su knygom 
Į mokyklą skubu.

Vieškelis senas, vingiuotas.
I kalną kilo jis.
Stovėjo ten trys pušys 
Lieknos - kaip seserys jos.

Daug metų išstovėjo 
Tarp vėjų ir audrų. 
Iš miško - jos tik liko 
Ant kapų milžinų.

Blogi laikai, pikti laikai: 
Nukirto tas pušis...
Nei milžinų, nei kaulų jų - 
Tik mažas tvenkinys...
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1. KAIMO BENDRUOMENĖ

BARKLAINU KAIMO DARBAI IR ŠVENTĖS

Pranė Vilkienė - Gausaitė

Mano gimtajame Barklainių kaime buvo 24-rios atskiros so
dybos su gyvenamaisiais ir ūkiniais pastatais, sodybos turėjo numerius. 
Mūsų sodyba buvo pačiame kaimo viduryje. Turėjom (dar ir dabar sto
vi) liepą prie gatvės su gandralizdžiu, visad gyvendavo gandrai, tik 
žiemot išskrisdavo.

Darbai

Tik žiemą ir žmogus atsikvėpdavo, nors tų darbų ir netrūko, 
visokią namų apyvoką, padargus sutaisyti, ratus, vežėčias pasidirbti, 
rogėms išsilenkti pavažas, virvių prisivyti, pančių, vadelių, viržių, 
visokių - Stoni ir plonų virvių ir virvelių naginių apivarams. Naginės 
buvo žembdirbio kasdieninis apavas, reikėjo ir jų prisiūti žiemą, kad 
nebūtų basi, dirbdami laukuose ant ražienų ir prie visų kitų darbų, dar 
ir vaikams eiti į mokyklą ir ganyti bandą.

Pavasarį, pakilus saulutei aukščiau, pavasario darbai 
iškviesdavo visus iš trobų, didelius ir mažus. Vos tik pabaliai atželdavo 
ir pakrūmėse imdavo augti žolė, kaimas pasamdydavo kerdžių. 
Susitardavo, ar su savo šeima ganys, ar reikės ir pagalbininkų, t.y. 
reikės leisti po vieną nuo sodybos arba nuo turimų karvių skaičiaus.

Kaimo sueigoje aptardavo, kur ganys, kiek mokės, kada 
pradės. Atėjus tam laikui, kerdžius su visais savo pagalbininkais 
ankstų rytą užgrodavo dūdą. Perėję per kaimą pakeldavo visus 
pamigusius ir laukdavo, kada pro kiekvieno kiemo vartus bus išginta 
banda, po to varydavo j galukaimį. Ganydavo iki vakaro, tada 
pargindavo pamelžti, pagirdyti.

Pirmą dieną išleidžiant gyvulius, jie buvo parūkomi švęstomis 
žolelėmis, o sekminių dieną piemenys ir kerdžius karvėms pindavo 
vainikus iš berželio šakų ir pievų žolynų, kabindavo ant ragų šiuos 
vainikus. Kiekviena šeimininkė duodavo piemenims sviesto, sūrio, 
kiaušinių arba net pyrago ar bandelių. Po to piemenys susiruošdavo 
puotą.

Ateidavošienapjūtė. Vienas kitasjau paplakdavo dalgį išryto 
ir pakapodavo aplink daržus bei artimesnes galulaukes. 0 po to 
atgydavo visas kaimas. Vyrai, susirinkę visą šienavimo inventorių, 
apsikabinėję plaktukais, dalgiais, pusteldėm, sukrisdavo į vežimus ir 
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išvažiuodavo į pievas, Lieknomis vadinamas. Pradėdavo nuo Lazdytčs 
ir varydavo iki pliūrių arba atvirkščiai. Iš ten skambėdavo plakami ir 
pustomi dalgiai, čežėdavo kertama žolė. Taip iki vidudienio, kada jau 
būdavo daug pripjauta, reikėdavo vartyti, vežti, krauti. Moterys, 
išvirusios visai dienai pjovėjams ir visai šeimynai maisto, sukraudavo 
j vežimus, j ores. Su pilnomis puodynėmis kopūstų, varškės, rūgštaus 
ir saldaus pieno ąsočiais, moliniais dubenimis blynų, virtinių, su mėsa, 
dar ąsočiu giros ar vandens, su įmerkta duona, užkaišę šieno kamščiais 
su kopūstų žaliais lapais, išdardėdavo pas pjovėjus, kad pamaitintų jau 
ne vieną prakaitą nubraukusius vyrus. Po pusryčių truputį nusnūdę, 
vyrai puldavo džiovinti šieną, krauti ir vežti, o po to vėl pjauti. Vakare 
prie laužo kas snausdavo, kas pasakodavo įvairius nutikimus. Jaunimas 
užtraukdavo dainą. Po to taisydavosi kiekvienas sau nakvynės vietą. 
Ir taip iki šienapjūtės pabaigos. O ji tęsdavosi apie 2 savaites.

Dabar laukai nusausinti, irtų pievų, j kurias kaimas ruošdavosi 
kaip j kokią kelionę, sumažėjo. Išdžiūvo ir pliūrės, iš kurių reikėdavo 
karves išvilkti su talka ant virvių. Pranyko ir valksčiai, kuriais temp
davo išpeikiu viksvas. Neskirsta ir kojos, kurios anksčiau sutrūkinėdavo 
iki kraujo; nors iš vakaro ištepdavai riebalais, tačiau skausmas ne taip 
greitai praeidavo.

Baisu ir pagalvoti, kaip tada vargo su šienapjūte; ne vien 
Lieknai, Molaina, Lazdytė, phūrės vargino kaimą. Aplink buvo ir 
neišvažiuojamų pelkių - Šunmarkės, Gaivalkys, Užkakelis, Didžioji 
pieva, Paversmis, Dvarpievis, Užužagienis, Paskerdimis, Pažilvaitė ir 
kitos. Jos tik sausą vasarą apdžiūdavo, bet būdavo ir tokių vietų, kur 
ant kelmo galėdavai pasisupti kaip sūpuoklėse. Jei pratrūkdavo, tai iki 
pusės nusmegdavai i rudą pliurzą, sunku ir išsikapanoti. Nebėr ir tų 
naktigonių, kada arklius jodavo ganyti, nebėr ir tų lenktynių. Man irgi 
teko ne kartą lenktyniauti. Užsėdi, būdavo ant širmokės, ir pirmyn, 
kuris greičiau pasieksime pievas. Priguli prie arklio, kojas prispaudi 
prie šonų, įsitveri už karčių. Arklys kiek tik gali neša pirmyn, vienas 
taip nelėktų, bet kai šuolioja keletas, tai sulaikyti negali. Kai pasuki iš 
kelio į pelkę, arklys įklimpsta, o pats per jo galvą žnektelėji į vandenį, 
tada lenktynės jau baigtos.

Sekmadienį niekas nedirbdavo. Retas kuris šieną veždavo ar 
ką nors kitą dirbdavo. Dieną bažnyčia, vakare renkasi pas kurį 
kaimyną, užgroja armonika, susirenka jaunimas, užtraukia dainą, kuri 
prižadina ir senus, ir pagyvenusius... Nereikėdavo nei kultūros namų, 
nei direktorių, nei vedėjų.

Potoateidavo derliaus nuėmimo metas. Vėl su puodynėmis, 
ąsočiais, pjautuvais, dalgiais puldavo į rugių plotus ir ten nuo ankstaus 
ryto iki vėlaus vakaro... Sulinkę virš pradalgių džerškėdavo dalgiai. 
Sulinkusios moterys rišdavo rugių pėdus... Geidavo nugaras, kol 
įprasdavo. Kokia būdavo kaitri saulė, o dardulkės ir akuotai grauždavo 
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akis. Reikėdavo sunešioti ir sustatyti į gubas, uždengti, kad lietus 
neužlytų. Taip baras po baro, rėžis po rėžio nukertami žieminiai javai, 
po to vasarojus, vėliausiai linai raunami ir kasamos bulvės, dorojami 
runkeliai, kopūstai.

Sėjami žieminiai, ariama dirva pavasario sėjai. Vėliau darbai 
pereina į kluonus.

Kaimas pradėjo atgyti 1936 metais, prasidėjus skirstymui į 
vienkiemius. Žmonės džiaugėsi ir bijojo tų sunkumų, kurie atsiras 
perkeliant trobas. Kai kurios jau buvo apipuvę, nebetinkamos, pajudinus 
subyrėdavo. Gavę pirkti dalį rąstų, žmonės, pasirinkę sklypus, ėmė 
statyti naujus namus naujose vietose. Persimainė ir kaimynai. Kurie 
buvo turėję daugiau žemės, tie paėmė laukuose, o kas mažiau turėjo, 
tie ėmė krūmus arba prastesnę - galulaukėse. Arba kurių šeima didesnė 
- žiūrėjo, kad tik daugiau būtų žemės. Kiek vėl vargo, darbo pareikalavo 
šis persikėlimas, o dar ir kasdieniniai rūpesčiai. Pasibaigė bendri pievų 
šienavimai, karvių ganymas, kiti laukų darbai. Žmonės pradėjo mažiau 
bendrauti, rečiau neužeidavo vienas pas kitą - ne vien, kad nenorėtų, 
bet laiko trūko, viską reik iš naujo. Plušėjo dieną ir naktį, negailėjo 
nieko, kad tik geriau įsikūrus naujoje vietoje. Statėsi, kad būtų 
erdviau, patogiau.

Salia mūsų kaimo nutiesė naują kelią, perskyrė mūsų kluonus 
ir daržus. Praėjo gal trejetas ar daugiau metų, kol buvo baigtas plentas 
iš Panevėžio į Kauną. Prie plento statybos daugiausia triūsė miesto 
darbininkai ir bedarbiai. Uždarbiaudavo ir ūkininkai priėjo, veždavo 
akmenis. Viskas buvo daroma rankomis, akmenys ir tie skaldomi 
rankomis. Daužė pasidėję akmenį ant akmens, nuspirdami kojomis, 
kurios būdavo apsuktos guma iš padangos. Taip kubas po kubo, metras 
po metro. Žmonės sudaužydavo didžiausio ilgio štabelius... Arkliais 
privežė smėlio, žvyro, pylė tą skaldą ir jau su volu (iš pradžių arkliais 
traukė, vėliau motoriniu) suslėgdavo. Išėjo geras lygus kelias. Šio 
kelio darbams vadovavo Vaclovas Vilkas (mano vyro brolis). Padėjėj ai 
buvojo brolis ir Zabukas. Vėliau dirbo inžinieriai Puzinas ir B.Šukys. 
Naujasis kelias pakeitė senąjį vieškelį, kuris netoli per laukus ėjo. 
Buvo tik žvyruojamas. Juo daugel metų važinėjo vien arkliais (iš 
Kauno ir kitų miestų). Kiekvienas kaimas turėjo jam priskirtą ruožą, 
kurį išdalindavo saviems ūkininkams (pagal turimą žemės kiekį). Šie 
turėjo remontuoti, žvyruoti. Nepataisiusiam uždėdavo baudas, o ir 
prieš žmones buvo negražu.

Prisimenu ir pirmąsias mašinas, kurios dulkėdamos pravažiavo 
senuoju vieškeliu. Būdami vaikai, bėgom pažiūrėti pirmojo autobuso, 
- jis toks didelis ir važiuoja be arklių. O vėliau ir patys juo keliaudavom 
i miestą. Kiek juo buyo vežama naujagimių, kiek linksmų vestuvių, 
kiek jis matė kraitvežių, kiek nulydėta į kapus. Kiek basų kojų mindė 
visais metų laikais einant į Ramygalos bažnyčią. Pirmadieniais ir 
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ketvirtadieniais dardėta j Panevėžio turgus.
Dabar naujasis kelias buvo visai po langais. Ir žiemą ratais 

galėdavai važiuoti, nes buvo iškeltas aukštai ir mažai pripustydavo 
sniego. Tik su rogėmis būdavo blogiau, nes kai kur plika būdavo, 
nunešę sniegą į griovį. Maža bėda, visi juo džiaugėsi, nes jau nebereikėjo 
klampoti purvo ir laužyti ratams ašių. Nuo gero kelio prasidėjo ir 
geresnis gyvenimas. Trobų stogai pradėjo švytėti nauju apdangalu. 
Vietoj šiaudų raudonavo čerpės, skindeliai, kai kur ir skarda, vėliau ir 
šiferis.

Moterys, mergaitės, be visų ruošų, dar daug praleisdavo laiko 
darželiuose. Reikėdavo ravėti, sodinti, laistyti gėles, šluoti, barstyti 
smėliu. Darželyje turėdavo būti visų rūšių gėlių, ir žieminių, ir vasa
rinių, kad žiedai visą metą džiugintų akis.

Žiemą prisiveipdavo visokių siūlų: lininių, pakulinių, pašu- 
kinių, plonų ir storų. Didžiausias sruogas vilnonių, išjų bus audžiamos 
lovatiesės - aštuonnytės, keturnytės, kaišytinės, rinktinės. O milai, mi
leliai, čerkesai - iš jų siuvami viršutiniai vyriški ir moteriški drabužiai. 
Maža kas perka iš parduotuvių, nebent vieną kostiumą vestuvėms. Tai 
ar pasiturintis ūkininkas, ar užsidirbęs jaunikaitis išdrįsta įsitaisyti 
bostono kostiumą. Bet tai retenybė. O moterims, mergaitėms namų 
darbo sijonai, perkelinė suknutė, šilko skarytė didžiausia puošmena. 
Kiekvieną pavasarį moterys nutiesia pievas drobių rietimais, vienos 
daugiau balina saulėje, kitosmažiau, pašukinėmspaklodėms, trinyčiams 
vyriškiems apatiniams.Rankšluosčiai per kelias nytis veriami raštuotai 
ir kasdieniniai paprasti. Dar užvalkalai su žičkais, o pabaigoje maišai. 
Juospripylus grūdų ne kiekvienas vyras pakeldavo. Reikėdavo priausti 
ne tik savo šeimai aprengti, bet ir skrynias kraitines. Pagal jų skaičių 
spręsdavo apie mergaites darbštumą, iš raštų margumo - apie jos 
sumanumą.

O vyrai turėdavo darbų darbelių: tvoras užtverti, parūpinti 
kitai žiemai malkų, jas laiku supjauti, sukapoti, suskaldyti, sukrauti į 
palėpes, rietuves, kad vasarą saule jas išdžiovintų, be to, reikėdavo dar 
kraičių, kraitelių sėjai ir vėtymui, grūdams, pupoms, pupelėms, linų 
sėmenims pasidėti. O kur kubilai, kubiliukai, rėčkos, rėčkelės, kibirai, 
grūstuvai, suolai, suoleliai, lentynėlės, šakės, grėbliai, grėbliukai, 
kastuvai, kirvių kotai, ratai, drobynos, orės, karijolai, vežėčios, rogės 
ir rogutės. Tai žiemos darbai arba nepalankus oras lauko darbams. 
Viską vyrai darydavosi namuose. Skirtingu laiku skirtingą medį 
reikėdavo rasti vienam ar kitam gaminiui. Šaukštai buvo iš liepos 
medžio, lengvi, iš gluosnio (žilvičio) - piemenų dūdelės, vaikų 
švilpynės, jų mokėdavo pasigaminti kiekvienas paauglys. Darbai, 
darbai be galo... Jie atitraukdavo žmones nuo blogų darbų ir minčių...
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Šventės

Visos šventės buvo labai laukiamos, nes prieš Šv. Kalėdas ir 
Šv. Velykas žmonės uoliai pasninkaudavo - ir trečiadieniais, ir 
penktadieniais be mėsos. Kūčių dieną visai nieko nevalgydavo, nebent 
seneliai, vaikai ir ligoniai buvo atleidžiami nuo pasninko. Bet ir tie, 
giliai tikėdami į Dievą, vengdavo mėsiškų valgių. Kūčių dienos 
vakarui buvo labai rengiamasi.

Pirmiausiai buvo apsitvarkoma troboje, pasiruošta Kalėdų 
šventėms. Po to kepama, verdama, nes per Šv. Kalėdas niekas nieko 
nedirbdavo, tik gyvulius šerdavo - jų nepaliksi neėdusių. Kūčių dieną 
atnešdavo geresnio šieno krepšį, apklodavo stalą kur bus valgomos 
Kūčios, po to aptiesdavo balta linine staltiese. Liloisį šieną su krepšiu 
pastatydavo po stalu. Kada visi šeimos nariai būdavo atlikę savo 
darbus, - jei eidavo į pirtį, išsiprausę, susišukavę, užsivilkę baltus 
lininius naminės drobės marškinius, pirktą nedėvėdavo, ypač vyrai, - 
sėsdavo už stalo. Ant jojau būdavo lėkštele su Dievo pyragėliais plot- 
kelėmis. Visi persižegnoję balsu sukalbėdavo maldas ”Tėve mūsų” ir 
"Sveika Marija” ir vėl persižegnoję lauždavo plotkeles, dalindavosi 
su visais už stalo sėdinčiais ir imdavo kitų. Vaišindavosi sudėtais pa
tiekalais, jų turėdavo būti 12-kos pavadinimų. Pirmiausia būdavo ke
pami šližikai, dar kitur vadinami Kleckeliais. Viskas būdavo be rieba- 
ų ir net pieno, tik augalinis aliejus, aguonų pienas, kanapės ir t.t. 
būtinai būdavosilkė, irkepta, irmarinuota. Troškinti rauginti Kopūstai, 
troškinti džiovinti grybai, žuvis. Ypač skanu ^būdavo baravykai, 
kuriuos valgydavo ir Šv.Kalėdų rytą, grįžę iš bažnyčios. Dar kai kas 
darydavo virtinių su grybų įdaru. Pabaigoje valgydavo tuos šližikus 
išmirkytus aguonpienyje (virintas vanduo užbalintas aguonų pienu). 
Buvo geriamas obuolių, kriaušių ar slyvų kompotas, spanguolių ar 
avižinis kisielius. Avižinį gamindavo ankstesniais laikais tėvai, o mes 
geriau mėgdavom spanguolių. Be to, dar turėdavo padaryto miežinio, 
naminio, apyniais kvepiančio alaus. Moteriškės sau ir vaikams darydavo 
duonos giros, kuri būdavo labai skani, - iš naminės duonos džiūvėsių, 
kvepianti kmynais ir saldi. Taip ir užbaigdavo Kūčių vakarienę ir visą 
ilgąjį pasninką.

Visi vėl pasimeldžia ir eina miegoti arba dar baigia ruošą. Stalo 
nenuimdavo, sakydavo, ateis vėlės ir pasivaišins. Šv.Kalėdų ankstų 
rytą, su patamsiu, keldavosi ir eidavo į bažnyčią Šv. Piemenėlių 
mišioms, o po visų pamaldų, jau išaušus, grjždavo į namus, šerdavo 
gyvulius. Padalindavo jiems likusį krepšyje sieną ir nuimtą nuo stalo, 
jis būdavo kaip šventas, nes Kristus gimė ant šieno. Tai atmindami 
šerdavo visus gyvulius, duodavo po saujelę. Po to visi susirinkę 
valgydavo Kalėdinius pusryčius. Patiekalai daugiausia būdavo iš 
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mėsos, be to, ir valgiai likę nuo R.ūčių. Vėliau eidavo pas kaimynus ar 
j svečius, arba ateidavo kaimynų, arba atvažiuodavo svečių. Kai kurie 
dar eidavo pamiegoti, kurie anksti buvo atsikėlę.

Po to visi laukdavo Naujųjų Metų. Būdavo puošiamos eglutės, 
jas puošdavo ir prieš šv. Kalėdas. Kai kas ruošdavosi panašiai kaip 
Kūčioms, tik ne visi. Sulaukti stengėsi visi iki vidurnakčio, neužmigti, 
palydėti senus ir sutikti Naujus Metus.

Kas iš ko turėdavo šaudydavo, leisdavo raketas, jaunimas 
šokdavo, linksmindavosi, dainuodavo, burdavo. Rytą visi į bažnyčią, 
nes be bažnyčios aplankymo nebuvo nei vienos šventės. Visi pasimeldę, 
atlikę išpažintį jausdavo, kad yra tikra šventė. Žmonės kaime buvo 
draugiški, teisingi, viens kitam padėdavo varge ir bėdoje. Taip pat 
džiaugdavosi kiekvieno laime, nes visi buvo savi. Savo kaimo laukuose, 
pievose, miškuose kartu augo ir gyveno kartu. Ir mirdavo savo gimtam 
kaime. Niekas nepalikdavo gimtinės, tik kai kurie išvažiuodavo 
uždarbiauti į užsienį - Ameriką, Kanadą arba kitur. Po Naujų Metų 
pradėdavo važiuoti į piršlybas, ieškoti samdinių, piemenukų. Ateidavo 
Užgavėnės prieš Didįjį pasninku, kuris tęsdavosi šešias su puse 
savaitės. Užgavėnės Dūdavo visada rengiamos, dar kai kur ir 
užsigavinėjimas. Ruošdavo vaišes, kviesdavo kaimynus, kleboną, 
mokytoją arba šiaip svečių. Be to, dar būdavo vežiojami vaikai su 
arkliais, net ir į kitus kaimus. Važiuodavo ir jaunimas, prisėdę pilnos 
rogės ar važeliai. Kiekvienas - ar senas, ar jaunas - stengdavosi aplieti 
šiuos važiuotojus. Sakydavo, kad geriau augs linai, javai irt.t. Būdavo 
daug triukšmo, bet niekas nepykdavo, jei ir tekdavo vandens iš kibiro 
ar puodelio.

Jau iš ryto prasidėdavo pasninkas. Dar būdavo Pelenų diena. 
Senesnieji, ir kurie turėdavo daugiau laiko, eidavo į bažnyčią. Kunigas 
barstydavo galvas pelenais, sakydamas: ”Iš dulkės atėjęs, dulke ir 
virsi’’. Duodavo žmonėms suprasti, kad viskas tuštybių tuštybė šioje 
žemėje. Žmonės daugiau melsdavosi, eidavo kryžiaus kelius, 
prisimindami Kristaus kančios kelius ir jo mirtį, ir nevalgydavo mėsos 
per tas šešias su puse savaitės. Atėjus Šv. Velykoms vėl ruošdavosi jas 
sutikti, vėl kepdavo, virdavo, dažydavo kiaušinius, ir anksti rytą visi 
skubėdavo į bažnyčią Priesikėlimo mišioms. Bažnyčioje prie Kristaus 
karsto budėjo per naktį jaunimas, o saulei patekėjus, su giesmėmis, 
vėliavomis išeidavo visa procesija. Kunigas laimindavo su 
"Švenčiausiuoju Sakramentu, kuris skelbė, kad jau Kristus kėlės”.

"Aleliuja”... nuplaukia giesmė virš medžių ir laukų. Giesmė 
susiliedavo su skambančiais varpais. Ir tikrai, keliasi viskas - ir žemė 
iš gilaus miego, ir bunda mažas daigelis, ir sprogsta karklai su jų 
f'elsvais kačiukais, viskas viskas keliasi ir gieda "Aleliuja”. Ir širdyje 
inksma, lengva ir gera. Taip tris kartus apeina apie bažnyčią. Po 

pamaldų visi seniau prie bažnyčios mušdavo kiaušinius, bet tas buvo 
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mušųtevųjaunystešnietaišTo'veTiaūTsnylęo^ailčarnamuoše musda- 
vo, ridendavo arba eidavo pas kaimynus kiaušiniauti. Po to būdavo 
varžybos, kuris daugiau prisimuš ar prisiridens. Irsupdavosi. Grįždavo 
apie 11-12 vai. ryto iš bažnyčios ir sėsdavo prie stalo. Pas kurį nors 
kaimo žmogų, kur daugiau jaunimo, būdavo vakaruška. Susirinkdavo 
jaunimas, ateidavo muzikantas su armonika, ateidavo jaunimo iš kito 
Kaimo. Tik mergaitės neidavo į kaimus kitus. Šokdavo, eidavo rateliu, 
prasimanydavo visokių žaidimų ir nepastebėdavo, kad jau pradėdavo 
gaidžiai giedoti. Velykų būdavodvi dienos šventos, tai jei ir užtrukdavo, 
antrą dieną visi pailsėdavo. Pamaldos būdavo jau ne anksti rytą. Taip 
ateidavo Šeštinės - didžiausi Uliūnuose atlaidai.

Jau iš vakaro privažiuodavo ”budelaikų”, užsiimdavo vietas 
ir vežimuose su savo prekėmis nakvodavo. Pastatydavo stalus su pa
lapinėmis, rytą išdėliodavo savo prekes. Kas kuo prekiaudavo - ir 
maistu, ir knygomis, rožančiais, škaplieriais ir 1.1.0 Kiek būdavo mar
gų ilgų saldainių, meduolių, zuikučių, arkliukų, avinukų ir kitų 
vaikams viliojančių skanumynų, be to, būdavo ir laimės ratų, fotogra
fų. Atvykdavo svečių iš arčiau ir toliau, norėdami atlaidų proga 
aplankyti gimines, artimuosius ir pažįstamus, be to, užeidavo ir į 
kapines, kuriose būdavo palaidota ir jų artimųjų. Sukalbėdamos vieną 
kitą poterį amžino atilsio jų vėlėms. Visų svarbiausia - tai pasidalinti 
įspūdžiais, naujienomis, pasidžiaugti, kad sekasi ūkio reikalai ir 
pasibūti -pasivaišinti miežiniu alumi. Nebuvo dar mašinų nei autobusų, 
atvažiuodavo arkliais, pakinkytais į ratus, "karolius” (vežimai su 
sėdynėmis), be to, ir brikelėmis, ir kas kuo turėdavo, artimesni ir 
pėsčiomis sueidavo: dešimt, penkiolika kilometrų - nemanė, kad toli.

Pasivaišinę, pasišnekėję, apžiūrėję ūkį, gyvulius, pasidainavę, 
išmiegoję, kitą dieną po pietų važiuodavo j namus, užprašę atvažiuoti 
pasjuos. Per Sekmines bažnyčiąpuošdavo berželiais, pindavo vainikus. 
Po pamaldų berželių šakas skindavo, kiekvienas stengdavosi parsinešti 
į namus - tikėjo, kad jos yra šventos. Kunigas šventindavo švęstu 
vandeniu, ir buvo manoma, kad atstoja vaistus ir taip visur pagelbsti.

Be visų katalikiškų ir tradicinių kaimošvenčių ir sekmadienių, 
žmonės turėdavo savų švenčių, pavyzdžiui, sulaukus įpėdinių. Tada 
nebuvo mados vežti kur nors gimdyti, į namus pakviesdavo nusi
manančią bobutę, kuri ir priimdavo naujagimį. Po kiek laiko, sustip
rėjus, buvo niošiamasi krikštynoms. į jas pirmiausia paprašydavo 
kūmus: ar vienos šeimos, ar giminaičius, kaimynus, ar šiaip gerus 
pažįstamus. Krikšto tėvus seniau labai gerbė, jie buvo antri tėvai. 
Naujagimio tėvai juos visą likusį amžių kūmais vadindavo, ypač 
senesnės kartos žmonės.

Smagiausia būdavo vestuvėse. Supiršdavoįporą, jeigu vienas 
kitam tiko, net visai nepažįstamus žmones. Važiuodavo pas merginas 
daugiausia žiemą, po Naujų metų. Jaunikis su piršliu atsiveždavo 



butelį degtinės. Jei tėvams patikdavo, kviesdavo į vidų, sodindavo už 
stalo, padėdavo užkandos ar sūrio, ar dešros, ar rūkyto kumpio. 
Prasidėdavo piršlio melagio kalba ir derybos dėl pasogos. Jei jaunikis 
būdavo tėvams bent kiek žinomas, atvesdavo ir merginą. Jei tėvams 
patikdavo, tai daug nesiderėdavo - prižadėdavo tokią pasogą, kokią 
išgalėdavo, arba kiek prašydavo piršlys. Vieną kitą žodį įterpdavo ir 
jaunikis, jei būdavo šnekesnis arba Kuriam labiau reikėdavo šeimininkės 
nei pasogos. Buvo ir tokių, kurie būtų vedę ir beždžionę, kad tik duotų 
daugiau pinigų, pasogai arklių, karvių ir kraičių skrynių. Buvo ir tokių 
mergaičių, kurioms nepatikdavo jaunikiai. Bet jei tėvams patiko ir per 
daug neužsiprašė, versdavo tekėti, nes dar kelios seserys laukdavo 
eilės. Pirma piršdavo vyresniąją, bet pasitaikydavo, kad jaunikiui 
patikdavo jaunesnė. Ne visada su jų norais sutikdavo, bet buvo ir 
išimčių. Po sutartuvių, už kiek laiko, vykdavo j jaunikio namus 
apžiūrėti ir jei jiems patikdavo, tai sutardavo ir vestuves.

Reikėdavo paduoti užsakus. Parapijos, kurioje gyvendavo 
jaunoji ar jaunikis, klebonas per pamokslą pasako: toks ir tokia 
(pavardės ir vardai) ruošiasi priimti moterystes sakramentą. Keletą 
savaičių minimos šių porų pavardės ir vardai, o jau po to būna 
vestuvės. Kaipsutaria, arpas abu bus puota, arpas vieną iš jų. Jaunikis 
prašo pabrolius, o jaunoji renkasi sau pamerges, - ar iš savų giminių, 
ar draugių. Viena kita būna ir iš jaunojo pusės - ar tai sesuo ar pus
seserės. Jaunoji dar kviečia ir svočią, kuri turi padėti jaunajai, - ar pie
tūs jos būna, ar vakarienė, arba jei iš arti kviečia, svočia savo namuose 
net stalus paruošia. Vestuvininkams, be visos palydos ir piršlių, dar 
reikalingi muzikantai. Šie turi būti ne tinginiai ir linksminti ne tik 
jaunavedžių palydą, bet ir kitus vestuvių dalyvius. Per vestuves buvo 
daromi "sodai”, kabinamos prie lubų eglutės arba iš šiaudų pinti 
"liktoriai”, priraišioti margaspalvių popierinių kaspinų, saldainių, 
sausainių ir šiaip blizgučių. Kai grįždavo jaunieji su palyda iš šliūbo 
arba jau važiuodavo į kitą pusę, visada rasdavo stalą užsėstą. 
Jaunavedžiai turėdavo išsipirkti iš persirengėlių stalą ir sodą, duodavo 
saldainių, degtinės ar šiaip saldumynų, užsėdusieji atsikeldavo ir 
susėsdavo jaunieji su visa svita. Jei būdavo vietos, tai sodindavo ir 
svečius arčiau jaunųjų. Jaunųjų tėvus sodindavo greta jaunųjų nors ir 
trumpam laikui. Tada pabroliai statydavo ant stalo ties savimi po 
buteų ar du ir po lėkštę saldainių. Prasidėdavo linksmos vestuvės su 
šokiais ir žaidimais. Dar grobdavo jaunąsias ir pamerges. Jas turėdavo 
išsipirkti pajauniai, vaišindami degtine ir saldainiais. Iš pradžių 
būdavo vaišės pas jaunąją, po to važiuodavo pas jaunikį, dažniausiai 
kitos dienos pavakare arba Kaip kam išeidavo.

Pirmiausia atvažiuodavo ar atjodavo kviesliai, pasipuošę iš 
šiaudų pintomis karūnomis, su dideliais pintais iš šiaudų kardais ir 
tokiais pat iš šiaudų pintais diržais. Atrodydavo labai karingi, 



atsiveždavo pyragų ir dalindavo svečiams, kviesdami visą vestuvę 
vykti pas jauniki. Jaunoji atsisveikindavo su tėvais ir visa gimine, 
kartu veždavo ir kraičią skrynią, veždavo kraitvežiai (kraičiavežiai), 
be to, reikėjo, kad jaunojo kraitvežiai išpirktų skrynią. Susėdę jaunosios 
draugės ar seserys ar šiaip moterys neduodavo pakelti, kol joms 
neduodavo saldainių ar vyno išpirkai. Kai jau būdavo atsilyginta, visi 
išraudodavo jaunąją ir vėl tęsdavosi puota, tik jau nebelinksma, nes nei 
jaunųjų, nei muzilcantų nebūdavo - pradėdavo ir skirstytis į namus.

Pas jaunąją pirmiausia atvažiuodavo muzikantai, sutikdavo 
Йи čia jaunuosius. Pajauniai būdavo labai narsūs. Jei jiems kas nors 

iudydavo - ar užkelti vartai, ar kitokios kliūtys, jie stengdavosi per
šokti su visais vežimais arba pro kitur kaip nors Įvažiuoti.

Ir čia reikėjo išsipirkti ir piršliui ar visiems pabroliams, kad ga
lėtų per kliūtis patekti į trobą. Susėdę už stalų ir vėl stato po butelį ar 
du, lėkštę saldainių, vaišina pamerges ir visus vestuvininkus. Pamergės 
nešdavo atsivežtus tortus ir deda ant stalo. Vėl linksmybės su dainom 
ir šokiais, apdainuojami pajauniai ir pamergės. Antrą dieną vėl 
gaudomos pamergės, vagiama, vežama su gelda jau nebereikalinga 
svočia - ji jau atlikus savo pareigas. Jaunoji dalina savo vyro broliams, 
tėvams, seserims dovanas. Jaunasis irgi Ką nors jaunosios šeimai do
vanoja. Po to kariamas piršlys melagis, nes per daug buvo išgyręs 
vieną ar kitą ūkį. Teisėjas paskelbia nuosprendį ir tada kariama pnlašta 
šiaudų baidyklė, nes piršlį išperka svočia ir jaunoji, uždedamos jam 
rankšluostį per pečius, dar kartais ir stuomenį, jei jaunajai jaunikis 
{patikdavo. Baigdavosi beveiksavaitę trukusios vestuvės, skirstydavosi 
inksmi svečiai ir išvargę šeimininai. Dar tenka paminėti, kad jaunajai 

prieš šliūbą buvo segamas vainikas. Jį pirmasis pajaunis paduodavo 
vyresniajai pamergei, ši prisegdavo prie nuometo jaunajai. Jeigu jie 
vainiko neturėdavo, tai pamerges turėdavo nupinti, opajauniai turėdavo 
išpirkti, padėdami keletą litų po lėkšte ant stalo prieš jaunąją. Po to visi 
pasimeldę keldavosi nuo stalo, pamergės prisegdavo kaspinėlį su rūtų 
sakele pajauniams ir jaunajai. Jaunoji atsisveikindavo su tėvais 
atsiklaupdama prieš juos. Jiems būdavo pastatytos kėdės specialiai tai 
ceremonijai. Sėsdavo visi į vežimus, kurie buvo papuošti, arkliai ap
kaišyti spalvotais popieriniais kaspinais, žvangučiais ir t.t. Jaunoji, 
sėsdavo į vieną vežimą su svočia, o jaunikis į kitą su piršliu. Pajauniai 
su priskirtom arba išsirinktom pamergėm dar į kitą, ir taip visi iš
važiuodavo į bažnyčią imti šliūbo. Klebonijoje buvo surašomi su
tuoktuvių liudijimai. Po to visi grįždavo ten, iš kur buvo išleisti. 
Kartais kviesdavo ir kunigus, кипе juos sutuokė.

***



KUČIAI

Juozas Ulys

1. Kūčių kaimo gyventojai

Kūčių kaimas yra Panevėžio rajone,Ramygalos savivaldybės 
valdų ribose. Tačiau tai jau nebe tie Kučiai. Tai tipiškas okupacijos 
metais sunykęs, savo žavesį praradęs kaimelis, Kuriame likę vos 
keletas sodybų, pasikeitusios gyventojų pavardės. Jose gyvena nauji, 
iš kitur atsikėlę gyventojai, kurie niekada nematė senųjų Kūčių, nejuto 
jų alsavimo, kuriuose visi žmonių darbai buvo paprasti sujų kasdienišku 
ritmu, žmonės vadovavosi iš amžių glūdumų atėjusiomis tradicijomis 
ir nuostatomis. Kūčių kaimo žmogus, eidamas gulti vakare, jau galėjo 
neklysdamas pasakyti, kokie darbai jo laukia rytoj, nes tradicijoms 
nusižengti buvo niekam nevalia. Tos tradicijos buvo taip tvirtai įėju
sios į žmonių buitį, įsismelkusios į jų sąmonę, kad viskas vyko 
savaime. Niekas čia nieko neragino, niekas nieko nevertė. Nebent 
primindavo žmonės vieni kitiems, sunkiuose darbuose bei rūpesčiuose 
paskendusiems vargdieniams, kad artėja tokia ar kitokia šventė, reikia 
ateiti j vienokį ar kitokį subuvimą, dalyvauti apeigose, pildyti tradicinius 
įpareigojimus. Nuo pat kūdikystės žmogų lydėjo pareiga, priedermė, 
artimo meilė, sąžinė, pagarba artimui, užuojauta, noras padėti kitam 
ne tik bėdoje, bet ir rūpestyje, darbe.

Senas, dar neišskirstytas kaimas... Jis reiškė šimtmečiais 
susiklosčiusį bendrumą. Tai nepakartojama žmogaus asmenybės, jo 
sąžinės, pasaulėjautos, dorovės ugdymo terpė, kurią, deja, naujausių 
laikų istorija negailestingai suardė, išnaikino, nuvarė j nebūtį. Jeigu 
mes, augusieji ir gyvenusieji toje terpėje, būtume laiku supratę, kas 
vyksta, mes po kruopelę būtume surinkę tuos neįkainojamus asmenybės 
ugdymo lobius, kad perduotume juos ateinančioms kartoms. Tačiau 
įvyko tai, kas turėjo įvykti - šiandien nebėra iš ko perimti tų vertybių. 
Jos išnyko. Žmonių, kurie buvo su jomis suaugę dvasia ir kūnu^jau 
nebėra tarp gyvųjų. Anų dienų vaikų galvas jau puošia šarma. Tais 
laikais jie dar nebuvo įaugę j tą pusiau bendruomeninio kaimo 
gyvenimo ritmą. Jie daug ko nežino, kuo buvo besąlygiškai tikėta, 
kam buvo reiškiama didelė žmonių asmeniška ir visuomeniška pagarba, 
kas ugdė žmogų, jji kėlė aukštyn, neleido nugrimsti varguoliškame 
kasdienybės liūfic. Šiandien mintyse grįždamas į tuos saulėtus vaikys
tės takus, gali tik su nuostaba pastebėti, kaip meistriškai ta paprastų, 
daugiausia beraščių žmonių bendruomenė ugdė savo vaikų jautrumą 
bei pagarbą gėriui, šventumui, artimui. Su tikru pasididžiavimu
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galima pasakyti, kad iš Kūčių neišaugo nė vieno nusikaltėlio, ciniko 
ar dorovinių liaudies nuostatų pažeidėjo. Žmogaus sąmonė buvo 
veikiama nuolat, visur: per darbą, poilsį, bendravimą, iškilmes, apeigas, 
šventes bei papročius. Visur buvo aukštinamas gerumas, dvasios 
kilnumas, artimo meilė, o išdidumas siejosi su pasiaukojimu, 
santūrumu, vyriškumu. Padėti žmogui buvo šaunumo, garbės 
reikalas. Nebuvo kaime nei išminčių, nei mokslinčių, bet viskas buvo 
taip gerai apgalvota, jog tobuliausia mūsų dienų auklėjimo įstaiga 
turėtų ko pasimokyti.

Kūčių kaimas, kurį prisimename iš nepriklausomos Lietuvos 
laikų, buvo Panevėžio apskrityje, Panevėžio valsčiuje, Uliūnų seniū
nijoje.

Kūčių kaime nepriklausomos Lietuvos laikais galėjai 
priskaičiuoti 25 sodybėles (kiemus). Dvi iš jų stovėjo jau už kaimo 
ribų. Tai Pūkių, vadintų Užkuriais, vyriausiojo sūnaus Jurgio kiemas 
ir atkampi, kaimo valdų pakraštyje stovėjusi vieniša Kundzerauskų 
trobelė.

Pakalbėkime apie kiekvieną kiemą atskirai. Pirmasis numeris 
tenka mažai sodybėlei su sulinkusia, labai aprūkusia, dar neseniai 
buvusia dūmine trobele. Ši maža sodybėlė palyginti vėlai atsirado 
šiauriniame kaimo gale, rytinėje gatvės pusėje. Anksčiau ji priklausiusi 
žmonėms, pavarde Bernadiktai. Bernadiktas miręs anksti, o 
Bemadiktienė buvusi kaime garsi ir labai reikalinga moteris - kaimo 
pribuvėja. Už naujagimio priėmimą imdavusi mokestį - puspūrę 
kviečių. Bemadiktų duktė buvo ištekėjusi už savo kaimo vaikino 
Pūkio Mato, davusio kiemui Mataušų arba Mataušėnų pravardę. 
Vėliau (apie 1933 metus) sodybėlę nusipirko iš kitur atsikėlę žmonės, 
pavarde Minkevičiai. Jie ilgus metus buvo tarnavę kažkokiame dvare, 
kur buvę kalbama lenkiškai. Lietuviškai kalbėjo su klaidomis. Greit 
kaime jie gavo Panetegų pravardę, nes nuolat kartodavo ”pani tego”. 
Šiaip jie gyveno skurdžiai. Moteris parsisamdydavo kaimo žmonėms 
prižiūrėti vaikų. Žinoma, už labai mažą atlyginimą, nes brangios 
auklės Kučiuose niekas nebūtų samdęs.

Našlės Valonienės kiemas buvo šalia Minkevičių (Minkiaučių 
- taip šią pavardę tardavo vietiniai). Vyras buvo miręs, kai vaikai dar 
buvomaži. Visą gausios šeimos naštą moteris pakėlė viena. Ji išaugino 
keturias dukras - Rozaliją (arba Razę), Oną, Viktoriją (arba Viktę), 
Veroniką (arba Verutę) ir sūnų Juozapų. Tai buvo viena 
konservatyviausių šeimų kaime. Senų įpročių ir mąstymo čia buvo 
likę daugiausia. Trobelė buvo mažais langeliais (su keturiais nedidukais 
stiklais). Gerokai aprūkusios gryčiukės sienos liudijo, kad ji mačiusi 
dar dūminės gryčios laikus. Asla plūktinė. Kaip ir kiekvienoje kaimo 
gryčioje, kamaroje stovėjo ”ūžlės’\gimos). Pati kamara buvo paversta 
bulvių sandėliu. Per didesnius šalčius šeimininkė ten nunešdavo
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puodą žarijų, kad bulvės nesušaltų. Tais laikais žiemos būdavo 
rūsčios, todėl pakraščiuose, ties pamatais, dalis bulvių neretai apšaldavo. 
Pavasarį, atšilus orams, žmonės skubėdavo bulves perrinkti, kad 
pūvančios nesugadintų ir sveikųjų. Valonienės gryčia buvo garsi savo 
velykiniais "sodais”. Pati Valomenė, o vėliau irjos dukros iš šiaudelių, 
meistriškai sutvirtinamų siūlais, darydavo sudėtingas figūras, saulutes, 
vadinamuosius sodus. Paįvairindavo paukšteliais, padarytais iš 
kiaušinio skevato (lukšto), popieriaus ir kitko. Neretai virš Velykų 
stalo pakildavo sudėtingas iš šiaudinių figūrėlių padarytas šviestuvas. 
Tik elektros lempučių nebuvo. Jas pakeisdavo visokie blizgučiai, 
padaryti iš folijos ir dekoratyvinių popierėlių. Kaimo žmonės, 
susigalvodavo įvairiausių reikalų, kad tik galėtų užeiti pas Valonienę 
pasižiūrėti jo gražiųjų sodui. Valonienės sodyba buvo ženkli. Sodybos 
pakluonėje augo didžiulė išsikerojusi tuopa su dideliu neatmenamo 
senumo gandralizdžiu. Tai buvo tarsi Kūčių emblema, nuo Uliūnų 
pusės jaukiai nuteikianti ateivį jau iš tolo.

Vyriausioji Valonienės duktė Razė liko netekėjusi - buvo 
dievota, griežta mergina, labai kantri, savo poreikius galinti sumažinti 
iki minimumo. Jeigu kaimynai susivaidydavo ar kurioje nors troboje 
kildavo barnis, Rozalija neretai sugebėdavo puses sutaikyti. Būdama 
vyriausia šeimoje, ji visas jėgasskyrė sesutėms ir broliukui. Niekas jos 
nematė kiek dailiau pasipuošusios. Valonienė, būdama našlė, ir 
neįstengė geriau savo vyresniąją aprengti. Antroji Valonienės duktė 
,Ona buvo ištekėjusi už Žižio ir gyveno netoli Panevėžio prie Pajuostės. 
Jos duktė Janė ir sūnus Vytautas kartais atvažiuodavo į Kučius pas 
močiutę. Vytuko draugystę Kūčių vaikai labai mėgdavo. Trečioji 
Valonienės duktė Viktutė irgi liko vieniša. Buvo tyli, kantri, kiek 
rūstoko veido mergina. Puoštis nemėgo. Neturėjo ir kuo. Griežtai 
laikėsi religinių ir liaudies papročių. Turėjo gražų balsą, giedodavo 
per mojavas, kryžiaus dienas, rožančius ar prie mirusiojo. Gražiai 
padainuodavo per vestuves, mergvakarius.

Valonienės Juozapas (šeima jį vadindavo Juozapėliu) buvo 
vienintelis vyriškis šioje moteriškoje šeimoje. Jis buvo motinos ir 
seserų numylėtinis, bet jo dalia nebuvo lengva. Užaugęs be tėvo, jis 
turėjo perimti visus vyriškus darbus ūkyje. Daugelį darbų jis buvo 
išmokęs tik iš motinos, o kai kur ir pats turėjo daryti atradimus. 
Juozapėlį retkarčiais galėjai pamatyti kaimo bernų sambūriuose. Jis 
nemėgo jaunatviškų bernų išdaigų - tai prieštaravo religiniam jo 
auklėjimui. Jeigu ir ateidavo į jaunimo subuvimą, tai tik trumpam - ligi 
išnaktų vakaroti nemėgo. Bernams ruošiantis išdaigai ar pavakaroti į 
kitą kaimą, Juozapas dingdavo. Jeigu kartais ir dalyvaudavo, tai tik 
retkarčiais, be entuziazmo. ŠiaipJuozapasbuvonuoširdus, draugiškas. 
Kaimo vaikinai jį mėgo. Merginų jis šalinosi, nors pasilinksminimuose 
šokdavo labai energingai, net pašėlusiai, mėgdavo pajuokauti, 
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pasišaipyti, bet lydint mergaitę vargu, ar jį kas matė. Jeigu vakarėlis 
užsitęsdavo ligi vėlumos, tai atsirasdavo kuri nors iš jo seserų, ir Juo
zapėlis dingdavo. Taip ir nesusidraugavo Juozapas nė su viena kaimo 
mergaite, o su kitų kaimų merginomis jis mažai ir tesusitikdavo. Taip 
ir nesukūrė šeimos. Mirė apie 1970 metus, sulaukęs kokių 55 metų.

Veronika buvo jauniausia Valonienės duktė. Grakšti, malonios 
išvaizdos. Jos visur būdavo pilna: per mojavas, kryžiaunas dienas, 
mergvakarius, vestuves, vakarėliuose, gegužinėse - visur skambėdavo 
jos skardi šneka bei gražus balsas. Ji buvo tikras šeimos pasididžiavimas, 
žmonės ią mėgo ir jos laukdavo. Perkopusi per dvidešimt, ji ištekėjo 
už savo kaimo vaikino Pūkio Adomo, kaime M ataušo Adomu vadinto. 
Skirstant kaimą į vienkiemius, Adomas atsidalino nuo broliu sau 
sklypą žemės. Abu su Veronika jie pasistatė trobesius, kūrė nedidelį 
ūkelj. Užaugino trejetą vaikų. Stasys ir Aldona įsikūrė ir gyvena 
Panevėžy, o Eugenija pasiliko gyventi gimtajame kaime.

Valonio Antano kiemas sodyba buvo tarp našlės Valonienės 
ir Zimnickų. Gryčiukė buvo nedidukė, perstatyta iš dūminės ir atrodė 
naujai. Antano žmona mirė anksti.

Šeimoje užaugo sūnūs Pranas ir Mikalojus ir dukros Nastė ir 
Marcė. Nastė ištekėjo į kaimyninį Midžiūnų kaimą už Adomaičio, o 
Marcė - į Klebonus, netoli Vadoklių. Sūnūs liko gimtajame kaime. 
Pranas vedė savo kaimo merginą Vertelkaitę Levutę (Levuse vadintą) 
ir sukūrė atskirą ūkelį, o Mikalojus paveldėjo tėvų sodybą, vedė ir 
gyveno kartu su tėvu. Jis buvo nedidelio ūgio, mėgo rūkyti pypkę. Po 
kažkokios traumos jo viena koja liko gerokai trumpesnė už antrąją, 
todėl Mikalojus vaikščiodavo šlubuodamas. Vaikų jie neturėjo. Kaimo 
moterys kalbėjo, kad jų vaikas gimęs negyvas.

Mikalojus buvo geras gaspadorius, nagingas meistras. Jo ratai, 
brikelė bei važiukas visada būdavo rūpestingai sutaisyti. Važiuodami 
su žmona susėsdavo į gražiai išrašytą bričką, kojas prisidengdavo 
spalvinga raštuota gūnia. Gerai atšertas juodbėris būdavo pakinkytas 
su Šlajais, neretai arkliukui ant kaklo tilindžiuodavo žvangučiai. 
Mikalojus įtempdavo vadeles ir dailiai išrietęs kaklą juodbėriukas 
pasileisdavo ristele, paskui save dardindamas dailią brikelę su išdidžiais 
keleiviais. Artėjant šienapjūtei, iš Valonių kiemo bene pirmiausiai 
pasigirsdavo skardus ritmingas ”tak-tak, tak-tak”. Tai Valoniai, tėvas 
ir sūnus, plakdavo dalgius. Valonis Antanas, tėvas, sulaukęs maždaug 
šešiasdešimties metą, sodžiuje buvo laikomas daug žinančiu senoliu. 
Su žmonėmis jis dalindavosi savo patirtimi, nešykštėdavo patarimų. 
Susibūrimuose jam pagarbiai užleisdavo vietą atsisėsti. Šeimininkai 
ilgai kviesdavo prie stalo ir stengdavosi jį krilcštastalėn pasodinti, o 
Dats Antanas su savo numylėtine pypke paprastai atsisėsdavo ant zus- 
ano ties durimis ir ką nors pajuokaudavo savo sodriu dainuojančiu 

óalsu. Antanas buvo didelis naujienų mėgėjas, todėl lyg iš netyčių vis 
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atsirasdavo ten, kur susiburdavo daugiau žmonių. Tačiau vengdavo 
patekti ten, kur žmonės būdavo vaišinami. Sprendžiant bendrus kaimo 
reikalus, Antanas būdavo aktyvus, gindavo savo nuomone, kalbėdavo 
net po kelis kartus. Kai reikėdavonutarti, kur apgyvendinti "zimagorus” 
(grioviakasius), kokią algą skirti "viršininkui4 (taip Kučiuose buvo 
vadinamasskerdžius), kas ir kur turi taisyti kelius, kaipšvęsti kryžiaunas 
dienas, kokia tvarka ganyti avis po rugių želmenis, kai vėlų rudenį 
pašąla be sniego, ir t.t., niekas tokiais atvejais geriau už dėdę ValonĮ 
reikalų neišaiškindavo. Labiau nusenęs, judrus ir bendrauti mėgstantis 
Antanas pats parsisamdė ganyti kaimo bandą. Dėdė Valonis rūpinosi 
kiekvieno kiemo banda - kad karvės neliktų bergždžios, o žmonės - be 
pieno. Stropiai pranešdavo šeimininkams, kieno Karvė ar avelė susirgo, 
kieno karvytė jaučio "ieško”. Susižinojęs šeimininkas vesdavo karvutę 
Eas jautį; dažniausiai į Midžiūnus ar Bistrampolį, nes gatviniame 

’učių kaime laikyti veislinį bulių buvo per didelė prabanga, o 
Midžiūnai į viensėdžius buvo anksčiau išskirstyti, ir kai kurie ūkininkai 
turėjo veislinįjautį. Kaime buvo paprotys - kiekvienas kiemas skerdžių 
maitino iš eilės, pagal turimų melžiamų karvių skaičių. Ilgainiui 
viršininkas iš arti pažindavo ne tik kiekvienos šeimininkės kulinarinius 
sugebėjimus, bet ir šeimos materialinę padėtį. Kaime visada atsirasdavo 
viena kita šeima gyvenanti sausai, amžinai pasnikaudama, t.y. visai 
neturėdama vasarai mėsos (žinoma rūkytos) atsargų. Jeigu šeima 
neapsirūpindavo mėsa vasarai dėl ligos ar kokios nelaimės, tai žmonės 
tą kiemą labai užjausdavo ir rasdavo progų užnešti skerdienos ar net 
išrūkytos mėsos. Bet būdavo ir visai nenumatytų priežasčių, pavyzdžiui, 
užėjus stipriems žiemos šalčiams, kamaroje sušaldavo bulvės, su
sirgdavo ir pastipdavo penimas paršelis ar dar kas. Šeima savo biedny- 
stę slėpdavo. Viršininkui atėjus maitintis, bėda išlįsdavo į paviršių. 
Valonis būdavo supratingas, | tokį kiemą maitintis paprasčiausiai ne
ateidavo. Sakydavo, kad turi reikalų namuose, ir pavalgys pas marčią. 
Valonis ganė kokias keturias vasaras, kol kaimas buvo išskirstytas į 
vienkiemius. 1940 metų rudenį į bendrą bandų kaimas karvių nevarė. 
Žmonės savo sklypuose trobesius statė jau užėjus rusams.

Pypkė būdavo nuolatinė Antano palydovė. Taboką darže 
augindavo pats. Labai mokėjo taboklapius išsidžiovinti, kvepėdavo 
jie tiesiog viliojančiai, kaip parduotuvėje brangūs papirosai. Supjaustytą 
taboką nešiodavosi barono kapšiuke. Kapšiukas buvo tamsiai rudas, 
gerai išdirbtas, šikšniniais raišteliais. Visai ne mažas, bet Antanas per 
dieną jį išrūkydavo, nes mėgo ir sutiktam pašnekovui pasiūlyti. 
Vėliau, kai nebuvo kaimo bandos, taigi ir viršininko pareigų, Antanas 
sunkiai susirgo, kažkas su plaučiais. Pasveikęs, daktarų patartas, metė 
nikyti. Sutikęs bet kurį sodžiaus vyrą, sakydavo, kad kvailas tas, kas 
"kurija”. Mirė šis įdomus senukas apie 1960 metus, eidamas jau 
devintą dešimtį.
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Zimnickų kiemas. Kaime šio kiemo žmones vadindavo 
Žimickais. Kad jų pavardė Zimnickas, sužinojome pradėję lankyti 
mokyklą. Zimnickas Ignacas, šeimos galva, turėjo dvi seseris - 
Marijoną ir Uršulę. Marijona džnai sirgdavo ir anksti pasimirė. Pats 
Ignacas žmoną parsivedė nuo Vadoklių. Su ja gana gražiai sugyveno 
ir užaugino ketvertą vaikų: Antaną, Stasę, Joną ir Juozą.

Uršulė ištekėjo už jaunikio, kuris ją išsivežė į tėviškę, kažkur 
frie Karsakiškio (tais laikais taip toli nuo namų retai kas nutekėdavo), 
ie ten, atrodo, susikūrė visai pasiturintį gyvenimą.

Ignacas buvo pripažintas kaimo ritnoris, t.y. mokėjo išdirbti 
kailius. Kaimo žmonės vilkėjo kailinukais, kurie dažniausiai būdavo 
pasiūti iš Ignaco išdirbtų avies kailių. Mokėjo išdirbti baltai ir spalvotai 
(rudai arba juodai). Ignacas buvo nedidelio ūgio, kiek pakumpęs, 
vešliais antakiais, žvelgiantis iš padilbų, pašaipia veido išraiška, 
tamsaus gymio, didelėm sudiržusiom rankom, kojos sulinkusios per 
kelius. Dirbdamas Ignacas susikaupdavo, ir jo kailiai dažnai būdavo 
geriau išdirbti negu garsiose kailių dirbyklose. Jų trobelė buvo viena 
seniausių kaime, mažais langeliais, plūktine asla, aprūkusios sienos 
liudijo, kad ji mačiusi dar dūminės gryčios laikus. Joje, kaip pas visus, 
stovėjo duonkepė krosnis su dūmtraukiu, išmūryta, matyt, po baudžia
vos panaikinimo.

Vyresnysis sūnus Antanas piemenavo neilgai, greit tapo tėvo 
padėjėju ūkyje, piemenauti teko jaunesniam broliui Jonui. Vėliau, jau 
kaimui išsiskirsčius į vienkiemius, Antanas vedė uliūnietę merginą 
(Kiškūno Katrytę) ir gyveno Uliūnuose ligi pat mirties.

Zimnickų Jonas piemenavo ligi pat kaimo išskirstymo į vien
sėdžius. Jis ganydavo bandą ne tik už savo kiemą, bet parsisamdydavo 
ganyti ir už kaimynus, kurie neturėjo savo piemens. Visas kaimas 
būdavo suskirstytas "rateliais" maždaug po 30 melžiamų karvių 
(buvo penki rateliai). Taip kaimo bandą nuolat ganydavo penki 
piemenys ir viršininkas. Ilgainiui Jonas tapo lyg ir piemuo profesionalas. 
Ganydavo vos ne 30 dienų per mėnesi, beveik neturėdamas laisvų die
nų. Mokėjo daugybę piemeniškų gudrybių, buvo piemenų mėgiamas 
ir vadovaudavo daugeliui piemenų išdaigų. Turėjo artistinių gabumų 
ir seklius lengvai nukreipdavo neteisinga kryptimi, todėl išdaigų 
šaknys išaiškėdavo pavėluotai, kai nebebūdavo aktualios. Kaimo 
vyrai ant Jono nepykdavo, nes buvo geras piemuo. Vėliau, jau kaimui 
išsiskirsčius į viensėdžius, Jonas ilgokai gyveno pas tetą Uršulę, netoli 
Karsakiškio, sunkiai susirgo ir jaunas mirė.

Zimnickaitė Stasė buvo tyloka, nuoširdi mergaitė. Kaip ir 
visos kaimo merginos dirbo ūkio darbus, ilgais rudens ir žiemos va
karais verpdavo, ausdavo, lopydavo, tvarkydavo namus, šerdavo 
gyvulius, nes motina dažnai sirguliuodavo. Suaugusi ištekėjo j Užliaušių 
kaimą, netoli Krekenavos. Turėjo ketvertą vaikų, bet viena duktė 
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anksti mirė. Vyras taip pat mirė anksti, todėl vaikus į gyvenimą leido 
jau būdama našlė.

Skirstant kaimą į viensėdžius, Ignacas paėmė sklypą Beržytėje, 
daugiau pamiškėje. Didžiąją dalį sudarė miškas. Tai buvo sunkiai 
įsavinama žemė, todėl sklypą šeima gavo kiek didesnį - apie 20 ha. Ig
nacas su entuziazmu kėlė iš kaimo perkeliamus trobesius, kirto mišką, 
plėšė dirvonus, nepamiršo ir savo amato - dirbo kailius. Nespėjęs 
Įsikurti naujoje vietoje, Ignacas pasimirė.

Jauniausias sūnus Juozas, tėvui mirus, buvo dar nepilnametis. 
Juo labai rūpinosi teta Uršulė. Pasją daugiausia ir gyveno, ten sukūrė 
šeimą ir iš Kučiu išnyko visam laikui.

Prieš Velykas kaimo vaikai paskleisdavo gandus, kad pas 
Žimicką labai gražūs "sodai”. Kaime buvo manoma, kad prieš 
šventes eiti svečiuotis - nemandagu. Tai būtų "šledavojimas”, kaip 
kaimynai šventėms niošiasi. "Sodus” paprastai vaikai apžiūrėdavo 
per Velykas, kai susirinkdavo mušti kiaušinių arba ridinėti. Zimnickienė 
ir duktė Stasė nupindavo visokių figūrėlių, virš stalo "soduose” 
skraidydavo ir tupėdavo paukštelių. Šiaip Zimnickų kiemas buvo 
labai uždaras. Be to, Kūčių žmonės stengdavosi nematyti, kas dedasi 
už kaimyno vartų, nors apkalbu ir paskalų kaime, žinoma, netrūkdavo.

Glebavičių (dėdės Glebaučio) kiemas. Iš išorės jis mažai 
tesiskyrė nuo kitų kaimo sodybėlių. Kaip ir dauguma kaimo gryčių, 
Glebaučios gryčia stovėjo fasadine puse į pietus, t.y. į kiemą, o pro 
gėlių darželį į ulyčią žiūrėjo tokie, kaip ir visų du nedidukai langai, su 
šešiais mažais stiklais ir langinėmis. Ant kraigo kaklus išrietę puikavosi 
du žirgeliai, o pats kiemas, gėlių darželis ir sodeliai buvo rūpestingai 
sutvarKyti, išgraibstyti, pašluoti ar išravėti. Dėdė Glebaučius buvo 
reto mandagumo ir jautrumo žmogus. Jo veidas, nors ir su ūsais, 
dvelkė dėmesingumu, švelnumu ir pagarba pašnekovui. Kalbėjo jis 
neskubėdamas, gerai apgalvodamas savo mintis. Glebaučius buvo 
kaimo gyvulių "daktaras”. Jokių veterinarijos mokslų jis nebuvo 
baigęs. Jo veterinarinės žinios buvo iš pirmųjų lietuviškų kalendorių 
ir patarimų ūkininkams. Jo tėvas (žmonės sakydavo, kad ir senelis) 
taip pat gydęs gyvulėlius. Dėdei Glebaučiui daugelis kaimo žmonių 
buvo dėkingi už karvytės, arkliuko, veršiuko ar kitokio gyvulėlio 
išgydymą. Jo patarimų žmonės labai klausydavo. Gal todėl gyvulių 
kritimai Kučiuose buvo retas reiškinys. Tačiau kaimo bernai savo 
išdaigomis neišskirdavo ir dėdės Glebaučio. Kartą žiemos metu dailiu 
važiuku ir gražiai nušertu arkliu pas vieną iš Glebaučiaus dukterų 
atvažiavo piršliai. Arklį prisirišo kieme prie tvoros, skiriančios kiemą 
nuo sodo ir daržo, pašėrė dobilais. Piršlybos, matyt, užsitęsė. Išėję 
važiuoti namo, piršliai prietvoros arkliuko nerado ir gerokai nusigando. 
Pasirodo, pasinaudoję tamsa, į kiemą suėjo kaimo bernai. Vienas 
atrišo arkliuką nuo tvoros, paėmė už apynasrio ir pro siaurus vartelius, 
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skirtus tik pėstiesiems, įvedė į sodą. Kiti paėmė važelį ir perkėlė per 
tvorą į sodą... Kaimo naujienų nešiotojos greit išaiškino išdaigos 
vykdytojus. Dalyvavo Karolio Petras, broliai Adomas ir Bronius 
Mataušėnai (t .y. Pūkiai), tada dar tik besirašantis į bernus Aleksandros 
Zigmas ir dar keli vaikinai. Kaime kilo kalbos apie nuotykingas 
piršlybas pas Glebaučius, tik pats dėdė Glebaučius ”nieko nežinojo”. 
Turbūt todėl ir kalbos greit nutilo. Kadangi dėdė Glabaučius turėjo tris 
tuo metu jau suaugusias dukteris, kurios buvo labiau išprususios už 
kitas, tik Uliūnų pradinę baigusias kaimo mergaites, tai visai 
suprantamas ir kaimo vaikinų dėmesys Glebaučiukems.

Dėdės Glebaučiaus dukterų likimai įvairūs. Veronika tapo 
pradinės mokyklos mokytoja. Antanina ištekėjo už policininko, vėliau 
išsiskyrė ir dirbo buhaltere. Užaugino tris vaikus.

Jauniausioji Glebavičiūtė, Genovaitė, ištekėjo už vaikino su 
kuriuo karo įvykių buvo nublokšta į užsienį. Apsistojo, kiek žinoma, 
Kanadoje. Tėvams mirus, jų ryšiai su Kučiais nutrūko.

Pūkių kiemas. Kučiuose Pūkio pavardę turėjo net keli kiemai. 
Todėl visi turėjo pravardes. Šiuos vadino Petkiaučiais. Juozapo Pūkio 
žmona buvo kaimynų duktė, irgi Pukytė, Užkurio Adele vadinta. Tai 
buvo orūs, savo vertę žinantys žmonės. Savo ištekliais jie vargu ar 
pralenkė kaimynus, bet mokėjo būti išdidūs, gaudavo siuntinių iš 
Amerikos, dažniausiai menkniekį, nes ir tie giminaičiai Amerikoje 
nebuvo turtuoliai, o tik naujokai emigrantai. Peikiančios Juozapą 
kaime gerbė. Sodiečių sueigose paprastai daug kalbėdavo J.Kučys, 
vadintas Kučeliu, jis savo nuomonę visada pareikšti skubėdavo, ir jo 
mažai kas klausydavo. Juozapas paprastai kalbėdavo pabaigoje ir savo 
kalbą būdavo gerai apgalvojęs. Birželio pradžioje per kryžiaunas 
dienas Peikiančios Juozapas paprastai nešdavo kryžių ir garsiai 
moterims pritariant skaitydavo maldas ”nuo ledų” (t.y. krušos). Jų 
šeimoje užaugo sūnus Petras. Žmoną Petras parsivedė net iš Lazdijų 
rajono, bet šeima buvo puiki, joje užaugo keturios atžalos. Tai vienas 
iš nedaugelio jaunesnes kartos Kūčių žmonių, likusių gimtajame 
kaime, toliau prižiūrėjęs tėvų sodybą. Šiandien jau yra miręs.

Pūkio Karolio kiemas. Kaimo žmonės sakydavo: "Karolis, 
Karolios Petras, Karolios Jadvyga ir t.t.”. Šeimoje užaugo šešios 
atžalos, vienas sūnus ir penkios dukterys: Petras, Jadvyga, Elena, Ona, 
Stasė ir Marytė. Onutė mirė anksti, ir jaunesnės kartos Kūčių žmonės 
jos nebeprisimena. Elena ištekėjo į Maženių kaimą. Stasė ištekėjo į 
Panevėžį. Jaunesnioji Karolio duktė Marytė ištekėjo už vyro, neturėjusio 
nuosavybės. Ieškodami laimės, jie išvyko į Angliją, ir žinios apie juos 
nutrūko. Jų pavardė buvusi Ulevičiai.

Jadvyga Pukytė (Karolios Jadvyga) ištekėjo už Juozo Vertelkos, 
į kaimyninį Midžiūnų kaimą. Ten ir dabar gyvena.

Pukys Petras (Karolios Petras) į namus parsivedė marčią iš 
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Papojaus kaimo (lyg ir Smctonaitę) ir gyveno gimtojoje sodyboje. 
Užaugino du sūnus.

Vertelkų kiemas. Šeimoje užaugo penkios seserys ir du 
broliai: Levusė, Antanina, Katrė, Varusė, Mykolas ir Adomas. Šeima 
buvo susigiminiavusi net su keletu savo kaimo kiemų ir pasižymėjo 
vieningumu ne tik švenčiant, bet ir sprendžiant svarbesnius šeimos 
reikalus. Levusė ištekėjo už Valonių Prano savo kaime ir užaugino 
porą vaikų (Mykolą ir Katrytę). Mykolas ir dabar gyvena ir dirba 
Uliūnuose, centrinėje gyvenvietėje pasistatė namą. Katrė ištekėjo už 
Labanausko, savo kaimo vaikino. Užaugino du sūnus ir dukrą: Kaziunę, 
Povilą ir Antaną.

Vertelkaitė Antanina ištekėjo už savo kaimo vaikino Pūkio 
Kazimiero, žmonių Jegoro Kazimieru vadinto. Augino sūnų Vytautą 
ir dukrą Savutę, bet anksti pasimirė.

Vertelkaitė Ona ištekėjo t.p. už savo kaimo vaikino Kučio Jo
no, žmonių Šaučios Jonu vadinto. Jie, kaip savanorių šeima, gavo 
sklypą Šatrėnuose, gretimame kaime. Ten pasistatė trobesius ir persikėlė 
gyventi. Užaugino gražią šeimą: tris dukteris ir du sūnus: Savutę (Ksa
verą), Vladą, Julę, Vytautą ir Oną. Už ryšius su partizanais šeima buvo 
represuota. Kalėjo Vorkutos, Krasnojarsko, Balchašo lageriuose. Vė
liau grįžo į Lietuvą, gyveno įvairiuose miestuose, vyresnioji karta - 
išmirę.

Vertelka Mykolas, išskirsčius kaimą į vienkiemius, atsidalino 
nuo seserų ir brolio, pasistatė atskirą sodybą. Buvo vedęs net 3 kartus 
(2 žmonos buvo silpnos sveikatos), bet vaikų neturėjo. Vėliau savo 
sodybą Kučiuose pardavė ir nusipirko pusę namo Panevėžyje. Mieste 
Mykolas tepagyveno gal kokius trejus metus ir pasimirė.

Vertelka Adomas buvo jauniausias šeimoje, žvalus ir 
energingas, pašaipaus būdo. Skirstant kaimą į vienkiemius, pasistatė 
atskirą sodybą, plėtė savo dirbamosios žemės plotą, iškirsdamas ir 
išplėšdamas krūmus (Liekną). Vedė vieną iš šauniausių to laiko 
merginų parapijoje, Labanauskaite Stepunę (Stefą) iš Kalnelių kaimo. 
Darnioje šeimoje užaugo dvi dukros - Vida ir Zina. Prie Adomo 
šeimos šliejosi ir likusi vieniša sesuo Varusė (Veronika). Varusė ir 
Adomas jau mirę, o dukros gyvena Panevėžyje. Mykolo ir Adomo 
sodybos sunykusios.

Tarp Vertelkų ir Pūkio Mato sodybų ėjo siaura, iš abiejų pusių 
tankiomis žabų tvoromis aptverta ulytėlė (progyna). Tvoros čia 
visuomet būdavo stropiai sutaisytos, bet vis dėlto atsitikdavo, kad 
aršesni raguočiai prie tvoros priremdavo kokią jauną karvę ar telyčią, 
oši, gelbėdamasi, bandydavo šokti per tvorą ir, žinoma, ją sulaužydavo. 
Genant bandą atgal, tvora visada būdavo sutaisyta. Kaipmat atsirasda
vo vienas iš Mataušiukų arba Vertelkiukų ir, rūgodamas piemenis, 
tvorą užtaisydavo. Kitaip jų daržai būtų buvę nabagai. Parginant 
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bandą namo, vaizdas būdavo įspūdingas, pragynoje - tiršta gyvulių: 
karvių, telyčių, veršelių, avių ir ėriukų. Prieauglis skubėdavo pirma - 
nenorėdavo patekti į agresyvių suaugusių galvijų masę. Daugelis jau 
būdavo gavę nepamirštamą pamoką. Baubimas ir bliovimas - ne
apsakomas. Gyvuliai, kurie namuose būdavo papildomai šeriami, 
begte bėgdavo nuo pat ulytėlės pradžios, kai tik pajusdavo, kad 
negresia piemenų botagai.

Už pintines tvoros Mataušėnų sodybos pusėje yra buvusi maža 
sulinkusi trobelė. Jaunimas jos jau neatminė, bet pasak senesnių Kūčių 
kaimo žmonių, joje gyvenusi vieniša senutė, sodžiaus "čeraunikė". 
Kiek tiesos, o kiek fantazijos, sunku pasakyti, bet buvo pasakojama 
įdomių, net šiurpių legendų apie jos ”čerų” veikimą. Pavyzdžiui, dar 
palyginti jauni vyrai sakydavo, kad kai jodavę per ulytėlę į ganyklą, 
tai ties "čeraunikės” grytele skubėdavę sulenkti vienos rankos pirštus 
į špygą ‘ tada mat ”nepačeravoja”. Senutė, nors ir dirbdavo pasilenkusi, 
būdavo atsitiesia ir garsiai sako: "Kam tu mane, vaikeli, špygom kai- 
šioji?”. Špygos ji negalėdavusi matyti, nes jodami ją laikydavę kelnių 
kišenėje, o "čeraunikė” vis tiek matydavusi...

Vienam Kūčių gyventojui gimęs vaikas. Kūdikio motina labai 
susirgusi, ir žmonės jau manę, kad mirs. Senučių patartas, žmogelis 
nujojęs į Vakagalių kaimą, kur gyvenęs gerasis burtininkas, turėjęs 
galią panaikinti visokius raganų ir kerėtojų užbūrimus. Žmonės jį 
vadinę pargizu arba atkalbėtoju. Juo žmonės labai tikėję. Pargizas 
davęs parvežti kažkokių žolių antpilo, be to, pasakęs, kad ta ”če- 
raunike”, lankydama ligonį, ją kažkuo ”pačeravotu” maitinusi. Pargizas 
paaiškinęs, kad ligonė, sugėrusi vaistų, išvemsianti didelę kirmėlę. Ją 
namiškiai turį pagriebti ir Įmesti į žaižaruojančias žarijas. Ši degsianti 
ir sprogsianti. "Čeraunikė” tuoj atbėgsianti, nes tuo metu ir jai 
užeisiąs blogumas. ”Tiktu jai nieko neduok, nė šapelio išsinešti iš tavo 
kiemo. Jeigu taip padarysi, tai viskas bus gerai”, - užbaigęs pamokymą 
pargizas. Taip ir buvę, kaip pargizas sakęs. Senė ”čeraunike”atbėgusi, 
kai tik kirmėlė ėmė raitytis ant žarijų. Valstietis nesusilaikęs, griebęs 
diržą ir išvijęs senę iš savo kiemo, šaukdamas: ”Kam tu mano bobą 
”parčeravojai”? Ši pagrasinusi: ”Aš tau dar parodysiu...”. Ar senė 
įvykdė savo grąsinimus, nežinia, bet ligonei pasidarę geriau, o po kelių 
dienų ji ir visai pasveikusi.

Senesni žmonės, ”čeraunikę” mačiusieji ir pažinojusieji, 
panašias istorijas pasakodavo labai įsijausdami ir, matyt, šventai 
tikėdami jos burtų galia. Tačiau jaunimas (gal bažnyčios įtaka) matė 
tik juokus mėgstančių gudročių užmačias. Šiaip ar taip senovėje 
burtais tikėta.

Pūkio Mato ęVfataušo) kiemas. Visus šeimos narius kaime 
dažniausiai Mataušėnais vadino. Mataušo ūkinis kiemasbuvovakarinėįe 
kaimo pusėje, o gyvenamas namas - rytinėje. Be to, tai buvo vienintelis 
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gyvenamasis namas kaime, stovėjęs išilgai ulyčios. Visų kitų kiemų 
gyvenamieji namai tik vienu galu buvo atgręžti į ulyčią. Tame gale 
paprastai buvo gyvenamoji gryčia, o kitas namo galas paprastai 
būdavo perdalytas pusiau: vienoje pusėje buvo stancija, kitoje - 
camara. Kamaroje be bulvių ir daržovių, stovėjo girnos, raugintų 
copūstų ir barščių (pamintalių) statinės, muštokė, ant sienos sukabinti 
darbo drabužiai, lentynose sudėti įrankiai, o kampuose ties durimis - 
smulkesni rakandai (žarstekliai, ližės, pupdkėliai, šluotos ir 
t.t.j.Priesenis (priemenė, butelis) paprastai būdavo plūktinė asla ir 
turėjo du išėjimus į lauką: priekinį - per gonkas ir kiemą ir dureles į 
daržą ir sodą. Mataušo gyvenamajame name priesėnio nebuvo. Iš 
gonkų patekdavai į mažą prieškambarį, iš kur ketverios durys vedė 
visomis kryptimis. Žodžiu, namas buvo naujoviškas, kaip mieste. 
Matas, pries pradėdamas statyti namą, šios žemės sklypo dalj nupirkęs 
iš kaimynų, dalį išmainęs į savo žemės rėžių galus laukuose. Žmonės 
šiame sklypelyje savo rėžius mielai mainę į Mato, niekas nenorėjęs 
būti kaimynystėje su "čeraunike”. Taip Matas lengvai įsigijęs gerą 
žemės sklypą čia pat kaime priešais savo namus, teskyrė tik kaimo 
ulyčia.

Žmonės vertino Mataušą kaip labai praktišką, sumanų, net 
apsukrų žmogų. Matas buvo vedęs našlės Bemadiktienės dukrą, 
gyvenusią dūminėje pirkelėje. Po vedybų Matas savo uošvienei 
permūrijęs krosnį jau su dūmtraukiu, ir trobelė nustojusi būti dūmine. 
Naujas gyvenamasis namas įsigytame sklype ilgokai buvęs šeimos 
pasididžiavimas. Tačiau gyvenimas pamažu prispaudė ir Mataušą. 
Vienas po kito gimė penketas vaikų: Augustinas, Elžbieta, Juozapas, 
Adomas ir Bronius. Vaikai užaugo sveiki ir žvalūs, energingi ir 
sumanūs, kaip ir pats Mataušas. Nelengva buvo Matui juos visus į 
žmones išleisti. Matui mirus, kaimo žmonės juos, jau suaugusius, ėmė 
Mataušiukais arba Mataušėnais vadinti. Jų likimai įvairūs.

Mataušo Augustas, ieškodamas uždarbių, išėjo tarnauti į Latviją. 
Ten susirado našlę su dukra. Vėliau jie persikėlę į Lietuvą, kur jo 
žmona gavusi palikimą, ūkį. Kaimo žmonės dar ilgai prisiminė 
Augusto apsilankymą tėviškėje su žmona ir dukra. Buvę gražūs, įmitę 
arkliai, graži brikelė. Vėliau jau būdamas senas, Augustas gijžo į 
tėviškę. Savo dalį atidavė brolio dukrai. Palaidotas Uliūnų kapinėse 
bendrame šeimos kape.

Mataušo Elžbieta ištekėjo į kaimyninį Kalnelių kaimą už 
Labanausko Petro. Vėliau pasistatė namus Uliūnų gyvenvieteje. Elžbieta 
ir dabar ten gyvena, o Labanauskas Petras jau atgulė čia pat Kalnelių 
kalne (Uliūnų kapinėse).

_ Mataušo Juozapas vedė Nastutę Vertelkaitę iš kaimyninio 
Midžiūnų kaimo. Skirstant Kučius į vienkiemius, pasistatė atskirą 
sodybą brolių kaimynystėje, lauke ”ant Vidurėlio”, arba kitaip prie 
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Žalio Kelelio. Užaugino du vaikus. Juozapas jau guli Kalnelių kalne, 
o žmona gyvena pas vaikus.

Mataušo Adomas jaunystėje mėgdavęs visokias išdaigas bei 
vakaro nuotykius. Buvęs išradingas, bet žinojęs saiką. Veoe savo 
kaimo mergaitę Valonienės Veroniką, su kuria gražiai sugyveno. 
Užaugino jiedu trejetą vaikų - Stasiuką, Aldutę ir Eugeniją. Eugenija 
liko kaime, o Aldutė ir Stasys įsikūrė Panevėžy.

Mataušo Bronius, būdamas jaunas, taipogi mėgo visokias 
išdaigas. Kurį laiką mokėsi Panevėžy, bet, rodos, mokslo nebaigė, nes 
ir tėvų jau nebeturejo. Vedė uliūnietę Švarlytę Adelę. Mergina turėjo 
gražų balsą, giedojo Uliūnų bažnytiniame cnore. Abu gyveno ir dirbo 
Kučiuose. Užaugino du sūnus - Algį ir Vidmantą. Algis, pasekęs tėvo 
pėdomis, dirbo gimtuosiuose laukuose. Buvo nepralenkiamas artojas. 
Y ra laimėjęs net artojų konkurso prizą. Vėliau šeima sodybą Kučiuose 
pardavė ir įsikūrė Panevėžy. Bronius ir Adelė, deja, jau mirę, o jų 
anūkus Uliūnų žmonės retsykiais pamato atvažiavusius prie senelių 
kapo.

Kučio Jurgio (Šaučios) kiemas. Šeimoje užaugo trys sūnūs 
ir viena duktė: Jonas, Viktoras, Julius ir Julė. Tai kraštinė sodyba ka
imo pietvakarių kampe, prie sankryžos, kur ulyčia įsiremia j Kelią iš 
Midziūnų į Bistrampolio dvarą. Prie jos stovi gražiai didžiojo Aukš
taitijos dievdirbio V. Svirskio išpjaustytas kryžius. Pats kryžius aptvertas 
tvorele, už kurios niekam nevalia eiti - ten auga gėlės. Ir kryželį skintų 
gėlių vainikais Kūčių mergaitės puošia. Šiapus tvorelės - suolelis, ant 
kurio sėdėdamas gali matyti kiaurai visą Kūčių gatvę ir tiksliai 
nustatyti, iš kurio kiemo ir kas išėjo. Kartais ”ant ulyčios” pasirodydavo 
ir koks nors nepažįstamas. Tada prasidėdavo debatai - pas ką ir kas yra 
atvažiavęs. Žolė prie aptvarėlio visada sumindžiota, nes žmonių čia 
nuolat pilna. Kaip tik vakaras, taip ir renkasi. Čia būriuojasi įvairaus 
amžiaus žmonės, daugiausia jaunimas. Pasakojamos būtos ir 
pramanytos istorijos, skamba juokas, kas nors ginčijasi. Iš čia Kūčių 
vaikinai patraukia į kitus kaimus vakarėlio ieškoti. Čia pirmiausia 
pasirodo ir kitų kaimų vaikinai, kuriuos domina Kūčių mergaitės. 
Grįždami namo šienpjoviai ar iš javapjūtės eidami vaikinai mėgdavo 
čia sustoti, pajuokauti. Nuskambėdavo bernų daina, į kurią iš toli 
atsiliepdavo Dūdonių, Janonių, Joskildų ar kitų kaimų jaunimas. Bent 
jau vasarą čia buvo kaimo jaunimo gyvenimo centras. O šalia tos visų 
pamiltos sankryžos, už neišvaizdžios tvoros - Kūčių sodyba. Čia 
gyveno vieninteliai kaimo muzikantai - broliai Julinas ir Viktoras, be 
jų šokių nebūdavo. Tai kas, kad kaimo žmonės juos Šaučiais vadino. 
Nebuvo čia nė kruopelės pajuokos. Visi žinojo, kad jų pavardė Kučiai. 
Šokiai dažniausiai būdavo jų sode. O kicK žaidimų? Ir dar kokių! 
Daugelio čia praleistos bene gražiausios jaunų dienų valandos, sutikta 
meilė. Štai koks buvo tas sodas.
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Julinas ir Viktoras jau buvo vedę ir gyveno atsidalinę. Šaučios 
Jonas atvažiuodavo iš Šatrėnų, kur buvo gavęs žemės sklypą kaip 
buvęs savanoris. Bet apie jo šeimą jau kalbėjome, kai rašėme apie Oną 
Vertelkaitę, Jono žmoną. Šalia, šioje sodyboje, atskirai nuo Šaučių 
gyveno dar dvi mergaitės, Alpunė (Alfonsa) ir Verutė, artimos Julino 
ir Viktoro giminaites, Kučytes.

Kučys Julius, po kažkokios traumos buvo likęs šlubas, bet 
kaime buvo jaunimo mėgiamas ir laukiamas už savo mokėjimą 
bendrauti, gausius pokštus bei mokėjimą groti armonika. Jis puvo 
tikras Kūčių muzikantas, ir be jo, negalėdavo įvykti joks vakarėlis ar 
gegužinė. Juliaus šeima buvo darni. Užaugino du sūnus - Stasį ir 
Vytautą. Abu įsikūrę Panavėžyje. Julinas buvo žinomas apylinkės 
auksakalys ir šiaip nagingas meistras.

Viktoras Kučys, Juliaus brolis, buvo vedęs savo kaimo merginą 
Poviliną Pukytę. Šeimoje užaugo dvi dukros, Genutė ir Bronytė. Ge
nutė ištekėjo už Kirklio iš Janionių, o Bronė - už Grigaliūno į Šatrėnus. 
Abi užaugino po tris atžalas: Genė - du sūnus ir dukrą, o Bronė - dvi 
dukras ir sūnų.

Jaunystėje Viktoras buvo įdomus pašnekovas, mokėjo groti 
armonika. Dažnai pavaduodavo brolį Julių. Tačiau tapęs šeimos 
žmogumi, noro groti nerodė. Grodavo daugiau iš reikalo. Tragiškai 
žuvo Viktoras. Pokario kovose Viktoras, būdamas jau vyresnio amžiaus, 
žinoma, nedalyvavo. Tačiau vaistų partizanams Viktoras iš miesto ne 
kartą parvežė. KGB tai sužinojo. Viktoras ir jo žmona Poviliną buvo 
areštuoti ir tardomi Panevėžio saugumo rūsiuose, Iš ten jis negrįžo... 
Praslinkus jau porai dešimtmečių, jo draugas Krikštopaitis, iš Rimaisų 
kaimo, buvęs vienoje kameroje su Viktoru, papasakojo, kad Viktoras 
buvęs tardomas labai žiauriai. Po tardymų kelis kartus jį grąžinę j 
kamerą baisiai sumuštą, be sąmonės, o kartą iš tardymo Viktoras visai 
negrįžęs. Kitą dieną, vedamas tardyti, Krikštopaitis matęs, kaip 
uniformuoti vyrai į sunkvežimį įmetę brezentu pridengtą lavoną. 
Pagal drabužius jis atpažinęs, kad tai buvęs Viktoras... Pats Krikštopaitis 
buvo nuteistas 25 metams. Vėliau bausmė buvusi sumažinta ligi 10 
metų, kuriuos atbuvęs lageryje, 1957 m. buvo paleistas. Vėliau grįžo 
į gimtuosius Rimaisus.

Labanauskų sodyba. Kiek siekia atmintis, tai buvo jau 
Labanauskienės kiemas. Labanauskas apie 1920 metus vedė savo 
kaimo mergaitę Katrytę Vertelkaitę, ir susikūrė dar viena šio kaimo 
žmonių šeima. Tačiau Labanauskas anksti pasimirė ir Katrė, savo 
brolių ir seserų aktyviai remiama ir padedama, viena augino trejetą 
vaikų - Kaziunę, Povilą ir Antaną. Kaimo žmonės neretai stebėdavosi 
ir net pavydėjo didelio šių šeimų, artimų giminių susiklausymo ir 
sugebėjimo bendrauti, net kaimui išsiskirsčius į vienkiemius. Paaugę 
Labanauskiukai buvo labai vieningi, gindavo vienas kitą ir labai pik
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tindavosi, jeigu kas nors bent kiek nepagarbiai arjuokingai atsiliepdavo 
apie jų motiną, dėdę, ar kurį nors kitą. Povilą ir Antaną beveik visada 
galima būdavo matyti kartu, jų amžiaus skirtumas gal kokie 3 metai. 
Baigę pradinę mokyklą, per mišias Uliūnų bažnytėlėje buvo klapčiukais. 
Aktyvesnis buvo berods Antanas, jaunėlis. Suaugęs Povilas ”užėjo 
užkuriom” į gretimą Midžiūnų kaimą. Povilas anksti mirė.

Antanas buvo atkaklus. Dirbo Kūčių, Uliūnų kolūkiuose, vė
liau Uliūnų tarybiniame ūkyje. Ir dabar gyvena centrinėje Uliūnų 
gyvenvietėje, pasistatė namą, šeimos nesukūrė.

Labanauskaitė Kazė gerai mokėsi, tapo mokytoja. Kurį laiką 
dirbo Kabelių aštuonmetėje mokykloje. Čia ištekėjo ir liko gyventi.

Šiuose namuose gyveno ir jauna V alonio Prano (dėdės v alonio 
Antano sūnaus) šeima, auginusi porą vaikų (Mykoliuką ir Katrytę). 
Pranas buvo vedęs Vertelkaitę Levusę, Katrės seserį. Abi seserys su 
šeimomis gyveno viename name, labai sugyveno ir palaikydavo viena 
kitą. Valonis Mykolas, dirbdamas Uliūnų tarybiniame ūkyje, taip pat 
Easistatė sodybą Kalneliuose, centrinėje ūkio gyvenvietėje, 

abanauskienės Antano kaimynystėje, ten ir dabar gyvena. Abi 
Vertelkaitės - ir Katrė (Labanauskienė), ir Levusė (Valonienė) - deja, 
jau mirusios.

Pūkių (vadinamų Bedaliais), vėliau Štikanų sodyba. Apie 
1930 metus, pasak kaimo žmonių, Pukytė Elžbieta (Bedaliukė) 
"užsiėmusi užkurį” - Povilą Štikaną iš Jotainių kaimo. Jos brolis 
Julius Pukys buvo silpnos sveikatos, ir buvo aišku, kad jis šeimos 
nesukurs. Žentas į Kučius atsikėlė su savo motina, kuri greit kaime 
tapo reikalingu žmogumi - pribuvėją. Tuo metu kaimo moterų slaugė 
Bemadiktienė jau buvo mirusi. Šią vietą ir užėmė "bobelė” Štikaniene.

Povilas Štikanas, parėjęs į Kučius, tvarkė ūkį, užsiaugino 
gražų eržilą, įsitaisė dailią brikelę... Turėjo ir verslininko gyslelę. 
Apsiėmė parangą statyti Uliūnų pieninę (separavimo punktą), kūną 
užbaigęs, apie 1938 metus Uliūnuose įsigijo smulkių prekių krautuvėlę, 
ją sėkmingai išlaikė ligi pat raudonosios armijos antplūdžio. Išskirsčius 
kaimų į vienkiemius, Stikanai pasistatė naują gražių sodybą prie kelio 
iš Kūčių į Uliūnus. Jų gyvenamasis namas pasipuošė čerpių stogu bene 
pirmasis kaime. Tačiau naujojoje sodyboje Štikanai gyveno palyginti 
neilgai. Sodybą pardavė į Kučius atsikeliančiai Morkūnų šeimai, o 
patys persikėlė gyventi i Panevėžį. Ryšiai su Kučiais nutrūko. Jų 
šeimoje užaugo trys atžalos: Genutė, Aldutė ir Vytautas.

Pukienės (LesijonėsMykolienės arbaUlytėlėsMykolienės) 
kiemas. Tie, kas augo Kučiuose prieš išskirstant kaimą, šios Pukienės 
kiemą menkai tepažino, nes šios sodybėlės trobesiai stovėjo truputį 
atokiau nuo kaimo ulyčios, o vaikų čia nebuvo. Todėl vaiKams nė j 
galvą neateidavo pasidomėti, kuo gyvena šito kaimo teta. Žinojome, 
jog turėjusi sūnų, gimusį apie 1920 metus, vėliau globojusi augintinę...
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Pukio (Užkurio) kiemas. Turbūt taip jau sutapo, kad šitų 
Pūkių kiemas buvo maždaug kaimo viduryje, o ir kaimo gyvenime jis 
dažnai atsidurdavo įvykių centre. Šeimoje užaugo keturi sūnūs ir viena 
duktė: Jurgis, Juozapas, Petras, Adele ir Mykolas. Likimas lėmė 
Jurgiui "pasižymėti” pirmajam - jį išrinko pirmuoju Uliūnų seniūnijos 
seniūnu.

Pukys Jurgis apie 1930 metus vedė Aleliunaitę Jadvygą, 
merginą iš gretimo Midžiūnų kaimo. Taip vienas iš "užkuriukų 
sukūrė šeimą. Tėvams ir broliams iškilo problema - įkurdinti šeimą. 
Turto (svarbiausia žemės) dalybos praėjo tyliai. Senesni žmonės sakė 
būk ”tai todėl, kad tėvai dar gyvi”.Tada dar nė nekvepėjo skirstymu 
į vienkiemius. Nutarė pastatyti naują sodybą greta kaimo, už griovio, 
vakarų pusėje, kur kaip tik ties sodyba prasidėjo jų žemės rėžis lauke 
"Už kluono . Sodybai reikėjo dviejų - trijų kaimyninių rėžių galus iš 
žmonių atpirkti arba išsimainyti. Sako, jau buvę ir susitarę, bet kai 
reikalai paliečia žemę, žmonės darosi nesukalbami. Nesulygo. Jurgiui 
naująją sodybą statyti teko viename rėžyje. Taip kaimo pakluonėse 
atsirado keistoka sodybėlė, kur viena paskui kitą išsirikiavo dvi 
trobelės. Po vienu stogu tilpo klojimas, kuriame kraudavo javus ir 
šieną, tvartelis ir prie klojimelio prišlieta nedidelė malkinėlė, o po kitu 
- gryčia arba gyvenamasis namas. Už gryčios - šulinys su svirtimi. 
Stogai šiaudiniai. Šis kiemelis neilgai tebuvo vadinamas "Užkurio”. 
Uliūnų apylinkei prireikė seniūno. Kūčių vyrai vieningai balsavo už 
savo kandidatą, o juos palaikė ir kai kurie kitų kaimų vyrai. Pukys 
Jurgis tapo Uliūnų apylinkės seniūnu. Nuo tada niekas jo kitaip ir 
nebevadino kaip tik ''Seniūnu”. Jurgis, pats būdamas mažamokslis, 
vykusiai vesdavo tiek kaimo vyrų, tiek ir seniūnijos atstovų sueigas. 
Buvo santūrus, gerai suprato juokus ir akibrokštus, mokėjo juokais 
paversti besikarščiuojančių išpuolius, apylinkės žmonių buvo 
mėgiamas. Pūkių šeima užaugino dvi dukras.

Pukys Juozapas, žmonių vadintas Užkurio Juozapu, buvo lėto 
būdo. Vėliau jam, savanoriui, atiteko žemės skypas Šatrėnų nau
jakurių viensėdijoje. Pradėjo statyti net trobesius, bet sodybos taip ir 
nepasistatė, liko senbernis, ir pasimirė sulaukęs apie septyniasdešimt 
metų. Tikriausiai Juozo reikalai būtų baigęsi kitaip, jeigu ūkio kūrimo 
nebūtų nutraukusi kolektyvizacija, Kuri atėmė žemę.

Pukys Petras buvo kuklus, gal net kiek nedrąsus. Kai prasidėjo 
kaimo skirstymas į vienkiemius, jis apie tą laiką sukūrė šeimą, ves
damas Masiliūno Levoncę (taip vietiniai žmonės vadino jo išrinktąją) 
iš Uliūnų kaimo. Petras paveldėjo tėvų ūkį. Į gautą skypą Beržytės 
pakraštyje, prie Uliūnų rubcžiaus, perkėlė trobesius, jkūrė naują 
sodybą, bet paūkininkauti mažai tegavo - pateko į kolūkj. Užaugino 
sūnų Bronių ir dukrą Irutę. Vaikai pasimokę išskrido iš Kūčių ir 
įsukurė Panevėžyje.
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Pukys Mykolas (Užkurio Mykoliukas) turėjo grąžų tenorą, bet 
dainuojant mažai jį kas tegirdėjo. Buvo religingas, giesmininkas. 
Bernų kompanijoje jis jausdavosi nejaukiai, jų šalinosi. Iš pradžių 
giedojo bažnytiniame chore Uliūnuose, o paskui visur, kur būdavo 
giedamos religinės giesmės: per gegužines, kryžių dienas, šermenis, 
laidotuves, "ketumedėlius”, rožančius. Ilgainiui jis pradėjo vesti 
religinius apeiginius giedojimus, tapo žinomas visoje apylinkėje ir 
buvo beveik nuolat vežiojamas tai šen, tai ten pagiedoti. Giedoriai be 
Mykoliuko pasimesdavo, nežinodami apeigų eigos, atrodydavo, kažko 
trūksta. Pragyvenimui jis buvo išmokęs siuvėjo amato. Gražiai 
pasiūdavo vyriškus kostiumus, paltus bei kailinukus, buvo vienas iš 
nedaugelio siuvėjų vyrų, kurie dailiai pasiūdavo ir moteriškas eilutes. 
Užsakytojos likdavo patenkintos, nes jis, kiekvienu atveju parodydavo 
išmonę. Sako, kad nėra pasiuvęs dviejų vienodų moteriškų bei vyriškų 
eilučių ar kailinukų. Kaimą išskirsčius į vienkiemius ir išsklidus 
šeimai, Mykoliukas prisišliejo prie brolio Petro šeimos. Mirė apie 
1975 metus, sulaukęs 70 metų. Palaidotas Uliūnų kapinėse.

Pukytė Adelė, ištekėjusi už Petkiaučios Juozapo, tapo Petkiau- 
čiene, bet apie tai jau pasakojome.

Kucio Jono (Kučelio) kiemas. Sodyba buvo maždaug viduryje 
kaimo, tačiau kiemo padėtis visiškai pateisino ir šeimos vaidmenį 
kaimo gyvenime. Įvykiai paprastai rutuliodavosi taip, kad Kučelis vis 
būdavo aktyvus jų dalyvis. Matyt, didelę įtaką turėjo Jono 
temperamentas. Apie 1920 metus Jonas vedė Marcelę Labanauskaitę 
iš Kalnelių, parapijoje žinoma kaip Vinco Marcelę. Šeima buvo dami, 
tačiau Marcelė buvo tvirto būdo, staigi ir nuolat kovojo su savo 
temperamentingu vyry, norsjocharekteno, žinoma, nepakeitė. Kaimo 
gyvenime Jonas vis dėlto vaidino nemažą vaidmenį. Vyrų sueigose, 
kai būdavo sprendžiami bendri kaimo reikalai, Jonas visada aktyviai 
kalbėdavo, išjudindamas vyrus išsakyti savo nuomonę. Kaimo vy
resnieji šių Jono savybę labai vertinojo ieškodavo. Jonas stengėsi da
lyvauti, kiek tai įmanoma, visuose vyrų sambūriuose. Mėgo arklius. 
Vėliau įsitaisė neblogą brikelę, su kuria mėgo pavažinėti po atlaidus, 
j šventes ir jomarkus. Veždavosi ir žmoną, kuri, deja, nemėgdavusi, 
kad jos vyras važiuodamas visą kelių šneka. Išskirsčius kaimų į vien
sėdžius, skypųpaėmė prie Pakarčemmių (rėžių), mat kadaise ties šiuo 
lauku, netoli Uliūnų stovėjusi žydo karčema. Sėkmingai perkėlė ir su
tvarkė sodybą. Šeimoje užaugino trejetą vaikų: Juozapą, Anelę ir 
Bronių.

Kučys Juozas (Kučelio Juozapas), jaunas būdamas, rodė pol inkį 
į visuomeninį darbą. Kurį laiką jis sėkmingai organizavo ir globojo 
Kūčių angelaičių (vaikų organizacija) kuopelę, bet jam trūko 
išsilavinimoj ir vietinių veikėjų buvo "nusodintas”. Energingai dirbo 
tėvų ūkyje. Ūkiui patekus į kolūkį, Juozapas patraukė į miestą. Išmoko 
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šoferiauti ir ilgus metus dirbo vairuotoju. Vedė žinomo Uliūnų kalvio 
Klimantavičiaus dukterį, gyvena Panevėžyje. Užaugino tris vaikus: 
dvi dukras ir sūnų.

Kučytė Anelė, Kučelio Anele vadinta, daug kuo buvo panaši 
į motiną - principinga, staigaus charakterio, ne su kiekvienu linkusi j 
draugystę. Ilgus metus ji dirbo kolūkyje, tarybiniame ūkyje, globojo 
tėvus. Vėliau įsidarbino mieste, tačiau šeimos nesukūrė, liko vieniša.

Kučys Bronius (Kučelio Bronis) - jauniausias Kučelio vaikas. 
Uliūnuose baigė septynmetę mokyklą. Baigė vairuotojų mokyklą. 
Pateko į tarybinę armiją, tarnavo Odesos sntyie. Ten susipažino su 
mergaite (kaimo mokytoja), kurią, atitarnavęs kariuomenėje, vedė ir 
liko ten gyventi.

Preidžio kiemas. Žemės Preidžiai turėjo nedaug. Užtat Preidžio 
kalvėje per dienas tilindžiavo kalama geležis, būriavosi, rūkė suktines 
vyrai. Juozas buvo aukštaūgis, truputi pakumpęs. Jo liesas veidas su 
giliai įdubusiomis akimis atrodė nuolat kažkuo susirūpinęs. Kaimo 
žmonėms jis taisė ratus, kalė plūgus, arklus, akėčias ir kitokius 
padargus, kaustė arklius, nukaldavo šakių, kauptukų, kanabėkų, 
darydavo visokius kitokius darbus, tepaimdamas kartais tik simbolinį 
mokestį. Kaimo vyrai (ir ne tik vyrai) kartais už jį dirbdavo įvairius 
ūkio darbus, kad tik kalvis nesitrukdytų, o darytų kalvėje savo 
"geležinius” darbus. Jo žmona Barbora dažnai negaluodavo, todėl 
kaimynės talkininkės taipogi būdavo dažnos. Šeimoje gimė bent penki 
vaikai, bet išgyveno tik viena duktė Janina, gimusi po tragiškos 
sūnelio Mykoliuko mirties. Palaidojęs ketvirtą sūnelį, Juozas dar 
labiau sulinko, veidas patamsėjo. Žmonės stengėsi apie tai nešnekėti. 
Duktė buvo visa tėvų viltis senatvėje. ,

Išskirsčius kaimą į vienkiemius, Preidžiai sėkmingai perkėlė 
trobesius prie kelio į Uliūnus. Tėvams mirus, sodybą nupirko 
Aksomaičiai, nauji Kūčių gyventojai. Greta šios sodybos išaugo 
didžiulė ūkio kiaulių ferma.

Preidytė Janina sėkmingai baigė Uliūnų aštuonmetę ir Pane
vėžio vidurinę mokyklą, įsigijo ekonomistės specialybę, ištekėjo ir 
gyvena Panevėžyje.

Kučio (Aleksandros) Mikalojaus kiemas. Kai buvo kalbama 
apie kurį nors šio kiemo gyventoją, būtinai būdavo pridedamas 
pažyminys Aleksandros. Net kalbant apie patj Mikalojų būdavo 
sakoma Aleksandros Mikalojus, o apie jo žmonąsakydavo Aleksandros 
Mikalojienė. Kitaip vargu ar galėjo būti, nes kaime buvo ir daugiau 
kiemų, nešiojančių Kučio pavardę. Pasakius pavardę Kučys, pašnekovui 
negreit pasidarys aišloi, apie kuri Kučį ar Kučytę kalbama. Mikalojaus 
tėvas garsėjo aikštingu charakteriu. Mikalojaus šeima susikūrė 
Mikalojui vedus kaimynų (skersai gatvės) Pūkių dukrą Barborą. 
Šeima buvo reto darnumo. Užaugino keturias atžalas: Mykolą, Antaną,
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Kučių kaimo šienpjoviai. 1952 m. Stovi (iš kairės): Pukys Kazimieras, Labanauskas 
Povilas, Vertelka Mykolas, Kučys Simanas, Ulys Mykolas, Vertelka Adomas, Pukys Petras, 
Pukys Juozapas, Pukys Adomas; sėdi (iš kairės): Kučys Mykolas, Pukys Adomas, Kučys 
Zigmas, Kairys

Oną ir Zigmą. Jaunoji šio kiemo karta subrendo ir pradėjo kurti savo 
šeimas dar kaimo klestėjimo metais, kai dar nesijautė sodžiaus išardymo. 
Mykalojus savo jėgų žydėjimo metais kaime turėjo didelį autoritetą, 
beveik kaip jo tėvas Aleksandras, kuriam mažai kasteišdrįsdavoprieš- 
tarauti. Kaimo sueigose jo balsas praktiškai būdavo lemiamas. Tačiau 
Mykalojus būdavo atsargus, darydamas sprendimus. Gal todėl žmonės 
juo ir pasitikėjo. Žmona Barbora taip pat labai pasitikėdavusi savo vy
ru, bet ir šis, sako,ilgai dvejojdavęs, kol gaudavęs žmonos pritarimą.

Kučys Mykolas, žmonių Aleksandros Mykoliuku vadintas, 
buvo labai gero draugiško būdo, pasižymėjo darbštumu, mėgo tvarkytis 
po namus, beveik negalėjo sėdėti be darbo. Tačiau buvo nesa
varankiškas, tikras dėde Mykoliukas iš Vaižganto raštų. Su žmonėmis 
buvo nuoširdus, šnekus, linkęs išsipasakoti, oet, anot žmonių, "bijojo 
mergų” ir liko vienišas. Amžių nugyveno brolio Zigmo šeimoje.

Mikalojaus Ona šeimoje atrodė nepakeičiama. Tačiau vieną 
gražią dieną pro Mikalojaus kiemo vartelius atidundėjo tolimi svečiai... 
Mikalojaus Ona ištekėjo į tolimą Pagiegalos kaimą, net Karsakiškio 
valsčiuje. Per didįjį Rytų kaimyno antplūdį į mūsų kraštą jos šeima 
buvo ištremta į Sibirą. Vėliau, represijų Įtampai atlėgus, grįžo j tėvynę. 
Sūnus tremtyje vedė kitatautę ir liko ten gyventi. Į motinos laidotuves 
buvo atvykęs, bet vienas, be šeimos. Mikalojaus Ona turėjo ir mergaitę, 
bet šiai gyventi nebuvo lemta - ji gimė ir mirė vagone, kuriame motina 
buvo vežama į Sibirą.

Mikalojaus Antanas kartais buvo žmonių Aleksandros Antanu 
vadinamas (pagal senelį). Kūčių kaimo jaunimas mėgo Antaną už jo 
santūrų, tylų, bet ryžtingą charakterį. Suaugęs užėjo užkuriom ant 
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Plikio Marcės (Labanauskaitės) į Uliūnų bažnytkaimį. Čia vienkiemyje 
sutvarkė sodybą, o paskui pateko į kolūkį. Užaugino trejetą vaikų: dvi 
dukras ir sūnų. Atžalos įsikūrė ir gyvena Panevėžyje.

Aleksandros Zigmas - Mikalojaus šeimos jaunėlis. Paauglystėje 
ir jaunystėje mėgo išdaigas, buvo ryžtingas ir kartais atsidurdavo 
keblioje padėtyje. Turėjo gražų tenorą ir jaunimo sambūriuose 
užtraukdavo smagią liaudies dainą. Skirstant kaimą į vienkiemius, 
Zigmas sėkmingai perkėlė sodybą į savo skypą Pakarčiaminių lauke. 
Vedė Grigaliūnaitę Alpunę (Alfonsą) iš Dūdonių kaimo. Šeimoje 
užaugino trejetą vaiki} (Julę, Aldoną ir Joną). Jaunoji karta tapo 
panevėžiečiais, o motina Zigmienė ir dabar gyvena savo sodyboje. 
Zigmas jau persikėlė į Kalnelių kalną visiems laikams...

Ihikienės (Jegoro Juozienės) kiemas. Ši gausi ir gyvybinga 
šeima buvo susigiminiavusi ar davusi pradžią dar keliems kaimo 
kiemams. Vyras anksti buvo miręs. Šeimoje gyveno ligotas, bet tais 
laikais gana apsišvietęs ir raštingas Juozienės vyro brolis, kurį žmonės 
kaime Jegoro Jurgiu vadino. Jis ateidavo pas kaimynus į svečius 
švariai apsirengęs, atsisėsdavo prie stalo, oriai išsiimdavo iš kišenės 
aptrintą futliarą, išsitraukdavo ir užsidėdavo akinius paauksuotais 
rėmeliais. Beraščiams kaimo žmoneliams paskaitydavo ką nors iš 
laikraščio (daugiausia iš ”Mūsų laikraščio” ar "Ūkininko patarėjo”) 
arba žurnalo (daugiausia ”Lurdo” arba "Žvaigždės”). Po šitokios 
reklamos Jurgis prikalbėdavo žmones užsisakyti kokį nors laikraštį ar 
žurnalą. Žmonės metams retai kada užsisakydavo, dažniausiai tik 
mėnesiui arba trims. Jurgis buvo stropus spaudos platintojas. Baigiantis 
terminui, jis vėl pasirodydavo su kokiomis nors laikraštinėmis 
naujienomis ir atsargiai primindavo, kad reikėtų pratęsti prenumeratą.

Juozienė viena, be vyro, išaugino penkių vaikų šeimyną. Buvo 
reto kuklumo moteris. Su žmonėmis ji kalbėdavo labai pagarbiai, bet 
ne dirbtinai. Eidami ko nors pas Jegoro Juozienę, žmonės pasitempdavo 
- švariau apsirengdavo ar bent apsivalydavo, stengdavosi atrodyti 
tvarkingesni. Net didžiausi kaimo rėksniai savo kalbos intonaciją 
nuleisdavo - labai jau nesiderino šūkavimas sujos pagarbia kalbėsena 
ir laikysena.

Kol vaikai buvo maži, šeima, aišku, gyveno skurdžiai, nes 
vyro brolis Jurgis buvo menkas darbininkas.

Juozienės Ona ir Elžbieta kaime buvo žinomos kaip geros 
darbininkės, kurioms darbas rankose tirpte tirpsta. Elžbieta, perkopusi 
per dvidešimt, ištekėjo. Netrukus tą patj padarė ir Domincė. Tik Ona, 
nors ir labai darbšti, stropi ir kukli mergina, liko netekėjusi. 
Nepasižymėjo grožiu. Ji amžių nugyveno gimtuose namuose, prie 
brolio Adomo šeimos.

Juozienės Adomas, paaugęs ir sutvirtėjęs, tapo lyg ir šeimos 
galva ir perėmė visus ūkio rūpesčius, o motinai mirus, pradėjo ir 
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namuose šeimininkauti. Adomas daug kuo priminė motiną, tikjo balse 
nebuvo to pagarbaus atspalvio, kurį pašnekovas girdėdavo, kalbėdamas 
su jo motina. Šiaip jis buvo labai kuklus, santūrus vaikinas su amžinai 
drovia, tarsi kalta šypsena. Skirstant kaimą į vienkiemius, Adomas 
sėkmingai perkėlė trobesius į gautą sklypu, sukūrė šeimą, vesdamas 
uliūnietę mergaitę Rečiūnaitę Alfonsą, kūną apylinkės žmonės Plikio 
Alpune vadindavo. Jų šeimoje užaugo trys dukros.

Juozienės sūnus Petras buvo protiškai atsilikęs, bet tais laikais 
kaimo žmonės nenutuokė, kad ir imbecilą galima mokyti. Berniukas 
buvo išauklėtas taip, kad vengdavo svetimų žmonių. Sulaukęs apie 20 
metų amžiaus, Petras mirė.

Pūkio Kazimiero (Jegoro Kazimiero) kiemas. Šią šeimą 
sukūrė du Kūčių kaimo jaunuoliai: Pukys Kazimieras ir Antanina 
Vertelkaitė. Jiedu augino jau porą vaikų, kai Antanina pasimirė, 
palikdama savo Vytuką ir Savutę dar mažamečius. Po kurio laiko 
Kazimieras vedė antrą kartą. Su antrąja žmona Veronika turėjo 
dukrelę Bronytę. Skirstant į vienkiemius, jie sėkmingai perkėlė trobesius 
į savo skypą, susitvarkė sodybą. Bronele dar buvo maža, kai Veroniką 
nutrenkė griaustinis. Bronelė liko našlaitė. Tuomet Kazimieras vedė 
dar kartą. Už jo, gailėdama mažametės Bronytės, ištekėjo Veronikos 
sesuo Bartkutė nuo Ramygalos. Trečioji žmona Kazimierui padovanojo 
dukrelę Vitų. Visi Kazimiero vaikai sėkmingai užaugo ir sukūrė šei
mas. Kazimieras amžių nugyveno savo namuose. Dirbo kolūkyje, pas
kui, kaip ir visas kaimas, pateko į Uliūnų tarybinį ūkį. Kazimieras, 
paskutinis Kūčių kaimo tikrųjų senbuvių atstovas, čia gimęs ir augęs, 
mirė 1992 m. Vaikai išskridę iš namų. Kas kur...

Kerulio Jono (Keruliuko) kiemas. Kaimo žmonės žinojo, 
kad Keruliukas yra ligotas žmogus, vaikšto šlubčiodamas, greit su
pyksta. Tačiau jo pyktis būdavo nuoširdus ir neatstumdavo. Priešingai, 
pašnekovas greičiau jį užjausdavo, suprasdavo. Jo motina Kerulienė 
buvo liesa simpatiško veido senutė, vaikščiodavo su lazdele, mėgo 
pakalbinti vaikus ir ilgai kalbėdavosi su kaimynėmis prie vartelių. Jos 
duktė Katrė buvo ištekėjusi už savo kaimo vaikino Pūkio (tuos Pukius 
vadino Petkiaučiais). Jie gavo žemės sklypą Dumblaukiuose, į kur ir 
persikėlė gyventi. Dvi Kerulytės (Jono seserys) buvo emigravusios į 
Ameriką. Retsykiais jos atsiųsdavo Jonui Kokį siuntinėlį. Kerulio 
Katrės sūnus Pukys Apolinaras (mes jį Apuoliu vadindavome) kartais 
atvažiuodavo į Kučius pas dėdę Joną, kuris augino sūnų Antaną, kiek 
jaunesnį už Apolinarą. Stengdavomės nueiti pas Keniliuką pažaisti su 
Apuoliu. Mat šis atsiveždavo kokį nors įdomų žaislą. Apuolis irgi 
mokėsi Uliūnų pradžios mokykloje, kuri buvo Kalneliuose: dalis 
Kučio, dalis Adomaičio namuose. Kartą Apuolio rankutėse sublizgėjo 
naujas žalios spalvos parkeriukas, tais laikais amžinaplunksna vadintas. 
Mes vaikai vienas per kitą prašėme parodyti, net mokytoja Sipavičienė 



-244-

gavo mus raminti. Per pertrauką apspitome Apuolį, kiekvienas stengėsi 
pačiupinėti parkerį. Bet neilgai Apuolis džiaugėsi savo amžinąja 
plunksna. Greit sugedo parkerto siurbliukas, o po kelių dienų ir jis rašė 
su koteliu paprasta plunksna, dažydamas rašalą kaip ir mes visi.

Keruliuko žmona Saliamutė nudirbdavo praktiškai visus ūkio 
darbus. Jos vyras ligotas, nemėgo darbo, tik mego žiūrėti, kaip kiti 
dirba. O Saliamutė visursuspėdavo: ir namuose apsidirbti, ir talkininkų 
kūlimui užsidirbti, ir į turgų nuvažiuoti, nes tada valstietis pinigų 
gaudavo tik iš turgaus. Jų šeimoje užaugo vienas sūnus Antanas. Jis, 
kaip ir dauguma  jo amžininku, yra išvykęs iš Kūčių, gyvena Panevėžyje. 
Pūkį Apuolį likimas nubloškė į Estiją. Ten jis sukūręs šeimą...

Ulio Mykolo (Stanislovo) kiemas. Kaimo žmonės, ypač 
vyresnio amžiaus, ši kiemų dar Stanislovo kiemu vadino. Kažkurio 
kaimo pokštininko dainelėje apie įvairius kaimo kiemus buvo ir tols 
posmelis "Stanislovas galutinis, ant virtinių pirmutinis”. Tai buvusi 
f galinė kaimo sodyba, šeimininkas mėgdavęs virtinius, kuriuos mūsų 
alkais mokyti kulinarai kažkodėl rusiškai vadina koldūnais. Stanislovas 

turėjo keletą vaikų ir buvo du kartus vedęs, bet išgyveno tik vienas jo 
sūnus Mykolas, išaugęs prie pamotės. Mykolas 1920 metais vedė 
Kučytę Marcelę, kurios tėvas Kalnelių kaime buvęs laikomas 
apsišvietusiu žmogum, nes mokėjęs skaityti ir rašyti. Mykolo šeimoje 
užaugo penketas vaikų: Alpunė (Alfonsa), Simonas, Bronius, Juozas 
ir Albertas. Prieš kaimų išskirstant j vienkiemius, tėvai dar buvo jauni, 
pasiryžę vaikus išleisti į mokslą. Kaime dar tik kalbėjo, kad atvažiuosiąs 
matininkas, išmatuosiąs ir išskirstysiąs kaimą į vienkiemius, kai 
Simaniuką, savo vyriausiąjį sūnų, pavasarį baigus} pradinę mokyklą, 
tėvas išvežė į Panevėžio pirmąją berniukų gimnaziją. Kaimas buvo 
išskirstytas į vienkiemius, jau beveik perkelti ir trobesiai, kai Lietuvą 
užgriuvo raudonoji armija, pakeitusi šeimos planus. Jau tų pačių 1940 
metų rudenį moksleivis Simaniukas (taip jį žmonės Kučiuose vadino) 
buvo areštuotas, ir niekas jo daugiau nebematė.Tai pirmoji Kūčių 
kaimo ir apylinkės genocido auka. Kiti šios šeimos vaikai mokėsi, 
įsigijo specialybes ir gimtąjį kaimą paliko...

Kerulio Kazimiero (Zakristijono) kiemas buvo kraštinis 
kiemas kaimo šiaurės vakarų pusėje, zakristijono tėvas Dominykas 
buvo vedęs Karusę (Karoliną) Kučytę. Turėjosūnų Kazimierą ir dukrą 
Katrytę. Tačiau Katrytę dar vaikystėje nuspyręs arklys, o Kazimieras 
buvęs malonaus būdo, mandagus ir paslaugus vaikinas. Jis tapęs 
zakristijonu Ramygalos bažnytėlėje ir ūkininkavęs Kučiuose. Vėliau 
zakristijonauti persikėlęs į maldininkų gausiai lankomą Krekenavos 
bažnyčių. Sodybą Kūčių kaime atidavęs savo vyresniam sūnui Vladui 
(Ladziui), kuriam į žmonas išpiršęs Krekenavos klebono ūkio 
darbininkę Verutę, labai judrią ir energingą mergaitę. Jaunoji Kerulių 
marti sutvarkė sodybą ir atkūrė gerokai apleistą zakristijono ūkį.
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Ladzio ir Veronikos šeima buvo darni, jos materialiniai reikalai greitai 
gerėjo, nes Ladzienės (taip kaime ją žmonės vadino) rankose bet koks 
darbas tirpte tilpo. Šiek tiek paremdavo jauną šeimą ir zakristijonas. 
Veronikos ir Vlado šeimoje augo šešetas vaikų (Zita, Julė, Kazys, 
Stasys, Algis ir Eugenijus). Deja, net trys iš jų anksti išėjo iš gyvenimo. 
Kiti išklydo po Lietuvą.

ras Kerulius dažnai viešėdavo ar net gyvendavo jaunesnysis 
Vlado brolis Vytautas. Tai buvo gražios išvaizdos, temperamentingas, 
nuotykius mėgęs vaikinas. Kūčių jaunimas mėgo Vytautą ir laukėjo 
atvykimų. Jį net apdainavo į Kucius atsilankęs Pupų Dėdė, tuo laiku 
garsus Lietuvos žinoniųlinksmintojas. Kaimo bernai, matyt, Vytauto 
paraginti, ruošėsi Pupų Dėdę pamokyti, kad šis pletkų neklausytų, bet 
garsieji svečiai sekant| rytą anksti išvažiavo, ir viskas pasibaigė.

Tai ir visas Kūčių kaimas, margas ir įvairus kaip ir visas mūsų 
pasaulis. Už Kerulio Ladzio sodybos stovėjo akmeninis ”Kučių 
jaunimo kryžius”, pastatytas už kaimo pavasarininkų aukas.

Mūsų kaimas pokario metais neatlaikė spaudimo ir pasidavė 
panikai. Kaimo žmonės pradėjo masiškai bėgti | miestus. Vyresnioji 
žemdirbių karta darė viską, kad jų vaikai atsiplėštų nuo žemės. 
Urbanizacijos banga nušlavė daug kaimo kultūrinių, dvasinių bei 
dorovinių vertybių.

Antra vertus, atlietuvėjo mūsų miestai. Kas galėjo įsivaizduoti, 
kad naujoji tautinio atgimimo banga kils mieste. Praradę daugybę 
neįkainojamų vertybių, šį tą vis dėl to išsaugojome.

2. Kučiuose ruduo

Žmonės skubėjo susivežti vasarojų, bijojo, kad prasidės 
nesibaigiantys rudeniški lietūs. Jau kelintas rytas buvo ūkanotas, 
dulkė smulkus lietus arba tvyrojo rūkas. Laukai ištuštėjo, tačiau ma
žiau darbingų šeimų vasarojaus ražienos liko negrėbstytos. Todėl nup
jauto ir suvežto vasarojaus lauke tai šen, tai ten darbavosi vienišos 
žmogystos. Vasarojaus pagrėbstus sudėdavo į mažas kaugeles, kurias 
giedrame ore dar iškratydavo, o paskui jau veždavo namo į klojimus. 
Kučiuose branginama buvo kiekviena varpa, kiekvienas šiaudas, nes 
pavasariais pašaro beveik visada pritrūkdavo. Vasarojaus lauke prie 
Žalio kelalio Juozapas prisikrovė savo karijolus1 ir pajudėjo namų 
link. Iš laukų įvažiuojant i kelią, tenka įveikti visokių kliūčių. Juozapui 
toloka buvo iki Žalio kelalio.
^Karijolai - vežimas šienui vežti, su aukštomis drangomis (apie 2 m) ir tokiais pat uždarais 
galais. Kitur vadinami uorėmis



-246-

Kad patektų ant pylimo - seno kelio į Midžiūnus, reikėjo 
pervažiuoti giloką šalikelės griovį. Ratai keliskart krestelėjo į 
susigulėjusias per vasarą vagas ir smagiai įriedėjo į šalikelės griovį. 
Juodbėnukas kelis žingsnius pabėgo ristele ir trinktelėjo į taip žolių 
pasislėpusį didoką akmenį, vežimas krestelėjo, subraškėjo, arkliukas 
Įsitempė, traukdamas vežimą ant pylimo. Juozapas paragino ”n-n- 
aaa!” mostelėjo vėzdu ore, bet Juodberiukas jau skersas ėmė trauktis, 
ir karijolai išvirto i griovį. Juozapas pasijuto, kad guli grioyyje, o ant 
jo užvirto didelis glėbys pagrėbstų. Rankose likotik vadelės ir Karklinė 
vytelė su ant galo pririštu šikšnos galiuku. Juozapas riebiai nusikeikė 
ir keldamasis išgirdo garsiai besijuokiant - pro šalį ėjo Vertelkos Ona, 
per dieną grėbsčiusi savo rėžuose avižieną. Susinepatogino Juozapas, 
bet kur gi dingsi? Jis atvertė į šoną didžiulį glėbį pusiau išvirtusių 
maigų, griebė už kairiojo borto, gulinčio prie žemės, ir vežimas bemat 
?»aklio. Bet stovėti nenorėjo, vis atkakliai leidosi žemyn. Su apmaudu 
uozas pastebėjo, kad nulūžo priešakinė karijolų ašis, ir priekis prigldo 

prie žemės. Prisieis pavargti, kol parsivarys namo. Susirado po 
maigais gulinčią šakę, didžiąją dalį šiaudų atkrovė tolyn nuo vežimo, 
atituštino vietą, kad galėtų dirbti, karijolai buvo medinėmis ašimis. 
Ašys jau senos, padilusios. Manė, dar šį kartą... Ir še tau... Jokių virvių 
ar Įrankių Juozapas prie savęs neturėjo. Tiesa, ir iki namų buvo tik gal 
pusė kilometro, bet negi paliksi apvirtusį vežimą, arklį? Ir dar pasipai
niojo čia toji Ona. Be to, kaimynai vis tiek pažins, kieno čia arklys ir 
karijolai. Gali kažin ką pagalvoti. Norėjosi kuo greičiau parsigauti į 
namus. Juozapas pakėlė vežimo kraštą su nulūžusią ašimi - ratas 
bejėgiškai sutabalavo ant dar ne visai nulūžusios ašies. Reikėjo kuo 
nors paremti, kad galėtų darbuotis. Juozapas pakišo po dručkais ratą 
su nulūžusiu ašigaliu. Vežimas atsitiesė ir atrodė lyg niekur nieko, bet 
Juodbėris, siekdamas vešlios pakelės žolės, trūktelėjo vežimą, ir šis 
vėl persikreipė. Juozapas pakrapštė pakaušį, iškinkė arkliuką, kad 
netrukdytų. Perėjo pylimą, išsirovė du basliukus iš kažkada buvusios 
spygliuotų vielų tvoros, juosusios visą Liekną, ir atsinešė prie vežimo. 
Vieną baslį prakišo pro abiejų ratų stipinus iš priekinio tilto užpakalio, 
pririšo vadelėmis prie abiejų ratų stebulių. Paskui, truputį pagalvojęs, 
tą patį padarė su kitu basliu, tik iš kitos priekinio tilto pusės. Dabar 
vežimas stovėjo tiesiai, priešakiniai dviračiai galėjo net sukiotis, tik 
priekiniai ratai negalėjo suktis. Juozapas griebė šakes, paskubomis 
sukrovė išverstus maigus, įsikinkė jau tolokai paėjusį besiganantį 
arkliuką. Netekęs vadelių, gavo Juodbėrį vestis už apynasrio. Dabar 
Juozapas nevažiavo per kaimą, o pasuko pagrioviu per ganyklą link 
savo sodybos kluongalės, atsikėlė vartelius ir privažiavo prie klojimo 
durų. ”Tpru - u - u ! ” - piktai suniurzgėjo Juozapėlis ir ėmėsi iškinkyti 
arkliuką. Jis gailėjosi važiavęs su tuo griuvena. Laikas ir karijolus 
pasidaryti, bent jau priekinius dviračius su geležinėmis ašimis. Galėjo
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priekinius dviračius paimti nuo karelių, su kuriais važiuodavo į 
miestą, bet patingėjo kiloti... ir nubaudė save. Vos iškinkius arkliuką, 
atbėgo jaunesnioji sesuo Verutė. Ji mėgo padėti broliui ir buvo prie jo 
prisirišusi. Juozapėlis tuščius karijolus nukėlęs nuo sulūžusių priekinių 
dviračių, įtraukė į ”padonginę”, kurioje stovėjo dar beveik nauji ratai 
su geležinėmis ašimis. Šiais ratais jis didžiavosi. Prieš dešimt metų, 
kai Juozapėlis buvo dar vaikas, tėvas sunkiai susirgo ir numirė, 
palikdamas tik senus, jau gerokai nuvažinėtus ratus medinėmis ašimis, 
jaunesnioji sesuo Veronytė dar buvo lopšyje. Juozapėliui pernai 
?avy ko susitarti su motina ir įsigyti naujus ratus su geležinėmis ašimis.

’ai kas, kad kaimynai šnekėjo, jog buvo nusKriaustos vyresnės 
seserys, kurioms labai reikėjo padoresnio drabužio. Po vyro mirties 
našlei Valonienei buvo tikras vargas. Likusi viena su keturiomis 
dukrelėmis, kurių viena dar buvo visai maža, ir mažamečiu sūnumi, 
moteriškė nežinojo, kurio galo griebtis, bet kantriai nešė visus 
sunkumus, kol užaugo Juozapėlis ir perėmė vyriškus ūkio darbus. 
Rišdamas arkliuką vešlioje kluongalės žolėje, Juozapėlis svarstė, nuo 
ko pradės taisymus šį rudenį, kai nusikas bulves, pasisės rugius, 
susiveš daržus ir išsikuls javus. Bepigu pasakyti ”išsikuls”, bet kiek 
dienų dar reiks sugaišti talkinant prie kūlimo Kaimynams. Moteriškų 
rankų užtektinai uždirbs seserys, bet argi išsikulsi vien su bobom. 
Vyriškų rankų turės uždirbti jis, Juozapėlis. Nors kaimynai nelabai 
žiūri: vietoje talkinusios merginos ateina vyriškis arba atvirkščiai, kas 
gali. Šiaip ar taip, kūlimas ir javų arpavojimas užims daug laiko, nes 
klojimai šįmet pilni, derlius buvo geras. Apsimokės mokesčius, gal 
sudarys pinigų ir naujoms vežėčioms su geležinėmis ašimis nusipirkti. 
Juozapas praėjusį pavasarį laukuose talkininkavo pas Preidį, kūčių 
kaimo kalvį. Tas nukals, bus stipresnės kaip naujos. Brangiai nepaims, 
nes savo kaimo žmonėms viską pusdykiui daro. Grįždamas Juozapėlis 
užkėlė Veronytę ant vasarojaus šalinės, padavėjai dvipirštę šakę, o 
pats sukėlė parvežtus maigus į viršų, kad netrukdytų dirbti ir ant pado 
būtų daugiau vietos.

Tuo tarpu saulė jau nusileido, pamažu pradėjo tamsėti. 
Juozapėlis uždarė klojimą, duris užrėmė pagaliu ir nuskubėjo į gryčią. 
Motina ir sesuo Rozalija darbavosi prie Krosnies.

-Karijolai sulūžo. Prisitąsiau kaip per rugiapjūtę,- niūriai metė 
Juozapėlis.

-Sakiau, kad mesk juos į pašalę, o jis dar važiuoja. Ot ir nubau
dė Dievas,- papriekaištavo Raže.

Bet Juozapas nebesiklausė, kų kalba moterys. Griebė savo 
geldelę su vandeniu, muilą, išsinešė į kiemą, pasistatė ant zuslano prie 
kamaros, nusivilko prakaituotus marškinius, per galvą, nusivilko 
drobinius baltinius ir pradėjo įnirtingai praustis. Šiemet jis pasijuto 
tikras bernas, ūkio šeimininkas. Rūpėjo nueiti į vakaronę. Karaliaus 



-249-

Jadvyga sakė, kad šiandien rinksis Šančių sode.
Šančių sodybos namai ir ūkiniai pastatai buvo atokiau nuo 

gatvės, už sodo. Sode jaunimas mėgdavo susirinkti pasilinksminti, 
pabendrauti vieni su kitais, valandėlę atitrūkti nuo sunkių, nesibai
giančių darbų.

Vakarai vėsūs, gražūs. Tikra bobų vasara. Jaunimui labai 
patinka tokie vakarai, nes įkyrios senės ilgai nesėdi, greit išsiskirsto. 
Galima pakalbėti su kuria nori mergaite ar vaikinu, smagiai pasišokti, 
₽abūti būryje, pasiklausyti juokavimų, kartu pažaisti, padainuoti, 

imliausia į sodą atėjo būrelis mergaičių. Jos lyg niekur nieko sustojo 
sodo pakraštyje, ties Viktorienės darželiu, kur augo didelis, jau 
pageltęs jazminų krūmas. Šnekučiavosi, taisėsiplaukus, garsiai juokavo. 
Aplink zujo Viktoro mergaitės, Genutė ir Bronytė. Jos dar vaikai. 
Bronytė - dar visai vaikas, o Genutė - ištįsusi paauglė, malonaus 
veiduko, pašaipiomis didelėmis akimis, - jau aiškiai norėjo "rašytis” 
į mergas. Vėliau atėjo augesnių merginų būrelis, vaikų, paauglių. Po 
kelis ir po vieną ėmė rinktis bernai. Prisirado ir moterėlių, vienas kitas 
pagyvenęs vyras. Senimas bemat užėmė suoliukus, o jaunimas būriavosi 
grupėmis. Sode prasidėjo tikras kermošius. Niekas, rodos, nepastebėjo 
kaip, bet pievutes pakrašty paauglės pradėjo straksėti "Nonų miego, 
saldaus miego”... Greit prisijungė kelios augesnės merginos. Atsirado 
ir vaikinų, ratelis išsiplėtė. Rateliųjaunimasmokėjodaugirįvairių. Po 
sodą ėmė vaikščioti porelės, tai šen, tai ten būriavosi vaikinai ir 
merginos. Vis dar atskirai. Taippraėjo gal koks pusvalandis. Tamsėjo... 
Sodo pakrašty, ties anapus kelio rymančiu Svirskio darbo kryžiumi 
suskambo valiūkiška bernų daina *Anoj  pusėj Dunojėlio”,- pradėjo 
Aleksandros Zigmo tenoras,- "pievelė žaliavo”... - galingai jam 
pritarė balsingų bernų būrys. ”Grėbė pulkas mergužėlių, grebdamos 
dainavo”,- į tolį nuaidėjo Kūčių bernų daina. Neilgai trukus, daina 
atsklido iš toli nuo pietryčių pusės. Vaikinai nutarė, kad dainuoja 
Janionių bernai. Girdi, nepasiduoda. Dar po valandėlės daina atsklido 
ir iš šiaurės vakarų pusės - dainavo Dūdohių jaunimas. Po keletos 
dainų j aunimas vėl susibūrė prie suoliuko, ant kurio paprastai sėdėdavo 
muzikantas. Prasidėjo sąmojai, anekdotai, mįslių minimas, net 
gąsdinimai burtais, visokių nutikimų pasakojimas. Tikrų įvykių 
pagražinimai pynėsi su grynais prasimanymais. Būtos ir nebūtos 
istorijos visiems labai patiko -pasakoriams tikras rojus. Bene visus čia 
pralenkė Užkurio Jurgis ir Petkiaučios Juozapas, iš tikrųjų abu Pūkiai, 
nors ir ne giminės. Skirtingomis pavardėmis vadinosi, matyt, aiškumo 
dėlei. Bet skardūs armonikos garsai nutraukė jaukią įdomybių valan
dėlę - atsirado Šaučios Julinas su savo armonika. Tai buvo jaunas, jau 
vedęs vyras. Mėgo avėti čebatais su gerai išblizgintais aulais. Eidamas 
jis smarkiai šlubavo, nes jo dešinioji koja buvo gerokai trumpesnė už 
kairiąją. Julius buvo gavęs kažkokią traumą. Visi tik laukė Julino, kada 
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pradės griežti, bus galima išvesti pašokti patinkančią mergaitę, 
pakalbėti, opaskui galir palydėti ligi vartelių. Ne be reikalo, Kučmose 
tiek daug šeimų, kuriose vyras ir žmona toj pačioj ulyčioj gimę ir augę.

Pagaliau jaunimas sulaukė. Armonika skardžiai čirpauja, ji 
girdėti iš tolo. Vėliau dar, ko gero, ateis Janionių, Midžiūnų ar 

Jūdonių bernai. Reikia skubėti, kad atėję nepaviliotų merginų, nes ko 
gi jie eitų?... Uliūnų bernai paprastai neateina. Tie įsivaizdina - tegu, 
girdi, pas juos ateina. O Dūdonių? Geriau tegu neateina. Jie mėgsta 
ateiti pasileidę apy varus, su basliais, o atėję, tiktai ieško "kabliukų”, 
kad galėtų pradėti muštynes. Bet dabar, jau kelinti metai, atėję į 
Kučius, jie būna ramūs. Ir ne dėl to, kad čia daug gražių merginų - jie 
mano, kad mušeikos merginoms patinka. Greičiau "ūkiški4’ Kūčių 
bemaijuosveikiaraminančiai. Taigi reikia skubėti. Vaikinai kiekvienas 
taikosi prie savo mergaitės, nors šios ir dedasi abejingos. Julinas groja 
ilgas valandines polkas, valsus, fokstrotus. Ypač ilgos jo polkos. 
Vaikinus tai siutina. Jeigu koks "senis” išsivedė šokti jo mergaitę, tai 
gali nelaukti - negreit paleis.

Pagaliau grojimas nutilo, armonika padėta ant muzikanto 
kėdės priešais nežinia iš kur atsiradusį staliuką. Ant stalelio dega 
žibalinė primusinė lempa. Ji šviečia ne blogiau už nemažą elektros 
lemputę, bet kur jau visą sodą apšviesi? Varteliai į kiemą trinktelėjo 
- ten išnyko Julinas. Jaunimas žino, kad Julius dar atsiras. Jis visada 
taip. Dabar jaunimas susiskaldę į daugybę būrelių. Sodo pakraščiuose 
stoviniuoja porelės. Sode šurmulys. Tai šen, tai ten pratrūksta skardus 
juokas, klegesys. Ties muzikanto staliuku jaunimo daugėja. Čia 
prasideda žaidimai. Dalinamas žiedas. Paskui "pletkauja”. O kaip 
smagu, kai juokus suprantantis vaikinas ar mergaitė vykusiai atspėja 
"pletkininką”, ir tas eina spėlioti, pas ką žiedas, į "apipletkautojo” 
vietą. Paskui "statomas telefonas”. Išradingi pokštininkai ir čia 
sugeba prijuokinti. O kiek būna džiaugsmo, kai "pastačius telefoną”, 
išsirikiavusi visa "telefonininkų” eile perduoda pirmą "žinią” - iš 
burnos į bumą degtuką arba trumpą šapelį. Degtukas dažnai lūžta, 
pametamas, - visokios grimasos, kvatojimas beveik nenutrūksta. Dar 
būna renkami "pantai . O kad "pantą” paimtum, žmogų reikia 
"nupirkti”, t.y. apgauti, sugauti meluojant ar kaip nors klystant, kai jis 
vykdo kokią juokingą užduotį. Paskui prasideda ”pantų” išpirkimas. 
Čia vėl būna skanaus juoko, bet įdomumas priklauso nuo vedėjo 
išmonės. Kartais net senukai, močiutės iki išnaktų sėdėdavo tokiuose 
jaunimo sambūriuose, kad gautų pamatyti tuos žaidimus. Jaunimas ių 
nemėgdavo, nes šie labai matydavo, kas su kuo draugauja, kas ką 
palydėjo. Po to kaime kalbos nenutildavo iki kito jaunimo sambūrio 
ar kitokių "nutikimų”, kurie užgoždavo senus įspūdžius.

Bet pasigirdo nuotaiką keliantis armonikos šaukimas, visi 
žaidimai pakriko, prasidėjo antroji vakaro dalis. Dabar jaunimas 
stengėsi laikytis prie savo išrinktosios ar išrinktojo, kad gautų palydėti, 
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arčiau pabendrauti. Neužimti vaikinai mažai bekreipė dėmesio į 
šokius, ruošėsi išdaigoms. Išdaigų prisigalvodavo pačių įvairiausių: 
tai kokios nors moteriškės ar senukų tvartą uždarydavo taip, kad šie 
patys ne visada įstengdavo atidaryti, tai kažlaeno vežėčios atsidurdavo 
ant stogo, tai kletyjebemiegančią merginą ar vaikiną uždarydavo taip, 
kad be įrankių ir nemėgink atidaryti, tai dar ką nors keistesnio 
sugalvodavo. Kartais išaiškėdavo tų riaušių kaltininkai, irtarp kaimynų 
kildavonesutarimų, bet niekas neatsiminė atvejo, kad šitomis išdaigomis 
kam nors būtų buvę padarytas rimtesnis nuostolis.

Artėja kūlimas

Jau greit Visi Šventi (lapkričio 1), opošiųšvenčiųjaunuosenų 
laikų Kučiuose kūlimo metas. Kai kurie sunkiau apsidirbantys kaimai 
dar sėja rugius ar kviečius, kiti dar kasa bulves, rauna runkelius ar kerta 
kopūstus. O greičiausiai apsidirbantys kiemai, kuriuose darbo rankų 
netrūksta, jau ruošiasi kūlimui: klojime "nuopado” (aslos) nurenka 
pagrėbstus, švariai iššluoja. Jeigu dar turi blaškų , juos švariai iš- 
arpuoja ar išvėto. Kaime pasklido žinia, kad jau kitą pirmadienį į 
Kučius atvažiuoja ”bukomnikas”. Pirmiausia kuisių pas Aleksandrą, 
o paskui kitur, kas prašys. Atvažiuoja senas Kūčių bičiulis Jasiūnas su 
savo ”pusdampe”. Jo pusdampė iškulianti labai švariai, šiauduose 
grūdų nelieka, bet grūdų ji švariai neišvalanti, todėl paskui žmonių 
klojimuose dar ilgai dunksi arpai - javai iš naujo arpuojami, valomi. 
Jeigu arpavimas nebepadeda, tai grūdai vėtomi ir stropiai rūšiuojami. 
Parduoti skiriami javai būna išvalomi grūdas į grūdą. Išvėtyti grūdai 
susemiami pagal stambumą. Pačius geriausius žmonės vadina 
oimnarūšiais. Jie skiriami parduoti. Tai žmonių pajamos, nes pinigų 
prasimanyti labai sunku. Ūkininkas savo gaminius turi parduoti 
neveik pusvelčiui. Jasiūną Kūčių žmonės mėgo, nes jis pats buvo labai 
paprastas, o svarbiausia, nebrangininkas ir užiškūlimą imdavo ne vien 
pinigais, galima buvo mokėti ir grūdais. Pinigų neturintiems 
valstiečiams buvo labai paranku.

Sujudo, sukruto kaimo žmonės. Valomos ir vėdinamos klėtys, 
iš jų išnešama visa, kas nebūtina, be ko galima apsieiti, kas vienaip ar 
kitaip gali trukdyti priimti naujo derliaus grūdus. Daugiausia rakandų 
pernešama į klėtelę, - mažesnę ir blogiau įrengtą klėtį. Joje supilami 
blogesni javai, "pasturlakai”, kuriais šeriami gyvuliai. Čia pilna 
visokių kubilų, kubilėlių, rėčkelių, saikų ir puspūrių, naudojamų 
javams ir miltams bei sėlenoms laikyti arba semti ir matuoti jų apytikri 
svorį. Geresni pakinktai, gūnios, takeliai, gorčiai, ausėčiai, išardytos

1
Blaškai - ne iškulti, o “neblokšti" daužymu javai, daugiausiai rugiai 
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audimo staklės, rateliai ir kitkas, taip pat paprastai laikomi klėtelėje. 
Dabar čia viskas turi būti sutvarkyta, kas galima - išnešta, kad 
nekliudytų pilti naujo derliaus grūdų. Klėtelėskaip ir klėties didžiąją 
dalį užima aruodai. Tik aruodai padaryti ne taip, kaip klėtyje, ne iš 
storų lentų ("blankių”), rūpestingai suleistų ir nuobliuotų, bet iš 
dviejų pusių nutašytų rąstelių. Į juos pilami blogesni, daugiausia 
pašarui skirti grūdai. Tačiau į klėtelę paprastai patekdavo ir dalis 
grūdų, skirtų parduoti. Sukilnoti maišus ant aruodo, kad jį pripiltum 
pilnų - sunkus darbas, bet sunkumo ūkininkas nejaučia. Kas matė 
ūkininką, prisipylusį pilnus aruodus javų, ir dar pasistačiusį kelis 
maišus, kurie jau nebetelpa į aruodus, tas niekada nepamirš jo švytinčio 
veido. Tai reiškia, kad gyvuliai bus sotūs, stalas turtingas, o ir pinigų 
namuose maišysis. Iš šio darbo niekas turtų nesusikrovė, bet jis leido 
žmoniškai pragy venti, užauginti vaikus, apsirengti, priimti per metus 
kartą kalėdojantį kunigą ir būti tokiems, Kaip ir visi žmones.

Aleksandro sodyboje tikras darbymetis. Šeimininko vardas 
Mikalojus, Kučys Mikalojus, žmonių iš įpratimo vadinamas 
Aleksandru. Pagal jau seniai mirusį senelį. Kartais jį žmonės 
pavadindavo ir Aleksandrioku. Mikalojus, vyresniojo sūnaus Antano 
padedamas, tvarkė klėtis. Iš kubilų miltų likučius išpilstė į kitus, 
iššluostė, o tuščius užkėlė ant aukšto, kad nesipainiotų. Likusius su 
miltais kubilus atitraukė prie sienos, rūpestingai apdengė senomis 
miltuotomis gūniomis, ant viršaus dar užmetė senus kailinius. Išnešė 
čia patekusias statines, ausėtį, muštokę, medinius kibirus, o verpiamą 
ratelį ir skriejikus sruogoms sukti užnešė ant aukšto. Darbštusis 
Mykoliukas kietį rūpestingai pašlavė, nubraukė nuo sienų voratinklius, 
išvalė aruodus ir išmazgojo grindis. Iš klėties jiedu persikėlė į klėtelę 
ir čia viską sudėliojo į savo vietas, o linų mintuvą, stovus ir brauktuves 
užnešė ant aukšto. Svarbiausia čia buvo švariai išvalyti aruodus, 
kuriuose dar galėjai prisemti po vieną kitąpuspūrę grūdų. Kadangi čia 
grūdai buvo tik gyvuliams, tai juos supilstė į maišus, užnešė ant aukšto 
ir išpylė į kubilą, nes maišai prie kūlimo oi kaip bus reikalingi. Dabar 
į klėtelę atėjo Ona su šluota, kibiru ir dideliu skuduru - klėtelę gerai 
išvalyti suriku, - grindys čia ne lentinės, o nutašytų ir šiaip taip suleistų 
rąstelių, kaip ir aruodai. Mykoliukas turėjo joti į Pakarčeminius rėžius, 
kur buvo likę nearta dar pusė rėžio. Ir plūgas buvo lauke. Taip ilgiau 
palikti negalima. Ir taipjau puse dienos jo niekas nejudina.

Sugirgždėjo varteliai, ir į kiemą įėjo kokių 14-15 metų paauglė, 
liekna, mėlynakė, šviesiais, beveik geltonais plaukais. Ji tiesiai pasuko 
prie klėtelės, kur darbavosi Mikalojaus Ona. "Garbė Jėzui Kristui, 
motinėle”, - pasisveikino atėjusioji, rer amžius amen, Alpunyte”, - 
atsakė lyg ir susigėsdama Ona. Ji buvo paauglės dirmavonės mama, 
bet dar tik nuo šios vasaros. Į Uliūnų bažnytėlę buvo atvykęs vyskupas 
K.Paltarokas ir daugeliui vaikų ir paauglių davė sutvirtinimą. Todėl 
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Alputė ją dabar pagarbiai motinėle vadino, jauna mergina nepatogiai 
pasijusdavo, bet stengėsi neparodyti. Abi mergaitės kun 1 aiką šnekėjosi 
ant prieklėčio. Paskui paauglė apsisuko, nulipo laipteliais ir išėjo pro 
vartelius. Mergaitės spėjo susitarti dėl tolesnių veiksmų. Ona nenorėjo, 
kad Alputė jai padėtų tvarkyti klėties (ūkinėspaslaptys Kučiuose buvo 
stipriai saugomos), bet paprašė ateiti į talkų prie kūlimo, nes ji turinti 
tik du brolius, ir moteriškų rankų "prie bukomniko” truksiu. 
Aleksandros Mikalojaus sūnūs Antanas ir Zigmas dirbo klojime. Jie 
turėjo sutvarkyti padą, kad arkliais galėtų Įtraukti "pusdampę” į 
klojimą, paruošti vietą motorui, nutašyti kuolus motorui atremti, kad 
dirbant mašinos diržas laikytųsi įtemptas. Mikalojus ir jo žmona iš 
visų palėpių, iš kamaros ir klėčių bei klojimo surankio jo visus turimus 
maišus, juos išdulkino ir atrinko skylėtus. Juos parsinešė į gryčią ir 
ėmėsi lopyti. Išvaliusi klėtelę, į šį darbą įsijungė ir Ona. Abi moterys 
dirbo ne tik ligi tamsos, bet ir vaka-re prie žibalinės lempos, kol visi 
maišai buvo sulopyti ir su raiščiais.

Kai iki kūlimo liko gal tik trys dienos, namuose darbo dar 
padaugėjo. Šeimininkui reikėjo padaryti alaus talkininkams, o 
šeimininkėms - prigaminti valgių, kad žmonės būtų privaišinti nuo pat 
kūlimo pradžios ligi pabaigos. Mikalojus atsinešė į priemenę girinj, iš 
pagalio pasidarė daugiau kaip metro ilgumo volę, susuko kietą grąžtę 
avižinių šiaudų, aprišo ją apie naujai padarytos volės smaigalį, užramšo 
ja girinio dugne pragręžta skylę, o grįžtę gerai prispaudė prie volės ir 
prie kubilėlio dugno, kad išleidžiama iš girinio misa gerai išsikoštų. 
Girinį užkėlė ant dviejų greta sustatytų zuslanų taip, kad po girinio 
angele būtų galima pastatyti kibirą. Atsinešė puskibirį verdančio 
vandens ir paruoštą girinį gerai išplikė. Atnešė maišclį-rupiai girnomis 
sumalto miežinio salyklo ir atsargiai, kad daug nenuuulkėtų, supylė į 
girinį. Atsinešė seną lininę gūnią ir girini uždengė, kad nepridulkėtų 
ir neprikristų smulkių šapelių. Mykoliukas kuknioie užkaitė katilą 
vandens ir ėmė kurstyti ugnį, kol užvirs. Užvirus vandeniui, Mikalojus 
užplikė salyklą, uždengė jį gūnia ir dar ant viršaus užklojo senus 
kailinius, kad geriau sulaikytų garus, ilgiau būtų karšta ir salyklas 
geriau susaltų. Tada liepė Mykoliukui toliau daryti alų; o pats išėjo pas 
Mataušą pasitarti, kaip parveš ”bukomniką”. Mykoliukas viską darė 
jau toli gražu nebe pirmą kartą. Jis atsinešė iš klėties dar vieną, didesnį 
kubilą ir nedidelę rėčką. Katilą vėl pripildė vandens, atsinešė karbą 
(t.y. pintinę) cukrinių runkelių, juos gerai nuplovė ir supjaustė į katilą. 
Ūgių po katilu įkūrė stipriau, kad greičiau užvirtų. Kol vanduo katile 
užvirs, Mykoliukas buvo laisvas. Jis švariai išsimazgojo didįjį kubilą 
ir rėčkelę, dar pakurstė ugnį ir neiškentęs truputį pradengė gūnios 
kraštą. Jam norėjosi pažiūrėti, kas dedasigirinyje. Iš girinio tvokstelėjo 
garų tvaikas, ten buvo karšta. Dabar Mykoliukas kuknioje šalia katilo 
pastatė geležinį trikojį, paėmė puodą, įdėjo rieškučias apynio spurgų, 
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užpylė vandeniu, uždengė dangčiu ir pastatė ant trikojo, o po trikoju 
užkūrė ugnj. Kai katile vanduo užvirė, Mykoliukas po juo dar pakurstė 
ugnį, kad ilgiau pavirtų ir geriau pritrauktų saldumo, nes runkeliai - 
vietoj cukraus, kad geresnis būtų antras alus. Paskui Mykoliukas po 
giriniu pastatė kibirą, pajudino tą ilgąją volę, ir kibiras prisipildė dar 
Kvepiančios alaus spalvos misos. Supylė į rėčką, vėl pastatė kibirą. 
Misos pirmajam alui pribėgo apie tris kibirus. Paskui iškošė apynius 
ir taip pat supylė į pirmojo alaus misą. Pirmas alus buvo padarytas. 
Liko tik atvėsinti, užraugti, o kitą dieną supilti į statinę. Dabar iš katilo 
visą vandenį supylė į girinį, vėl pridengė gūnia ir kailiniais, o katilą vėl 
pripylė vandens. Dar kartą užkaitė ir apynių. Prasidėjo antro alaus 
darymas. Dar Mykoliukas darė ir trečią alų, todėl jo darbas užsitęsė iki 
vėlumos. Vakare jau padėjo pats Mikalojus, nes misai atvėsinti reikėjo 
būsimą alų išpilstyti į kibirus, voneles ir smulkesnius indus. Kitaip 
"užduoti” (t.y. užraugti) alų galėtum tik kitą rytą. Pagaliau būsimas 
alus atvėso, buvo supilstytas į kubilus ir "užduotas”. Tėvas ir 
Mykoliukas nuėjo miegoti paskutiniai.

Kitą dieną apie pusiaudienį alų supilstė į statines. Kūčių 
žmonės statinių turėjo beveik pakankamai, nes beveik visas šventes 
šventė visas kaimas kartu, t.y. tą pačią dieną. Pasiskolinti statinę 
būdavo sunku, todėl kiekvienas kiemas stengėsi jų turėti, kiek reikia. 
Kas kita kūlimas. Šita šventė užgriūdavo is eiles atskirai kiekvieną 
kiemą, todėl pasiskolinti statinę Kūlimui nebuvo jokios problemos. 
Taigi Mykolas pasiskolino vieną statinaitę iš kaimyno Kučelio (Kučio) 
ir žinojo, kad jam tikrai užteks.

Šerdamas gyvulius, Mikalojus pagalvojo, kad jo gyvenime 
daug kas pasikeitė. Štai, kad ir dabar, pasiruošti kūlimui daug lengviau. 
Galima sakyti, viską padaro vaikai. Nežinia, kaip ilgai? Ona jau 
metuose, o ir Antanas jau po kariuomenės. Tiesa, Zigmas jaunas, dar 
tik ruošiasi į bernus. Tam tikriausiai ir atiteks ūkis. O Mykoliukas? Tas 
turbūt liks senbemėlis. Nors ir vyriausias iš vaikų, bet bijo merginą. 
Vargu ar susiras porą?... Apsiliuobęs Mikalojus liepė Antanui ir 
Zigmui eiti į klojimą, o Mykoliukui liepė padėti moterims aptvarkyti 
patį kiemą: pašalinti ir sudėti į vietą išsimėčiusius padargus, apvalyti, 
pašluoti, sutvarkyti prieklėčius. Mykoliukas tokius darbus labai gerai 
padarydavo. Geriau negu tada, kai jam kas nors padėdavo, nes 
padeąamas, jis tuoj prarasdavo iniciatyvą, nustodavo galvoti ir nieko 
gero išjo darbo neišeidavo. Dabar dar tik po pusryčių, apie 12valanda. 
Mykoliukas su pora arklių ir plūgu grižo iš lauko. Jis baigė arti jau 
rodos paskutinį rėžį lauke ”Ant vidurėlio”.

Mykoliukas buvo įdomi asmenybė. Pašnekovą jis papirkdavo 
savo beveik vaikišku naivumu ir gerumu. Buvo nedidelio ūgio, 
smulkaus sudėjimo, beveik visada besišypsančiu veidu. Kalbėjo jis 
lyg skubėdamas greitakalbe, bet dirbo stropiai. Labai mėgo arti, o 
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pabaigęs barą, leisdavo neiškinkytiems arkliams pasiganyti čia pat 
padirveje. Pats atsigręždavo ir ilgokai gėrėdavosi savo darbu. Dabar, 
vaikams suaugus, Aleksandros rėžiai bene pirmieji būdavo suariami, 
pradėjus želti piktžolėms, apakėjami, laiku buvo išvežamas ir greit 
užariamas mėšlas. Ne be reikalo, jų kiemas buvo laikomas vienu iš 
turtingesnių kiemų. Jo rėžiai laukuose pasidarė derlingesni, gyvuliai 
buvo geriau įmitę, galvijai, genami namo, bėgte bėgdavo į kiemą, nes 
ų laukdavo papildomas davinys - būdavo pašeriami batvinių lapais, 
duongalėje pripjautais dobilais ar bent vešlia padirvių žole iš kluono. 
Didelis nuopelnas teko Mykoliukui, kuris labai mėgo darbą ir buvo be 
galo pareigingas. Jis neištardavo garso ”r” (sakydavo ”1”). Dėl to kai
mo žmones h draugiškai pašiepdavo, nors ir mėgo jį už gerą labai 
nuoširdų būdą.

Kartą Mykoliukas Beržytėje prisikirtęs malkų, turgaus dieną 
prisikrovęs roges ir nuvežęs į Panevėžį parduoti. Dar įvažiuojant į 
miestą, malkas iš jo nupirkusi vargeta moteriškė, kuri Mukoliuką 
pažinojusi. Malkas atvežęs moteriškei į kiemą, iškrovęs į nurodytą 
vietą, bet moteris galėjusi jam sumokėti tik 3 litus. Suprasdama, kad 
moka per mažai, pakvietusi Mykoliuką į kambarį ir pavaišinusi - 
davusi išgerti saldytos arbatos (mat buvę šalta) ir puodelį naminio 
vyno. Parvažiavęs iš miesto, Mykoliukas savo greitakalbe gyręsis, kad 
”už malkas tik tlis litus tegavau, ale plimylėjo, plimylėio . Nuo to 
karto Mykoliuko savarankiškai į turgų nebeleidę, Kad sunkiai uždirbtų 
gėrybių iš namų pusvelčiui neišdalintų. Taip Mykoliukas tapęs namų 
darbininku.

Atėjęs į klojimą, Mikalojus rado vaikinus dirbančius. Maigai 
nuo pado jau buvo sukelti į viršų, geroka pado dalis iššluota, pastatytas 
arpas, suvežtais rugią pėdais užkrautas kubilas su neišarpuotais rugiais 
ištrauktas. Vaikinai jau ruošėsi arpuoti. Mikalojus peržvelgė patalpą 
- visiškai nurinkti nuo pado buvo neįmanoma net trims vyrams. Čia 
sukrautų javų paprasčiausiai nebuvo kur dėti. Mikalojus dar ir dar 
kartą peržvelgė savo klojimą, neskubėdamas išsiėmė tabokos kapšiuką, 
susuko suktinę, išėjo iš klojimo į kluoną, atsisėdo ant arklinės ku
liamosios maniežo, žmonių kartais rusvelkiu pavadinamo, ir užsirūkė. 
Arklinė kuliamoji stovėjo klojime prie pat durų, nuo kurių prasidėjo 
gilėjantis griovys dideliam smagračiui, žmonių švangratu vadinamu. 
Reikėjo išnešti arklinę kuliamąją, išimti švangratą, išmontuoti 
perdavimą, švangrato griovį pridengti storomis lentomis, ar dalį už
versti žemėmis. Neišvalytus blaškių likučius vaikinai jau arpavo. Ku
bilus reikėjo išvalyti, kad būtų kur supilti grūdus, kurių negalima mai
šyti su pagrindiniais. Kol Mikalojus surūkė suktinę, viską spėjo 
permąstyti. Reikėjo tik dirbti. Arklinės kuliamosios trise išnešti nepa
jėgė, pasiuntė Zigmą pakviesti Mykoliuką. Keturiese arklinukę išnešė 
nesunkiai, pastatė klojimo pašalėje prie sėmenų žardo ir pridengė sena
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toliaus atraiža. Nuėmė labai ilgus nuo maniežo iki švangrato perdavimo 
velenus ir sudėjo pastogėje prie arklinukės, o patį švangratą nurito į 
pašalę ties klojimo galu, kur bus sukrauta šviežių ruginių ir kvietinių 
šiaudų stirta. Vaikinai blaškų rugius baigė arpuoti, susėmė ir pripylė 
pusantro maišo gražių rinktinių rugių. Tėvas norėjo eiti pakinkyti 
arkliuką parvežti grūdus į klėtį, bet Antanas paprašė Zigmą pakelti 
maišą jam ant pečių ir greit nužingsniavo klėtės link, pakeliui pralenk
damas iš lėto einantį tėvą. Atrodė, kad jam visai nesunku. Iš paskos su 
pusmaišiu ant pečių atėjo ir Zigmas. Sugrįžę į klojimą, vyrai į rankas 
pasiėmė šakes. Jauniausiasis - Zigmas užlipo aukštyn, kur pastogėje, 
susigulėjus javams, atsirado vietos. Prie šalinės Antanas pastatė ko
pėčias, kad galėtų į viršų suduoti ant pado sukrautus maigus. Vyrai 
dirbdami išprakaitavo. Judinami sausi maigai dulkėjo, ore skraidė 
daugybė pienių ir usnių pūkelių, kurie kibo prie akių, lindo į šnerves. 
Zigmas laikas nuo laiko spjaudė, nes į bumą prisižėbydavo akuotų 
dulkių. Jam reikėjo skubėti, Kad spėtų priiminėti dviejų vyrų keliamus 
į viršų maigus.

Greit padas patuštėjo. Jau buvo galima pravažiuoti skersai 
klojimo, atsirado vietos ir staliukui pastatyti pne kuliamosios, kai 
atvažiuos Jasiūnas. Antanas atidarė priešpriešines plačias suveriamas 
klojimo duris. Padvelkė gaivinantis skersvėjis. Nulipęs nuo viršaus, 
Zigmas pasiėmė grėblį ir nugrėbė padą. Antanas pasiėmė šluotražį ir 
padą nušlavė. Nors toli gražu ne visas padas buvo atlaisvintas, bet jau 
galima buvo judėti. Liko sutvarkyti peludę, išnešti iš ten per vasarą 
patekusius rakandus. Mikalojus tą darbą parodė vaikinams, o pats 
nuėjopas kaimynus pasiskolinti maišų, nesjų gali pritrūkti. Mikalojus 
galvojo, ar užteks žmonių prie mašinos, nes jis su sūnumis dirbs prie 
grūdų, Mykolą pastatys prie pelų. Tai dulkinas darbas, bet pelai - geras 
pašaras gyvuliams, irių niekas taip gerai nesutvarkys kaip Mykoliukas, 
kuris pats juos ir liuobs gyvuliams per visą žiemą. Gal antroje dienos 
pusėje, po pietų, jį bus galima išleisti. Tegu padės šeimininkėms ruošti 
pabaigtuves. Mikalojus ant pirštų perskaičiavo žmones, žadėjusius 
ateiti, ir atrodo, kad trijų - keturių žmonių dar labai reikėtų. Išėjęs iš 
klojimo, Mikalojus nusivilko švarką, rūpestingai nupurtė dulkes, 
nusivalė kelnes, pagriebė saują šiaudų, apsivalė nuo batų dulkes ir 
nuėjo į gryčią. Priemenėje į geldele įsipylė vandens, išsinešė į kiemą, 
pasistatė ant suolo, nusimetė švarką, pasiraitę rankoves, apsikamšė 
apykaklę ir ėmė praustis. Priemenėje prie durų staktos kabojo ilgas 
gerai nubalintas lininis rankšluostis. Mikalojus priglaudė geldelę prie 
sienos, nusišluostė rankšluosčiu veidą ir rankas. RankšluostĮ vėl 
įkabino į rankšluostinę, paėmė šukas nuo mažytės lentynėlės šalia 
rankšluosčio, pasišukavo plaukus ir, neužėjęs į gryčią, pasuko vartelių 
link. Pirmiausia jis nuėjo pas Mataušą. Jie turėjo gerą arklį. Pajėgų 
Baltoką turėjo ir pats Mikalojus, nes bukomnikui parvežti reikėjo 
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dviejų gerų arklių. Pas Mataušėnus Mikalojui ilgai derėtis nereikėjo. 
Šeimininkai ne tik prižadėjo savo Sartoką, bet vyresnysis Mataušiukas 
Juozapas pasisiūlė ir padėti parvežti. O jis garsėjo Kaip geras arklių 
tramdytojas ir sumanus važnyčiotojas. Dėl talkininkų prie kūlimo 
sekėsi dar geriau. Mataušiukai pasisiūlė ateiti trise. Ir Mataušo Bronius 
ir Mikalojaus Zigmas buvo dar tik geri paaugliai, bet dirbdami 
pateisindavo vyro vardą. Ilgai negaišuodamas Mikalojus atsisveikino 
su svetingais šeimininkais ir patraukė namų link. Pakeliui jis dar užėjo 
pas kaimyną Kučelį. Užsiminė, kad ne pro šalį būtų dar vienas žmogus 
parvežant bukomniką iš Midžiūnų. Tas su kaimyno pasiūlymu 
entuziastingai sutiko. Eidamas namo, Mikalojus prisiminė, kati dar 
labai neseniai kuliamoji pusdampė buvo visai negirdėtas dalykas. Keli 
kiemai kaime turėjo arklines kuliamąsias. Kūlimas užsitęsdavo po 
savaite ar ilgiau. Paskui daug dienų žmonės arpuodavo grūdus. O kai 
kurie kiemai kaime nepripažindavo tokios kuliamosios ir visus javus 
kuldavo rankomis, ”su pusantro pagalio”, t.y. su spragilais. Kūlimas 
užsitęsdavo mėnesius ir pasibaigdavo tik apie Kalėdas, o šeimose, kur 
trūkdavo darbininkų, net pavasarėjant dar galima būdavo išgirsti 
klojimuose stuksint spragilus. "Keičiasi laikai, bet į gerą”, - pamanė 
Mikalojus ir pasuko pro vartelius į savo kiemą. Jau buvo vakaras. 
Mykoliukas liuobė gyvulius, duktė melžė karves, o žmona maišė 
peniukšliams ėdalą.

Savo sūnus, Antaną ir Zigmą, Mikalojus atrado 
besidarbuojančius klojime. Jie ką tik baigė arpuoti paskutinius, iš 
klėties ir klėtelės aruodų sušluostytus grūdus. Dabar sėmė ir pylė į 
maišą. Vaikinai pasigyrė, kad prišluostė dar porą maišų grūdų. Rugius 
su kviečiais, o miežius su avižomis jie sumaišė, bet gi čia paskutiniai 
pernykščiai grūdai... Tėvas matė, kad vaikinai jau tikri ūkininkai, 
mokės ”stutkauniai” gyventi. Pasakė: "Rytoj bukomniką parvešim”. 
"Taigi kulti žadėjom pirmadienį”, - pastebėjo Zigmas, mėgęs 
dalykiškus pokalbius. "Nėra laiko. Kai atvešim, mašinistui dar reiks 
susitvarkyti. Reikia duoti nors vieną dieną laiko”, - atsakė tėvas, jau 
eidamas iš klojimo.

Rytojaus dieną, buvo penktadienis, vos prašvitus atėjo Mataušo 
Juozapas. Jis norėjo sužinoti, ar Mikalojus pasiruošęs vykti, ar turi ge
rus pakinktus. Juozapas buvo jaunas gal 2d metų vyras, visada rimto 
veido, nors pajuokauti mėgdavo. Kalbėjo jis labai tankiai, bet jo grei
takalbė buvo visai kitokia, negu Kučelio. Jis kalbėjogerai apgalvotomis 
frazėmis, nors išsakydavo jas labai staigiai, todėl kalbėdamiesi su juo, 
vyrai klausydavo labai atidžiai, kad neįvyktų nesusipratimo. Sužinojęs, 
kad Šlajus sutinka paskolinti Štikanas, Juozapas norėjo susitarti, kurią 
valandą išvažiuos. Atsidarė klėties durys ir išėjo Zigmas. Jis čia pat 
Kareiškė: ”Tėte, kotu tentąsysies? Mašiną su Juozapu mudu parvešim”. 

likalojus žinojo, kad jo jaunėlis energingas ir labai nori dirbti vyriš
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kus darbus, ir nesipriešino. "Jeigu taip nori”, - pasakė jis ir ėmė aiškin
ti, kaip išsiruošti, nuėjo į arklidę Zigmui išruošti į kelionę Baltoką. 
Dabar jau buvo sudaryta visa komanda bukomnikui parvežti: Mataušo 
Juozas su pora arklių, Aleksandros Zigmas su Baltoku, Karolio Petras 
su Širmiu, Kučelis su Juodbėriu ir brikele. Šitokios jėgos reikėjo 
kuliamajai parvežti, nes ir motoras buvo labai masyvus, sunkus, ir jį 
turėjo vežti su pora arklių. Paskui paaiškėjo, kad Mataušo Juozapas 
joja ne vienas, o su savo broliu Adomu, kuris už jį buvo gal tik trim 
metais jaunesnis. Mikalojus truputį būkštavo, kad išvažiuoja tokia 
jauna komanda, betpamatęs, kad su brikele, pasikinkęs savo Juodbėrį, 
važiuoja pats Kučens, nusiramino. Iš Kūčių į Midžiūnus buvo apie 3 
kilometrus, bet Midžiūnų kaimas buvo jau senokai išskirstytas į 
viensėdžius, todėl vyrams teko dar gerokai pavažiuoti Midžiūnų laukų 
keleliais, kol pasiekė sodybą, kur gyveno kuliamosios savininkas Ja- 
siūnas. Vyrai žinojo, kad jis buvo senas bernas. Grįžęs iš Amerikos, 
kurioje prarado sveikatą, apsigyvenęs pas šiuos šeimininkus. Jiems 
paskolinęs nemaža sumą pinigų. Pamatęs, kad Amerikoje uždirbti pi
nigai baigiasi, jis dar suskubęs nusipirkti kuliamąją, su kuria ir uždar
biavo pragyvenimui, kuldamas žmonėms javus. Į neišdalintą Kūčių 
kaimą kulti javų jis noriai važiuodavo, nes jam čia apsimokėjo - 
klientų buvo daug ir visi gyveno čia pat, šalia vienas kito, nereikėjo 
baladotis per laukus vis į naują sodybą. Be to, jam patiko šio kaimo 
žmonių jam rodoma pagarba. Sako, kad ne viena pagyvenusi mergina 
dar turėjusi viltį uz jo ištekėti, bet jis buvęs drovus, ir žmonės 
sakydavę, kad ”jis mergų bijo”, net patys liežuvingiausi piršliai jo 
negalėję ištempti. Taip ir likęs ant ruginių šiaudų, t.y. nevedęs, tik 
senatvei sugrįžęs į gimtąjį kraštą. Jasiūnas gerai žinojo, ką turi paimti 
į šitokią kelionę, todėl susiruošti į kelią neilgai truko. Kučelis, 
Įsisodinęs į savo brikelę Jasiūną, norėjo jau birbti į Kučius, bet 
mašinistas jį sustabdė, - jis mėgo važiuoti iš paskos ir matyti kaip 
vyrams sekasi vežti jo bukomniką ir motorą. Kučelis neprieštaravo, 
visa kelią važiavo lėtu žingsniu, ir Kučeliui teko nuolat stabdyti savo 
Juodbėrę, pripratusią prie greito šeimininko važiavimo. Bričkoje jis 
sėdėjo Jasiūnui iš dešinės ir visą laikų kalbėjo. Tai buvo įdomus 
žmogus. Apskritaveidis, malonios išvaizdos, su dailiai apkarpytais 
smailais ūsais, kokius nešiodavo bajorai. Jo apvalūs skruostai buvo 
saulėje nudegę, smakras su dailiai įkomponuota duobute buvo lengvai 
kilstelėtas į viršų, o primerktos akys ir beveik visada lengvai 
besišypsančios lūpos teikė jamsimpatišką, bet gudragalvišką išvaizdų. 
Tai buvo labai nuoširdus žmogus. Už atlapaširdišką, gerą būdą ir 
kartais perdėtų paslaugumą neretai žmonės mėgo iš jo ir pasišaipyti. 
Nekalbus keleivis jam patiko, nes leido netrukdomam kalbėti. Kaime 
žmonės manė, kad niekas taip gerai nemokėjo svečio užimti kaip 
Jonas.
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Šiemet ruduo nebuvo labai šlapias. Kaimo keleliai buvo 
pusėtini, užklimpti pavojaus nebuvo, bet važiuojant duobėtu keliu, su 
aukšta kuliamąja, galima apsiversti. Jasiūnas dėl to būkštavo, bet 
kaimo vaikinai važiuoti mokėjo. Nuvažiavus kokį pusantro kilometro 
laukų keliais, Jasiūnas išsitraukė "puperosų ” Aroma” pokelį, pasiūlė 
savo vežėjui, išsiėmė ”benzinupkę”, pridegė papirosą Jonui, sau ir 
išdidžiai įsidėjo skiltuvą ir papirosus. Vežėjas, atrodė, su malonumu 
traukia Amerikono papiroso durną. Vėliau jis pasakos kaimo vyrams, 
kokius ”pupirosus” rūko tas amerikonas. Pagaliau vyrai su masina ir 
motoru įvažiavo į Kūčių kaimą. Artėjant prie Aleksandros kiemo, 
Mykoliukas jiems plačiai atkėlė vartus, o Zigmas, net nepristabdydamas 
arklių su bukomniku nuvažiavo tiesiai prie klojimo. Net prie klojimo 
Jasiūnui nurodinėti neteko - mašina ir motorasbuvo pastatyti ten, kur 
kasmet buvo statomi. Masyvą motorą su dideliais smagračiais vyrai 
pastatė beveik patvoiy palei kaimyno Preidžio sodybą. Paskui į 
klojimą įvežė kuliamąją taip, kad kuhant šiaudus varytų į kiemo pusę. 
Dabar prasidėjo reguliavimas. Reikėjo sustatyti tinkamu atstumu 
pagal diržo ilgĮ, tiksliai nustatyti tiesumą, kad dirbtų gerai ir nekristų 
diržas. Jasiūnas gerai žinojo, kad kaimo vyrai tik iš pradžių javus į 
mašiną leidžia atsargiai, opaskui, kai įsismagina, ima Kimšti glėbiais 
ir bukomniką užkemša. Tada turi arba nukristi diržas, arba sustoti 
motoras. Todėl tiesumą Jasiūnas reguliavo labai atidžiai. Sustatęs 
savo techniką, Jasiūnas pareiškė greta vis besisukinėjančiam Kučeliui, 
kad šis nuvežtų j į dar į Šatrėnus pas Dambrauską, žinomą laikrodininką 
ir kitų smulkių darbų meistrą, o po to dar jį pavežtų namo į Midžiūnus. 
Tada būsiąs laisvas. Jonas nebuvo patenkintas, nes atstumas tarp 
Šatrėnų ir Midžiūnų geri septyni kilometrai, ir jam tektų sugaišti visą 
trumpą rudens dieną. Tačiau ils tik draugiškai nusijuokė ir pasakė, kad 
jeigu už kūlimą brangiai neplėšiąs, tai galima būsią ir pavežioti. Kelio 
pas Dambrauską Uliūnų apylinkės žmogui klausti nereikėjo, jį pažinojo 
visi. Jasiūnas kasmet jam duodavo darbo ir sakydavo, kad ką sutaiso 
Dambrauskas, tas laiko, o kiti, kad tik atstumti. Jasiūnas buvo davęs 
Dambrauskui sutaisyti seną šveicarišką kišeninį laikroduką, auksinį. 
Laikrodėlis nebuvo sugedęs, tik dangtelis nebeatšokdavo. Kartu norėjo 
atsiimti ir senąjį kuliamosios diržą, kurį buvo nuvežęs dar pavasarį. 
Vasarą Jasiūnas iš Panevėžio parsivežė naują. Jeigu Dambrauskas 
sutaisys, tai naujojo per visą kūlimo sezoną ko gero ir neprireiks. 
Kučefis, parėjęs į namus papietauti "atsiėmė” nuo žmonos Marcelės. 
Ji savo temperamentingu vyru amžinai buvo nepatenkinta, jis vis 
"įlenda”.

Kelias į Šatrėnus buvo netolimas, gal kiek daugiau nei trys 
kilometrai. Juodbėrėlė bėgo greitai, vežėjui kalbos nepritrūko.

Grįždami vėl užsuko į Kučius, Aleksandros klėtelėje paliko 
Dambrausko sutaisytą diržą. Jasiūnas Mikalojui prižadėjo atsirasti 



-260-

pirmadienį anksti rytą, o kūlimą pradėti dešimtą valandą.

3.Kūlimas

Javus iškulti Kučiuose nebuvo taip paprasta. Mikalojaus kieme 
tikras sujudimas. Šeimininkės jau kuris laikas triūsia po namus beveik 
be poilsio. Pasiruošti pabaigtuvėms būtų dar nieko, bet reikia nudirbti 
daugybę darbų namuose, ir dar kokių? Jie reikalauja daug triūso, bet 
lieka nematomi, atrodo, lyg nieko ir nedaryta. Reikia sutvarkyti 
namus, bet kai juos pradedi tvarkyti, tai pasaka be galo. Po vasaros ir 
rudens darbų viskas aukštyn kojomis apversta. Motina (oji jau senokai 
skundžiasi sveikata) ir duktė Ona jau kuris laikas dirba išsijuosusios. 
Kieme nuolat vis kabo skalbiniai, visai nepanašūs į eilinį žlugtą. Išma- 
zgojamos ar išdulkinamos visokios gūnios, takai, užtiesalai, takeliai 
bei riznės. Prasidėjo drėgni, ūkanoti orai, niekas nedžiūsta. Sutvarkyti 
gryčią, seklyčią, būtų vieni niekai, bet viskas iškilota, apdulkėję, o į 
vietą daiktą gali padėti tik švarų, sutaisytą. Vien kamaroje reikia dirbti 
savaitę, jeigu nori sutvarkyti, kad žmonės neapkalbėtų. Moterys jau 
seniai pluša po namus, o vyrai joms padeda: ką nors sukala, sutaiso, 
išneša, atneša, išardo ar sustato. Bet tie vyrai dar labai užimti laukuose. 
Namie jie mažai ir tebūna. Prieš kurį laiką išgriebė iš linmarkų 
išmirkusius linus, paklojo ant ražienų. Dabar juos riša į pėdus, 
džiovina, veža į pašiūrę. Šeimininkėms reikėjo iškepti duonos, prikepti 
pyragą, privirti mėsos, šaltienos. Paskui jos virė ir kepė mėsos 
yyniotinius, sausainius ir pyragaičius. Viską suminėti sunku, nes be 
įprastesnių patiekalų, reta seimininkė išsiversdavo be pačios sugalvotą 
valgių. O šių bene labiausiai laukė moteriškoji talkininkų pusė. Paskui 
juos aptardavo, apie juos kalbėdavo, girdavo ar peikdavo, kol kito ar 
trečio Kiemo pabaigtuvių naujovės jų neužgoždavo, ir viskas pamažu 
užsimiršdavo.

Šeimininkė su vyru kūlimo reikalus aptarė iš anksto ir numatė 
kūlimo stalui skirti visą paltį bekono šoninės, kumpį, per vasarą 
išlaikytą skilandį, keletą plonų ir porą storų dešrų. Be to, vyrams (ir 
ne tik vyrams) prie alaus papjaustyti išilginių raumeną kimštinę 
salsironą. Viskas rūkyta, kaimo žmonių mėgstama. Karštiems 
patiekalams šeimininkas papjovė gerai įsiganiusį avinuką, iš kurio 
šeimininkės pagamino kepintos mėsos suktinukų su bulvėmis ir, 
žinoma, svogūnais. Privirė šaltienos. Neveltui Mikalojus tam reikalui 
iš miesto parvežė bekonų kojelių ir visą bekono galvą. Duonkepėje 
krosnyje seimininkės pirmadienio rytą iškepė miežinio ragaišio, be 
kurio, darbininkų stalas Kučiuose buvo sunkiai įsivaizduojamas.

Mykoliukas šeštadienį šviežią kvepiantį ir putojantį alų supilstė 
į statines. Pripylė tris: piirnojo - mažą trisdešimties litnj, antrojo - 
šešiasdešimties, o trečiojo - keturiasdešimties litrų. Per kūlimą 
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ištroškusiems ir dulkių prisižėbyjusiems alaus mėgėjams davė tik 
trečiojo alaus, panašesnio į girą negu į alų, kad prie darbo nebūtų 
apgirtusių. Ant apversto kubilo dugno šalia klojimo stovėjo uždengtas 
ąsotis su gaiva (uogiene paskanintu šulinio vandeniu). Bet darbo metu 
žmonės mažai kas iš jo ir tegėrė. Kiekvienas ėjo prie šulinio ir godžiai 
gėrė tiesiai iš kibiro - vanduo atrodė šaltesnis ir skanesnis.

Mikalojus dar kartą peržiūrėjo abi klėtis, aruodus, apgalvojo, 
kur kokius javus supils. Pagrindinėje klėtyje buvo pilami geriausi 
javai. Jeigu kuriais metais javų buvo mažiau, tai vieną du aruodus 
palikdavo tuščius, į juos paskui supildavo švarius, gerai išarpuotus 
grūdus. Jie būdavo skirti duonai ir pyragams (ragaišiui) bei vežti į 
turgų, kur vėliau, antroje žiemos pusėje, buvo galima brangiau 
parduoti. Antanas ištepė vežėčias grūdams nuo klojimoj klėtį vežioti, 
patikrino pavalkus, apynasrį, balnelį, vadeles, kad dėl kokio nieko 
netektų gaišti brangaus laiko. Namų šeimininkė klėtyje paklojo lovą 
su švanais, svečiui skirtais patalais. Išėmė dar beveik naują antklodę, 
kurią anais metais kartu su Onele siuvo Onos kraičiui. Onelė buvo 
nepatenkinta, kad nepripirko vatos, bet motina pagal savo planą vie
toje vatos paėmė karštos vilnos, tik ”putravonę” daug tankiau sudygs- 
niavo, nupirko gražesnį pamušalą. Dabar, kol Onute buvo netekėjusi, 
Mikalojienė ją kartais išimdavo iš savo pasoginės kraičskrynes ir 
duodavo garbingam svečiui užsikloti. O Jasiūnas - amerikonas, kur 
garbingesnį svečią rasi? Kaimo vyrai jam tiesiog lankstėsi, o irjis, nors 
ir tylus, ramus žmogus, bet mokėjo pasirodyti. Iš biednesnių imdavo 
mokestį tik šlistį. Žmonės sakydavo, Kad jis daugiau gazolio sudegina, 
negu uždirba. Lovai užtiesti Mikalojienė išėmė iš skrynios vieną 
gražiausių dar savo manuos austą rinktinę lovatiesę. Padėjo didelę 
pūkų pagalvę, kurią užvilko raštuotu ir su nėriniais užvalkalu. Čia pat 
susigriebė, kad pilant grūdus į aruodus, viskas dar apdulkės. Ji čia pat 
išėmė iš skrynios seną didelę lovatiesę ir švariai paklotą lovą dar 
pridengė iš viršaus.

Sekmadienį šeimyna grįžo iš bažnyčios ir visi susėdo prie pietų 
stalo, ėmė dalintis įspūdžiais ir pasakoti naujienas, ką išgirdo iš 
žmonių. Visi apylinkės žmonės prieš ir po pamaldų mėgo buriuotis, 
kitiems pasakoti ir iš kitų išgirsti paskutines naujienas. Kunigas iš 
sakyklos beveik visada paskelbdavo užsakus. Tokios naujienos visada 
įdomios, ypač jaunimui. Ir šį sykį neapsieita be naujienų, bet dabar 
šeimoje ios greit buvo užmirštos - užteko savų rūpesčių. Motina 
kalbėjo, kaip reiks priimti svečius talkininkus. Tėvas pridūrė, kad kol 
pabaigs darbą klojime, geresnio alaus neliestų. Užteks trečiojo. Kad 
darbe apgirtusių nebūtų. Motina sprendė, ką jiedvi su Onele dar turi 
išvirti ar iškepti. Ji prašė vaikinų prie kūlimo nesivilkti gerų drabužių, 
nes labai pridulkės, paskui nebegalima išvalyti, reikia plauti, ir geras 
drabužis susigadina. Geriau darbe vilkėti kasdieniškai, kaip ir dera 
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prie kūlės, o vakare pabaigtuvėms galima ir persirengti. Mikalojienė 
dar sykį įspėjo vaikinus, kad ir per pietus žmonių negirdytų geru 
alumi, kad gink Dieve, neatsitiktų kokia nelaimė, nes prie kūlimo 
visaip būna. Tada žmonės liežuviais užplaktų. Jau kai pasibaigs, tada 
vaišinkit visus, kas kiek norės. Per kūlę vaikinai, atvežę į klėtį grūdus, 
dažniau turį užeiti į gryčią pasiklausti motinos ar sesers, ar ko nors 
skubiai nereikia. Nei motina, nei Ona klojime nedirbsiančios. Motina 
jau seniai tokių darbų nebedirba, o vietoje Onos prie staliuko žadėjusi 
ateiti jos dirmavonės krikšto duktė Alputė. Tėvas sūnus įspėjo, Kad 
saugotų daiktus, ypač šakes, maišus, virves ir kita, nes svetimi numetą 
bet kur. Kartais daiktą atrandi kada pavasarį surūdijusį, apipuvusį ar 
šiaip apgadintą. Paskui dar kartą aptarė bene svarbiausią dalyką: kiek 
bus žmonių, kas iš tikro žadėjo ateiti. Kiek bus vyru ir kiek moterų. 
Talkininkų problemos Kučiuose nebuvo - kiekvienas,-kas buvo talkoje, 
žinojo, kad ir pas jį ateis. Kai šeimoje mažai darbininkų, kūlime 
tekdavo daly vauti net po keliolika kartų. Kiemams, kur iš viso nebuvo 
vynj ar apsilankydavo liga, talkininkų niekada netrūko. Žmonės 
ateidavo, jei tik jiems duodavo žodį. Buvo atsitikimų, kad per kūlimą 
šeimininkų visai nebuvo arba buvo tik jų nedidukai vaikai, bet javai 
būdavo iškulti, grūdai ir šiaudai stropiai sutvarkyti, gyvuliai laiku 
pašerti. Tai buvo nerašyti kaimo įstatymai, papročiai.

Dabar, sekmadienio popietę, namuose daugiausia rūpesčių 
turėjo motina. Ir Onelė buvo visą laiką įdarbinta: vienam reikėjo įsiūti 
sagą, kitam susiūti juosmenį, trečiam užlopyti alkūnę ar praplyšusį 
kelį. Atrodė, ir galo nebus. Laimei, Onelei anais metais tėvai buvo 
nupirkę siuvamą kojinę mašiną, tai ji gana sėkmingai gynėsi nuo 
brolių antpuolio. Mikalojus su Antanu nuėjo prie klojimo, nusitašė 
stiprius kuolus, ir sukalė prie motoro ratų, kad bedirbant nepasislinktų 
ir neatpalaiduotų diržo. Po kuliamosios ratais pakalė trikampiu 
nusmailintas kaladėles.

Paskui prasidėjo karvių melžimas. Melžė Ona ir motina. 
Mykoliukas tik žiūrėjo tvarkos ir padėjo melžėjoms, jeigu ko 
prireikdavo.

Ankstyvą pirmadienio rytą dar buvo tamsu, kai Kučelis su 
savo brikele įdardėjo į Aleksandros kiemą. Šalia jo sėdėjo mašinistas 
Jasiūnas. Kieme jautėsi artėjančio darbo įtampa. Svečias atsiprašė už 
vėlavimą ir pareiškė, kad jam netekę dorai ne bluosto sudėti. Buvęs 
vestuvėse ir grįžęs jau gerokai po pusiaunakčio. Šeimininkas pagal 
paprotį pasiūlė alaus atsigaivinti, oet svetys nuleido juokais, sakydamas, 
kad vestuvėse atsigėręs. Mikalojus žinojo, kad svečias tik mandagiai 
išsisukinėja - Jasiūno svaigalais nepavaišinsi. Mašinistas atvažiavo 
anksti, bet Mikalcųaus kieme jau virė darbas. Buvo pati liuoba. Vaikai, 
nors ir suaugę, dar skaniai miegojo, tik jaunasis Zigmas, išgirdęs 
brikelės dardėjimą, suprato, kad atvažiavo Jasiūnas, išsiropštė iš lovos 
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ir nuėjo į priesenį praustis. Jis negalėjo praleisti progos pasižiūrėti, 
kaip masinistas krapštysis prie motoro ir kuliamosios - jis tebuvo 
paauglys, ir technika jam ouvo kažkas nepaprasta, nesuprantama. 
Jasiūnas nuo pusryčių atsisakė, todėl Zigmui reikėjo skubėti. Atėjęs 
prie motoro, mašinistas atidarė mažas dureles, kūnų Zigmas nebuvo 
nė pastebėjęs, išsiėmė mažą liktarniją ir užsižiebė nuo benzinupkės, 
nes dar buvo tamsu. Pamatęs šalia stovintį paauglį, Jasiūnas padavė 
jam žibintą ir paprašė pašviesti. Pradėjo ruoštis paleisti variklp Iš tos 
pačios įrankinės išsiėmė teptuvę su ilgu snapu ir pradėjo tepti variklio 
mazgus. Atidarinėjo mažus vožtuvėlius ir pilstė alyvą. Paskui jis tepė 
storas ir plonas ašeles, pylė alyvą ant Krumpliaračių. Zigmas jo 
veiksmus sekė net kvapą sulaikęs. Jis buvo nustebintas, kai mašinistas 
čia pat, beveik jam iš po kojų pakėlė didelį lekelį ir į motoro baką 
pripylė žibalo. Paskui Zigmą paprašė pašviesti prie mašinos, ir abu 
nuėjo prie kuliamosios. Su savo teptuve mašinistas landžiojo po 
bukomniku, tepė stovėdamas, laipiojo ant viršaus. Pagaliau tepimus 
baigė. Dabar jis išsiėmė metalinę dėžutę su raktais it liepėją Zigmui 
palaikyti, o pats pasiimdavo tai vieną, tai kitą raktą ir vis varžė visokias 
veržles bei varžtus. Paskui bukomniką jis ėmė ardyti: vienoje ir kitoje 
mašinos pusėje atsuko kelias veržles, išėmė kelis varžtus, o paskui 
ištraukė Kelias dideles detales. Jis parodė Zigmui siaurą ilgą ertmę, 
pilną prigrūstą pelų ir abrako, ir liepė Zigmui, pasiėmus lazdelę, 
išbadyti tas užkamšąs. Tai Zigmui patiko. Galės girtis, kad padėjo 
mašinistui ruošti mašiną. Dar kurį laiką jie vis ardė,tepė, varžė. Paskui 
pradėjo dėlioti viską atgal. Zigmas parodė gerą atmintį. Mašinistas 
kelis kartus įspėjo, kad reikia viską labai gerai suvaržyti, nes per ilgą 
virpėjimą viskas atsipalaiduoja ir bedirbant gali išlėkti. O tada - 
avarija. Išaušo. Kai baigė krapštytis, Jasiūnas paklausė Zigmą, ar 
nenorėtų padėti visą laiką, kol kuls Kučiuose. Jis užmokėsiąs. Tai 
paaugliui labai patiko. Tik dabar jiedu pastebėjo, kad pradėjo rinktis 
žmonės. Jasiūnas į juos visai dėmesio nekreipė. Jis lėtais judesiais 
dirbo savo darbą ir labai neskubėjo.

Tarp talkininkų naujokų nebuvo. Kūlimo darbas kaimiečiui 
pažįstamas nuopat vaikystės. VosZigmasspėioišlįsti išpobukomniko 
ir sukaišioti į kratelką paskutinius sietus, keli vaikinai atsinešė iš 
pašalės didelį staliuką ir pradėjo statyti prie mašinos ilgų kojų. Greit 
pasiruošimo darbai buvooaigti, atėjo laikas paleisti motorą. Atsirado 
ir pirmieji vaikai. Paskui jie daug kartų pasakos vieni kitiems ir 
ginčysis, ką mašinistas darė pirma, o ką paskui. Broliai Povilas ir 
Antanas Labanauskiukai kartu su Žimicko Antanu uždėjo didįjį diržą 
tarp motoro ir mašinos. Mašinistas liepė kiek galima smarkiau įsukti 
diržą, o pats nuspaudė mažą svirtelę. Motoras sučiaudėjo kartą kitą, 
išmesdamas vis tirštesnius dūmų kamuolius, ir ėmė vienodai pūpsėti. 
Dūmų kamuoliai išnyko, ir prasidėjo ritmingas darbas. Talkininkų 
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paskirstymu į vietas, atrodė, niekas ir nesidomėjo, bet vos tik sugaudė 
Kuliamoji, visas dvidešimt žmonių užėmė savo vietas. Merginos 
užėmė vietas prie staliuko, o Juozienės Elžbieta, atsistojo prie staliuko 
ant paaukštinimo. Tai buvojau suaugusi rimtamergina, santūri ir atidi. 
Šitame poste reikėjo ypač miklių rankų, ištvermės ir akylumo. Turėjo 
dirbti kaip automatas, nes peraavinėjo javus leidėjui, pėdų grįžtes 
perpjaudama peiliu. Jeigu gerai dirt» padavėja, leidėjas neužkimš 
masinos, nereiks stoviniuoti, kuliamąją atkemšant. Nuo vienodo 
apkrovimo labai priklausė ritmingas kuliamosios darbas. Prie 
kuliamosios ryklės užlipo Mataušo Augustas. Augustas buvo vyriausias 
iš Mataušiukų, lėtokas vaikinas, bet stiprus, kritiškais momentais 
nepasimesdavo ir nesikarščiuodavo. Gal todėl Mikalojus ir paprašė 
Augustą leisti į mašiną ir visiems duoti darbo. Sužinojęs, kad padavinės 
Juozienės Elžbieta, Augustas tik šyptelėjo, buvo patenkintas. Jeigu 
šiame poste dirbanti mergina bent pora sekundžių uždelsia, tai leidėjas 
viena ranka pats griebia prie jo artėjančius pėdus, 'kad mašina neitų 
tuščia ir per daug neįsibėgėtų. Buvo atsitikimų, tiesa, labai retai, kad 
padavėja tuo metu savo gerai išgaląstu peiliu brūkšteldama imamą 
grįžtę, pataikydavo leidėjui per ranką. Didelės avarijos nenutikdavo, 
bet leidėjas turėdavo pasitraukti iš darbo. Postą greta leidėjo patikėdavo 
merginai, kurios rankose darbas tirpsta. Leidėjas griebdavo 
paduodamus javus nuo staliuko ir varpomis į priekį leisdavo į mašiną. 
Elžbietai pėdus ant staliuko dvipiršte šake padavinėjo pakaitomis dvi 
merginos (reikėjo kelti ir kelti i viršų) - Vertelkos Ona ir Karaliaus 
Jadvyga. Dėliotoios (štukuotojos) ant staliuko padavinėjo nuo galo 
nuverstus javus. Kol javai būdavo paduodami nuo pastogės, t.y. nuo 
aukštai, dėliotojas dažnai dirbdavo rankomis, bet kai galui leidžiantis 
žemyn, reikėdavo užkelti ant staliuko į viršų, tai būdavo vienas iš 
sunkiausų darbų. Dažnai padavėjos keisdavosi. Pamaininius 
sunkiausiuose postuose prie bukomniko turėdavo tik tuose kiemuose, 
kur daug darbingų žmonių ir būdavo uždirbta darbininkų daugiau 
negu reikia.

Atėję į talką, žmonės stojosi ten, kur buvo prašyti. Mikalojus 
buvo prityręs ūkininkas ir žmones prie kuliamosios išdėstė gerai. Ant 
galo, t.y. padavinėti javų nuo šalines ar užkrauto klojimo tarpsnio, jis 
suprašė jaunimą, kad turėtų energijos darbą, kai reikia, paspartinti 
arba palėtinti. Prie jų įmaišė ir porą pagyvenusių žmonių ”su 
charakteriais”, kurie nesidrovėtų duoti pastabų. Ant galo su dvipirštėmis 
šakėmis sulipo Karolio Petras, Mataušo Adomas, Glebavičiaus 
Veronika, Vertelkos Varusė, Ulio Alpunė, Valonienės Razė (ji labai 
gerai drausmindavo išdykaujančius) ir Kerulio Ladzis.

Keturipajėgūs vyrai pasiėmė keturpirštes šakes ir pasiruošė 
nešti šiaudus. Tarpjų buvo Jegoro Kazimieras ir Juozapienės Adomas, 
Užkurio Petras ir Valonienės Juozapas. Nuo kratelkos iškultus šiaudus 
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atkasinėjodvi jaunos moterys: ValonienėLevusė ir Kerulienė Saliamu- 
tė - abi šnekios ir judrios.

Ant stirtos mynė šiaudus keturi talkininkai: Karoli? Jadvyga, 
Kučienė Povilina, Kučienė Elena ir Pukys Juozapas.

Pelus atkasinėti ėmėsi pats Mykoliukas. Kai mašinai įsidirbus 
Mykoliukas pradėjo skęsti peluose, Į talką atėjo Antanas Žimickas. 
Kūlimas - paskutinis metų darbas, paskutinis išbandymas ir 
patikrinimas, nes yra viešas. Jo negali atlikti šeima. Čia lyg 
paskutinį kartą metuose išryškėja žmonių tarpusavio santykiai, 
šeimos galimybės, brandumas. Visa tai galima lyginti su kitais 
kiemais, su kitomis šeimomis. Todėl nieko stebėtino, kad kūlimui 
žmonės taip kruopščiai ruošiasi.

Prie grūdų atsistojo šeimininkas Mikalojus su sūnumi Antanu. 
Jiems talkino tai Zigmas, tai kaimyno Kučio sūnus Juozas. Pasikinkę 
arkliuką^ jie maišą po maišo krovė į ratus ir vežė į klėtį. Avižas ir 
blogiau išvalytus javus pylė į klėtelę. Juos reik dar kartą arpuoti. Gerai 
išvalyti bus naudojami kaip geri grūdai, blogesni, t.y. smulkesni ir 
dirsėti javai, bus sumalti ir sušerti gyvuliams, nes migiuose (kiaulidėse) 
žvygavo pulkelis per vasarą išlaikytų paršų. t

Iš pradžių, norėdami atlaisvinti klojimo padą, šeirtiininko 
paprašyti, kūlėjai į mašiną paleido maigus arba pagrėbstus, šie buvo 
?'avę lietaus, todėl smarkiai dulkėjo. Avižų ir miežių maigų šeimininkas 
iepe neskirti, nes gyvuliams tiksią ir taip. Ant avižų kūgio buvo pri

krauta žirnių. Šiuos šeimininkas norėjo iškulti atskirai ir gerai išvalyti, 
nes iš žirnių miltų Kūčių šeimininkės gamindavo daug skanių patiekalų, 
kurie išdraskius kaimą, išnyko turbūt visiems laikams.

Baigus kulti maigus, dirbantieji ant galo kurį laiką nieko 
nedavė. Kuliamoji kokią minutę, gal dvi, staugė tuščia. Jasiūnas 
nuspaudė nedidelę rankenėlę ir motoras, dūmais čiaudėdamas, sustojo. 
Jasiūnas, paėmęs porą raktų, priėjo prie bukomniko, atleido porą 
veržlią, o Zigmas tą pat padarė lotoje mašinos pusėje. Abu vyrai 
surėmė pečius, vienas į vieną, kitas j kitą mašinos špūlę ir gal koki 
centimetrą pakėlė geležinę kuliamosios spamuotę į viršų. Paskui vėl 
užveržė veržles. "Žirniams reikia pakelti aukščiau, kad nedaužytų 
grūdų”, - paaiškino Jasiūnas. Žirnių kūlimas vyko gal dvidešimt 
minučių. Po to vėl buvo sustabdyta kuliamoji, nuimti ir pakeisti 
maišai, vėl žemiau nuleista kuliamosios sparnuote.

Prasidėjo kviečių kūlimas, o tai reiškė, kad dirbti reikia labai 
stropiai, nes kviečių barstyti negalima. Leisti į mašiną stojo Karolio 
Petras - kviečių pėdai dideli ir ant galo tiek daug žmonių nereikėjo. Šis 
kresnas ir stiprus vaikinas buvo geras leidėjas, ramaus lėto būdo, 
leisdavo neskubėdamas, vienodai, mašina netrūkčiodavo. Petras 
nemėgo pagyrų ir kandžiai nukirsdavo tą, kas mėgindavo pagirti. 
Žmonės jį mego. Būtus ir nebūtus dalykus mokėdavo nupasakoti labai 
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dalykiškai, rimta išraiška. Atrodydavo, kad ir neketina juokauti. Kai 
besiklausantieji pratrūkdavo kvatotis, Petras tiknežymiai patempdavo 
skruostus, lyg būtų nepatenkintas, tarsi palaukdamas, kol publika 
nurims. Jo kalbomis žmonės tikėdavo ir jų laukdavo, o Petras lyg tyčia 
retai kada tesileisdavo į kalbas. Gal todėl žmonės ir vertinojo šykščias 
[įastabas. Nešiojo jis kepurę su snapeliu, vaikščiojo su amžinai atsegiota 
engva palaidine, mėgo burnoje laikyti smilkstančią arba užgesusią 

nuorūką. Kuliamoji ėmė ūžti lygiai, beveik nesijautė, kada įjos ryklę 
leidėjas įleidžia naują kviečių pėdą, nes Petras viso pėdo iškart ir 
neleisdavo, o paskleisdavo dalimis ir taip ritmiškai, kaip tik jis ir 
temokėjo.

Kučelis, pamatęs, kad leidėjo vietoje jau stovi Karolio Petras, 
nuėjo prie motoro, kur mašinistas kalbėjosi su dėde Valoniu. Vyrai 
rūkė tik naminį tabaką, suktines, bet stropiai saugojosi, kad vėjas 
žiežirbų nuo jų suktinių neneštų šiaudų link. Jasiūnas kūlė jau keletą 
metų, bet tokio atsitikimo, kad kuriant kiltų gaisras, dėl rūkančių vyrų 
kaltės, dar nebuvo. Kviečių kūlimas užtruko apie dvi valandas. Pereiti 
prie rugių kūlimo buvo labai paprasta. Reikėjo tik leisti mašinai švariai 
išsivalyti, pakeisti maišus, patvarkyti šiaudus. Nuobiras sušluodavo ir 
dar kartą perleisdavo per mašiną, kad išvalytų ir veltui nenueitų kokia 
puspūrė. Mašinistas variklį sulėtino ir po kelių minučių jau galėjai 
pradėti kulti rugius. Rugių buvo nemažai - prikrautas visas klojimo 
galas ligi pat gūbrio (kraigo). Mažumą šeimininkas buvo numatęs 
nekulti, o palikti kūliams. Taip darė beveik kiekvienas kiemas, nes 
Kūčių kaimas buvo šiaudinis. Visi kaimo trobesiai buvo šiaudais 
dengti, o senas šiaudų stogas tol būna geras, kol jis kasmet taisomas. 
Šeimininkas vėliau su savo padėjėjais kūlius išsikuldavo spragilais. 
Nesulaužytus ir nesumaigytus rugių šiaudus surišdavo į storus kulius, 
ir naudodavo stogams dengti ir taisyti, kiaulėms svilinti. Iš šiaudų seni 
žmonės mokėdavo ir patogius lengvus kubilus surišti, saikus nupinti. 
Buvo auksarankių, mokančių iš šiaudų skrybėlę nupinti. Prieš Velykas 
daugelis kaimo moterų, panaudodamos karpytus šiaudelius, įmantrių 
sodų padarydavo ir pakabindavo gryčioje ar seklyčioje virš stalo. 
Šventųjų paveikslams rėmeliai būdavo dailiai iš šiaudelių padaryti. 
Kartais panašius dailės darbelius kai kas ir į turgų nuveždavo.

Iškulti žiemkenčius javus reiškė padirbti sunkiausią kūlimo 
darbą. Rugių ir kviečių šiaudus išnešdavo iš klojimo ir sukraudavo į 
didžiulę stirtą šalia klojimo. Į tuščią klojimo galą, toliau kuldami ja
vus, sukraudavo vasarojaus šiaudus, o šie - pašaras gyvuliams. Arklius 
Kūčių vyrai mylėdavo ir daugiausia liuobdavo šienu. Jeigu matydavo, 
kad šieno ligi pavasario neužteks, tuomet šieną keisdavo kratiniu. 
Šiaudus, dažniausiai avižiniuSj sumaišydavo su šienu: ant pado 
pariesdavo avižinių arba miežinių šiaudų, o ant jų užtiesdavo sluoks
nį šieno ir medinėmis dvipirštėmis šakėmis perkratydavo. Gelsvai 
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žaliu kratiniu šerdavo gyvulius. Su numitinta karve dar kaip nors 
išsiversi - išėjusi ant žolės, pavasarį ji atsiganys, o jeigu pavasarį už 
uodegos teks kelti arklį - su kuo dirbsi žemę? Kūčių vyrai saugodavo 
arklius, ir net jeigu pritrūkdavo pašaro, nė už ka nesutikdavo pabloginti 
jiems maisto. Kai šieno pritrūkdavo, tai ir arklius liuobdavo šiaudais, 
jeigu ne vasarojaus, tai bent kvietiniais. Dažnai pavasarį arkliai vis dėl 
to išeidavo iš tvartų labai sulysę, jų kryžkauliai būdavo atsikišę, grobai 
kaip armonika. Taip būdavo turbūt todėl, kad kaimas laikydavo 
gyvulių daugiau, nei turėdavo pašaro.

Jau dvi valandos, kaip kulia rugius, bet pabaigos dar nematyti. 
Aišku buvo, kad pietų reiks leisti vėliau, nes ligi pietų norėjo 
žiemkenčius iškulti. Kaimo žmonės prie tokių dalykų buvo pripratę, 
ir niekas dėl to nesiskundė. Mikalojus nuo maišų beveik nesitraukė. 
Matėsi, kad jis susirūpinęs - rugiai byrėjo ne kažin kaip, bet kaip jie 
galėjo byrėti geriau? Juk buvo jau nublokšti - dalis geriausių grūdų 
nukulta. Tačiau sakyti, kad rugiai byrėjo blogai, Mikalojus taip pat 
negalėjo, nes krovė jau antrą vežimą, aruodas pilnėjo. Kai paaiškėjo, 
kad derlius nebus blogesnis nei pernai, Mikalojaus nuotaika pasitaisė. 
Tai jautė ir Zigmas. Jis, besisukinėdamas prie motoro, vis garsiau 
krėtė juokus. Lyg padėdamas garsiai juokavo išdaigas mėgstantis 
Labanauskienės Povilas. Kartais nusijuokdavo ir santūrus jo brolis 
Antanas. Jaunuoliai jau buvo bepradedą nerimauti, kada gi paleis 
pietų, kaime jau sklido gandas, kad Aleksandros Mykoliukas pridarė 
gero alaus. Antanas baigė krauti vežimą ir pajudėjo klėties link. Paskui 
juos neskubėdami nusekė broliai Antanas ir Povilas Labanauskiukai. 
Keturi jauni vyrai maišus kaip mat sunešė ir supylė į aruodą. Kiekvienas 
nepamiršo pasirodyti, kaip lengvai pakelia maišą, nuo ratų užsideda 
ant nugaros ir vos ne tekinas užbėga laipteliais ant prieklėčio ir į klėtį. 
Klėtis kvepėjo, nes šeimininkė vakar vakare, prieš naujo derliaus 
grūdų supylimą, buvo aprūkiusi klėtį Krekenavoje pašventintų žolelių 
ir ėglio sakelių, šventintų per Verbų sekmadieni, dūmais. Zigmas 
norėjo vaikinus pavaišinti bent jau trečiu alumi, bet pro duris išėjo 
motina, ir Zigmas įšoko į vežimą lyg niekur nieko.

Buvo antra valanda, rugių jau nebedaug. Dirbti tvarkingai - 
reiškia reikia užbaigti kulti rugius, o tvarką Aleksandros Mikalojus 
mėgo. Šiaudų stirta ties klojimo galu augo aukštyn. Talkininkai buvo 
labai apdulkėję, nes diena buvo ūkanota, beveik be vėjo. Dirbantiems 
pritrūkdavo oro, jie imdavo kvėpuoti pro bumą. Įtraukdavo ore 
skraidančių pienių ar usnių pūkelių ar kitokių šapelių ir garsiai 
sukosėdavo. Į mašiną dabarjau leido Mataušo Adomas, kuris vargu ar 
nusileido Karolio Petrui. Kučelis dabar dirbo ant galo su jaunomis 
mergaitėmis vietoje Mataušo Adomo. Pro kuliamosios gaudesį girdėjosi 
jo dudenimas. Tai viena, tai kelios merginos garsiai nusijuokdavo. 
Išdaigininkas buvo patenkintas. Pagaliau Mataušo Adomas suleido į 
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mašiną paskutinį rugių pėdų. Buvo suduoti pagrėbstai. Liko tik pėdų 
rietuvė - kūliams skirti rugiai.

Pagaliau kuliamoji sustabdyta, ir žmonės pradėjo šluostytis 
nuo veido dulkes, valytis drabužius. Prie šulinio atsirado dvi geldelės, 
pastatytos ant neaukštų zuslanų, prie jų ir muilo. Žmonės apsiprausė 
ir šeimininkų kviečiami nedrąsiai ėjo į stanciją pietauti. Priesenyje su 
alaus ąsočiu ir stikline rankose stovėjo spėjęs apsitvarkyti Mykoliukas 
ir vaišino alumi kiekvieną kas tik norėjo. Moterys alaus beveik negėrė, 
vyrai turbūt gėrė visi. Kai kurie į savo uždulkejusias bumas susipylė 
po dvi stiklines. Mykoliukas, ■aišku, vaišino tik trečiuoju alumi, prieš 
akis dar buvo pusė darbo.

Kai talkininkai susėdo už stalo, pastebėjo, kad nėra Glebaučio 
Veronikos ir Kerulienės Saliamutės. Mikalojus norėjo siųsti Zigmą 
arba Mykoliukąjų ieškoti, bet viską žinanti Valonienės Razė pasakė, 
kad jos išbėgusios apsiliuobti, o Saliamutė, be to, namuose turinti 
ligonį.

Šeimininkėms dabar buvo tikra darbymetė. Jos skubėjo su 
valgiais prie stalo arba atgali kamarą, ar į gryčią prie krosnies, iš kur 
nešė garuojančius valgius. Talkininkai valgė, kaip valgo žmonės po 
ilgo ir sunkaus darbo, o moterys neužmiršo pagirti skanių valgių. Ant 
stalo stovėjo ir du ąsočiai: molinis su alumi ir stiklinis su gaiva. 
Dirbdami žmonės buvo drąsūs, energingi, lenktyniavo vieni su kitais, 
o susėdę už stalo, pasijuto svečiuose ir jautėsi suvaržyti. Tačiau kaip 
ir visur, atsirado drąsesnių, kurie pajuokino ir išsklaidė įtampą. 
Nepralenkiamas buvo Kučelis. Jonas be paliovos juokavo, tauškė 
niekus, draugiškai šaipėsi iš merginų, moterų. Šios, ypač Kučienė 
Povilina, jam atsikirsdavo. Prie Kučeho nuotaikingų, gal ir ne visada 
pavykusių pokštų, sėkmingai ir kandžiai prikibdavo sąmojingas, nors 
ir lėto būdo Petkiaučios Juozapas. Po jo retų, bet šmaikščių įsikišimų 
kildavo juokas, klegesys. Namų šeimininkėms beplušant apie stalą, 
nešiojant karštą ir besirūpinant kiekvienu, talkininkai greitai pavalgė. 
Pirmosios nuo stalo pakilo išdidžiosios brolienės - Kučienė Elena ir 
Poyilina. Paskui jas ėmė kilti ir kiti talkininkai. Seklyčia ištuštėjo. 
Šeimininkėms reikėjo sparčiai suktis, nes kita pertrauka - pabaigtuvės. 
Lyg tyčia talką paleido pietų vėliau ir gerokai patrumpino pasiruošimo 
laiką. Tai tikras išbandymas, nes Kūčių moterys moka pastebėti 
kiekvieną svečius priimančių šeimininkių sėkmę ir nesėkmę, jų 
išradingumą ar nemokėjimą, ką nors padaryti.

Po pietų Ona paprašė tėtĮ, Alputę palikti priejų. Vasarojų kulti 
esą lengviau, ojudvi su motina galinčios nespėti pasiruošti. Mikalojus 
nesiginčijo. Jis žinojo, kad šeimos prestižas dabar daugiau priklausys 
nuo moterų darbo namuose, negu nuo darbo klojime. Alputė užsirišo 
prijuostę, galvą persirišo balta skarute ir pradėjo rinkti nuo stalo indus.

Talkininkai negaišuodami nuėjo į klojimą. Jasiūnas, Zigmo
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Eadedamas, jau triūsė prie mašinos. Vėl sudėjo išvalytus sietus, 
ilstelėjo kuliamąją spamuotę. Zigmas ištepė mazgus, vėl uždėjo 

kratyklės dirželį, uždėjo gaubtu, sukaišiojo fiksatorius. Zigmas diržą 
užkabino ant pusdumpės špūlės, greta stovėjęs Užkurio Petras kitą 
diržo galą ištiesino, persuko į kita pusę ir pradėjo dėti ant didžiosios 
motoro špūlės. Jam padėti prišoko Zimicko Antanas. Zigmas truktelėjo 
gazo rankenėlę, o Petras su Antanu su jėga keletą kartų patempė diržą, 
ir motoras prašneko. Kučelis jau stovėjo prie mašinos ryklės. Jis ėmė 
leisti į mašiną jam paduotus kviečiukus (vasarinius kviečius). 
Mikalojaus nuotaika buvo gera, nes kviečių pripylė žymiai daugiau 
negu pernai. Metai bus sotūs. Galės kokį porą maišų supikliavoti baltai 
duonelei. Žmona mokėjo iškepti ją labai skanią. Kviečiukų Mikalojus 
sėdavo nedaug, kad "neišeitų iš veislės”, bet prikūlė beveik šešetą 
maišų.

Po pietų darbas žmonių rankose tirpo. Jautėsi poilsis, vaišės. 
Jaunimui užteko laiko ne tik dirbti, bet ir paišdykauti, pajuokauti. 
Dabar kuliamosios ūžesį kartais nustelbdavo žmonių klegesys, nes 
talkininkų buvo daugiau, negu reikia. Atsirado ir dykinėjančių. 
Kviesdamas talkininkus, Mikalojus žinojo, ką daro, talka - tai proga 
žmogų pavaišinti, su juo pabendrauti. Tai Kučiuose buvo 
vertinama.

Pamažu pradėjo temti. Šeimininkai buvo pasiruošę ir šiam 
atvejui. Antanas atnešė ryškiai šviečiančią primusinę lempą ir porą 
liktamijų. Lempą pakabino lauke taip, kad ji apšvietė leidėjo vietą ir 
kuliamosios staleli, o liktamijas klojime ant balkių. Mikalojaus kiemas 
išsiskyrė iš viso kaimo, skendinčio tamsoje. Net vaikai pne ritmingai 
papsinčio motoro švaistėsi savo kišeniniais žibintais.

Pagaliau buvo iškulti paskutiniai javų pėdai, sugrėbstyti ir ant 
staliuko paduoti paskutiniai maigai. Visas dulkinas, tik akys žybčiojo, 
Mykoliukas į puspūrę iš po mašinos sėmė šniaules ir padavinėjo 
Kučeliui perleisti per mašiną. Grūdų ten buvo daug, o su arpu išvalyti 
būtų didžiulis darbas. Vyrukai stengėsi, kad kuo mažiau grūdų nubyrėtų 
įšali• Abraką Mykoliukas sunešė į peludę, rūpestingai supylė į kampą. 
Žiemą naudos pelams paskaninti. Kai kurie ūkininkai abraką maišydavo 
kartu su pelais ir supildavo į peludę. Bet senesni žmonės toki būdą 
peikdavo, sakydami, kad tolaus pelus labai kapoja pelės. Greit iš po 
kuliamosios dingo visa, kas galėjo turėti vertę. Liko tik didokas 
sluoksnis "veltinio” - pribyrėjusių piktžolių sėklų, kuriomis vaikai 
žiemą paukštelius lesindavo. Darbas buvo baigtas. Jasiūnas sustabdė 
motorą. Valydamiesi nuo drabužių dulkes, talkininkai ėjo iš klojimo. 
Mikalojus visus garsiai pakvietė vakarienės į stanciją, kurioje moterys 
jau buvo padengusios stalus. Prie Aleksandrioko šulinio prausėsi tik 
nedaugelis - senesnieji, o jaunimas išnyko. Tik išnyko, aišku, neilgam 
- parbėgo į namus ne tik apsiprausti, bet ir švaresni drabužį užsivilkti.
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Kol seniai prausėsi, tvarkėsi, pradėjo rastis ir jaunimas. Kol visi 
susirinko į seklyčią ir susėdo už stalo, praėjo apie valandą laiko. 
Įeinantiems šeimininkai neužmiršdavo pasiūlyti išgerti po stiklinę 
alaus dulkėms nuplauti. Moterys atsisakinėjo. Alaus nemėgstantys, 
žinoma, galėjo gerti pasaldintą uogų gėrimą. Kūčių moterys, ypač 
merginos, alaus beveik negerdavo, nebent Kokią stiklinę per visą 
vakarą. Mergaitei gerti alų buvo nepadoru. Prie stalo, kai visi 
susėdo, namų šeimininkas padėkojo talkininkams už gerą darbą ir 
paprašė juos vaišintis, valgyti, gerti, būti kaip namie. Dar pajuokavo. 
Kad jeigu talkininkai blogai valgys, išeis alkani, tai jo aruodai greitai 
ištuštės ir blogi bus bekonai.

Iš pradžių publika buvo nedrąsi, užstalėje skambėjo beveik 
vieno Kučelio balsas. Jam prieštaravo ir jį nutraukdavo moteriškas 
Kučelienės Povilinos balsas. Retkarčiais su savo šmaikščiais sąmojais 
įsiterpdavo Petkiaučios Juozapas. Bet po trečios stiklinės suūžė visas 
stalas kaip bičių avilys. Vyresnės moterys taip pat kiek išgėrė, nes 
buvo po sunkaus darbo apdulkėjusios ir pavargusios. Pati namų 
šeimininkė vaikščiojo aplink stalą, rodydama išskirtinį dėmesį 
moterims, ragino jas valgyti ir išgerti. Juo labiau, kad moterys dabar 
vos bespėjo gintis nuo vyriškosios pusės puolimų. Neilgai trukus, 
Mikalojaus seklyčioj suskambo ir dainos, namai sušurmuliavo. 
Neapsieita ir be žaidimų. Antanas virš sodo tvoros pakabino šviesią 
primusinę lempą, ir jaunimas kieme pradėjo eiti ratelių. Paskui visi vėl 
grįžo prie stalo, nors buvo pusė dvyliktos. Šeimininkės vėl ėmė nešti 
karštus patiekalus, paskui saldumynus. Moterys laukė, kuo šeimininkės 

1’as nustebins, o šios vidury stalo "pasodino” didelį napoleoną ir bent 
celių rūšių saldžių pyragaičių ir sausainių. Moterys ragavo, ginčijosi, 

gyrė šeimininkes.
Jasiūnas pabaigtuvių šurmuly dalyvavo neilgai. Mikalojienė jį 

nuvedė į klėtį, kurios grindys po darbo vėl buvo švariai iššluostytos, 
kvepėjo degintais ėglio spygliais ir šviežiai supiltais grūdais. Ant 
kraičskrynės stovėjo užžiebta liktamija ir blankiai apšvietė patalynę. 
Puošni rinktinių lovatiesė buvo nudengta nuo lovos ir tvarkingai 
sudėliota gulėjo ant skrynios. Lovos galvūgaly pūpsojo dvi didelės 
pagalvės, apvilktos šventiniais puošniais užvalkalais. Šilta antklodė 
buvo užvilkta baltu mezginėtu užvalkalu. Jasiūnas nuėmė vieną 
pagalvę ir padėjo ją ant skrynios, sakydamas "Aukštai po galva 
nemėgstu”.

Po dvyliktos talkininkai dar kurį laikąšurmuliavo. Mykoliukas 
ir Antanas vis stropiai pilstė alų ir taip įraudusiems talkininkams. 
Jaunimas kieme dar žaidė, ėjo ratelių, bernai sutraukė keletą skambių 
dainų. Įtempto darbo diena darė savo. Žmonių pradėjomažėti. Pirmosios 
išnyko moterys ir šeimų vyrai. Jaunimas irgi pradėjo krikti. Pagaliau 
kiemas ištuštėjo, nurimo, žiburys kieme užgeso, Greit užgeso žiburiai 
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ir gryčioje, nes ir šeimininkės buvo pavargusios. Rytą, kai kuliamąją 
Jasiūnas su vyrais perveš į kitą kiemą, pas Aleksandrus dar susirinks 
būrelis vakarykščių talkininkų ir kitokių prilipukų, norinčių pagerti 
kaime pagarsėjusio Aleksandros alaus. O mašinistui Jasiūnui vėl nauja 
darbo diena. Po užsitęsusios kūlės mašiną paprastai veždavo pas 
smulkesnį ūkininką, kad būtų galima mašiną sustatyti ir kūlimą 
pabaigti ligi vakaro. Ryto metą vyrai su arkliais parveš mašiną pas 
artimiausią kaimyną kalvį Preidp Kartu su Jašiūnų darbavosi ir 
Zigmas. Jam patiko dirbti prie mašinos ir antrą kartą prašyti j 
talkininkus jo nereikėjo. Gal kiek vėliau negu vakar vėl sustaugė 
kuliamoji kaimyno klojime...

Kūčių kaimo žmonės prieš išskirstant į vienkiemius (1939 m.)

Eil.
Nr.

Pavardė ir vardas Vietiniai žmonės vadino 
(pravardė)

1. Glebavičius Dėde Glebaučis
2. Glebavičienė Glebaučiene
3. Glebavičiūtė Veronika Glebaučios Varuse
4. Glebavičiūtė Antanina Glebaučios Untose
5. Glebavičiūtė Genovaitė Glebaučios Giene
6. Kerulis Vladas Kerule Ladzis
7. Kerulienė Ladziene
8. Kerulytė Zita Kerule Zita
9. Kerulytė Julė Kerule Julyte
10. Kerulis Stasys Kerule Stasis
11. Kerulis Algis Kerule Algis
12. Kerulis Eugenijus Kerule Augenijis
13. Kerulis Vytautas Zakristijono Vytautas
14. Kerulis Jonas Keruliukas
15. Kerulienė Salomėja Kerule Joniene (Selemutė)
16. Kerulis Antanas Kerule Untanas
17. Kučys Julius Sančios Julinas
18. Kučienė Elena Sančios Julinienė
19. Kučys Stasys Julina Stasis
20. Kučys Vytautas Šaučios Vytautas
21. Kučys Viktoras Šaučios Viktoras
22. Kučienė Povilina Šaučios Viktoriene
23. Kučytė Genė Viktorą Giene
24. Kučytė Bronė Viktorą Bruone
25. Kučytė Alfonsa Šaučios Alpime
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26. Kučytė Stefa Šaučios Stapune
27. Kučys Jonas Kučelis
28. Kučienė Marcelė Kučelienė
29. Kučys Juozas Kučele Juozapas
30. Kučytė Anelė Kučele Anele
31. Kučys Bronius Kučele Bruonis
32. Kučys Mikalojus Aleksiandros Mikalojis
33. Kučienė Aleksiandros Mikalojiene
34. Kučys Mykolas Aleksiandros Mykuliukas
35. Kučys Antanas Aleksandros Untanas
36. Kučytė Ona Mikalojos Ona
37. Kučys Zigmas Aleksiandros Zigmas
38. Kundzerauskienė
39. Kundzerauskas Antanas Kundzerauskienės Untanas
40. Kundzerauskas Viktoras Kundzerauskienės Viktoris
41. Minkevičius Panetegas (Minkiaučis)
42. Minkevičienė Panetega (Minkiaučiene)
43. Labanauskas
44. Labanauskienė Katrė
45. Labanauskienė Kazė Labanauskienės Kaziune
46. Labanauskas Povilas Labanauskienės Povilas
47. Labanauskas Antanas Labanauskienės Untanas
48. Preidis Juozas Preidže Juozas
49. Preidienė Barbora
50. Preidis Mykolas Preidže Mykoliukas
51. Preidytė Janė Preidže Janyte
52. Pukys Kazimieras Jegorą Kazimieras
53. Pukienė Povilina Kazimierene
54. Pukytė Ksavera Kazimera Savute
55. Pukys Vytautas Kazimera Vytautas
56. Pukienė Jegorą Juziene
57. Pukys Jurgis Jegorą Jurgis
58. Pukys Petras Juzienės Petras
59. Pukytė Elžbieta Juzienės Elžbieta
60. Pukytė Ona Juzienės Ona
61. Pukys Adomas Juzienės Adomas
62. Pukys... Užkuris
63. Pukienė... Užkuriene
64. Pukys Jurgis Užkure Jurgis (Seniūnas)
65. Pukys Juozas Užkure Juozapas
66. Pukys Petras Užkure Petras
67. Pukys Mykolas Užkure Mykoliukas
68. Pukytė Adelė Užkure Adele (Petkiaučene)
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69. Pukienė... Lesijonės Mykolienė
70. Pukys Mykolas Lesijonės Mykoliukas
71. Pukys Matas Mataušas
72. Pukienė... Mataušienė
73. Pukys Augustinas Mataušo Augustas
74. Pukys Juozapas Mataušo Juozapas
75. Pukys Adomas Mataušo Adomas
76. Pukytė Elžbieta Mataušo Alžbieta
77. Pukys Bronius Mataušo Bronis
78. Pukys Karolis Karolis
79. Pukienė Karolienė
80. Pukytė Ona Karolios Ona
81. Pukytė Stasė Karolios Stase
82. Pukytė Jadvyga Karolios Jadvyga
83. Pukys Petras Karolios Petras
84. Pukytė Marija Karolios Mare (Maryte)
85. Pukys... Petkiaučis
86. Pukienė... Petkiaučiene
87. Pukys Juozas Petkiaučios Juozapas
88. Pukys Petras Petkiaučios Petras
89. Pukienė Seniūniene
90. Pukytė Vincenta Jurge Vince
91. Pukytė Danutė Jurge Dane
92. Pukys Julius Bedalios Julinas
93. Štikanas Povilas
94. Štikanienė
95. Štikanaitė Genė
96. Štikanaitė Aldona
97. Štikanas Vytautas
98. Ulys Mykolas Stanislovas
99. Ulienė Marcelė Stanislova marti
100. Ulytė Alfonsa Ule Alpime
101. Ulys Simonas Ule Simonas
102. Ulys Bronius Ule Bruonis
103. Ulys Juozas Ule Juozas
104. Ulys Albertas Ule Albiniukas
105. Valonienė
106. Valonytė Rozalija Valonienės Raže
107. Valonytė Viktorija Valonienės Vikciūne (Vikte)
108. Valonytė Ona Valonienės Ona
109. Valonis Juozas Valonienės Juozapas
110. Valonytė Veronika Valonienės Veronika
111. Valonis Antanas Dėde Valonis
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112. Valonis Mikalojus Valonės Mikalojis
113. Valonienė... Valonės Mikalojiene
114. Valonytė Marcelė Valonės Marce
115. Valonytė Nastė Valonės Naste
116. Valonis Pranas Valonės Pranas
117. Valonis Mykolas Prano Mykolas
118. Valonytė Kotryna Valonės Katrytė (Katrė)
119. Vertelka...
120. Vertelkienė...
121. Vertelka Mykolas Vertelkos Mykolas
122. Vertelka Adomas Vertelkos Adomas
123. Vertelkaitė Ona Vertelkos Ona
124. Vertelkaitė Kotryna Vertelkos Katre
125. Vertelkaitė Antanina Vertelkos Untose
126. Vertelkaitė Veronika Vertelkos Varuse
127. Vertelkaitė Levutė Vertelkos Levuse (Praniene)
128. Zimnickas Ignacas Žimickis
129. Zimnickienė... Žimickiene
130. Zimnickaitė Uršulė Žimicka Uršule
131. Zimnickaitė Marijona Žimicka Mare
132. Zimnickas Antanas Žimicka Untanas
133. Zimnickaitė Stasė Žimicka Stase
134. Zimnickas Jonas Žimicka Jonas
135. Zimnickas Juozas Žimicka Juzukas

1880 m. pavardės (iš istorinių šaltinių)

Iš 1880 metų lapkričio 8 čL Kauno gubernijos Panevėžio apskrities 1-jo pavieto 
Panevėžio valsčiaus Midžiūnų kaimo bendruomenės sueigos, sušauktos kaimo seniūno 
Jurgio Ulio, nutarimo Nr.8:

Svarstyta: 1875 m. mirusio Kūčių kaimo valstiečio Kazimiero Ulio, Jurgios., visą 
turtą ir likusių jo nepilnamečių vaikų globą perduoti dabar pilnamečiui 22 metų sūnui 
Stanislovui Uliui, Kazimiero s.

Šią sutartį sudarė ir ją pasirašė:

1. Adomaitis Mataušas
2. Adomaitis Juozas
3. Aleliūnas Petras
4. Aušra Silvestras
5. Balčiūnas Jurgis
6. Dervinis Mataušas
7. Dūda Jurgis

8. Dūda Simonas
9. Dūda Adomas
10. Galiauskas Mikalojus
11. Gali aus kas Anupras
12. Gataveckas Adomas
13. Gataveckas Jonas
14. Gataveckas Andrius
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75. Grigaliūnas Antanas
16. Grigaliūnas Jurgis
17. Grybas Juozas
18. Ivanauskas Jurgis
19. Judikis Jurgis
20. Kerulis Benediktas
21. Kerulis Kazimieras
22. Kiš kūnas Aleksandras
23. Kiškūnas Jonas
24. Korsakas Martynas
25. Kreivis Adomas
26. KuČys Adomas
27. Kučys Aleksandras
28. Kučys Augustas
29. Kučys Jurgis
30. Kučys Kazimieras
31. Kučys Kazimieras
32. Kučys Mikalojus
33. Labanauskas Juozas
34. Labanauskas Adomas
35., Labanauskas Kazimieras
36. Lelonis Juozas
37. Lukošiūnas Mataušas
38. Misys Mykolas
39. Narsutis Petras
40. Povilonis Petras
41. Povilonis Povilas
42. Poviliūnas Adomas

43. Pukys Mataušas
44. Pukys Antanas
45. Pukys Kazimieras
46. Pukys Kazimieras
47. Račiūnas Motiejus
48. Račiūnas Adomas
49. Račiūnas Adomas
50. Račiūnas Mataušas
51. Rokas Karolis
52. Skruzdis Liudvikas
53. Skruzdis Motiejus
54. Skruzdis Jonas
55. Skruzdžius Mykolas
56. Šilinskas Andrius
57. Šipelis Jonas

58. Ulys Benediktas
59. Ulys Simonas
60. Ulys Viktoras
61. Ulys Justinas
62. Ulys Jurgis
63. Valentinas Stanislovas
64. Valonis Liudvikas
65. Valonis Petras
66. Vertelka Juozas
67. Vertelka Petras
68. Vertelka Adomas
69. Zimnickas Jonas
70. Zimnickas Petras

Kadangi daugelis buvo neraštingi, jiems asmeniškai prašant, už juos pasirašė 
Jonas Račiūnas. Patys pasirašė Jurgis Kučys ir Kazimieras Kerulis.

***

Kaimų apdainavimas

Padainuosim mes dainuška
Iš visokių kaimų:
Užkalniečių, Karveliečių i
Žūdžiu i Jutainių. J2k-

Vakagalė tie pagalė 
Pu lazdynus šoku 
Seni jauni vidutinė 
Poterių nemoku. >
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Tų Jenionių prastus sodžis, 
Laukė akmenuoti
Jie pu pūro tik pasėji 
Netur ką parduoti. J 2k.

Tų Pabalių durnos bobos 
Dukteris išrėda
Jos nemyli kunigėlių i
Tik dvara urėdo. J2k-

Tų Paberžių durnos bobos
Mok svečis mylėti, 
Išėję už durelių i 
Moku apšnekėti, j2k-

Tų Midžiūnų tiesus sodžius
Kunige važiuoji
Galu langų mergužėlių
Rožės rauaunuoji } 2k.

U tų Kūčių puikus sodžis 
Daugel yr jaunimą.
Visus jaunus bernužėlis i
Šalnų pagadino. J2k‘

Tų Uliūnų durni žmonės
Pinigų nečėda, 
Kas tik turi kukį rublį 1 
Karčemo suveda. *Zk’

Tie Dudonė blogi žmonės
Jie nemoku arti
Ki ateinu pavasaris , 
Ainu šunų karti. j2k.

Padainavo Marcelė Ulienė - Kučytė, g. 1895 m., gyv. Kūčių k.
Utrašė Albertas Ulys, 1959 m.
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Sodžių mergų apdainavimas

Dudunietės pus latvė lės 
Jom nusmukę spadnitėlės 
Uliūnietės striukos drūtos 
Nepritinku žalios rūtos.

Kalnelietės sveikos gražios
Imki brolė kam tik reiki 
Kas paims tas milės 
Kam neteks tas gailės.

Kas paims tas milės 
Kam neteks pasku seks.

Dainininkė: ”Či da ne visu, ale nebeprisimenu ".

Padainavo Marcelė Ulienė - Kučytė, g.1895 m., gyv. Kūčių k. 
Užrašė Albertas Ulys, 1959 m.

***

APYLINKĖS LIAUDIES MEDIKAI

Felė Ulienė - Bilinskaitė

Nuo visų ligų geriausiai gydydavo dvaro ponas Švainickas. 
Pas jį "pakajine” tarnavusi Railienė Ona išmoko iš pono žolėmis 
gydyt nuo plaučių uždegimo, virškinimo sutrikimų ir ginekologinių 
susirgimų. Railienė priiminėdavo vaikus nuo gimdyvės. Plačiai buvo 
žinoma. Dieną naktj pas ją eidavo žmonės; ir iš kitų apylinkių. Ji 
sėkmingai išgydydavo nuo rožės.

Jotainių apylinkėje garsėjo žmonių gydymu ponas Svolkinas.
Vakagalių kaime nuo rožės gydydavo Skruzdis.
Kutiškių kaime Kučienė nuo rožės taisydavo naminius vaistus. 

Paberžės kaime Galiauskas Kazys gydydavo nuo nuomario: taisydavo 
žolių arbatą ir kalbėdavo Šv. Valentino maldą prie ligonio. Pas jį 
atvažiuodavo pagalbos iš tolimų apylinkių. Galiauskas (g. 1880 m.) 
staiga mirė 1947 m. ir nors paliko 10 vaikų, savo gydymo paslapčių 
nespėjo jiems perduoti.

Midžiūnų kaime žolėmis gydydavo Rečiūnienė, ji dirbo ir kaip 
akušerė. Pakojų kaime garsėjo Dimidžiūnienė kaip naujagimių 
priėmėja.

***
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2, ETNOGRAFIJOS MEDŽIAGA

SENŲ ŽMONIŲ PASAKOJIMAI

APIE ULIŪNUS

Uliūnuose būva 3 pušys paliktos. Baudžiavos laikais čia 
kardava žmones, todėl jas paliko atminčiai. Ant vienos pušies būva 
prikalta mūka. Seniau čia būva pušynas, bet jį iškirta XIX amžiuje.

Uliūnuose, tam pušyne, kapai nuo Napoleono laikų. Vienas 
ten rado pinigų. Tai ugnelė eina. Sako, šveičiasi pinigai. Prie mūrų ir 
pinigai dega. Turbūt, ten irgi paslėpti pinigai.

Tuose kapuose švedai palaidoti. Švedų daug išmirė, sušąlą per 
karą. Rasdavom senų pinigų, diržų.

Pušynas buvo nuo Kalnelių iki Uliūnų. Per jį ėjo vieškelis.
Uliūnuose buvo banguotas kalnas. Ten stovėjo vopničia, 

kurioje kalkes, akmenis degino. Piktas urėdas tada buvo. Žmonės 
nebeapsikentė. Paėmė darbininkai, švekšt, po pečium pakišę. Čir-čir- 
čir, ir sudegė.

Bistramo dvarą Kazys Bistramėlis valdė. Budrys palivarką 
dirbdava. Būva 2 dvarai, 2 karčemos. Viena būva Kuliškėse. Ant 
Repečkų žemės būva žydų karčema. Prie šulnelio.

Žydas Irša Kalnelių kaime turėjo karčemą. Jo žentas Dovydas 
blogas - vagis. Jis turėjo ryšį su vagiais.

Žmonės į bažnyčią važiuodava Ramygalon. Ramygaloj per 
karą sudegė dokumentai ir visi neturėjo metrikų, todėl dirbtinus pasus 
išsiėmė.

Populiariausios Uliūnų senbuvių pavardės: Uliai, Kučiai, 
Labanauskai, Kiškūnai, Rečiūnai, Kairiai.

Uliūniečių pravardės:
Tirmela (Steponas iš Kalnelių neištardava kirmela. Sakydavo: 

"Tirmela tur tunturėžius ėda”).
Kanivol(a)s - Martyno tėvas. Arklių gydytojas.
Kaladė - Grigaliūno Liongino žmona. Maža ir stora kaip 

kaladė, todėl vyras ir praminė kalade (dabartinė pravardė).
Šaliapinas. Dainavo kaip Šaliapinas. Gerą balsą turėjo.

Pasakojo Zita Kiškūnienė-Kreivytė
Užrašė Rasa Račiūnaitė 1989.05

***
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KLEVAS PRIE SENO VIEŠKELIO

Klevas auga prie Seno vieškelio Šatrėnų kaimo žemėj ties 
Bistrampolio dvaru. Aplink jį keroja bezdų (alyvų) krūmas, riogso 
akmenys. Sako, čia pakavotas kareivis.

Prie to klevo vaidindavosi, rodydavosi.
Važiavo karto Joskildų Žostautas iš malūno. Ant kalniuko 

Tararaka (P.Ulio) į vežimą įšoko gražus juodas šuniukas. Baigiant 
privažiuot klevą, žiūri - ant miltų maišo pats nelabasis sėdi. Tik 
pravažiava klevą - kaip nematė iš kur atsirado, taip nepamatė, kur 
dingo... Visas nušiurpęs Žostautas ėmė drožti arkliui...

Šis Senas vieškelis vedė iš Panevėžio j Šėtą, kitus anuometinius 
prekybos centrus. Juo pravažiavo pirmasis automobilis be arklių, tas 
Liuciperio išmislas, kuriuo mes stebėjomės.

Pasakojo Marcele Ulienė-Kučytė, g.1895 m. 
Užrašė Albertas Ulys, 1958 m.

***

APIE SENELĮ IR URĖDĄ

Senelis primušė urėdą. Reikėdavo prinešti kubilas vandenia ir 
100 kuolalių sukapot per naktį. Senelis buvo panaktinis. Jie susipyko 
su urėdu. Senelis pradėjo urėdui su terbe duot. O ten akmuo buvo.

Apsiskunoė urėdas ponui. Ponas klausia senelia:
-Ar mušei?
-Mūšio. Turėjau terbėj duonos kumpelį įsidėjęs ir mūšio su 

duonos kumpeliu.
Ponui patiko senelio gudrumas ir nebaudė jo.

***

Dvare buvo lovis, kuriame mušė žmones. Iškišta galva, rankos 
iškištos per gelažis, ir per užpakalį kapoja.

Pasakojo A nastazįįa Repečkienė- Kučytė
Užrašė Rasa Račiūnaitė 1989.05
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Uliūnų apylinkėje Šatrėnų k. veikė malūnas. Malūnas vėjinis, 
todėl veikė tiktada, kai buvo vėjas. Malė duonai, pašarams. Už malimą 
imdavo miltais, nes malūnininkas žemės neturėjo, o gy vulių laikė. Kai 
vėjo nebūdavo, žmonės sau grūdų maldavo rankinėmis girnomis. Jas 
turėjo visi kaimo gyventojai. Malūną nugriovė tarybiniais metais. 
Antras malūnas buvo Barklainių kaime.

***

Kaime žemė iš pradžių buvo rėžiais. Pievos ir ganyklos - 
bendros. Kai eidavo šienauti, tai išsimatuodavo pradalgiais: kas tu
rėjo daugiau žemės, tai ir pradalgių daugiau. Iš pradžių akėčios, plū
gai buvo tik mediniai. Po to atsirado akėčios metaliniais virbais, o 
vėliau ir metalinės. Kuldavo javus su ruliais (volas su prikaltais kuo
lais). Jį tempdavo pakinkytas arklys. Kuldavo visą žiemą. Javus dži
ovindavo jaujoj. Kuldavo su spragilais. Vėliau kūlė "maniežais” - 
kuliamosiomis mašinomis, kurias varė arkliai, eidami ratu. Jas pakeitė 
motorinės kuliamosios, angliškos arba švediškos, varomos žibalu, - 
labai ekonomiškos. Šios kuliamosios paplito vienkiemiuose apie 
1937-41 metus.

m

Linų sėdavo daug. Kiekvienas ūkininkas pasisėdavo tiek, kad 
užtektų aprengti šeimynai, o sėmenų - aliejui.

Linams reikėdavo daug darbo įdėti: nurauti, iškulti sėmenis, 
sumerkti į markas, pakloti, išminti ir t.t. Tai buvo vyrų darbas. 
Padėdavo ir moterys. Moterys daugiausia verpdavo vakarais, dieną - 
ausdavo. Žinomos audėjos Uliūnų k. buvo seserys Balčiulytės, 
Nerlikienė Stefanija. Audėjų audėja buvo Kievinienė Marytė. Jai 
lygios šiame krašte nebuvo. Kaime nors vienas ūkininkas turėjo 
prietaisą aliejui iš sėmenų išspausti. Paprastas medinis lovys su skyle 
apačioje. Iš viršaus pritaisyti spaustuvai.

***
Uliūnuose kalviai dirbo tik ūkinius praktiškus darbus: 

kaustydavo arklius, ratus, lankus kubilams, akėčioms kuolus medinius 
darydavo. Pirmasis kalvis Uliūnuose buvo Labanauskas Adolfas. Jis 
ir ūkininkavo. Mėgdamas išgerti, nei geras ūkininkas, nei kalvis 
nebuvo. Atsikėlė į Uliūnus Švilpa - kun. Riboko giminaitis. Jis buvo 
tik kalvis. Be to, Uliūnuose buvo ir antras kalvis - Klimantavičius. Jo 
sūnūs Klimantavičius Jeronimas dirba iki šiol. Barklainių kaime buvo 
geras kalvis Šveikauskas.
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Geri laikrodininkai buvo broliai Dambrauskai. Jie dirbo įvairius 
šaltkalvių darbus. Kūčių kaime dirbo auksakalys Julius Kučys. Geri 
staliai buvo Julius Kučys iš Uliūnų ir Mykolas Kuodis iš Barklainių. 
Šis dirbo baldus, taisė laikrodžius, ilgus metus dirbo statybos 
inžinierium ir kolūkyje.

Papasakojo Povilas Rokas, g.1910 m., gyv. Uliūnų k.
Užrašė Antanina U lyte

***

Seniau vakarais moterys eidavo dirbt į dvarą. Ant kupros kaip 
čigonės vaikus nešiodavo. Eidavo į sodžialką plaut ir vaikus su savimi 
pasiimdavo.

Nuėjo kartą vakare viena, pasidėjo vaiką ir užmiršo. Atsiminė, 
kad paliko. Grįžta. Čiūčiuoja, liūliuoja jos vaiką laumės. Paskum rado 
tą vaiką apipuoštą.

Kita kaimynė tyčia nunešė savo vaiką. Tai rado sukapotą.

***

Kregždutė sukrovė lizdą, ir šeimininkas žada verst namą. Ji 
nubėga pas Dievą ir verkia. Tas sako:

-Nenusimink. Jam mirs vaikas. Kol jis vaiką palaidos, tol tavo 
vaikai išsiperės.

Žmonės sakydavo: ”Jei išdraskei lizdą, tai tavo veidas 
iškregžduotas”.

***

namai.

Mama, kai kurdavo ugnį, sakydavo:
- Švinta Gobija, būk un vietos!
Tą maldelę sakydavo, kad ugnis neiškristų, kad neužsidegtų

Apie bevaikius taip kalbėdavo:
"Nei jie kitą supras, nei jie kitą užjaus”.

Papasakojo Ona Marozaitė, g.1918 m., Ramygalos valsČ. Raukštonių k.
Užrašė Rasa Račiūnaitė 1989.05

***
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ŠEIMOS PAPROČIAI

1. Gimimas, krikštynos

Babute prijeme. Kožnam sodžiui būva babute. Už vaika prijė- 
mima daiktais babai duosi, skarelą kukią nupirksi, pinigais. Ragaišia 
iškepsi, paduosi. Vaistų jokių, jeigu atsinešdava, ti ramunėlių arbatai, 
i viskas. Kur buri, tos neimsi. Kam jie reikalingi, tie burtai? Negi 
bubučių nuopelnus bus, ka jis bus sveikus. Seniau nebūva tos mados 
burt'. Įeinu puteriaudamu i išeinu puteriaudamu. Visi burte - poterė.

Kūmuos prašydavom visus: i giminių, i seserų, i kaimynų. Ti 
ką prašysi - iš vienos gryčios kūmu, iš lotos - kūmus. Jėgų ko atnešaava 
duvanų - gėrė, jėgų neatnešdava - irgi gėrė. Dažniausi porą vystyklų, 
vukelį padarydava. Krikštynas, ka turi iš ka kelt', ti keli. A ka neturi 
- tė parvažiava, ką turėję, užkanda, i pu visom krikštynom. Kai turi iš 
ka, tė paršą papjaunu, kaimynus pasipraša. Baliavok, ką turi iš ka. 
Seniau ka mėsos kusnelis, te jo laoė gėrė. Sviesta, sūria pasidėję - i 
balis. Arielkos butelį. Į visu tvarku. Balių keli - ti kepu 1 bundelus, 
pierniku kukių. Ką gi darysi nekepįs.

Pasakojo Grinkienė-Dervinytė Barbora, g.1908 m., 
gyv.Mingelionių k. Užkalnių km.

***
Būdava ganykloj vaiką pastveri i parsinešu namo. Dabar 

ligoninės reiki. O teip kvartukan vaiką susidedu i parsinešu namo.

Pasakojo Repečkienė-Kučytė Nastazija, Simono,g. 191 Im. Uliūnuose.

Par krikštynas nešdava motinai dovanas. Nešdava, kas ką 
turėję, tą motinė neše.

Pasakojo Palionienė Zosė, Adomo, g.1915 m. Kirdeikiuose, gyv.
Stapunavo k. Užrašė Daina Snicoriūtė

***
2. Draudimai nėščiai moteriai

1. Pakreipus akis nežiūrėk, kad nebūtų vaikas žvairas.
2. Nelįsk per tvorą, geriau eik per vartus, kad virkštelė 

neužsivyniotų.
3. Kad ir nemalonus kvapas, neužsidenk burnos, nes vaikas 
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turės blogą kvapą burnoje.
4. Nėščiai moteriai nieko nebuvo galima atsakyti. Jei atėjo 

nėščia moteris ir tujai nedavei, tai tau nesiseks. Mesk atžagaria ranka 
ką nors, kad ta nelaimė neateitų.

***
Iki krikštynų vaikas svetimiems nerodomas. Jei svetimas 

vyras įeina į kiemą, tai bobutė nutraukia kepurę - išsipirk.
Į krikštynas kviesdavo vedusius žmones. Jaunimo nebūdavo. 

Vaikus vesdavo ”leliuka” parodyti.
Kūmai buvo renkami gero būdo, nes manoma, kad vaikai į 

kūmus paseka. "Kūmai lygūs su gimine”.
Gavėnioje, advente niekas nekrikštijo. ”Jei blizga per vandenį 

saulytė, tai Gavėnas žiūri pro langą. Negalima per gavėnią mėsos 
valgyti”.

Pirmam vaikui duodavo tėvo vardą, o kitiems kokį atsinešė.
Per lankymą moterys atnešdavo motinai sūrio, sviesto, 

kiaušinių, pyrago, uogų, obuolių, medaus, ragaišio, viščiuko, atrėždavo 
išdėvėtos drobes.

Per krikštynas motina neina iš namų. Babutė išneša ir priima 
vaiką. Babutei kūma atneša muilą, kad vaiką išpraustų.

Babutė žiūrėdavo, ką kūmai iš bažnyčios parvežė. Ar katiną, 
ar vaiką? Jei nieko "babutei nedavei, tai "babutė” rėkia, kad ne tą 
parvežei. Duok tikrą.

Iš kūmo reikalavo antspauda. Tas uždėdavo ant metrikų 
bonkutę. Kūmai turėdavo išsipirkti. Uždėdavo ant vaiko krūtinės 
pinigų. Kūmai vaiką apdovanodavo savo vaikų išaugtais rūbeliais, 
vystyklais, o motiną - rankšluosčiu ar staltiese.

Tėvai taikydavo, kad tais pačiais marškinėliais būtų pakrikštyti 
visi vaikai. Sakydavo: ”Jei visus vaikus pakrikštysi tais pačiais 
marškinėliais, tai vaikai vienas kitą mylės”.

Krikštynas švęsdavo parą, o vestuves - savaitę. Per vestuves 
apeina visas pamerges. Pas vyriausią pamergę - pietūs; kitą dieną pas 
kitą pamergę ir taip iki galo. Jei svočios nera, tai pamergės tėvas 
neįleidžia jaunimo į namus. Piršlys ir svočia vestuvėse - tai tėvas ir 
močia!

Kūmai krikštynose turėjo sėdėti arti vienas kito, kad nebūtų 
vaikui švarplės. Per "kūmos pietus” buvo valgoma babka, dešra, 
kumpis, sūris, ragaišis, geriama gira ir alus iš apynių.

Po krikštynų pribuvėją un gelda įdeda ir veža. Tėvas neduoda 
babutės išvežt. O jei prireiks? Ką gi darysi? Duodavo babutė pinigų. 
Ją veždavo kaimynai.
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Visko darydavo per pilnatį (sėt, sodint,kiaulį pjaut). Vestuvės, 
krikštynos - per pilnatį.

Tikėjimai:
1. Jei vaikas išsigando, tai tam, kas išgąsdino, nukerpa plaukus 

ir parūko.
2. Jei vaikas naktį nemiega, tai švęstom žolėm parūko.
3. Jei vaikas garbanotas - tai ant virkščių dirbtas.

Papasakojo Ona Marozaitė, Vinco, g.1918., Ramygalos valsč., Raukštonių k. 
Užrašė Rasa Račiūnaitė

***
3. Apie naujagimį

Vedybiniam gyvenimui buvo pradedama ruoštis jau nuo 
santuokos. ”Kai šliūbą ima, jaunoji turi taikyti. Jei pirma pastatys koją 
ant slenksčio ir dar jaunojo koją užmins, tai bus jos viršus”.

Nėščia moteris turėjo laikytis draudimų: neapkalbėti, nevogti, 
nes vaik(a)s vagis bus; neit kur kiaules svilina - vaik(a)s šeriuot(a)s 
bus; pro plyšį nežiūrėti - vaikas žvair(a)s bus; jei gaisrą pamatai - 
nesigriebk už veido, bo vaikui bus plėm(a)s ant veidą. Sekmadienį 
nėščiai buvo draudžiama dirbti. Sekmadienį kirvi(u) negalima kirst(i), 
nes vaik(a)s bus lūpa perskelta. Žmonės pasakojo, kad viena moteris 
sekmadienį kirto kumpį, bet nenukirto, ir vaik(a)s gimė su perskelta 
lūpa. Jei šventą dieną miltus sijoji - tai vaiko akys lakstys. Nėščiai 
moteriai labė rimtai reikia būt. Nesidyvit iš nieko. Ait, nematyt, 
nesidyvit, nesijuokt. Negalima sakyt: ”Oi, baisu! - bo kris vaikui .

Iš nėščios moters veido buvo spėliojama apie vaiko lytį. Jei 
plėmuotas motinos veidas - tai gims mergaitė, o jei lygus - bus 
berniukas. Vyrai labiau laukdavo berniuko, artojo, o moterys - 
mergaitės, padėjėjos. Jeigu nori mergaitės - užsirišk skarelė. Kai dirbi, 
užsidėk kepurė - tai turėsi berniuką.

Moterys gimdydavo namuose. Buvo pakviečiamos babutės, 
katros nusimanydavo, žinodava, kaip reikia vaiką atskirt. Gimusį 
kūdikį tuoj nuprausdavo medinėj(e) geldoj(e) ir palaimindavo (t.y. 
peržegnodavo). Po to pribuvėja vaikų nešdavo motinai pabučiuoti ir 
palaiminti. Babutė sakydavo:

"Gimė - kišk už pečiaus; 
Mirė - dėk krikštasuoli ”.
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Pribuvėja pakviesdavo tėvą ir liepdavo padėkavot(i) už sūnų 
ar dukrą, jei jis pirmutinis. Tėvas, jei turėdavo, duodavo bobutei 
čerkelą. Po gimdymo pribuvėja būdavo tris dienas ar savaitę. Tai 
priklausė nuo kūdikio ir motinos sveikatos. Būdavo ir taip, kad 
moteris, melždama karvę, pagimdo ir sterblėj vaikų atsineša. Viena 
boba pasakojo: "Karves parvariau, lipau per tvorą ir išdribo”.

Gimdyvę lankydavo tik moterys. Atnešdavo jai dovanų: 
bliniukų, leistinių kleckų, virtiniuku, bandelių. Iš rizelių dar atnešdavo 
naminių vystyklų, senų išnešiotų drobių. Kad nenukraujuotų, atnešdavo 
šaltą pūslę prie vidurių pridėti.

Buvo tikima, kad vaiką gali nužiūrėti "blogos akys”, kurias 
turėjo benkartų benkartas (t.y. toks žmogus, kurio motina buvo 
benkartė ir jis pats benkartas). Žmonės kalbėja, kad jis bloga nieką 
nežiną, bet jo akys blogos. Iš ka pasidy vis jis - tai tassuserga. Nužiūrėti 
galėjo ir ”atžindas”. Buvo sakoma: "Jei nujunkei, peržegnojai vaiką 
- nebeduok. O jei pagailėjai, davei, tai jis bus pirmutinis atžindas. Bus 
jo blogos akys”. Todėl baba drausdavo žiūrėti į kūdikį. Ji sakydavo: 
"Nežiūrėkit, nudyvisit mano anūkj. Užaugs ir pamatysit”.

Vaikams sakydava, kad vaikiuką gandras atanešė arba babutė 
sodžialkoi pagavo. Didesni vaikai braidžiodavo po balas, ieškodavo 
kūdikio. Suaugusieji liepdavo jiems nesicekavint.

Vaiką skubėdavo krikštyti už savaitės ar kelių dienų. Tai 
priklausė nuo vaiko stiprumo. Kūdikis iki krikštynų buvo vadinamas 
nekrikštu, žyduku. Vardą vaikui duodavo tokį, Kokį atsinešdavo.

Moteris po gimdymo kuri laiką niekur neidavo. Po dviejų-trijų 
savaičių ji eidavo ”pravodytis . Buvo sakoma: ”Aik bažnyčion 
prasipravodyt ir tada visur gali ait”.

Į krikštynas susirinkdavo kaimynai, giminės, draugai. 
Krikštynose jaunimo nebūdavo. Vaikai pasitikdavo prie namų 
grįžtančius iš bažnyčios kūmus, kurie apdalindavo saldainiais.

Į kūmus buvo kviečiami žmonės, kurie geresni. Parenkama, 
kad būtų labiau dievoti, nepijokai, nevagys. Buvo manoma, kad 
"vaikai į kūmus seka, bet daugiausia j tėvus paseka”. Kūmai turėjo 
tam tikras pareigas. Pavyzdžiui, našlaitį kūmai turi globoti. Nereikia 
kūmu atsisakyti, nes kataliko tokia pareiga. Sakydava, kad reikia 
pakrikštyti žmogui nors vieną vaiką. Tada atsilaisvini nuo velnio 
uodegos.

Kūmai atveždavo vaikui dovanų: drapanėlas, valinę. Babutei 
padovanodavo skarelę, medžiagos ar iškepdavo babkę. Kūdikį 
apvilkdavo krikšto marškinėliais. Jei berniukas - mėlynom stuškelėm 
aptaisydavo, jei mergytė - raudonom.

Kūmai turėjo iš pribuvėjos išsipirkti vaiką, duoti jai pinigų. 
Kūmai sakydavo:

-Kur, baba, padėjai vaikelį? Mes norim padaryt jį kataliką. Pa-
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rodyk mums.
Baba atsako:
-Aš gaudžiau gaudžiau po balas. Man reikia už tą vargą.
Pribuvėja išnešdavo vaiką į kiemą ir paduodavo jį kūmams. 

Babutė kūmai įdėdavo į ratus karną, kad parvežtų saldainių.
Kai krikštija berniuką - turi vyras turėti, o jei mergaitę - 

moteris.
Kai kūmai grįžta iš bažnyčios, babutė pasitinka juos kieme. 

Priima vaiką iš kūmų ir iį perduoda motinai jau Kataliką. Parvažiavus 
kūma tuoj turi atrišt vaikui kojytes, kad jis grait lakstytų, kad bistras 
būtų. Kūmai duoda babutei dovanų skarelę, muilą, pinigų, - tai babutė 
šoka. Baba šokdavo viena arba pašokdindavo šeimininką, kūmus. 
Kartais pasikviesdavo muzikontą. Babutė pastato savo, tranką nuo 
gumba užgert.

Kai parvažiuoja iš bažnyčios, tai pietus kelia kūmai. Per 
"kūmos pietus” valgomas kūmos karvojus, pyragas, geriamas kūmo 
miežinis alus, pastatomas buteliukas. Babutė nešioja, rodo visiems 
vaiką ir renka jam ”un terbelės” (t.y. renka pinigų. Anksčiau terbelas 
nešiodavo piemenys ganydami karves).

Per krikštynas vaikui buvo linkima viso ko geriausio: kad būtų 
geras, sveikas, sąžiningas. Babutei taip pat linkėdavo. Palinkėdavo, 
kad babutė būtų stipra, daugiau "pagautų”.

Kūmai per krikštynas turi sėdėti ne per kampą ir ne šalimais, 
o susiglaudę, kad vaiko dantys nebūtų kreivi, išsiklaipę. Kūmai 
sėdėdavo krikštasuolėj - pagal langą garbingiausioj vietoj, kur mūka, 
o ne pagal duris, kur vieta ubagėliams atsisėsti.

Krikštynų metu iš kūmų juokdavosi, krėsdavo šposus, 
dainuodavo.

Kūm(a)s kūmą mylėjo,
Per laukelį lydėjo.
Galu lauka sustoja,
Per veidelį suploja, (pilvelį - 2 variantas)

Kai baba nereikalinga, ją išveža. Babą veža geldoj. Ji turi 
išsipirkti.

Papasakojo:
Ona Pranauskienė-Kiuberytė, g. 1919 m. Ramygalos valsč., Kuršių k.
Veronika Lyberienė-Gverzdytė,g. 1920m. Ramygalos valse., Jotainių k.
Stanislava Kriaučiūnienė-Nykštelytė, g. 1921m Ramygalos valsč.,

Lasungalės k.
Užrašė Rasa Račiūnaitė (1988 m. spalio 14-16 d.)
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4. Vestuvės

Vestuves keldavo po Kalėdų. Iki Užgavėnių. Jei neapsi vedė po 
Kalėdų iki Gavėnios, tai ant rugienių šiaudų atlieki. Vestuvės daugiausia 
žiemą būdavo. Vestuves švęsdavo šeštadienį arba sekmadienj.

Pas jaunąją buvo, paskum kitoj pusėj. Vestuves darydavo per 
pilnatį. Paduodavo užsakus per 3 savaites.

Tas pasiutęs pasogas. Mergaitės tol neišeina, kol pasogos 
negaus. Kur biednesnės, tom sunkiau. Pasogą po 4 - 3 tūkstančius 
duodava. Vieni ima į žmonas už turtą, pasogų, kiti - už grožį.

Prieš vestuves renka pinigus - kai važiuos in šliūbą, raiks dėl 
jaunosios vainiko. Jauna jai duodava duoną su rūtom. Duoną padėdava 
ant lėkštės ir įpjaudava. Visi svečiai (svotai, pojauniai, giminės) į tą 
duoną įdeda pinigus. Vestuvėse piršlys - tėvas pojaunių, pomergių. ką 
tėvas dara, tą ir vaikai dara.

Prieš šliūbą tėvai atsisveikindavasu vaikais. Patiesdava divanėlį. 
Ant jo vaikai atsiklaupdava prieš tėvus. Pradžioje jaunosios motina 
peržegnodava.

Jaunoji verkia, kai išsiskiria su tėvais, nes į svetimą šeimyną, 
į svetimus laikus eina. Jaunosios draugės dainuodava:

Ko tu verki mergelei, 
Ko tu verki jaunoji ? 
Ar tau negail(a) tėvučia dvara 
Ir šių žaliųjų rūtelių ?
Nei man gail(a) tėvučia dvara,
Nei šių žaliųjų rūtelių.
Tik man gail(a) jaunų dienelių 
Svetimoj šalalėj.

Ar negail(a) seserėl(i) rūtelių rūtelių, 
Ar negail(a) savo jaunų dienelių dienelių? 
Seserėl(i), už naštale ko ėjai, ko ėjai, 
Didį būrį kūdikėlių atradai, atradai.

Savo tikrų motinėlį vis minės, vis minės, 
Tavo jaunų širdužėlį vis skaudės, vis skaudės. 
Savo tikrų motinėlį vis minės, vis minės, 
Tavi jaunų su apkalbom pravirkdins, pravirkdins.

Anyta marčiai samtį, kačergų, bliūdą, kočėlą atiduoda, kai 
sutinka marčią savo namuose.

Mano amžiuj vainiką ant aukuro sudegindava. Antrą vestuvių
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dieną skarelį užriša vyriausia pamergė. Vyriausią pajaunį vadino 
kabliniu, nes jis sėdi ant kabliuką (ant gala) - paskutinis.

Išlaidi dukrų ir nežinai, kas do gyvenimas bus.. Nueina ir randa 
kitą šeimą: brolių, seserų. Kaip apsiženiji - tai ir apsiverčia gyvenimas. 
Jau ne taip, kaip su berniuku draugauja. Jau kiti rūpesčiai. Jau nebe 
meilės gyvenimas.

Kai nuėjo ištekėjo Vai berneli, bernužėli,
Un tokį lauželį. 
Vien(ą) dien(ą) 
Šešis metus skaičio.

Kinkyki žirgužėlį, 
Aš važiuosiu pas broliuką 
Ieškoti raskažėlia.

Nebegrįši sesutėla 
Iš kur buvai imta. 
Tiktai eisi un kapelius, 
Kur žemela švent(a).

(Tik tokia išmintis. Jei išeini - negrįši).

Jei apsivedei, tai tėvams nepasiskųsi. Atriekęs duonos riekę - 
neprilipdysi. Išėjai, tau dalį atidavė, ir eik sau. Tau nebėr vietos tėvų 
namuose. Ir verkia viena.

lada mani matulė labė toli duoti.
Išleisdama, kalbindama: tik nelankyk tankiai.
Jei į metelius - tik telankyk kartą.
O į antrus metelius - tik telankyk antrą.
O jei trečius metelius - nelankyk nė kartą.

Jei galėčiau pavirsti, 
Virsčiau į gegialį. 
Užkukuočiau tėvo sodi 
Gegužės balseliu.

Vai jei miela dukrela 
Prašom kambariuose, 
O jei pilka gegiala- 
Skriski į miškuosna.

Ištekėjusi ką nuveini pas mamą - kaip viešnia. Ir laukia, ką 
paduos, pavaišins. Išpasogina ir nebepasiima pačios.
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Tai jum sejulės jaunas dienelės, 
Vaikščiojat puikios kaip ir panelės. 
Kolei po sparnu miela tevelia, 
Šviesios akelės kaip žiburėliai.

Su tuo čipkeliu*  neapsidžiaugsi, 
Rūtų vainiko balseliu šauksi.
Po ašarėlas prisiplaukysi, 
Mielai močiutei nesisakysi.

(*  čipkelis - vainikas)

Papasakojo Anastazija Repečkienė-Kučytė.g. 1911 m., Uliūnų k.
Užrašė Rasa Račiūnaitė

***

Un dvidešimtų metų tekėjo. Vyrus vyresnis. Jo dvidešimtų 
metų - jo laikus išeit'. Kė pasensi, tė niekam nereikalingu. Aš turėjo 
piršlį - nesugaudysi, kiek ti jų praėję. Pasiimu ženotą žmogų i važiuoji. 
Visus sakymus - koks pasogus. Jei pasoga nėr - retesni piršlė. Be 
pasoga - sudegįs.Litų, arklys pakinkytus į pusdubę. Kitaip gi neįeisi. 
Mamute mani išlaide, jo tėvukus būva mirįs. Pasogą gerą atvario: i 
ratus gerus atvažiavo, i Karvį, u kas jo kraičia skrynio - ti jo nesurukuoji. 
Skrynio reiki drobę turėt' naminia darba rietimo, iš ką gi kelnis siūsi 
vyram? Tigi į piemenį apdink, i vyro. Iš ka gi baltinis siūsi? Reiki 
prisiaudus turėt'. Reiki siūt', lovą pataisyt' reiki. Paduškų gi reiki 
atsinešt'.Kaldrą pasitaisydavę un kraičių skrynią - bu tuoj gi neužsiklosi. 
Pirkt labė brangu.

Pomergės atėję iš ryta. Vyresne pomerge vainikėlį atneše. 
Tuliau nebūva tukių didelių iškilmių, apsitaisyma tukiom gražiom 
šliuba sukniom. Par Sekmims vestuves būva - ti batelė vasarinė, tukie 
juodi, numetus pirktinis. Rytą susirinka, išlaide.

Šliubus jaunos parapijo. Šliubą davė - i bildy namo. 
Sušliubavoje, pabaliavoje, un rytojaus namo važiuoji. Parsivežė. 
Panos pusė visus šliubus.

Būva da uošvė, tėve abudu ja da gyvena. Ką gi darysi, reiki 
sutart'. Visa buvo, patylėję, i gėrė.

Tas kas veselioji, tai jam veseliji. Ką gi veiksi neraudojus? 
Girdži, a mamyte naraudu? Kai jau prieinu, i raudi. Laikus priėję 
raudot', i moki. Kaipgi neraudosi. Žinė, ka un vargų, un bedus. Unt 
visokis bedus aini. Teip turi būt'. Prasidedu visokias bėdas nu pat 
pradžių gyvenimą. Į eisi, negi kėlė rožėm kloti.

Vestuvėm nešdava arielkos, sūrį sudedu. Jaunajai stumenėlis. 
Uošviui duvanų - baltinis. Medžiagą nuperia uošvenessulaiiai. Duodava 
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kraičvežiam pu abrusėlį, muzikuontam duodu. Armošku būdava, 
muziku, to didžiula basėtle - bumt bumt. Būgnus rečiau būdava. 
Kraičiu skrynią keturi keldava. Un šliūbą važiavo trijais vežimais. 
Jaunoji važiava su svoči, jaunikis su piršli, i parėdkus vienus palydėt'. 
I gana. Puošdava arklis, jeigu didelus vestuvis keldava. Papuoši 
kuldais ti puperiais. Vasarą skambalą nedėdava, žiemą tik dėdava. 
Rogėm tie skambale būdava. Vasarą skambalus nelabė tinku.

Pirštis ka važiuos, pirmu paroda, nuderu. Kur gyvenu paroda. 
Išeini iš krautuvės, stovi jo, ka pasižiūrėt', parodyt'. Stovi tukie vyriškė 
i žiūri. Mat sukalbėtu jo.

Papasakojo Grinkienė-Derviny tė Barbora, ". 1908 m. 
Mingelionių km., gyv. Užkalnių km.

***

Daugiausi ženydavasi žiemo, nu Kalėdų lig Užgavėnių. Un 
vestuvių i iš kitų kaimų, i iš Uliūnų atainu, i nekviesti. Kiškūna Mykols 
(mana metų) ženijasi, ti iš Dudonių atėję trys berne, senesni da už 
mani, un vestuvių. Yra gi pomergių, i mergaičių - šoku, grajiji 
muzikontė, alos da duodu išgert' i pavalgyt'. Pardien sėdži - reiki duot'.

Iš bažnyčias ki turi susitaisi, ti važiuodava pas syočio. A jei ne 
pas svočio, tė pas jaunojo važiuodava, nu a paskui - pas jaunikj. 
Vestuves būdava, kol alų išgeri.

Papasakojo Ulys Bronius, g.1902 Uliūnuose

***

Vadinom sodu. Seniau ne iš šiaudų darydava. Iš eglišakių, 
pridedu ka, pakabinu tukj lopšį, mažutį lėliuką kukį įdedu suvystę. 
Kukį mazguliuką pajemu, lėlytę i papuoši, kad sodus būtų. Vasarą 
kukiais žolynėliais, žiemą - eglišakių. Pakabinu morką, svogūną. 
Sodus, reiški, viską yra, kas ti bus pas tuos jaunuosis.

Šliūbą reikia išsipirkt'. Susodinu latus jaunuosius, kokius 
senus tinai aprengi. Tie sedži, o tie turi išsipirkt'jaunieji - saldainių, 
degtinės duot. Apdainuodavom svočio, piršlį.

Papasakojo Ardaitienė iš Liubartų k.

Iš pradžių pasjaunąją važiuodava, paskui pasjaunikį. Muzikantė 
tie patys važiuodava, visą laiką tie patys.

Vestuves daugiau ape rudenį būdava.
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Sodus vestuvių, tai mat jį žirondeliu vadindava. Visokių tinai 
formų - vienus didesnis, kitus mažesnis. Kabu iš visų kampų, kits par 
vidur} didžiausis, i da par vidurį paukščiukai. Mamų darydava, 1 aš 
darydavo.

Par vestuvis darydava - jaunųjų sodus. Jaunosios pomerges da
rydava. Paskiau jau šeiminykes, kol svečiai lauki. Tie važiuoji į baž
nyčių, tadu paruoši sodą - išsipirkt' reiki. Saldainių duos a vyną duos 
butelĮ. Ceramonija tokia. Papročė tukie navatnūs. Tai koks ti sodus! 
Užimta, vadinasi, kambaria loiksė kampus. Jaunieiem neduoda sėst': 
išsipirkit'. Mes išeisim, tadu jūs atsisėsk'. A tas sodus kabu virš stala.

Pasakojo Kalibatas Vladas, Adomo, g.1907 m.
Liepojoje, gyv. Kūčių km.

***

Iš pradžių vestuvės pasjaunųj, paskui pas jauniki. Jeigu svočią 
gaunu va, Kur savi, tė pas svočią tuty važiuoji. Pirmą naktį pas svočią, 
unt rytojaus jau važiuoji pas jaunąją.

Pas svočio važiuodava visi. Visu vestuve važiuodavai i 
pomergės, i pajaunė. Pas svočio stalą nukraunu, i muzikantė tų naktį 
ūždava pas svočio. A tadu važiuoji pas jaunikį, a pas jaunąją. I ti a 
šimtą, a dvi dienus vė baliavoji. Jėgų pas jaunikį a pas jaunąjo, ti svoči 
užsidedu sava skarų - yra svoči, vadinasi, bet ne atskiro, bendre.

Svočios vakariene būnu. Bet jėgų pirmė būnu pas svočio, ti 
paskui svočios vakarienes nebebūnu. Pu vinčių - ti svočios vakariene.

Pirštis tė važiuodava piršlys i jaunikis. Piršliui jin jau pažįstamu, 
a jaunikiu kartais i ne visai. Atvažiuoji i pradedu piršlys kalbėt' visko, 
kaip yra su jaunikiu. Tinai vė sužina, kaip jaunoje. Tadu tarias. 
Superšu, išgeri kukį butelį, jį atsivežu piršlys i tadu stata.

Vestuvės daugiausi būdava nuo Kalėdų iki Užgavėnių, mėsiedu 
vadindavasi. Piršlė tadu i važiuodava. Pu Kalėdų pradėdava piršlė 
važiuot'. Tadu i suspėji lig Užgavėnių vestuvis iškelt'. Anksčiau ni 
advinti, ni gavėnio vestuvių nemožneje kelt'. Tadu, jei nesuspėji, 
atkelt' turi pu Velykų. Atvažiuoji, būdava, derasi, perkasi.

Marti dovanus dovanodava. Dovanodava, kuraina, prešulinia 
padedu - visur išdėliodavai un akėčių, pre trobų visų. Pakabindava pre 
durų rankšluosčis. A pajaunė veždava jaunojo aplink trobus, to do
vanus užmetu, užmetu visur. Dovanodava visiem pojauniam i 
pomergėm. Piršliui pirmo eilė - rankšluostis. Stomenus duodava.

Pasakojo Konstantinas Ulys, Karolio, g. 1901 m. Uliūnuose.

***
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Stomenis par vestuvis doyanodava. A kad ne stomenus, tai 
abrūsus. Šitus tė pujauniam, muzikontu, piršliu.

Pasakojo Palionienė Zosė, Adomo, g. 1915 т. Kirdeikiuose, 
gyv. Stapunavo k.

Atvažiava mūsų svoči 
Už visus gražiausi. 
Mūsų svočios sijunėlis į 
Už visus gražiausis. '

Atvažiava mūsų svoči 
Už visus gražiausi. 
Mūsų svočios pyragėlė / 2k. 
Už visų skaniausi. '

Atvažiava mūsų svoči 
Už visus gražiausi. 
Mūsų svočios suknytėlai уь 
Už visų gražiausi. '

I tadu duodava, jei svoči atneše. Duodu visiem paragaut'. Saka: 
Gi lojat', lojat' i išlojat' pyragą.”

Jaunąją apdainuoji i svočią, i pomergis visus - viską.

Papasakojo Repečkienė Anastazija, Simono, g.1911 m. Uliūnuose 
Užrašė Daina Snicoriūtė, 1991 m.

5. Laidotuvės

Būva tukių, kurios prausdava mirusį. Jom drabužių duodava 
atsilygit'. Aš ti jo neičia praust' joki būdu.

Mirusieji ateinupar sapną. Ale kaipti yr, nepasaka. Barklainiuos 
Kareiviene, saka, sapnava sava mamą. Saka, par kambarį ainu, aš 
pasivijo - mamų, kur tu buvė, kur tu apsistoję? Saka, mamų atsigręžė, 
man' kažką saka - aš negirdži ką. I viskas. Vot i nepasaka.

Nevalni nieką imt' nu kita kapa. Jėgų paliesi, vis tiek kuki 
nelaime atsitiks.

Papasakojo Marozienė - Tamoliūnaitė Katrė, g. 1909т. Pašilių k. 
gyv. Rimaisų k.
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Be kryžia nelaidoji ni viena. Iš karta padara nors medinį kryžį. 
Ir užkabinu pirštinis tam, kas nešu. Pirmus aidava su kryži. Tiem, kur 
duobę kasdava, duodava pirštinis arbu rankšluostį.

Papasakojo Konstantinas Ulys, Karolio, g. 1901 m. Uliūnuose.

***

Praša unt laidotuvių žmonis gedot'. Praša, atvažiuoji specialiai. 
Ant laidotuvių aš šiandien noriu - einu, šiandien negaliu - rytoj 
nuveisiu. O gedot turi būt specialiai žmonės. Atlyginimas giedoriams: 
už ačiū ir dovanų duodu. Vaišina visą laiką.

Seniau, mamutės laikuosi, ni tų gėlių nešdava, ni tų vainikų 
pirkdava. Ant aižančia kaip ainu, taigi nešdava sviesta, bulkos, dešrą. 
Žvakių nunešu. Seniau labai nešdava žvakis.

Prausdava kaimynė, gal' iš giminių kas, gal' iš savų. Yra, kad 
negali nabašnika aprengt', nu tai praša. Praša, i aprengi. Prausi nukeli 
unt žemės. I daba prausi teip pat'.

Kol grabą padara, guldą ant lentų. Tą tai žinau, mana senelis 
ant lentos gulėja. Tukiuos sulinkus padedu, ant jų lentus, aptiesi 
kapom baltom i pagulda. Kai grabą gaudava, perkeldava.

Pagalvę darydavo išskiedrų, žolelių šventų. Visokių, kurprisi- 
šventa par vasarą: Žolinės dieno, Par Devintines, kai žoles šventa. Se
niau žmonis tė didžiausis glėbis nešdava, dabar tik pasiimu šakutę ne- 
didelą i ainu. Tų žolių i prikišu pagalvę. Taip ir reikia, ir dabar taip 
dara.

Anksčiau raudodava. Ir dabar kas raudu, garsiai tiesiog su 
žodžiais. Išrypuoji, išrukuoji, koks tu gerus buvė. Či žmogaus ašaros.

Kaimuose būdava, aš girdėjau, kad raudot' sumdydava.
Duobę kast' prašydava kaimynų, giminių, kur stipresni ir 

kasdava. Duobkasiam atlygindava - stuomenus duodava.
***

Seniau koks būva šliubinis rūbus, toks bus i smertinis. Čėda. 
Jeigu neženotus, taisy dava vainikėlį unt kaistą. A jeigu ženotus, 

ką gi tu jam tinajos taisys'. Gėlių unt karsta tadu nebedėdava. Jeigu jau
nus žmogus, nu tadu vainikėlį nupinu: rūtų, žiemą kukių ėglių pataisa.

Prausdava kaiminkas, kurios drąsesnes, tė padedava.
Duobę kast' sumdydava, arba kaimynus kaimynu. Kaimynus 

kaimynu padėdava. Duobkasiam reiki atsilygint', kaipgi. Stuomenų 
duodava abu pinigų, pavaišinu.

Pas mum tas pašarvojimus vadinas pagrabus. Guldydava ant 
lentų. Kolek padirbu karstą, namuosi dirbdava, mat nebūdava seniau.
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Tik prieš išlydėjimą guldydava į karstą. Mat budava tukie 
staliai žmunys, katneji mukėdava padaryt'. Tuoj vežu luntas pas tą 
žmogų, kad padirbtų. Mata, kad visai silpnuoji, tą karstą už čėsa ir 
dara. Taisė, ruošė apruoše, sudėję i keliausi.

Paduškėla iš skedrelių obliarkas. Žolalių Devintines dėdava.
Rožančių unt rankos užvynioji.
Vaidinuoklių gal' yr. Netenka matyt', vaidineklia neteka matyt'. 

Gal' dūši gali pasiverst' kukiuo vaidinekliu. Įsigąsi i nebereiks žiūrėt'. 
Šnekelas snekelam i lieku.

Papasakojo Grinkienė-Dervinytė Barbora, g. 1908m. Mingelionių k., gyv. Užkalnių k.
Užrašė Daina Snicoriūtė 1991 m.

SAKMĖS, TIKĖJIMAI, BURTAI

Mėnulis įsimylėjo mergaitę (undinę), kuri sėdėdava ant 
akmenio, ant vandens. Ji labai graži būva. A paskui ta mergaitė ir 
paskenda. Už tai mėnulis visada matosi vandeny naktį. Jis žiūrėdava 
ir žiūrėdava. Ir todėl jis pradėjo aptemt. Jis sėdėjo nuliūdęs. Todėl 
žmonės saka, kad mėnulis apsiniaukęs.

Papasakojo Bronislavas Repečka, Uliūnų k.

Vaikščioję žmogus su ponu Dievu pu sava sodą. Dievus saka: 
”Daba aisim un mana sodą pasižiūrėt', pu tava pavaikščiojom”. Nu
sivedė Dievus un sava sodą. Pu Dievą sodą pavaikščioję su ponu, pa
žiūrėję unt laikrodį, saka: ”Trys valundos. Daba gali ait' un sava so
dą”. Kad jis nubuda sava sodi, kad miškus, nebe sodus. Vienądien iš 
ta mišką eje, kitądien ėję iš ta mišką. Išėję, rada kaimą - nesusikalbu 
su žmunėm. Rada tukį žmogų par visą kaimą, kur visokių kalbų mukė- 
je - trys šimte metų. Pas Dievą trys valundosbūva, a či trys šimte metų.

***

Būva balis kunigų. Vienus kunigus - teip dunguj, kitus - teip. 
Sudėję lažybų, katras mirs - ateis, pasakys. Tas kunigus mirė, atėję par 
zakristiją, tam kunigu i saka: "Tinai ne teip kaip tu sakei, tinai ne teip,
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kaip aš sakiau. Tinai visai kitaip”. I nepasake kaip. I prapuola. 
Ramygalė man vienus pasakojo.

***
Pasakoje labė senu motere. Gal' penkiasdešimt metų kė mirus. 

Saka, ainu Didžiuliam ketvirtadienį unt pagraba, susitinku kaimynką.
-Kurgi, kūmu, buvė?
- Gi,- saka, - un pagraba.
-Kas gi mirė?
-Gi ponus Dievus.
-Dovanok jam dangaus karalystę, ti nepažino.
-U kurgi tu, kūma, aini?
-Mana tivelis puola krita, ainu bimbalą palaist'.
Reiški, ainu unt varpų paduot'. Nesaka, ka mirė - puola krita.

Pašilių kaimi trys berniuke susitarė. Saka, ainam patikrint', a 
yra velnis. Pasiime virvę, vienąpakabina, a du ti stovi. Daboji. Vienus 
gelažę turi pasiėmįs. Pakabina jį, pamate, kad jo milinyji. Nurėje virvę 
nupjaut' - tas pakabintus šust un šoną, nu ale nupjovė. Kai nukrita, 
saka, a matei velnį? Tas saka: ”Kai tiktė mani pakabinai, tuoj pu kojom 
mana susikūrė ugnį, apsėda. Pajeme vienus man' nudėguh, nurėje un 
gerklą įkišt'. Aš tulyn lėkio - šust un šonų”. Kitus saka: ”Aš nurėjo 
gelažį nupjaut'”. Nu i patikrina, a yra velnis.

***

Tete da būva nedidelis. Ėję arklį parkelis, lietus lyji. Saka, už- 
kiukus pasipynė pu kojom. Ti aš tą užkinką pasijemio i nešu. Panešio 
kiek, salto: cibukus nabagus sušąlą”. Aš tik iš runku paleido, rukuo- 
ji, mani mėgdžioji ”Cibukus, cibukus sušąlą”. Tė ti velniukus būva.

Papasakojo Marozienė Katrė - Tamoliūnaitė, g. 1909m. Pašilių k gyv. Rimaisų k.

***
Važiuoji iš Rimaisu. Ti kapelė būva kaip kalnus yra. Daba 

nebėra, pirmu būva. Ti kelalis aidava un Užkalnį, pakalnėj. Kė dviratį 
mini, ciongus yra. Žvakutės un kapelių. Cionga gaunu, žvakutes artyn 
artyn mani. Aš da smarkyn, kai griūsiu, i ta žvakute prapuola. 
Žmogaus i gyvulia dvasi išeinu. A kas ti žiną, išeinu a ne.

***
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Ėriškiuos Misevičis, visi kalbėję, ka jis rada tuos pinigus. Saka 
- užkeikti - dega. Pasijeme sklypą keturiasdešimt hektarų - nesiėje 
Malūną turėję - nesiėje jam. Paskui miešti state namus - neišeinu jam 
i neišeinu. Daug kas saka, kad jis iškasė. Ale pelną nedave. Saka, 
užkeikti. ........

Būdava, kad rožę užkalbu. Būnu rože, kai išsigąstu. Žitkevičis 
iš Rimaisų užkalbėdava. Septyni miatė, kaip mirįs. Žmonis tikėję, 
aidava, sakydava, kad išgyji.

***
Saka, mat negalima žalčių mušt'. Jie nekandu - spjaunu, 

purkšči. ,,,

Kad Perkūnus netrinktų, švęstam žulalam padegidava, 
parūkydava kambarį. Parūkydava verbų arbu par Devintinis šventiniam 
žulalam.

Trenke, uždege būdinką. Mes nulakėm, ti degu to gryči, a jis, 
užėjįs už budinkos sava, i stovi. Stovi pasiėmįs duonos šmotą, kad ug
nis aitų unt iį. Pasiėmis šventytos Agotos duonos kumpą, kad liepsnų 
aitų un jį. Unt kitų triobų neitų. I liepsnų neėje unt triobus, tik unt jį.

Papasakojo Vasiliauskas

***
UžKalnia Šagamogus rože gydydava - užkalbėdava. Reiki bu

tinė mėlyna popieria, su kreidų ti ką pnraša, ti kukią maldelą kalbu jis. 
Teip patylė kalbu, kad kitus neišmoktų. Paskui duodava ti kukią 
vandenia. Nu i liepdava klot' pri tos vietos, kur jau skaudamu vietų. I 
praeidava.

Barklainiuos mana babute gyvena. Jin vieno pusė vieškelia, a 
kito pusė priešais gryčiute dege. Tai jin sake, gi senoviškus žmogus, 
saka, pasijėmio švintos Agotos duonos, apėjo api tą gryčią, ka ugnis 
nebeitų, ka par kelį pareitu. Ti, saka, mūsų gryci neužsidege, tik tos



-297-

Balsevičenes sudege. Švintos Agotos duonu apsaugoje. Tai či senų 
žmonių tuks išmistus. To duonooažnyčio šventindava.

Ardaitienė iš Liubartų k.

***
Būdava tukių žmunių. Gyvate įkandu, ti mamų i tete niekur 

kitur - pas moterę pažįstamą, kad užkalbėtų. Nieką nepadare be 
užkalbėjimą. Užkalbėję, ti pradėję gyt' i sugyje.

Papasakojo Zosė Paleliūnienė - Lenkaitė, Adomo, g. 1915 m. Steponavos k.

Vaikštinėję Kristus su apaštalės. Motinu pamate, kad ateinu 
apaštale, priluke pri Kristaus i puola pu kojų.

-Ką tu, motin, nurėtum?
-Nurėčiau, kad sūnus nevargtų unt žemės.
-Ka nori, ka nevargtų, tė reiki numirt', -atsakė pats Kristus. 
Tė va, kad ateini žemėn, tė turi vargt'. I viskas.

***
Gegute - prieš bėdą, prieš ligą. Verksi, kukios nebūt' ašaros, 

bėdų kuki. Tė kukuoji. Gegutės balsus man' netinku, aš nekinči. Jau 
gegute kurpar daug kukuoji - jau nelaime koki. Aš jas ta baisa nekinči 
labe. Šemet visai mažė gegute i kukava. Kartės ka įkyrėji, tė va kukuoji 
teip sodi, kukuoji. Nekinči aš ta jas baisa, aš ją vejoji. Kas bus, tė bus. 
Kam tą žmogų narvuot' iš laika.

***
Gandrus - ti mat letuviškus paukštis. Kaimiškus. Strypinėji jis 

vis, yaikšta, myli jį visi. Jėgų gandrus mes kiaušinį iš lizdą, bus blogi 
metė, blogus ruduo (da vidutiniškus bingumus). Jau rasi starkinį, nu 
ti da šiaip sau. Jeigu vaiką metu - suvis blogi. Mat jėgų blogi mete, jis 
neišmaitins - tė yaiką išmetu. Tankiausi keturi gandriuke. Vienus tik 
tykšt' - i rasi pu lizdu negyvą, užsimušusį. Jį išmetu - i baigtu: jo blogi 
metė, jo ruduo blogus, koks letingus, a supus - negalės paimti nu lauka 
derlia.

Papasakojo Barbora Grinkienė - Dervinytė,g. 1908m.Mingelionių k., gv. Užkalnių k. 
Šį poskyrį užrašė Daina Snicoriūtė, 1991 m.
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Negerai iš namų važiuot Kūčių valgyt, lygė ka skiriasi iš tų 
namų.

Kai mažas ilgai nelaksto, reikia daryt varlių vonią, varlėm trint 
vaiką.

Runkos virš's niežti - kas pabučiuos.

Kiek kartų rupūže rėki, tiek dienų liet's lis.

Jeigu apsiveda giminės, tai jiems nesiseka, dievas baudžia - 
gyvuliai knnt'.

Jeigu miršta žmogus, kuriam priklausė iš to ūkio dalis, tai 
gyvuliai krinta: reiškia, mirusis atsiima savo dalią, jam neatiduotą.

Par septynis metus žmogos karakturis (charakteris) keičesi.

Užrašė Albertas Ulys, 1953-54 m. Kūčių k.

DARBAI, GANYMAS, VAKARONĖS

Darbai

Rudenį, kai atais kūlimus, žmonių reiki priprašyt'. Dienų 
dirbu, paskui alų padarei, pamakt' i baliavoji. Taigi rudenį aini i aini. 
Pas kitą įves mašiną - taigi aini i aini. Nusibostu, kol tu visa kaima 
kūlimus pridirbsi. Aini pas visus, i pas tavi ateina. Kaipgi kitaip 
iškulsi? Pas tavi veža mašiną, tu pas jj buvė, ti jis pas tavi ainu kult!

Talkai pjaudava baroną ar paršą. Pirmus užsakymus - mėsų. 
Kupūstų privirei i mėsos. Kukių 18 žmunių papenėk tu, reiki priplot, 
negalvok. I virtinių virdava, i mėsos lėkštės pripjautos, i kupūstų 
sriubos privirtu. Padirbįs žmogus - valgyt' reiki.

Daba dirbu, ale tai nipusės tiek nebedirbu, kiek reikėdava 
dirbt'. Jaunimus saka, aš nemoku. Nemoki. Reiki gyvent', reiki 
mukėt'.

Papasakojo Grinkienė-Dervinytė Barbora, g.l908m.,Mingelionių k., gyv. Užkalnių k.

***
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Ir audžio, ir burokus sėjo.
Linus ir klodavam, ir merkdavam. Linmarkų tuliau būva. 

Duobe kuki pievo iškastu, šniūragalė kur. Kiekvienus sava šniūragalė 
būva įsikasis linmarke. Ti i merkdava. Baisus dalykus linų darbus. 
Šimtadarbis. I unkšti kelsi, i vėlai gulsi. Kol' tu tą liną sutvarkysi, u- 
ju-juj. Kojis geli. Ledėkšnė, šalnų unt ryta dedas', seniau gi nebūva 
jokių guminių čebatų, basus. Kol' tu nukučioji, užspausti gi (žabų 
vežimą atveži - gi užspaust' reiki), kol' nukučioji, ka jau ladėkšnis un 
linmarkos - trakšt trakšt. O basus gi braidė. A reiki užlipt', tuos 
akmenis numest', ištraukt'. Paskui kokis dvi savaiti pakloti bus. Statė 
gubelus, ka vėiis išpūstų, ka išdžiūtų. Paskui unt jaujo. Jaujo i vyre, i 
bobas dirbu. U kas gi mins? Vyrai jaują kūrina, ka prikūrint'ją, kukia 
pusvežimia malkų reiki žalių. Kur kelmus koks neparkeliamus, kur 
šakas kukias neparkeliamas, aglines, kol' sugrūdi pu pečiu - gi par 
naktį dirbsi. Taigi kukia prikūrinima reiki! Un kelių atstklaupįs kiši gi 
pu pečiu. Kė išminsi, tė pirma brukt' reiki.

Man' teka daug mint'. Taikio atsisėst' pu dešini pusi, ka tai 
runku. Dešini mest' lungviau. Jegu metu saujo - griebt' reiki. Jegu 
nesugriebsi, taigi apsuks, akis priteški spalių. Tai šeštami tė mat 
graičiau, o tai tiltini - ką gi, arklys pakinkytus, ainu aplink. Či akmenų 
toj dėže prigrūstu, sunkybe, tu kloji un tilta saujis- - dedi, dedi iš ailios. 
Važiuoji, važiuoji su tai dėži akmenų. Šeštami tė graičio.

Papasakojo Grinkienė-Dervinytė Barbora, g. 1908 Mingelionių k., gyv. Užkalniųk.

***

Dagiausi jauni ardavam. Sėt', kam gi man' sėt', ka yra tėvus. 
Sumdydava bernus, nu ti gaspadoris sėdava, u bernus ari. Sėdava, 
pjaudava visi bendre - vieni grėbi, kiti pjaunu.

Šieno pjovį, ainu namo i dainuoji:

Valioj mana, dalgela, valioj valioj.
Pustytu dalgela, valioj valioj.

Kai šieną pjaudavom, dagiausi valioj dainuodavom. Rugius 
pjaudami dainuodavom, ale retai. Dagiausi skubinu rugius pjaut'. 
Šieno ti ne taip skubinu.

Papasakojo Ulys Bronius, g.1902 Uliūnuose.

***
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Seniau daug ubagų aidava. Duonos abišalę atrieki, gal' kur tur
tingesni, mėsos gabaliuką kukį, kas kukį kiaušinį. Jei vakari ateidava 
- apnakvindindava. Guldydava kur vietos yra. Kitąkart unt suolą, ki
tąkart unt pečiaus. Dažniausiai unt suolą paklodava. Ramygalo pri 
bažnyčias būdava ubagyne. Ti būdava senelių - invalidų i senų. Aidava 
moterys į bažnyčią i vis nunešdava, ką katro turėdava - ragaiše, a ka.

Ganymas

Piemens alga: pinigais septyniasdešimt litų duodava. Nu ti jis 
pusbernėlis tuks -1 unt lauka, i paakėt' išvedu kadu, u tais diens, jau 
kai atganytu, tai centneris rugių, centneris kviečių, a vilna ti kukia, a 
ti pyraga.

Bernus kaip reiki - ti du šimtai litų. Ale tu juos surink!
Ganyt' teka tėjo pri viršininką, pri skerdžia. Kiek karvių, tiek 

denų reikėję atganyt'. Viršininkųsumda, u piemenis duodu iš kiekviena 
kiemą. Neturi sava vaikų tuklų palkūzų, paauglių, ti sumda. Pri 
skerdžia suveidava trys. Gana trijų. A bandu ti didela. Visa kaima, 
visokia prieauglia - i avelių, i tų t ei i ūkų. Iš pusdubės i tai kukis keturis 
- pinkis karvis išvarė iš kiemą, a iš čeladubes - ti gal' dešimts, 
pinkiolika. Karvis šaukdavam: Žale, Marge, Šėma, Juodmarge.

Viršininkus aidava par kaimą kasdieną valgyt' - kiek Karvių, 
tiek denų penėsi. Gryčio jo žiną - ryto ateis skerdžis valgyt'.

Mokėdava pinigais i grūdais, i pu svarą a pu du, i lašinių 
duodava. I viską reikedava: i linų pu kelis ti svarus iš jaujos nbruktų. 
Vilnų duodava. Viršininko iš tuliau samdydava. Katras su šeimynų, ti 
būdava kukias prastas gryčes galukaimy.

Viršininkus turėji tukią triūbą. Ci rytą, saulai tekunt, kaip 
sutriūbuoii išėjįs, tė griūdavom iš lovos - gi paliks. Paskui dumsi 
kukiuos du kilometru un ganyklės. Triūbu - karklus kuks įsuktus. Tai 
suplerke: pliuo, pliu pliuuu. Butagų turėdava. I liets lyji, i šaltu, i drebi. 
Nu kurgi eisi?

Rudenį viršininko sumdė ligi Visų Šventų, lig spalia pabaigos.

Papasakojo Grinkienė-Dervinytė Barbora, g.1908, gyv. Užkalnių k.

Piemenų žaidimai: "Bobos varyt”, falenkos mušt, kiaulus 
yaranuot'. Seniau nebūva tų guminių pilkių, ti pasidarydavom: suveli 
iš arklių plaukų, spalių, pasidarė i ”kiaulą varinėji”. Duobė padarė, 
lazdus subedu kulcie pinki. Vienus atvara, kitus terkšt par to, nulake 
tulyn, jei nespėję best' un to "bobelį”, ti aik tu dabar. Vara i žiūri, kad 
jo mušu, i žiūri, kad įbest' un to "bobelį”. Įbede - ti aik daba varyt'.
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"Kabliuko pakabyn” - i mušu. Jėgų numuši, ti tadu aik tujin. 
”Falenkos” teip pat būdava.

Papasakojo Ulys Bronius, g.1902 Uliūnuose

***

Mūsų kaimi ustovus, kerdžium yadindava. Gali būt' ir vietinis, 
iš savų, visa kaima samdomus. Pinki piemenys ganė, kerdžius šeštus. 
Kerdžius turėję dūdo. Nedidelį tukiojplono. Sudūduoji, kai jau laikus 
gyt' namo. Triūbuodavarytąirvakari.  Pavojus piemenam, tai sudūduoji, 
kad jau būt'pasaloj. Reikėję klausyt'ja.

Aidava par visą kauną, šinde pas mani būva. Kiek pas mani 
karvių? Trys. Tris dienus duosiu valgyt', duosiu butą. Kai pabaigs tas 
tris naktis, pas kitą ais. Taip ir aina par kaimą.

Papasakojo Kalibatas Vladas, Adomo, g. 1907Liepojoje, gyv. Kūčių k.

***

"Bobą” mušdavom. Alksnia nugeni sakus, kabliuką užkabini, 
pasiimi lazdus ir laidi. Pär bobą tą tenku, kabliukus nudrembu.

Suveidava i naktigonę treių, keturių kaimų vyre. Pievas kana 
arčiau, suveinu arklius palaidĮ, žabų prisinešu ir pamakt laužų kūrenu. 
Kai susirinkdava, butinė ką nors paaaryday a. Suneše kiek rada ti kukių 
ąžulų šulų, sumėtė šulinin, kadjau reikėję talką daryt', kad ištraukt'. 
Kaip tu juos ištrauksi, senojis. Ti kukių dvidešimt vyrų, ti nieką nėra, 
mat, sumėtė.

Pasakojo Vasiliauskas

Vakaronės

Kalneliuose ti beveik visi muzikantė būva. Pu vakaruškus, pu 
veselijis grajije. Kučys Julis būva su armonikų, Jonus Kučys muzikontus. 
Jiebrulė. Petrus Kučys būva muzikontus, eidava vakaruot'su armonikų. 
Labanauckus, Martynus Šulgys, Mataušus, Labanaucka sūnus mukėje 
grajint', Adolis Krasauskus, Labanauckus Klemensus un basa groia. 
Krasauskus - un kliemeta, Lukaušiukus - un skripkos, Kučys Liudus
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- un skripkos.
Seniau kiemi - pu dvi, pu tris mergus, pu du bernu. Uždainava 

vienus nu gala, tik daugyn, daugyn i renkasi. Kol par kaimo pareinu 
- jo pulkus ainu. Ti kur aisim vakaruot'.

Pasakojo Ulys Bronius, g. 1902 Uliūnuose

Būdava, kė uždainuoji vyre kambary, kai yra alaus, tė lempas 
užgęsdava. Žibalines lempas, ne šitas. Žibaline lempa nu ta cionga ir 
užgęstu. Kur neužges! Jeigu kukių dešimts vyrų sustoji. A seniau 
vyrai taigi ne dabar būva!

Papasakojo Kalibatas Vladas, Adomo, g. 1907Liepojoje, gyv. Kūčių k. 
. Šį poskyrį užrašė Daina Snicoriūtė, 1991 m.

***

KALENDORINIAI PAPROČIAI

1. Kūčios

Dvylika valgių mažiausiai, net keturiolika, pinkiolika ir viską 
reikėdaya paragaut. Silkių valgydavom, bulvės, kopūstai, šližikai, 
kviečiai, žimė, Kisielius, kompuotus.

Stalus aptiestus, šieną padedi. Šiaudą trauki - keno ilgesnis, tas 
apsives, keno trumpesnis - tas neapsives.

Aini į bažnyčią - šližikų pilnas kišenes. Kieti būva šližikai, 
dabar valcuotų miltų yra, tąsykgi nebūva - ruginiai abu kvietiniai, 
malti gimam. Sumali ruzavų kvietinių, iškepa tuos šližikus, nu ti aini, 
paimi iš kešenes i sakai: ”Čežu vežu, ant savi vežu. - Ant kelių 
kojelių?” Tai jis man' turi spėt, ant kelių kojelių. Gali sakyt' šešios, a 
pas man' tik keturios, tai jis pralošė - duok šešias. A jėgų spėja, kiek 
aš čia turiu, tai turiu atiduot.

Papasakojo Kalibatas Vladas, Adomo, g.1907 Liepojoje, gyv. Kūčių k.

***

Kūčių stalas: grybų, kupūstų, barščių su grybais, kleckiukus 
tuos, šližikus, kaip vadinu, kepu, a ti dešimts, a ti dvylika turi būt' 
valgymų. Grybe būdava visokį: i džiovinti, i marinuoti. Žuvis, silke. 
Kviečius mirką. Su aguonu pienu kleckiukus darydava - miešimus tas
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pienus vadinas'. Aguonų į kleckiukų tešlą dedu. Virtinius iš grybų 
virdavom, grybe su prismukės - svugūna, pipirą dulkę įdedi.

Papasakojo Grinkienė-Dervinytė Barbora, g.1908 Mingelionių k., gyv. Užkalnių k.

2. Užgavėnės

Par Užgavėnis blynus kepdava. Užgavėnės - mėsų, a unt 
rytojaus - Papelčius, pasnykus, tė pupų a žirnių, cibulia ipjaustysi. 
Išverdi puodą pupų, da biškį druskos užbarstei i valgyk. Žalių barsčių 
su pupom - sausus pasnykus. Barščių įpilsi, rugienių miltų - barščius 
f)aoarysi. Užtat i žmonis stipri būva. Daba su actu, valgyt' negali - reiki 
abė stipraus žmogaus su actu pataisytą valgyt'. Rugienių miltų gi už- 

rūgę barštinėla stovi puikiausi. Nu ti priėję, pasėmė kiek tau reiki 
rūgšties. Ti ne acta rūgštumus. Kitoniškus skonis. Kaitini vandenį, 
miltus supili unt bačkelį i užrūgstu. Vyre, kė mėsos užvalgydava, tė 
ka rydava tuos žalis barščis.

Papasakojo Grinkienė-Dervinytė Barbora, g. 1908m. Mingelionių k., gyv. Užkalnių k.

***

Seniau arklis pasikinkydava vežiot' vaikus. Dvylika patrovų 
būdava. Dvylika, reiški, su mėsa privalgyk, paskui gi visas šešis 
savaitis iki Velykų negalima mėsas. Mėsas nei spirgų. Draudži. Iš 
avižų kisielių išverdu, garstyčnika - ruginių miltų užphkina, palaika 
prieš pečių, kai kūrena. Kaitina, kaitina, maiša, kol' jis užšąla. Su 
saldymu paskui pastata jį rūgt' kubiliuki kukiam moliniam. Paskui 
išverdu bulbis su lupenom, a be lupenu - i valgė. Virtiems virdava. 
Kiaušinienę su lašiniais, blynus kepdava su varški. Avižinį kisielį 
valgydava vieną. Kė paplaki, tė skanus. Nepapratįs nevalgysi, kė 
papratįs, tė skanu. Mėsos nevalga, kol napasibaigi Gavėni.

Važiuoji par Užgavėnis. Tik išgirdą - važiuoji, tuoj atalaki su 
kibiru vandenia. Šliūkšt - parpyla. Rodą, kad linai augtų. Nu i supyklės 
budava, supdavasi. Kiekvienam kaimi būdava supyklės padarytos.

Parsirengdava visokiais. Senis ataidava. Ne visi turėję tų kau
kių. Kas mukėdava, visokių išgalvodava. Par Užgavėnis ojojoi kaip 
smagu būdava! Pu dvylikos jau pasninkus. Nu ti tokia mada būdava.

Papasakojo Kali batas Vladas, Adomo, g.1907 m. Liepojoje, gyv. Kūčių k.

***
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Par Užgavėnis su arkliais tė važiuodava. Pasikinkydava tete, 
f)risudinu vaikų i savų, i svetimų (kam nėra pavėžinto i važiuojam tu- 
iausė. Traupin važiuojam kų nors nusipirkt', parsivežt'. Tė teip lakš

tam, ka ne Traupį, tė kėliais pavežtoji vaikus. Parsirengį nevaiksčiuda- 
vom, kad kaimus nedidelis būva - trys gyventoje. Mes, tie trys 
gyventoje, tė neisim.

Par Gavėnią neidavom nei šokt', nei dainuot', kad suaidavom 
kiek vakarais, tė pagedot'. Mukindavosem gedot'.

Papasakojo Palionienė Zosė,Adomo, g. 1915m. Kirdeikiuose, gyv. Stapunavo k.

**♦
3. Velykos

Didžiojo savaitė mušdava ne būgnų, būdava toks pagaliukus, 
i balsas teip: tak tak tak. Ne balsas, bet toks beldimas: trr trr trr. Vienas 
išeiną unt svintoriaus. Ne kunigas - zakristijonas. Aš būgnų neatsimenu, 
anksčiau, saka, būdava bažnyčio tukie katile - būgne su smailu galu, 
toks biškį (gaubimus. Duodi - toks gelažinis balsus - bumt'. Jis visus 
gelažis, a balsus, rodąs, kad išpu žemių. Tą būgną mušdavo zakristijonus 
(vargonais Didžiąją savaitę grot' negalimu). Ti būgną mušdava.

Kiaušinius dažydava penktadienį, dažniau šeštadieni. 
Išmargindava. Sekmadienį po mišių visus kaimus suveidava, luvelį 
tukį pasidara iš beržą ževes, paskui ritinu, kana tuliau. Aš jūsų 
išmusiau, tai man', aš pasįjemio. Būdava, išgeri kiaušinį visą, smalos 
prilaidži. Pridarydava tuklų kiaušinių.

Papasakojo Kalibatas Vladas, Adomo, g. 1907m. Liepojoje, gyv. Kūčių k.

***
Moterys ridinėt' neidava. Tik vyre. Ridinėdava i pirmo, i untro 

deno. Mušdava kiaušinis pirmo dieno tik smaigaliais, a untro - i 
smaigaliais, i pučkom. Būdava tukių, kad prisidirbu tų smalinių 
kiaušinių, prisiiaidži cukros - ti kiek nori mušk, jis nedūžtu. Žieve 
pritrauktu _pri ta cukra, a unt pučkos įdedu kiaušinia - supranti, 
kiaušinis. Būdava, kad i aš pats prilaisdavo kiaušinį. Cukros prišildė, 
prilašinė - stiprus jo.

Klujimuos, unt bolkia taisydava sūpuoklus. Visi supdavasi. 
Svęsdava dvi dienus, a kas alaus turi, i tris. I pirmo, i untro deno tas 
pats - pas tą alus išgėrė, aini pas kitą.

Papasakojo Vasiliauskas.
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Velykus dvi dienus švęsdavom. §vinte - nieką nedirbdavom. 
Ladų dienu irgi švinte, kad javų nesumuštų. Tą dieną nedirbdava, 
Ladų švinte būdava. Jei dirbsi, tai užeis ladai. Tu manašvintes nešvęsi, 
tai užeis ladai, viską sumuš, sunaikins - nieką neliks. Aidavom 
bažnyčion tą dieną.

Pas mus nedidelis kaimus, tai aidavom vaikė kiaušiniaut'. 
Kiaušinių neprašydava. Nuaidavom tikpas kaimynus, tuliau neidavom 
i kitą kaimą. Vienus pas kitą nuveidavom, i visi kaimynė duodava 
kiaušinių. Ridendavom. Vaikai suaidavom - ridendavom. A dideli - tai 
nebūva pas mum mados.

Saka, jeigu par Velykus neateis svečių, tai negeri tie namai. 
Negerai namuos. Turi kas nors par Velykus ateit'. Kas ateinu, vaikam 
kiaušinių atnešu. Tete visąlaik padarydava alaus. Vaišindavom, alų 
gerdavom. Pasikalbėdavom. Vaikai žąisdava.

Pasakojo Paliolienė Zosė, Adomo, g.1915 m. Kirdeikiuose, gyv. Stapunavo k.

***

Velykos - didelės švintės. Un stala viską prisitaisai. Virdava 
mėsos, kumpia, kiaušinių. Sūria i sviesta pasidėsi. Velykos - tai ką ti! 
Alaus darydava.

Pasakojo Grinkienė-Dervinytė Barbora, g.1908 m. Mingelionių k., gyv. Užkalnių k.

***

4. Jurginės

Šventas Jurgis dvidešimt trečią balandžia. Šventindavom 
gyvulius. Išgenam gyvulius, tadu žarijų prisidedam į puodą. Prisidedam 
i pašventintų žolių. Nusinešam su puduku i parūkom, parūkom.

Par Jurgį aidayom į bažnyčią. Už gyvulių sveikatą sviestą neš- 
dava, lašinių, kiaušinių. A kunige mišis laikydava už gyvulis, kad gy
vulė nesirgtų. Gal' kitą kartą koks i nieką neatnešdava, bet sudedu 
mišiom pinigų.

Papasakojo Palionienė Zosė, Adomo, g.1915 m., Kirdeikiuose, gyv. Stapunavo k.

***

Pirmąkart išgenant gyvulis, žulalėm parūka. Švintom žulalėm, 
kukių prisirinkę par Devintinis. Verbų nerūkydava. Verbą išdėliodava 
un langų, kai griaustinis griaudėdava. Nieką nesakydava, paržegnoji, 
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paruka, i viskus. Parūkė unt kiemą - kolek karve iš kiemą išėję.

Papasakojo Grinkienė-Dervinytė Barbora, g. 1908m.Mingelionių k., gyv. Užkalnių k.

5. Sekminės

Sekminės - piemenų balis. Iš yakara par Sekminis pareinu 
karvės beržų vainike apvainikuotos. Vienu šeiminyke sūrį dedu, kitu 
- kiaušinių. Seniau, būdava, i ragaišį duodi apvalą tukį - Kadu duosi 
baltą, kadu razavą iškepus. Vakari i ateinu jo su karbini. Piemenys i 
tas viršininkus ainu. Kas ko gali, duodu. Nu i tadu jo piemenų balis. 
A baliavoji jie ti krūmuos, a tankiausi ti ganyklė. Kiaušinis kepu, ugnį 
susikūrį, un petelnės. Verdu. Kepu i verdu - piemenų balis.

Papasakojo Grinkienė-Dervinytė Barbora, g,1908m., Mingelionių k., gyv. Užkalnių k.

Par Sekminis karvis aptaisa, ainu kiaušinienes kept'. Kas 
kiaušinis renku, kas sviestą. Kiaušinienės kad prikepu - virti priverdu. 
Sviesta pridedu, pieną i valga bindrė.

Papasakojo Ulys Bronius, g. 1902 m., Uliūnuose

***

Sekminės būnu, kai jo gyvulė ganas. Vainikus pindavėm 
karvėm tai tik par Sekminis. Tiek pripindavom vainikų! Visus karvis 
apvainikuodava. Šeimininkus tas turi duot' piemenim kiaušinių. 
Kiekvienus duodava ką galėdava, ka karvės apvainikuotos parėję.

Pre durų par Sekminis beržiukus pastatydava. Unt venos 
pusės, i unt kitos. Visi teip darydava. Bažnyčio da būdava par 
Sekminis.

Papasakojo Palionienė Zosė, Adomo, g.1915 m. Kirdeikiuose, gyv. Stapunavo k.

***

6. Mojavai

Par mojavus giedu. Ir sekmadienį nebeišlaisdava jo unt 
vakaruškus. Kad i berniokus nuveis, atsisės - šokt' nevalni. Saka, ka 
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nevalni, i nevalni. I buk namie.

Papasakojo Vasiliauskas.

***
7. Vėlinės

Visu Š vintų nu dvyliktos pu petų - dusinės dien(u) lig vakar(u). 
Ti jų dien(u). Bažnyčio jos meldžiasi, saka. Bet ti niekus nemate, ni 
ka. Tadu iau ni vakaruškos, ni armonikos tu dienu - nieką.

Ubagėlių daugiau prisirinkdava un šventoriaus, dovanus jau 
tiem ubagėliam nešdava. Bundeliųprikepdava. Pridedu, būdava, tašę, 
kukių karzinką, nešu. Ti dalinu bubinciuj, puteriaųji. Kas pinigais 
duodava. Už mirusius sudedu auką, nešu visi jau pinigų. Pamįslyk gi 
astuonias dienas - uktava. Aštuonias dienas už mirusius laika pamaldas.

Seni kapai kur pri kaima, aplankysi ir pasimels! - visuotinė 
atlaidė už mirusius. Giminės, kas nori dūšiom padėt', tas ainu, u kam 
negalvo - neinu. Žvakelį uždegsi, gėlę pamerksi - pagerbimus.

Visi Švinti - švinte. Bažnyčio, un kapu, a namie - teip kaip 
švintą dieną. Par Visus Švintus būdava pasnykus.

Papasakojo Grinkienė-Dervinytė Barbora, g.1908 m.,Mingelionių k., gyv. Užkalnių k 
Šį poskyrį (1-7) užrašė Daina Snicoriūtė. 1991 m.

PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI, FRAZEOLOGIZMAI

Užrašyta 1953-54 m. iš Kūčių sodžiaus žmonių.
Užrašė Albertas Ulys

Daba mat šunį uždėję i tas turi valio (taip sakoma apie kokį 
nors kolūkio vadovaujantį asmenį).

Kakarine gali išdulėt imunttukiuos niekus (gali bedejuodamas 
ir numirt, imdamas į širdį visus įtarinėjimus).

Smertis dukuminta nedara (nežinai, kada mirsi).

Katras kulkozi nedirbu, ti nedirbu, u katras dirbu - ti ležuvį 
iškišk (kurie nedirba, iš tų ir nereikalauja, o kurie eina dirbti - tuos 
uynūčyja).

Gineitis daba tukiam taiki yra labė žalingu (ginčytispolitiniais 
klausimais).
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Jei matai kimba - kišk (jei prie tavęs valdininkaipričinių ieško 
- nelauk ir bėk su kyšiu, duok, tai išsigelbėsi).

Žėdns viens nori kito žemesni padaryt (kulkozi kiekvienas 
stengiasi tapti viršininkėliu, mat lengvesnė duona).

Geriau namie bulbienė, negu tenai lašinė.

A kalėjime, a kareiviji.

Griebe, griebe - i nosį nulaide.

Prieš veselijo i šluotražis šukinėji.

Šuva ne susied(u)s.

Pradėk bijot, ti i sveikato prarasi (pradėk kalbų bijoti, eik 
kasdien kolkozjan - neteksi ir sveikatos).

Ko saka - nevierik ir neklausyk, ale pats sužinosi.

Kaip tas saka: Šeidukų valdži, api Šeiduk(u)s i tilek (Šeidukai 
- seniau buvę mušeikos, vagys, chuliganai).

Ko či kitų kaklės judinėji, atsigręžk - i tu tuki pat.

Ko padarysi - ašarų pakalne: vis vieno ras mažesnį (vieną 
”kaltą ” ras, nors iš tikro kalti, kas ieško).

Lenda, gerinasi ki lape pri žosų.

Tegu pasitiešiji un kita sveikatos, stipresnis bus.

Geriau kulkozi givent, negu vaiske žūtų.

Kulukiečė turi teisė tik un kastuvą i naginių.

Daba kožnis kult's nevelt's tavi niekin (t.y. žmogų trempia, 
politiką prikiša).

Jaunuole širdis tuki: kur kalsi, kalsi, ti i prikalsi (t.y. kalbėsi 
kalbėsi ir prikalbėsi, pvz., prie partijos rašytis).
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Kas jiem reiki - ti paraše, u kas yra - ti neraša (laikraščiuose 
apie kolkozus).

Kulukiečė un debesi žiūri duonos, ne unt kulūkį.

Giarė kulukiečiu ka duod(u) un lentelės pažiūrėt, gert nėr iš ka 
(apie krautuvių vitrinas).

Žali barščė ne patrovu, senu mergų ne zabovu.

Ne gimdytus - ne vaik's, ne sumdyt's - ne šeimynų.

Nesitikėk un krikštą mutinėlės marškinėlių, turėk sava.

Dėkų tam, kas vedu, i šlup tam kas žadu.

Tegu būna dievu unt garbės, ubagu unt terbės, pramatoriu unt 
tabokos.

Storu dungu (aprėdas) ne nagalis, juodu duonu ne bad's.

Kulkozniku i sauji maloni (ir truputis uždarbio daug reiškia).

Valgik ka pilvs braškėtų, dirpk ka kaulė supėtų.

Valgik ka pilvs plyštų, dirpk ka akys listų.

Šilką sijone par niek (ir šilko sijonai tokio blogo žmogaus 
napataiso).

Mergų merguosi - velnis kasuosi, ki apsiženiji - velni iš kasų 
palaidži (tai apie mergą rudom kasom).

Jo ko tuksė blog's vyris, ti velik žilo kaso pink i koji primink 
(sakoma senmergei, reiškia būk netekėjusi).

Prais siūt's i nutils (apie nuolat besikabinėjantį kolkozo 
pirmininką).

Sena berną sunku patikėt.

Milėk i viliok, ale nesigarintuok, da i kito turėk.
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Meili prisiglaust - palauk, ki velniuko išlais iš kasų (nežiūrėk, 
kad meili merga, bet kai apsivesi, va...).

Jo kad kalb', ti i iškalbės.

Nikdu pijukyste un gera neišeis.

Apsižcnijė - i kupry!

Ko kuks vaiks turėt, vėl visai neturėt (apie vaikus kumjaunuolius, 
komunistus).

Duok da ipilsi, būbik kaip pas mamo.

Giarė jo ti privuge: jis išsipūtė, u aš susivijo (matyt, jis kolūky 
prisivogė, jis pamsta, o aš tiesėju).

Ne teip senas kaip žilas.

Ko či žmogus užgiveni, ka rizauji (ryzus nešioji).

Kas voks - nepralobs.

Raseiskos karvės - ožka.

Niekė tuks darb's - un parūkima tiktės (uždarbio tik papirosams 
teužienka).

Sunkė kulkozi dirbi, ale bezdalo uždirbi.

Mana žiantus - un cibulių šikt (niekam tikęs, negeras).

Neduok dievi tuks gyvenim's: darban ki gyvulį vara, u nieką 
neturi i neduoda (kulkoze už darbadienį nieko negauna).

Kulkozi kaip piaklė darba (daug beprasmiško sunkaus darbo).

Niekė jin un darba - skistelena (t.y. prasta darbininkė).

Nieką kiaula debese neišmana (tas žmogus nieko apie tai 
nežino).
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Tu neėsk žmogos unt lygios vietos, i tavi neės (nekąsk už nieką kitam 
ir tau niekas nekąs, neskųs tavęs).

Gyrėsi ki žyd's su šašės.

Darba - kuts tu parplyšk, valgit - kuts tu nuslabk.

Lauka darbinylćs - ti bads daugiau nieką (kolkoze blogiausiai 
apmokamas yra lauko darbininkas).

Visi nori givent - visi kaip tik možn i griebi (matydami kolkoze 
nieko neuždirbsią, kolūkiečiai vagia).

Ko pralaidėm - žinėm, ale ko sulauksim - nežinėm.

Dirpsi dirpsi, sveikato laisi laisi - ni darbadenėle neturėsi 
(nesugyvendamas su brigadininku už darbą špygą tegausi).

Reiki žiūrėt, kiek tų šakalių makaruoji ( t.y. kiek brigadininkas 
primatuoja metrų, metras sukaltas iš trijų šakalių).

Kadu tu rudenį pralaidė ramė? - kulkozi žmonių nė i tavi vaika.

Ka jo yra tie kalabadė (t.y. NKVD) - ti reiki ait dirbt.

Aš tau dubiltė atiduosi.

Ti kala ir zalatija ant tavęs (kolkozo valdyboj apšneka, teisia).

Žinė, tamsta, nepalaižysi gražuma (ne grožis, o žmogus 
svarbiausia).

Atalėki, atalėki - i šūdo nutvėrė (kolkozo valdžia nerado už ką 
nubausti).

Kibiktadu, ki niekus ni ham ham (t.y. vok iškolkozo, kai niekas 
nemato).

Ūbag(u)s buvė - ūbag(u)s būsi.

A tu daug prilaisi kelnis, a biški - vis tiek smirdu (apie kolkozo 
vagystes).
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A tu ti turi, a neturi - prain gyvenimus.

Visiem tos mostės kliūva: i vaikė vagi, ne tik tėve.

Ti kas ka mažu griči, ale pilnu piragų.

Kišk un šūdo nags, ne unt jį (nesakyk komunistui tiesos į akis 
- nukentėsi).

Ni šark' šuda nenuneš (jie nebesueis susipykę).

Grait atauša nu namų (išvažiavęs miestan, užmiršo namus).

Jis teip kaip šuva taika, kur kaip įkost (apie žmonių bendravimą 
kolkoze).

Išplėšik brigadieriu akis - žėk, ki mačis (iškoliok prie visų - 
padės).

Ka skupi, ti neglupi, ka taupi, ti turės (apie jaunamartę).

Neužein, reiški aš ne londe - kviesk mani.

Ka karvute panašiau pieną duotų, mužnėtų pienu i mokesčis 
išnešt.

Daba jo mukiniesi, ti tilėk duntis sukondės, nieką nekalbėk 
(įstojai mokytis, - venk neatsargiai politikuoti, papulsi).

Nendre nabagus: kur vėjis pute, ti palinka (apie įstojusį 
partijon žmogų).

Pagozdina - pasirašė, nu, a beatsirašysi.

Kaip bus, ale teip nebus - reiki da dairytis (apie politinę padėtį 
Lietuvoj).

A bėr daba gerų daktarų - visi bulševikė.

Darbi nikd' ligos negausi.
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Visi ūži kaip žvėrė (žmonės pjaunasi, riejasi).

Uliūnė - pliatkų miazgs.

Dūdonė žmonės biški pri pijoką (dūdoniečiai išgeriantys).

Žudybų nu sena pas ruski yra.

Karve turi - ti ne biedn's.

Išjoję pinigus iš kišenės i kuts tu ko nori daryk (t.y. pavogė).

Kaip arklys įsibujojės, kiek žabų sukapotų (apie ūkio valdytoją).

Pemė šeip ne teip isverdinėje, gal i šemiat isverdinės Kuze tam 
velne kulkozi (t.y. atiduotas kulkozui arklys gal dar išliks gyvas).

Da diev's žin kaip pasaulis gali sudrikst.

Grušne brongs medis: kiet' i blizg.

Ka sodži pamate bikono - jo buože, u miešti nemata (augini 
bekoną - tave jau buože laiko, o mieste lobstančių miestiečių nemato).

Kad iš Vilnios-ani čiurkšt, ka tik guzikiuko kript iš Amerikos- 
dzin dzin dzin (apie radijo klausymąsi iš užsienio).

Kulkoz's - nepretelybe, paguniji užėję daba.

Ko či uždirbsi, ko či užgyvensi, ka brendi lik ausų senatvėj 
(eini ir eini į kolkozą dirbt šlapumoj).

Giminikaukis, vaikei, i dievs padės (giminiuokis, bendrauk).

Tegu i kulkoza arklys, ale mana (apie subendrinti arklį).

Kur gi aš begausi medinį šaukšto, išaušė barščė, nieks nebedirb.

Tuki či meščionk, ištintum, Žūdžių kaima.

Aš mato ka jin biški balšavike (prie jos užrauk burną, neprasitark 
ko, atsargus būk).
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Daba be arielkos ni kalvėn nenuveisi, ni melničion.

Ko jaunus isivuravosi, to sen's sopule neturėsi.

Ta teisybe, katra ilgesne kalb' (t.y. kuris geresnės iškalbos).

Jokios kitos išeitės nėr: pešk i pešk (t.y. dirbk be pertraukos).

Verčiau būče megojės par to susirinkimo, negu aš ti ležuvį 
įvilko (be reikalo per kolKozo susirinkimą tiesą pasakiau).

Ja pažadal(u)s - ti pabiazdal(u)s.

Tas valdytų is pu valdži kasa, u anas pu žmunėrrųuštat i išmetė.

Kiapu unt akis valdytojui, kam anas neina (stačiai sakau, kam 
anas dirbti neina).

Bili buliučiu tūriam, daugiau nieką neteiki (taip sakoma 
priminus, kad iš kol kozo nieko negaus, bulvėm maitinsis).

Teip susiūta, ka šuva kaula nebejės (taip užpyko, išsilojojo, 
susipletkavojo, kad of).

Tegu ženijesi, un pamilijo brendu (t.y. ima mūsų giminaitę, 
susigiminiuoja).

Jie tonės vagi kumbinuoji, u tau saujalė padavė - ui ui.

Imi algialė, ale un lygios išein(u) (uždirba tikant pravalgymo).

Ne ašja, jis mana sužiebė (ne aš kolkozo, o kolkozas mano turtą 
paėmė).

Tau minos jo tinai užtaisytos (kolkozo valdyboj tu lauk pikto).

A tavi užuos, neilys un tavi, kas tau yra (kolkozo valdytojui 
napaaiškinsi, kad sergi).

I teip sukripo lygė ka kas užmėtė ko (t.y. sunegalavo).

Vis tiek či ne amžinu, knygos saka ka keisis (apie sovietų 
valdžią Lietuvoje).
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Matė kaip išėję žmog's aitės (t.y. niekais).

Kur ginkle, ti i "teisybe”.

Žiūri, ka nu duonos plutos nenustumtų (kad turėtų uždarbį).

Da to Danute unt alksne grušnių tebesimoka (t.y. dar maža). 

Nebėr tukia žmogos, kuris galėtų kitą gailėt.

Iš ta jų (t.y. bolševikų) mokslą naprapal nieką, i da susivėla su 
tuki prastu bobu (t.y. apsiženijo).

Ki kiurki pilvus - nesisek' i mokitis (kai nevalgęs).

Kas ne kas, jo rublis slid's daikt's.

Turi štile i štile givent dabar (niekam nei žodžio prieš).

U ka mata da ne smertis, ti užrišk bumo - pasakis (dargyveni, 
krutėt sveikatos turi - nesiskūsk).

Jis daba ki gyvulis: ni poterių reiki, ni bažnyčion ait.

Bijok su tukiuo kalbėt - šuva tik/s.

Vieniem nuveinunt, kitiem pareinunt (nelaimės žmonių nė 
vieno neaplenkia).

Gervos pieną tenebuva (labai daug visko buvo).

Už tukia gorče ėję - nerudėje šaunė ait (t.y. už prasto vyro 
einant nenorėjo kelt šaunias vestuves).

Nekviestam nėra vietos, da išvis.

Ka jis užūže, pastatė nosį (t.y. supyko).

Biški apsisnukiuos i vė nurims (apsimuš).

Nebe polze, nebe sveče (kai naudos nebeturi - nebeatvažiuoja).
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Blogu ki senis tinginis.

Ka parduot - ti jam, ka dirpt - kitiem.

Reiki jo parniūks nujunkit - kiaula ki muzilć (t.y. kiaulė 
sulysusi).

Aš un darbadene a teip, a teip nesiriš(u) - jo nebegali (t.y. 
nebesistengiu kolchoze dirbt, nėra sveikatos).

Ka man pasirime dieglis, let išurbijo (kolūky vos su visais 
iškenčiau darbe iki galo).

I šuva be būdos pragyven', pragyvens i jis su jei.

Ka tas velniazus nesektų mūsų (kad tas velnio šmotas ne 
šnipinėtų).

Matė kariuomenė kas neišlapit's - tam giarė, kas išlapit's - tam 
sunku.

Vien's kuts tu žond's išpūsk - neužkelsi (persunku).

Žiuplam sunkiau givent: jam par akis su mazgoti šeri - i vė 
giars.

Da ko išmislis - bali, jo i teip ašarų bale.

Bobos tukios tiarkšlės kulkozi.

Kaip žmonės saka: netrotiiės neparduosi, neparmukėjės - 
nenupirksi.

***

SPĖJIMAI

Jei iš pavasario šiltos dienos, tai žiema, sekdama tuo laiku, 
labai šalta bus.

Jei šviesos liežuvė ain' par dungo, bus labė šaltu žiem', abu 
prieš karo.
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Vėjis ka draskasi, mat sniegą atsniks.

Jo či myris kuks ka teip kerečiojo (mirs kas, kad tokį keistų 
sapną sapnavau).

Jei sausuosi metuosi - salietrų strošnė mačiji, u ki šlapi - vodiji 
(daržams).

Jeigu grybai anksti dygsta, tai bus rugiai gražus, ankstyvi, 
jeigu vėlai - vėlyvi. Reiki teip i sėt.

Žosis ka velėji - bus lietos (t.y. sparnais teškena).

Jei pavalgius ilgai stalo nekraustai, tai ilgai piršliai stovi - ti jo 
pribotin's aalyks.

Jei kadu rudenį pamatė pirmo sniego - isibočik (įsimink): už 
mėnese užsnigs.

Parduodant paršiukus reikia šiek tiek išlaisti (nuleisti kainą), 
ka aitų runkon, jei neišlaidži - parš's neauga.

Jeigu šermukšnių medžė kuriais metais turi dauk uogų, tai bus 
šlapis ruduo, jeigu neturi, mažai turi - sausas ruduo.

Jeigu netikėtai skyla lempos stikliukus, lėkštė, bonku - tai 
reiškia persiskyrimą, skilimą. Pavyzdžiui, jei truka prie giminės, tai su 
ta gimine persiskirsi.

Jeigu sūris džiovinamas suskyla į šmotelius, tai reiškia šeimos 
skirimąsi.

Jeigu duonos bakanas vidury persiskyręs, reiškia reiks vienam 
iš šeimos skirtis.

Jeigu valgant krinta iš rankų šakutė ar peilis, tai dar kas nors 
atsiskubina (šakutė - moteris, jei peilis - vyras).

Jeigu krinta iš rankų valgio kąsnelis, reiškia dar neužsidirbai 
valgyt (neužsidirbai ant duonos).

Jeigu šarkos laksta pu triobu stogus arba rėkia, tai bus svečias, 
o dažniausiai - strebikai.
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Jcigu žmogus išsimiegojęs ir dar kietai miega, tai prieš vargus, 
reiškia vargą.

Jei Martyn's vandeny, tai Kalėdos ledy (ir atvirkščiai).

Katra rudos akys - tas labai piktus.

Kieno rudos akys - tam sekasi baravykai rinkti.

Jeigu rudenį nenukrenta lapai nuo medžių - ateis blogi metai.

Jeigu Preidienė laki už narna - ti jo strebus pamatė.

Jei pavasarį upėsi ledai ištirpsta, neišeina, nebūna potvynio 
upėse, tai bus šlapia lietinga vasara, daug lis per laukų darbus.

Utėlės vargą neša. Jei pas kurį labai vista utėlės - tam vargą 
reiškia.

Jeigu šuo kaukia, žiūrėdamas į žemę - iš šeimos kas mirs.

Užrašyta 1953-54 m. iš Kūčių sodžiaus žmonių.
Užrašė Albertas Ulys.

***

PAJUOKOS

-Meluoji!
-Ti tu vagi i kavoji!

-Meluoji!
-Meluoji - savi vaduoji!

-Meluoji!
-Kelis kumial's už mana melo nusipirkę?
-Nu, Untan's musėt negeri.
-Su duonu ne daža.

Žemaičiu pajuoka:
-Brolau, brolau, ar ne matė mana pačiaus?
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-Mačiau, mačiau su raudonu kišalu po dievą bimbalu (t.y. su 
raudona prijuoste po varpu).

Paskusk vėje, padžiuvink lada, unt peče atsigulk, akėčiom 
apsiklok - i būsi sveiks.

-Duok mėsos!
-Mėsų pas vilką. Aik bernu pas vilko, ti gausi.

-Kur dirbi? Kaip ta kolūke pavadinimus?
-Dirbu meliuracijo, kloji velenus grioviam. Kolūkis ”Pakelt(u) 

velėnų”, u mes spaudžiam veleno.

Užrašyta 1953-54 m. iš Kūčių sodžiaus žmonių.
Užrašė Albertas Ulys.

***



TAUTOSAKA

KAIP RINKAU TAUTOSAKA IR KAIP BUVO
ĮKALINTA ULIŪNIETISKA DAINA

Albertas Ulys

Pokario Lietuvoj pas mus Aukštaitijoj beveik kiekvienas 
moksleivis turėjo dainų sąsiuvinį. Jame užsirašinėdavo gražiausias, 
naujausias jaunimo dainuojamas dainas. Jos buvo jausmingos - apie 
tėvynės ir žmonių tragišką likimą, meilę, didvyrišką pasiaukojimą ir 
didelius praradimus. Draudžiamos viešai dainuoti, nes apdainavo 

tremtį, miško brolių žūtį, nuožmų okupantą,laišvės ilgesį. Tai buvo 
atkaklus dvasinis pasipriešinimas priespaudai, atsvara bolšvikinei 
ideologijai. Mokyklinių sąsiuvinėlių dainose alsavo nepalaužta 
lietuviška dvasia. Neatsilikau nuo sesers, nuo draugų ir maždaug nuo 
1948 metų ėmiau ir aš jas užsirašinėti.

1957 m. pradėjau studijuoti Vilniaus universitete. Lituanistų 
dėstytojų J.Lebedžio, J.Balčikonio, J.Kazlausko, D.Saukos, M.Lukšie- 
nės paskaitos įkvėpė meilę lietuviškam žodžiui, liaudies kūrybai. Per 
pirmąsias studentiškas 1958 m. atostogas pradėjau rinkti apylinkės 
tautosaką.

Dainas rinkti ypač paskatino mama - Marcelė Ulienė - Kučytė 
(g. 1895 m.). Per 1958-59 metų atostogas iš jos užrašiau per 124 
dainas. Panevėžio rajone tai daugiausia dainų padainavusi dainininkė.

Ne vienu prisėdimu jos užrašytos. Tai ilgas kantrus kasdieninis 
darbas. ”Mama, na, kokios dar napadainavai?” "Nepristok, visas 
išdainavo, kur žinojo, nebeprisimenu”. Bet, žiūrėk, ramų pavakarį 
namopašlaitėj skuta bulves ir niūniuoja. Ir vėl stveriu pieštuku su lapu, 
kad tik nepamirštų. O prie ”tos” - dar ir kita, prie tos kitos - vėl kita... 
Taip kamantinėdamas mamą, įgudau. Imdavau klausinėti, kaipseniau 
žmonės gyvendavo, dirbdavo, linksmindavosi, ką dainuodavo 
suėjimuose, baliuose, per veselijas, - ar piemenys ganydami. Pajutau, 
jog dainininkę reikia įtraukti į pokalbį, įsukti į jaunystės prisiminimus, 
sukurti nuotaiką. Tada atmintis grąžina apdainuotas dienas ir prikelia 
tai, kas užmiršta; taip užrašiau ir sutartinių.

-Iš kur, mama, tiek dainų išmokai? - jau vėliau klausdavau 
motiną.

-Ti negi dainuot mokisesi? Augom penkios seserys i du brolė, 
visi muzikontė. Mūsų kiemi būdavo visus jaunimą suvėjimas. Be
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Dainininkė, raudų rypuotojo Ona 
Misienė - Pukytė, g.1873 m. Kūčių k, 
pirmoji Panevėžio rajone parypavo 
raudų. 1958 m.

Panevėžio rajone daugiausia dainų 
padainavusi (124) dainininkė Marcelė Ulienė - 
Kučytė, d Mikalojaus, g. 1895 m. Kalnelių k, 
gyv. Kūčių k 1958 m.

dainuškų, dūkimą neapsieidava. Ka i nereikėjo mokitis dainuot. 
Kaipgi gali nemukėt dainuot?

Pirmos sėkmės paskatintas ėmiau dairytis po kaima, kas dar 
galėtų mokėti senoviškų dainų. Kūčių kaime pas Ulytėlės Mykolienę 
gyveno senutė Ona Pukytė - Misienė (g. 1873). Vienų liepos pavakary 
įsidrąsinęs ryžausi pas ją nueiti. Radau svėres bei kiaulpienes darže 
oeravėjančią. Palabinęs prisistačiau, kieno Vaikas besąs. Pakvietė į 
gryčią. Užsiminus apie senovę, devintą dešimtį begyvenanti senute 
pažvalėjo. IšsipasaKojo apie sunkią samdinės dalią, nelengvas 
nugyventas dienas. ”Ka dabar jaunimus gražesnių moku4, - paprašius 
padainuoti atsakė. Ir tyliai, lyg iš širdies gilumos uždainavo:

Lietuvos šalalė Bistrama girialė, 
Tin paukštelė su žvirelės turėjo kalbialė...
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Nebespėjau užsirašinėti, įskaudo dešiniosios riešas. O su
stabdysi - užmirš. Jau ir gryčios kertės ėmė tamsėti, senutės veido 
raukšlių voratinklis susiliejo į vieną kamuolį. Senutė parypavo raudą, 
dar paauglystėj girdėtą Uliūnų kapuose, duktė rypavo kavojant motiną:

Prisiglausi pri tvurialės —
Retu tvuriala:
Visi vėjė pūkštis, 
Niekus mani neustes...

Užrašiau šįraudos posmą. Buvo manoma, kad šiame Šiaurės 
Lietuvos regione (Panevėžio rajone) raudos nepopuliarios arba seniai 
išnykę.

Sėkmės paskatintas ėmiau lankytis aplinkiniuose kaimuose. 
Buvo neramūs laikai, ir kiekvienas nematytas žmogus sukeldavo 
įtarimą. Nupasakodavau, iš kur esu, kas mano tėvai. Ir visada įteipdavau, 
Kad, va, tokia tai močiutė padainavo net tiek, o dar kita - šitiek dainų. 
Apeliuodavau į močiutės savimeilę. ”Nu giarė, ti i aš tau tiek pat 
padainuosi, jeigu jo i ano padainava”. Sutemus grįždavau su prirašytu 
sąsiuviniu.

Pamenu, užėjau pas vos ne šimtametį senuką Gurską Dūdonių 
kaime. Ir ko aš jam neprikalbėjau, neprigražbyliavau!

-Va, Uly, jeigu būtum pusbuteli atnešės,tadu aš tau padainuoče.
Išėjau nieko nepešęs. Įkyriai neapleido mintis - Uliūnų apylinkėj 

tik moterys dainingos, jos yra gyvybingesnės ir išsaugojatėvų perduotas 
dainas.

Tetulė Domincė (g. 1891 m.) Kalneliuose padainavo 45 dainas, 
bet vis prikaišiojo: girdi ką aš čia rankiojus-svieto tuštybė. Va, šventas 
užrašinėk.

Įdomią senutę Katryną Palionienę - Žostautaitę (g.1887) 
sutikau Joskilduose. Sako: ’’Tu, vaikeli, taip kaip tas Balčikonis iš 
Vitriškių da pri Smetonos buvo atėjęs. Dainuokiamirtiek. Sakau, nors 
skarialė dovanok ti padainuosi. I teip jam daugiau i nedainavo”. 
Supratau, kad kalba apie kalbininką pror. J.Balčikoni. Na, sakau, tai 
dabar man išdainuokit, ko Balčikoniui nebedainavot. Padainavo 
gražių, bet nedaug.

Neužmirštamas susitikimas su seserimis Ona Balsevičiene - 
Aleliūnaite (g.1888) ir Elžbieta Aleliūnaite (g.1896) Čyplių kaime. 
”Ot, - sako Elžbieta - su seseria ti tau padainuotumėm kaip seniau”. 
Pakilo ir potekom paknopstom išbėgo, mane vieną palikusi gryčiukėj. 
Laukiu laukiu, laukiu laukiu. Atėjo abidvi ir kai pradėjo dainuoti... Aš 
pasimečiau. Magnetofono tai neturiu, rašyti nespėju, o jų sustabdyti 
nebegaliu. Įsijautė seserys: kvatoja, viena kitai kumščiuoja į pašonę, 
prisimindamos jaunystės drauges ir šėlimą. Sutemo, gryčiukėj - nors
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Geriausia vainikėlio garbavotoja dai
nininkė Marcelė Mas iliūnienė-Kučytė, 
g.1888 m., Uliūnuose. 1958 m.

akin pirštu durk, o jos vis dainuoja ir 
klega. Rytojaus vakare grįžau, bet 
jau nebebuvo tos nuotaikos ir 
teužrašiau tik keletą dainų.

Gražių senobiškų dainų tada 
padainavo apylinkėj žinoma 
dainininkė Rozalija Zvybienė - 
Barzdaitė (g.1875), gyvenusi Uliūnų 
k. Šeidukynėje. Anksčiau ji dainavusi 
tautosakos rinkėjams. Ši dainininkė 
buvo ne tik geros atminties, balso, 
bet, atrodo, buvo ir dainų tekstų 
kūrėja. Aptikau sesers dar 1948 m. 
iš jos užrašytas 6 dainas, kurias ir 
man padainavo 1958 m. Tai iau tų 
dainų variantai, dainininkė ir 
interpretatorė.

Kūčių kaime (pasakojo Ona 
Misienė - Pukytė, g.1876) gyvenęs 
Adomas Pukys buvo nepaprastas 
dainušnikas, pats dainas sudedavęs, 
visokias maliodijas išvingu-

Dainininkė Elžbieta Aleliūnaitė, g. 1896 m., prie savo dūminės pirkelės 
Čyplių к 1958m.
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Dainininkė - interpretatora Rozalija 
Žvybienė- Barzdaitė, g. 1875m.,Šeidukynės 

vienkiemis, Uliūnai. 1958 m.

riuodavęs. Štai kaip jis apdainuo
davo kiekviena sodžiaus kiemą 
(padainavo M.Ulienė):

Šautis (tokia pravardė) kr i autis remesnyk’s
Siuvę patiai t e ve ryk's
Pasiuvęs pante rava, 
Apkabinės pabutiava.

Bedalis kuptis
Lesijonis suktis.
August’s unt kalnele 
Turi patio unt delnele. 

Tas Kutelis laukakaktis
Unt Petkiautį žiūri, 
U Petkiautis vyžas lopą, 
Sava patio moka.

Aleksandras šypsą
Jam kelnialės ripsa. 
U Jegoras didis pon's 
Nesutenka jam žipon’s.

Dainos gimsta ir mūsų 
dienomis. Poetas Simas Račiūnas, 
kilęs iš Uliūnų kaimo, yra sukūręs 
tekstų, kuriuos žmones dainuoja 
kaip liaudies.

Dainas užrašiau iš daugiau 
kaip 40-ties dainininkių. Daugiau
siai padainavusios apylinkės 
dainininkės:

Eil.
Nr.

Daininikės pavardė, 
vardas

Gimimo 
metai

Kaimas Padainavo' 
dainų

1. Ulienė - Kučytė Marcelė 1895 Kučiai 124
2. Žvybienė - Barzdaitė Rozalija 1875 Uliūnai

(Šeidukynės vnkm) 45
3. Kučytė Domincelė 1891 Kalneliai 45
4. Misienė - Pukytė Ona 1873 Kučiai 43
5. Masiliūnienė - Kučytė Marcelė 1888 Uliūnai 15
6. Kriaučiūnienė Katrė 1894 Jotainiai 14
7. Palionienė - Žostautaitė Kotryna 1887 Joskildai 11
8. Tankevičienė - Šegamogaitė Paulė 1909 Kuliškiai 10
9. Kučys Simanas 1887 Kalneliai 8
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10. Balsevičienė - Aleliūnaitė Ona 1888 Čypliai 8
11. Aleliūnaitė Elžbieta 1896 Jenioniai 8
12. Vertelkienė - Zalatorytė Katrė 1898 Šatrėnai 6

Užrašytos 4 raudos, 11 sutartinių, per 100 syotbinių dainų. 
Senobiškų - dainų - apie 400. Gaila, bet minėtos dainininkės jau smėlio 
kalnely. Dainų, kurias užsirašydavau nuo 1948 m., prirašiau per 800. 
Be to, iš anksčiau turėjau užrašęs nemažą pluoštą priežodžių, 
vaizdingesnių posakių iš pirmųjų kolchozmečio metų gimtajame 
Kūčių kaime. Surinktų tautosaką (per 2000 vienetų; pridėjau dar 32 
fotonuotraukas) surašiau i tris storus tomus ir pavadinau "Uliūniečių 
dainos”. Jas įteikiau Mokslų Akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros 
ipstitutui.

Mano darbas kaip ir tauta patyrė bolševikinės okupacijos 
represijas.

Dėstytojas D. Sauka, Universiteto tautosakos būrelio vadovas, 
atrodo, 1959 m. rugsėjo mėn. surengė tautosakininkų vakarų, kuriame 
kaip gerą studentiško darbo pavyzdį nurodė "Uliūniečių dainas”. Jas, 
deja, perskaitė ir parsidavėliai iš komjaunimo, partiniai sargai, 
propaguojantys bolševikine ideologiją. "Uliūniečių damose” jie nerado 
partiją šlovinančių dainų. Tauta savo pavergėjų nešlovino, o apdainavo 
realybę:

Jau nuplyšo vyžos
Ir nukrito lopai,
Stalinai tėveli, arba Stalinai, tu velniau, 
Kodėl neužlopai ?

arba:
Rėkia ožka ir višta
Pri kulkozo pririšta: 
Ko nori to aaryk, 
Tik kulkozan nevaryk.

Fakulteto "Komjaunimo prožektoriuje” pasirodė karikatūra, 
kurioje aš "fotografuoju” dūminę pirkių, o nematau už manęs kylan
čių fabrikų. Patenkinti buvo tie, kurie vėliau sėkmingai darbavosi CK 
aparate ir kitose šiltose vietose.

Po kurio laiko, atrodo, 1959 m. lapkričio mėn. buvau pakviestas 
į Universiteto ir Lietuvių kalbos ir literatūros instituto bendrąpartinį 
susirinkimą. Pirmininkavo fakultetopartinis sekretorius Irma Zaksas. 
Svarstė studentų ideologinio auklėjimo spragas renkant tautosaką. 
Buvo puolamos *Uliūniečių  dainos’, ir jų rinkėjas, tautosakos būrelis 
bei jo vadovas. Su įkarščiu "draugai” prikaišiojo man "buržuazinės 
ideologijos propagandą, antitarybines tendencijas, marksistinės - leni- 
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ninės teorijos neįsisavinimą”, - tokiam ne vieta tarybinėje aukštojoje 
mokykloje. Dešimtis kartų pašokdavau iš vietos, ačiū, blaivi kurso 
draugo Norberto Vėliaus ranka sulaikė mane nuo nepataisomo tada 
išsišokimo.

Bendras Mokslų Akademijos instituto ir Universiteto partinis 
susirinkimas pareiškė: '’Uliūniečių dainos” ne tautos kūryba, tokią 
kūrybą reikia rauti su šaknimis. Buvo apkaltinta daina.

Mokslų Akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros instituto 
1958 m. lapkričio 19d. tautosakos priėmimo akte tautosakos sektoriaus 
vadovas A.Jonynas, nariai - jaun. m. bendr. V.Barauskienė ir 
B.Kazlauskienė-juodu ant balto užrašė:”... vargu ar galima laikyti 
liaudies kūryba ir dainas, atspindinčias kai kuriuos klasių 
kovos momentus ”. Nurodė šias: ”Laukuose dobilas raudonas/ 
Laukuose rasos tviska ”, ” Verkia rudens vėjas, verkia už langų 
/Man krūtinėj ilgu, ilgu neramu ”, ”Kur Juodoji teka, kur tamsi 
giružė/Auga tenai eglės, uosiai ir beržai ”, ”Ant Vilijos kranto 
gėlėto/ Iškėlus į dangų rankas ”, ”Tenai prie šilo už miškų/Yra 
daug brolių sužeistų ”, ”Oi tu, žmogau, negailestingas / Kam 
žudai brolius lietuvius ”, ”Neliūdėk, močiute, kad per šventas 
Kūčias/ Šiemet mano vieta pasiliks tuščia ”, ”Pavasarį paukščiai 
į tėviškę grįžta / O mes ar sugrįšim kada ? ” - ir kitos dainos.

1959 m. Panevėžio rajono laikraščiui ”Panevėžiotiesa” įteikiau 
apybraižą apie rajono tautosaką, dainininkes. Redakcijoje tada dirbęs 
rašytojas P.Naraškevičius sveikino, tikino, kad tęsinį spausdins, bet 
Universiteto ideologiniai veikėjai ir sekliai, matyt, perspėjo. Redakcija 
nei spausdino, nei davė atsaką.

"Uliūniečių dainos” Lietuvių kalbos ir literatūros institute 
buvo kataloguotos ir inventorizuotos: Nr. 3154, Nr. 3217. Katalogo 
kortelėse (1959. V. 12)puikavosi užrašas: ”Rinkiniu galima naudotis 
tik su specialiu instituto direktoriaus leidimu^. Rinkinys buvo 
perduotas į specfondą. "Uliūniečių dainas” pasodino už grotų.

Taip buvo įkalinta uliūnietiška daina. Iškalėjo per trisdešimt 
metų. Tik 1991 metais Nepriklausomos Lietuvos MA Lietuvių kalbos 
institutas ”Uliūniečių dainas” iš specfondo perkėlė į rankraštyno 
biblioteką saugyklą.

SUGRĮŽUS IŠ ULIŪNŲ EKSPEDICIJOS 

Daiva Račiūnaitė

Lietuvos Konservatorijos Liaudies muzikos laboratorijai 
pasiūlius 1985 m. vasarą pradėjome rinkti muzikinį folklorą Panevėžio 
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rąjone. Nors rinkėjųbuvo nedaug, aprėpėme didelį plotą - rinkome ne 
tik Panevėžio, bet ir Kėdainių bei Ukmergės rajony pakraščiuose. 
Tyrinėjimui neatsitiktinai pasirinkome daugiau apylinkių. Ko gero, 
tokiame kontekste geriau išryškėja ir atskirų vietovių (šiuo atveju 
Uliūnų) folkloro ypatybės.

Ekspedicija buvo sėkminga - užrašėme net per 1500 dainų, ra
telių bei šokių pavyzdžių. Stengėmės užrašyti pačius seniausius, jau 
visiškai benykstančius kūrinius (o kartais tik jų nuotrupas), kurių po 
kelerių metų jau iš yiso nebeišgirsi. Nuošalyje palikome naująsias 
dainas - vadinamuosius "romansus”. Jie dar gyvi daugelio mūsų tėvų 
kartos žmonių atmintyje.

Pačiuose Uliūnuose ir jų artimiausiose apylinkėse, deja, 
negirdėjome archaiškų ir, be abejo, meniškiausių dainų. Jų daugiau 
girdėjome tolimesnėse apylinkėse. Galbūt tai susiję su jau nutrūkusią 
vyresniųjų žmonių susiejimo ir bendro dainavimo tradicija, o gal 
vyriausios kartos šviesios atminties dainininkų jau iš viso mažai 
belikę.

Tarp daugiau arba vertingesnių kūrinių pateikusių liaudies 
talentų norėčiau paminėti: Ievą Tarulienę - Grigaitę, g.1905 m. 
Paistriuose, gyv. Barklainių k. (padainavo daug ratelių ir vestuvinių 
dainų); Stefaniją Aksimavicienę - Stankevičiūtę, g.1914 m. Padegių 
k., gyv. Kūčių k.; Akvile Smilgienę - Kripaitytę, g. 1901 m. Valakų 
k., Pasvalio rj., gy v. Barklainių k.; seseris Peleckaites - Oną Taruškienę, 
g.1911 m., ir Antaniną Tručinskienę, g.1913 m. Ėriškiuose (jos - 
žymios dainininkės B.Peleckienės, pas kurią lankęsis prof. J.Balčikonis, 
dukterys; padainavo nemažai mamos dainų, viena mėgiamiausių 
buvus * Visas dainavau, visas rukavau”); Ona Urbonienę - Taručnikę, 
g. 1895 m. Konsapuolio k., gyv. Ėriškiuose; Oną Šiaulienę, g. 1905 m. 
Šilagalio k., gyv. ten pat (pateikė daug vestuvinių dainų ir apdainavimų); 
Antaną Orią, Juozo g. 1906 m. Vadaktų k., gyy. Šilagalio k., (pagrojo 
armonika); Oną Kučienę, g.1901 m. Lepšių k., gyv. Uliūnuose; 
Antaniną Vereikienę, g. 1922 m. Šilagalio k., gyy. Eigirdų k., Miežiškių 
apyl., Aleksą Zuopelj, g.1914 m. Žaibgalos vienk., gyv. Ėriškiuose 
(smuiku pagriežė daug šokių); Marijoną Šegamogienę - Vaznonytę, 
g. 1912 m., Mintaušytės k., gyv. Karvelių k., Ramygalos apyl. (pateikė 
daug vaikų erzinimų ir vestuvinių apdainavimų); Salomėją Kerulienę 
- Štikinaitę, g.1910 m. Jotainių k., gyv. Kūčių k., Alfonsą Pukienę - 
Rečiūnaitę, g.1913 m. Uliūnų k., gyv. Kūčių к., Anelę Sipavičienę - 
Mosėnaitę, g.1907 m. Kundrėnų k., gyv. Lezdinėlių k., Krekenavos 
apyl., (mokėjo daug ratelių); Oną Budrienę - Jasiūnaitę, g.1901 m. 
Kairių k., gyv. Alunčių k., Vadoldių apyl., Angelę Čiphenę, g.1915 
m. Dūdonių k., gyv. Papoių k., Ramygalos apyl., Katrę Šipelienę - 
Rečiūnaitę, g.1893 m. Midžiūnų k., gyv. Barklainių" k., Emiliją 
Rokienę - Abukevičiūtę, g. 1918 m. Dailydiškių k., bei Povilą Roką,
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Jurgio, g.1911 m., gyv. Uliūnuose; Stefaniją Ulienę - Aleliūnaitę, 
g. 1911 m. Kabelių k., gyv. Midžiūnų k., Velykių apyl. (pamokė daug 
ratelių); Klemensą Klepšį, g. 1902 m. Klepšiu k. bei Kotryną Klepšie- 
nę - Barzdaitę, g.1912 m. Tautkūnų k., gyv. Marijonavos k., Velykių 
apyl.. Lionginą Kuodi, Kazimiero, g.1896 m. Kuodžiu k., gyv. 
Velylduose; Stasę Baublienę, g.1920 m. Lepšių k., gyv. Šilagalio k.

Kai kurie iš čia suminėtų žmonių verti ypatingo dėmesio. Daug 
gražių ir vertingų dainų padainavo vyras ir žmona Klepšiai is 
Marijonavos kaimo ("Mergyte mano, jaunoji mano”, ”Oi brolau 
brolužėli”, ” Pjoviau lankoj šienelį” ir kt.). Tai ypač gerai susidainavęs 
duetas, kuriame vyras nepaprastai vingriai veda melodiją, o žmona 
labai "švariai“ ir subtiliai jam pritaria. Beje, K.Klepšys -ne tik puikus 
dainininkas, bet ir muzikantas, armonika pagrojęs nemažai senovinių 
šokių.

Bene didžiausią džiaugsmą bei nuostabą sukėlė Lionginas 
Kuodis iš Velykių, padainavęs nedaug dainų, bet tarp jų - vieną 
sutartinę! Nugrimzti | tokius senus laikus, matyt, padėjo dainininko 
amžius (gimęs 1896 metais).

2. Auga bitys, kadujo, 
Kė telyčios, kadujo, 
Kadujo, kadute kadujo, 
Kadujo, kadute kadujo.

3. Bitinėle, kadujo, 
Kė veršele, kadujo, 
Kadujo...

4. Neše medų, kadujo 
Daržiniuosi, kadujo, 
Kadujo...

5. Taisė koris, kadujo 
Rezginiuosi, kadujo, 
Kadujo...

Keli jos variantai yra išspausdinti Z.Slaviūno "Sutartinių” 
tritomyje (V., 1958-1959 m.). Vienas ių (Nr.309) užrašytas Pušaloto 
apylinkėje (su melodija), o kitas (Nr.311), labai artimas mūsų 
užrašytajam, - Ramygalos ir Upytės apylinkėse apie 1875 metus (be 
melodijos). Taigi L.Kuodžiosutartinė - ypač vertingas mūsų ekspedici
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jos "radinys”,patvirtinantis, kad sutartinės gyvavusios Uliūnų krašte.
Na, o Uliūnų krašto "pažiba” mūsų ekspedicijoje tapo Katrė 

Šipelienė - Rečiūnaitė (kompozitoriaus Antano Račiūno pusseserė). 
Tai viena vyriausių mūsų pateikėjų (g. 1893 m.). Jos repertuarų sudaro 
daugelis "klasikinių” aukštaitiškų dainų, kurių jaunesnės dainininkės 
neprisimenančios, gal net ir nemokėjusios, tik jaunystėje girdėjusios 
iš savo mamų. Tai užaugina mani motinėla", "Ar jau visi sugula”, 
"Užalėli žalinėli, ko nebežaliuoji", ”Sesuti mana, jaunoji mana”, 
"Gėriau alutį, saldų midutį”, "Aš augau pas tėvelį tarp devynių 
brolalių", "Skrido vanagas per pušynėlį”, "Močiuti mana, senuti 
mana” ir kt. Tai gerai žinomos auKštaitiškos dainos, tačiau dainininkė 
jas atlieka savita maniera: žemu balsu, labai iš lėto išvingiuodama 
melodijas, suteikdama joms nepaprastos ramybės, kuriai itakos galbūt 
turėjęs panevėžietiškų lygumų platumas, įspūdį. Gaila, kad dainininkės 
balsas jau labai silpnas ir vos ^nulaiko” melodiją. Šipelienės dainos 
labai ilgos, jos skamba apie keturias ir net daugiau minučių (tuo tarpu 
kitų dainininkių - vos dvi minutes). Be abejo, tai susiję su minėta lėta 
dainavimo maniera, tačiau ir su puikia 92 metų (!) dainininkės 
atmintimi - dažniausiai ji išdainuoja visus teksto posmus. Yra ir tokių 
dainų, kurių tekstai dar labiau išplėtoti, nei populiariųjų jų variantų, 
pavyzdžiui, ”Lėk sakalėli” variantą Šipelienė pradeda šitaip:

Skrieki vanagas 
Per pušynėlį, 
Krita plunksnela 
Unt ežerėlio.

Tami verpetu 
Stovi klėtela, 
Ton(a) klėtelėn 
Stovi lovela...

Tam ežerėly, 
Tam ežerėly, 
Tam ežerėly 
Sukas verpetas.

Smarkiai išplėtotas ir populiariosios Panevėžio krašto'dainos 
"Užalėli žalinėli" tekstas. Šipehenės dainavimas dar kartą paneigia 
susidariusią nuomonę, kad aukštaitiškų dainų griežta ritmika? ryškus 
kapotumas ir "optimistinis” charakteris. Priešingai, dainininkės 
seniausių ir gražiausių dainų melodijos tiesiog "ištampomos”, jas 
sunku įsprausti į ritmo rėmus, kiekvienas posmas atliekamas vis 
savaip, laisvai. Labai praturtėja, rodos, pati paprasčiausia melodija:
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Net populiariausios dainos "Persubatos vakarėlį" bei "Jojam dieną, 
jojam naktį", kai jas dainuoja Šipelienė, skamba ne banaliai. Ritmo 
laisvumas ir melodijos puošmenos tą patį leidžia pasakyti ir apie šią 
būdingą panevėžietišką melodiją:

Šipelienė prisiminė ir keletą šio krašto dainių. Vienos jų - "Ai 
neduok, aievi"... melodijos tipas (su būdingu melodijos "numetimu” 
iš tercijos j primą) gausiai paplitęs ne tiek Panevėžio, kiek Ukmergės, 
Kėdainių ir kituose gretimuose rajonuose, o tekstas - gana retas.

3. O tai duok, dievi, 
Tai duok, dievuli, 
Kad toli, oi toli.
Bernelis būtų. f2*'

2 Aš nepaspėčia 
Žlugtelia žlugti 
Kas mielų nedėlėlį . 
Baltai nešioti. j2k.

4. Tai aš paspėčia 
Žlugtelį žlugti, 
Kas mielų nedėlėlį, 
Baltai nešioti. }2k.

Labai vertinga ir Aukštaitijoje ypač reta Veiykų daina "Ir 
atjoja trys broliukai". Iki šiol šios dainos užrašyta tikpo vieną pavyzdį 
Biržų bei Panevėžio rajonuose. Lakoniška melodija, jos antros dalies 
pakartojimo nebuvimas bei pabaigimas antruoju laipsniu rodo šią 
dainą esant senos kilmės.
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Matyt ”uli ūnietiška” galima būtų laikyti ir "Tamsios nakte
lės ilg(u)s kelalis", kurios variantą, be Šipelienės, padainavo A.Pukie- 
nė - Rečiūnaitė, gimusi Uliūnuose, gyvenanti Kučiuose (įdomu, kad 
Šipelienė ir Pukienė - giminės, tačiau labai tolimos). Kituose kaimuose 
(tiek arčiau, tiek toliau Uliūnų) šios dainos ar jos variantų nepavyko 
užrašyti.

щиИо) - bt

------- Ł

ч. 4* I*

Taigi Šipelienę galima laikyti bene vienintele Uliūnų 
dainininke, iš kurios repertuaro dar galbūt įmanoma šiek tiek spręsti 
apie tikrąsias šio krašto dainas. Tiesa, ir ji padainavo nemažai 
"bendrapanevėžietiškų”, ”bendraaukštaitiškų” ir net keletą 
”bendralietuviškų” dainų. Dažniausiai (kaip ir kitų pateikėjų 
repertuare) tai vestuvinės, vaišių, šeimos bei jaunimo meiles dainos, 
t.y. tos, kurios dar bent kiek dainuojamos.

Gaila, kad nepavyko labiau pastudijuoti vyriausios kartos 
uliuniečių kolektyvinio dainavimo. Užrašėme tik kelis duetus: seserų 
Peleckaičių iš Ėriškių, vyro ir žmonos Klepšių iš.Marijonavos kaimo 
bei Rokų iš Uliūnų. Tiesa, nemažai dainų padainavo keturi broliai - 
Simas, Bronislavas, Zenonas ir Kazimieras - Račiūnai, gimę ir augę 
Uliūnuose. Deja, jų, kaip viduriniosios kartos atstovų, dainos jau 
žymiai vėlyvesnės, kitokia ir dainavimo maniera (jaučiama miesto 
kultūros įtaka). Vis dėl to reikia džiaugtis, kad dar yra iš Uliūnų kilusių 
žmonių, perimančių ir tęsiančių savo tėvų dainavimo tradicijas.

***
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RAUDOS

Rypavimas

Matuti mana, matuti, 
Kas mani beustos? 
Kaip tu mani vieno palikė! 
Visi mani bars, 
Visi mani skriaus, 
Visi vijelė mani pūkštis. 
Prisiglausi pri tvurialė- 
Retu tvuriala 
Visi vėjė pūkštis.
Niekas mani neustes.
Prisiglausi pri akmenėle- 
Šalt's akmenėlis -
Nieks mani neustes.

Parypavo Ona Misienė - Pukytė ii Kūčių k., g.1873 m., 1959. VIII. 16 ir 
papasakojo: “Taip ant Uliūnų kapų duktė Palmira ii Trakų (Kūčių k. vieta - nuotaki 
gryčiukė krūmuose) raudojo savo močios, išrokavo. Dar mažutė buvau. Čia tikras dalykas. 
Grabas kaip lovis, ne sklepistas buvo. Pavasarį tas buvo ".

Užrašė Albertas Ulys

♦ **

Rypavimas

Brulalio tu mana, 
Tu mana!
Nepreteli(u)s tu sutikę.
Nužudė tavi nepretelė.
Brulalio tu mana, 
Brulalio!
Sutikę tu nepretelis.
Kaip daba mes gyvensim ?
Nieks mūsų neustes.
Brolalio tu mana, 
Brulalio!

Parypavo Marcelė Ulienė - Kučytė, g.1895 m., Kūčių ir papasakojo: "Taip 
rypavo prieš kokį 50-60 metų sesuo Domincė ant Uliūnų kapų, apraudodama savo brolį 
Izidorių Lukošiūną iš Uliūnų, kurį per vakaruškas Uliūnų kaime užmušė berniokai".

o. Užrašė Albertas Ulys, 1959 m
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Dejavimas - raudojimas

Tetušėl tu mana, 
Tėtušėli
Kas mani besutiks, 
Kas mani bemylės? 
Tivutėl tu mana!
Kas man bonko bepastatis?
Aš patikėjo, ka činai visu mana meila.
Visu mana užuoviji uošvinėj.
Tivutėl tu mana. 
Kas mani besutiks?
Tivutėl!

Raudą dejavimą atpasakojo Marcelė U tie nė - Kučytė, g. 1895m., Kučiai, 1959. VIII, 
ir papasakojo: "Čia toks įmonių pasakojimas - rauda. Kokiam tai kaime tentas uošvio 
raudojo girtas ". Užrašė Albertas Ulys

***
SUTARTINĖS

Laluška - kudakavimas

i dainininkė: Du skrylė, trys virtinė,
Ketur teterliokė. (ir t.t. kartoja)

n dainininkė: įpsu Puse> žosu puse,
Žosu puse, žosu puse (ir t.t. kartoja)

ш dainininkė: Malkos, pagalė, šakale,
Malkos, pagalė, šakale (ir t.t. kartoja)

iv dainininkė: Ataluke onte supončit'ponte, 
Atulake onte supončit'ponte (ir t.t. kartoja)

Padainavo Marcelė Ulienė-Kučytė, g. 1895m. ir Ona Misienė-Pukytė, g.1873 m., 
Kūčių k., 1959 m. ir papasakojo:

O.Misienė: "Čia tokia laluška, bobos išgėrę lodavo. Visos pradeda iš karto, tik 
vis kitus todįius, kaip katra išmįslijus; kad nei tie Žodtiai nesistasavoja. O loti gali nors 
šimtas bobų iš karto savo balsais. Tokias labai retai kas temokėjo, kai piemenės buvom ".
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M. Ulienė: "Aš da ni pemene nebuvo tadu, tik girdėjo kaip šešios kukios bobos 
susikabinę ainu i: kudy - kuda, kudy - kuda dainuoji. Tos bobos, nu, mano mamos kartos 
būva, jo visos išmirė. Kur či beatminsi, ka pati nedainavo ”.

Užrašė Albertas Ulys

*»*

Kudakavimas

(Pradeda visos kartu, tik savus notus)
1)

I tarėja: Turi sese karulėlį.
Turi, turi, turi, turi.
Vienu turi, kitu žiūri,
Žiūri, Žiūri, žiūri, žiūri (ir kartoja toliau)

II tarėja: Kitu turi, kitu turi,
Kitu turi, kitu turi (ir t.t. kartoja)

III tarėja: Vienu turi, kitu žiūri,
Vienu turi, kitu žiūri (ir t.t. kartoja)

IV tarėja: Turi, turi, turi, turi,
Turi, turi, turi, turi (ir t.t. kartoja)

V tarėja: Žiūri, žiūri, žiūri, žiūri,
Žiūri, žiūri, žiūri, žiūri (ir t.t. kartoja)

VI tarėja (tarėjos): Tprunda, tprunda, tprunda, tprunda, 
tprunda, tprunda, tprunda, tprunda (ir Lt. kartoja)

Vyrai, jeigu jų yra (jie irgi gali keliais balsais):

VII Bim bam bam, bim bam bam, bim bam,
Bim bam bam, bim bam bam, bim bam, (ir t.t. kartoja)

2) Turi sese spadnitėlė,
Turi, turi, turi, turi,
Vienu turi, kitu žiūri,
Žiūri, Žiūri, žiūri, Žiūri (tarėjų balsai vėl kartoja kaip 1 posme)

4) Turi sesė mažutkėlė... (ir vėl taip pat kartoja)
5) Turi sesė čebatėlis ... (ir vėl taip pat kartoja).

Padainavo: Marcelė Ulienė - Kučytė, g.1895 m. ir Domincelė Kučytė, g.1891 m. Kalne
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lių k. ir papasakojo: "Tadu da pemene buvo. Či jo mana mamos būva dainuojamu. Gera 
mum, kapinkios būdavėm seserys, ti, būdava, тати i saka: ti jūs vė kudakuojat. Grąžė išei- 
dava. U biarnė ti kartės tyči, - "bym, bym ", - iškreipi. Katros pritari, ti net seilės tišku, - 
Žinam, tyči: tprunda, tprunda ".

Užrašė Albertas Ulys, 1959. VIII.22.

***

Sutartinė
(Aštuonios - dešimt dainininkių pradeda iš karto)

I dainininkė: Diliūnele bobu
Pavilge bulbis... (ir taip kartoja)

II dainininkė: Du skrylė, du virtinė,
UŽ durų kačergu... (ir taip kartoja)

III dainininkė: Atalaki kiškis sudriskis, 
Atalaki kiškis sudriskis... (ir taip kartoja)

IV dainininkė: Avižėla pur pur pur, 
Avižėla pur pur pur... (ir taip kartoja)

V dainininkė: Buvo dėde Vilnia, 
Buvo dėde Vilnio... (ir taip kartoja)

VI dainininkė: Bili būva, bili ne,
Bili būva, bili ne... (ir taip kartoja)

VII dainininkė: Kuts i būva nemačio,
Kuts i būva nemačio... (ir taip kartoja)

VIII dainininkė: Būva būva, kaip nebūva,
Būva būva, kaip nebūva... (ir taip kartoja)

IX dainininkė: Gal būva, gal nebūva, 
Gal būva, gal nebūva... (ir taip kartoja)

Padainavo Pranė Urbonienė- Jakaitytė, g. 1880 m., Kuliškių к., 1959 m. ir papa- 
šakojo: "Ta jaunimą daug būva, ti viską isigalvodavėm. Gi katro kaip saka, teipgiarė būda
va. Būdava kuks aštuonios a dešints sustos - i du i. Paskum nebedainavėm, ka gražesnių bū
dava. U daba nebesuvein tiek, nebedainuoji". Užrašė Albertas Ulys
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VESTUVINĖS DAINOS

I. Mergautinės (pažintuvės)

Ki aš buvo mažutėla
Augin mani mutinėla.
Ki paaugo iš mažuma, 
Ti nebėra man linksmumą.

Svečių kiemus privažiavo, 
Bus matutė klapatėle.
Duokit svečiam alos mida, 
Tik neduokit vainikėle.

Brongus mana vainikėlis—
Trijų daržų žulinėlis.
Iš visokių sudiliotus, 
Iš rūtelių nupiniotus.

Aš jį mačio nebe karto, 
Mačio stovintį už vartų. 
Kur tik mata žmonės, joji, 
Ti i žiūri isižioji.

Padainavo Rozalija Žvybienė-Barzdaitė, g.1875 m; Šeidukynės vnk

Utrašė Albertas Ulys, 1959 m. liepa

***
Kur žedelė žydi 
Ti bitialės siauči 
Ti joji bernelis 
Kur pasoga jauči.

Nujok tu bernelio 
Du šimtus milalių 
Gausi tu dil savi 
Bagoto panialė.

Gausi dvejis duknus
Paduškų aštuonis 
Retimų i skarų 
Pridėtus dvi slcrynis.
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Nejieška mergialės
Kuri jį milėtų 
Ni tukios žmunialės 
Kuri varkt padėtų.

Nejieškė panialės 
Geros gaspadinės 
Jimtum tu i oško 
Bili auksa skrynios.

Padainavo Paulė Tankevičienė - Šegamogaitė, g.1909 m.

Užrašė Albertas Ulys, 1959 m.

***
Pasikėla siaurus vėjis
I nupūtė vainikėlį 
Unt vidure Dunujėle.

Ano pusė Dunujėle 
Stovi pulkus bernužėlių.

A ne būsit katras mana, 
A ne plauksit vainikėle. 
Atsirada viens bernelis 
Plaukti mana vainikėle.

Vainikėlis gilė plauke, 
Bernužėlis balsu šaukė.

Padainavo Ona Misienė - Pukytė, g.1873 m., Kūčių k.
Užrašė Albertas Ulys, 1959 m.

П. Piršlybos

Apgavimas piršlio, kad pasogos išlojo

Par visą vasarą bernelis daboja, 
Prėjus rudenėli pas panela joja,

Paėmus piršlali joje pas panela, 
Įėjus į gričią sėda uš stalale.
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Tuojaus panela baltą stalą tiesia:
-Motin, ko greičiausi nešk ant stalo šviesą.

Piršlis butelį tuoj atkurkavojo, 
Su kieliškėliu visus vinčavojo.

-Dabar nėra klausti apie jos ėjimą, 
Tiktai reikia klausti pasogos davimą.

-Duosiu du šimtus, dėl jos atskaitysiu, 
O kad netiksiu, pridėsiu ir trečią, 
Bet aš nelaisiu iš namų ta svečia.

Duosiu dvi karvi, ratus gelažinius, 
Duosiu dvi kiautas ir pusantros svinios.

Taipo jo grąžė tuoj susikalbėja, 
Kad viską po šliubu atiduot žadėję.

Teip apmonijo tą jauną bernelį, 
Kad iš trijų karvių negava ni tele.

Ani pasogos, ani pačios doros, 
Nors atiduok vilkui pririšus pri tvoros.

Daugiau pasogos nebeieškosiu, 
O uš pirmutinė dievu dėkavosiu.

Padainavo Rozalija Žvybienė - Barzdaitė, g. 1875 m., Šeidukynės vnk. 

Užrašė Albertas Ulys 1946.08.23

***
Sėskis ženteli už balta stata, 
A tau patinku dukrela mana. 
Oi tylia tylia, oi tylia tylia, 
A tau patinku dukrela mana.

Patikt patinku, jaunu ir graži, 
Tiktės pasoga ail mani mažu. 
Oi tylia tylia, oi tylia tylia, 
Tiktės pasoga dil mani mažu.
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Aik tu pas ano, ji daugiau turi, 
Tiktės nabage vien aki žiūri. 
Oi lylia tylia, oi tylia lytia, 
Tiktės nabage vien aki žiūri.

Duos tau untytė be viena sparna
I sermigėlė be viena skverną. 
Oi tylia lylia, oi lylia lylia, 
I sermigėlė be viena skverną.

Duos tau pinigų didi kapšiuko, 
Pridės dil tavi šėmo veršiuko.
Oi lylia lylia, oi lylia lylia, 
Pridės dėl tavi šėmo veršiuko.

Duos tau galvijų šešeto štukų, 
Pridės dil tavi žilo užtuko. 
Oi lylia lylia, oi lylia lylia, 
Pridės dil tavi žilo ožiuko.

Reiks tau sejoną jai išmazgoti
I patalėlė minkštė pakloti. 
Oi lylia lylia, oi lylia lylia, 
I patalėlė minkštė pakloti.

Padainavo Marcelė Ulienė- Kučytė, g.1895 m., Kučiai. 
Užrašė Albertas Ulys, 1959 m.

***
Ш. Kaip gera pas motinėlę

Oi dievi mana, dievulio mana, 
Kaip gera būti pas motinėlė (2 k.)

Lungvūs darbelė, meilūs žudelė, 
Kalvinu mani jauni bernelė (2k.)

Ne teip kalbina kaip čestavoje, 
Auksą žodelį paduvanoje (2 k.)

Aukso žedelis su litarėlės, 
Ti ja vardelis i pavardėla (2 k.) 
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bernužėli luvo gulėjo
I vainikėlį runko turėjo (2 k.)

Ki aš pabudo, ti susiprato,
Ka vainikėle runko nerado (2 k.)

Oi dievi mana, devulio mana,
Kaip par šiuos metus vargeli buvo (2k.)

Vargeli buvo, vargi užaugo,
Užverkti mana visi takelė (2 k.)

Padainavo Marcelė Ulienė- Kučytė, g.1895 m., Kučiai, 
Užrašė Albertas Ulys, 1959 m.

k-k-k

IV. Atsisveikinant

(dainuojama rytą prieš šliūbą jaunajai)

Verk sesuti šiam ritelė,
Nereiks verkti par veheli.

Ki nuveisi, ka tu rasi ?
Rasi anyta - nepramanyta, 
U deverėli - ne tivutėli.

Lunksi anyta plonom drubialėm, 
U deverėli meiliom kalbialėm.

Šluosi kutialus nedulkydamu,
Rušči žudelį paklausydamu.

Išneš ratelį, pririš kudelį.
Nauiis ratelis, linų kudelis-
Kodel nelygus marčios seksnelis.

įneš varstoto, įries drubialė, 
Reiks tau išausti, jaunė martialė.

Unt šiaudiklėlės pasirumdamu, 
Ruščis žudelis paklausydamu.
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Padainavo Katryna Palionienė - Žostautaitė, g. 1887 ni., Joskildų k. 
Užrašė Albertas Ulys, 1959 m.

***
(Rytą, kai dar nėra jaunikio, o jaunoji sėdu už stala)

Sesutėlu tujen mūsų
Nebebūsi tu pri mūsų
Šiam pavasarėli (arba rudenėli)
Ki išeisi už bernele
Nebebus tau linksma čisele.

Ateis tomsios tau denialės 
Kasdien skurdžios ašarėlės 
Sesutėlu mūsų.

Pasiklonik mutinėlė
Kad augina mažutėlė
Dauk naktelių nemegoje
Kolek tavi išnešioję 
Mielu mutinėla.

Pasiklonik tėvulėliu , 
Ka augina mažutėlė 
Unkšti ryto nebudina 
Pri darbele nevadina 
Mielus tėvulėlis.

Pasiklonik sesutėlė
Ka nuskynė rūtitėlė
Ka nuslčyne rūtitėlė
Ka nupynė vainikėli 
Dėl sava sesutės.

Pasiklonik brolužėli 
Ka papjovė dubilėli 
Ka papjovė dubilėli 
Dėl sava sesutės.

Padainavo Katrė Kriaučiūnienė. 65 m., Jotainių k. 

Užrašė Albertas Ulys, 1959 m.
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Pažiurėk, sesutėlu, pru stiklą lungelį, 
Plauki tava vainikėlis ašarų upeli.

Nesidžiauk tu, sesuti, ka gavė bernelį, 
Pasiklauski par sveteli kuks ja prutelis.

Nesidžiauk tu, sesuti, kad ir jis bagotus, 
Pasiklauski gerų žmonių ar nedurnavotus.

Nebe drobės runkuvėla - nebeatardysi
• Ir ne juodbėris žirgelis - nebeišmainysi.

Nebetiksė tu, sesuti, pri grąžos jaunimą, 
Neberūpės vakaruškos, ni jukie šokime.

Nebegrįši tu, sesuti, iš kur buvė imtu, 
Tik sugrįši sesutėlu kur žemiala švintu.

Padainavo Marcelė Ulienė - Kučytė, g.1895 m., Kučiai
Užrašė Albertas Ulys, 1959 m.

kkk

V. Dėkų tau matuti

Dėkų tau mučiuti
Dėkų tau senuti, 
Ka tu mani užauginę 
Tukio slaunio dukrelė.

Tik nedėku močiuti, 
Tik nedėku senuti, 
Ka tu mani pažadėję 
Už pijoką bernele.

Jis pragers namelis 
Ir nu lauka javelis. 
Jis pragers mani jauno 
In nu piršta žedelis.

-Atsitrauk dukruti, 
Atsitrauk vaikuti,
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Atsitrauk duktiarėlu 
Nu pijoką bernele.

Nebečėsus mučiuti,
Nebečėsus senuti,
Jau surištos baltos runkos, 
Sumainyti žedelė.

Ki saulala netekės, 
Minesėlis nebešvies, 
Ti tadu, motinėla, 
Aš pas tamsta sugrįši.

Ki letelis nebelįs,
Vundenėle nebebus, 
Ti tadu, mutinėla, 
Aš pas tamsto sugrįšiu.

Kaip sesute rūtus sės, 
Unt ritojos skint galės, 
Ti tadu, motinėla, 
Aš pas tamsto sugrįšiu.

Ki bailiukus rugis sės, 
Unt ritojos pjaut galės, 
Ti tadu, mutinėla, 
Aš pas tamsto sugrįšiu.

Kaip griaustinis nebegriauš, 
Perkūnėlis nebetrinks 
Ti tadu, motinėla, 
Aš pas tamsto sugrįšiu.

Ki su šaukštu duono rieks, 
Su videlcės sriubo srėbs, 
Ti tadu, motinėla, 
Aš pas tamsto sugrįšiu.

Padainavo seserys Ona Balsevičienė - Aleliūnaitė, g. 1888 m., ir Elžbieta 
Aleliūnaitė, g. 1896 m. Čyplių k. Užrašė Albertas Ulys
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Vestuvinė

Sudiev, motule, sudiev senoji, 
Sudiev širdele man milimoji.
Oi lilia lilia, oi lilia lilia 
Sudiev širdele man milimoji.

Gal nusidėjau čionai būdama 
Tamstai širdelę užrūstindama 

(arba: atsiprašysiu išvažiuodama)
Oi lilia lilia, oi lilia lilia 
Tamstai širdelę užrūstindama.

Gal neatsikėliau anksti rifeli, 
Gal nenudirbau sunkių darbelių 
Oi lilia lilia, oi lilia lilia 
Gal nenudirbau sunkių darbelių.

Nebeateisiu aš dainuodama, 
Tik gal sugrįšiu graudžiai verkdama. 
Oi lilia lilia, oi lilia lilia 
Tik gal sugrįšiu graudžiai verkdama.

Lidėk, močiute, lik kiemo vartų, 
Ramink širdelę, kad nebeverktų. 
Oi lilia lilia, oi lilia lilia 
Ramink širdelę, kad ne beverktų.

Padainavo Katrytė Mažeikaitė - Jakubėnienė, g.1922 m., Barklainių k.

VI. Vainikėlio garbavojimas

Vyresnio pajaunio vainikėlio įteikimo žodžiai vyresniajai pomergei:

Siunči šito žali rūtų vainiko
Dėl N N (taria jaunosios vardą, pavardę, pvz.: Magdės Paršiutaičios) 
Nuo N N (taria jaunojo vardą, pavardę, pvz.: Mutiejo Plikio)

Padainavo Marcelė Masiliūneine - Kučytė, g.1888 m., Uliūnų k. 
Užrašė Albertas Ulys, 1959 m.

Dainininkė: Vyresnysis pojaunis ant lėkštutės prineša rūtų vainikėlį ir duodamas 
vyresniajai pomergei teip saka.
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Vyresnioji pomergė nepriima iš vyresniojo pojaunio vainikėlio 
ir jį išpeikia:

Či ne žalių rūtų vainikėlis
Iš patvurėle dilginėlės
Ne brolių darželi tvirtam augė
Ne sesučių rūtialės sėtos
Anksti ryto nepriakėtos 
Gaili rasų nenukrėstos 
Vėlė vakarėli šaltu vundenėli nepalietos

Ne unt auksa žiedą pintos
Šilku neviniotos;
Par lauko neštus
Lina pluošto nepridengtus
Vėjė (išpustus
Blugų akiu užmatytus
Nečislyvus tas vainikus 
Mūsų sesutei nešiotus.

Dainininkė: Dar būna, kad vyriausioji pomergė nepriima vainiką ir jį atgal 
vyriausiajam pajauniui grąžindama šiais žodžiais išpeikia, oraciją pasako. Jei kuris 
pojaunis neiškalbingus, nemoka gražiai paduoti, tai turi pinti naują vainikėle ir tik tadu 
pomerge priima.

Araciją pasakė Marcelė Masiliūnienė - Kučytė, g.1888 m., Uliūnų k. 
Užrašė Albertas Ulys, 1959 m.

Vainiko peikimas ki atgal atmetu pomergis

Ne rūtų vainikėlis 
Nei iščislyvu skinėji 
Ne iščislyvu pinėji 
Ne iščislyvu mūsų sejula 
Ka to vainiko prijims 
Unt karnų diliotus 
Siūlu viniotus
Agliniam viedri laikytus 
Vundeny mirkytus

Dainininkė: Teip yra: Vyresnis pojaunis atvežęs duoda vainiką vyresniajai pomergei, o 
šioji jei, smarki ir iškalbinga, atmeta ir dar išpeikia jį. O tu, pojauniau, jei gudrus sukis, 
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įrodyk, ka vainikėlis pats iščisliviausi.
Padainavoivybienė - Barzdaitėj. 1875 m., Šeidukynės vnkm.
Užrašė Albertas Ulys, 1959 m., liepa.

Vainikėle garbavojimus

Pažiūrėkim sesutės 
Ko či mum atneše ?
Ar žalių rūtų vainikėlį, 
Ar ne iš patvorėle dilginėlių ? 
Ar brolių daržely tvirtam augė, 
Ar sesučių rūtialės sėtos, 
Ar ankstį rytą priakėtos?
Ar gaili rasų nukrėstos,
Ar vėlė vakarėli šaltu vandenėliu lietu?
Ar baltom rankom skintos,
Ar unt auksa žiedą pintos, 
Ar šilku viniotos?
Par lauko neštos
Ar pridengtos lino pluoštu 
Ar neužpustas vėje?

Tegul bus pagarbintas:
Pirmiausia - tam stalu baltam, 
Kaip altorių švintant, 
Lina pluoštu pridingtam.
Senom ir jaunom, 
Dideliem ir mažam, 
Baltom galvelėm numetuotom, 
Jaunom panelėm vainikuotom.

Ačiū tam sveteliu,
Kurie šį rifelį kelaliu tekėje, 
Rūtų šakelus ginėje, 
Gerus šakelus į krūvą dėje, 
O blogus šakelus į šalį mete. 
Blogus žudelis i šalį laide, 
Su gerais žodeliais 
Pas mūsų sesute atitekėjo.
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Ačiū ne už aukso, 
Ne už sidabro, 
Tik už žalių rūtų vainiką 
Ne unt ilga laika 
Mūsų sesutė pasinešioti, 
Tik šiam ritelių 
Jaunom denialėm palidėti.

Auga tos rūtialės daržely 
Terp visų žulinėlių, 
Ale ni viens žulinėlis jų nenukalėjo. 
Auga mūsų sesute 
Terp visų giminėliu, sesutėlių 
Blogais žodeliais neaptartu, 
Ni sunkiais darbeliais neužvarginta.

Dainininkė: Teip kalba vyresnioji pamerge, priimadamu rūtų vainikėlį iš vyresniojo 
pojaunio, kurį jis duoda atvažiavus pas jaunąją, kad prisegtų jaunajai prie krūtinės.

Vainiką garbavojo Marcelė Masiliūnienė - Kučytė, g. 1888 m., Uliūnų k. 
Užrašė Albertas Ulys, 1959 m.

♦ **

Vainikėle garbavojimus

Dėkui broliuke ne už aukso, ne už diemedo, 
Už to žalį rūtų vainikėli.
Yra tas žalis rūtų vainikėlis ščislyvus, 
Šviesios saulės nušviestus, 
Gailios rasos užredėtus, 
Mūsų jaunų sejulių prižiūrėtus. 
Kas tuos baslalis bedžioje, 
Kas to tvurialė tvėre?
Minuo sėje, saula akėje, žvaigžde pyne.
(Mūsų sejula vainiko pyne).

Per lauko neštus, 
Ni vėje užpustus, 
Ni lietos užlitus 
Ni blogom kalbom nukalbėtus. 
I ščislivu skinėji, 
I ščislivu pinėji, 
I ščislivu mūsų sejula, 
Ka to vainiko neštoje.
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Verki raudu mūsų sejula 
Šiam mielam ryti 
Prasa bagaslavinstvos 
Labiausi nu tėvą, nu mutinos. 
Bagaslovikit tuos jaunus jaunikaičis, 
Ka jiem dievus padėtų, 
Unt bažnyčio nukakima, 
Skardžių varpų sumušima 
In venybė suvėjimą.

Dainininkė: Či vainiką garbavojimus ki jaunieji pas jaunujo vainiko duodu. 
Padainavo Žvybienė - Barzdaitė, g.1875 m., Šeidukynės vnkm. 

Užrašė Albertas Ulys, 1959 m., liepa

***
Vyresniosios pamergės padėkavojimus už vainikėlį:

Dėkų, mieli broliuke, 
Už to žalį rūtų vainikėlį. 
Grąžė suskintus, 
Grąžė nupintus, 
Mūsų sesute grąžė parneštoje.

Padainavo Katrė Kriaučiūnienė (65 m. amžiaus), Jot ainių k. 
Užrašė Albertas Ulys, 1959 m.

Vyresniosios pomergės žodžiai segant jaunajai vainikėlį

Brolių darželi augė, 
Sesučių rūtialės sėtos, 
Anksti ryto priakėtos. 
Gaili rasų nukristos, 
Vėlė vakarėli šaltu vandenėli lietos. 
Baltom rankom skintos, 
Unt auksa žiedą pintos.
Šilku viniotos 
Par lauko neštos, 
Lina pluoštu pridengtas,
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Vėje neužpultas, 
Nu balta stala paimtas 
Ir ščiru širdži laimintas.

Prašom prijimti
Tą žalių rūtų kvietka, 
Grąžė parnešioti, 
Ne purvynė suminioti. 
Prašom mūsų sesute.

Dainininkė: Vyresnioji pomergė priėmus vainikėlį iš vyresne pojaune, sekdama 
jaunajai prie krūtinės, teip saka. Tas būnu prieš važiuojant į šliūbą.

Padainavo Marcelė Masiliūnienė - Kučytė, g.1888 m., Uliūnų k 
Užrašė Albertas Ulys, 1959 m.

Pomergių žodžiai segant broliams po rūtų šakelę 
prie krūtinės:

Prašom prijimti 
Tą žalią rūtų kvietką, 
Grąžė panešioti, 
Ne purvynė suminioti 
Prašom mūsų broliuke.

Dainininkė: Kiekvienapomergė, sužinojusi, kuris bruliukus pojaunisjosios yra, 
ją veš - prisega jam po rūtų šakelę, paprastai dar su baltu kaspinu, sakydama tuos žodžius.

t
Padainavo Marcelė Masiliūnienė - Kučytė, g.1888 m., Uliūnų k 
Užrašė Albertas Ulys, 1959 m.

VII. Jau žirgeliai sukinkyti

Žirgelė sukinkyti, 
Pri gonka sustatyti.
Sudiev sudiev, miela sesute, 12^
Negreit pasimatysim *

Matyt pasimatysim, 
Susitik susitiksėm,
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Bet jau drauge vienam burelėi i 
Mes tavi neblinksminsitn. J 

Tava baltus numetėlis, 
Išpintus kaspinėlės 
Nebepritiks pri vainikėle i
Pri auksa galiunėle. J

Židėje kaip kvetkelis
Po sparnu mutinelės,
Tik rūpėję tau vainikėlis 12^ 
Ir darželi rūtela. *

Aik žiūrėk kaip nuliuda 
Visi tava kvetkelė 
Gal jie nujauči, gal jie suprantu, | «v 
Ka paliks našlaitėlė. J ZK‘

Visi tava kvetkelė
Sviruoj linguoj be vėje,
Ka nebematis baltų runkelių, i „
Kurios pirmiau ravėję. J * 

Kas gi juos beprakalbis, 
Kas padainuos dainialė.
Šalna pakos ir greit sušaldis 12v
Kaipo tava denialės. ’

Verki tava motute, 
Berti ber ašarėlus.
Kas pasloga sianė matutė, } 2k.
Ka nebebus dukrialės. ’ 

Verki tava tėvelis, 
Verki ir dejuoji, 
Ka mebematis sava dukrialės. 12k 
Vis jis visiem dejuoji. *

Verki tava sesutės
Verki ir brolutėlis

Padainavo Marcelė Ulienė - Kučytė, g.1895 m., Kučiai
Užrašė Albertas Ulys, 1959 m

УШ. Svočios išgarbavojimas

Svučiula vis sava, 
Visu geru nesava. 
Žyčitu prašinėtu, šunelė ludinėti— 
Suknela nesava.
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Svučiula vis sava, 
Visu geru nesava. 
Žyčitu prašinėtu, šunelė ludinėti— 
Skarela nesava.

Svučiula vis sava,
Visu geru nesava.
Žyčitu prašinėtu, šunelė ludinėti— 
Zedelė nesava.

Svučiula vis sava, 
Visu geru nesava. 
Žyčitu prašinėtu, šunelė ludinėti— 
Kvartukus nesava.

Svučiula vis sava,
Visu geru nesava.
Žyčitu prašinėtu, šunelė ludinėti—
Ciupkelis nesava.

Dainininkė: Ją dainuoja per vestuves, kada svočia neapdovanoja visų bobų ar 
nesiskaito su bobom. Taip apdainuoja, išnarsto visus svočios aprėdus.

Padainavo Ona Misienė - Pukytė,g. 1873 m., Kūčių k.
Užrašė Albertas Ulys, 1959 m.

***
Tė svučiulės tė gražumus, 
Piragėlių tė gardumus. 
Kad mum duotų paragauti 
Ti širdela atsigautų.

Tė svučiulės tė gražumus, 
Karvujėle tė gardumus 
Ka mum duotų paragauti 

л Ti širdela atsigautų.

Tė svučiulės tė gražumus, 
Pernikėlių tė gardumus 
Ka mum duotų paragauti 
Ti širdela atsigautų.
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Dainininkė: Vestuvinė. Ki svoči visus bobus priryda, ti tadu nebepeiki, ale girt 
pradedu. Išrukuoji visko, ko tik unt sala svoči padėję i ka bobom teka karštavot.

Padainavo Ona Misienė - Pukytė, 1873 m., Kūčių k.
Užrašė Albertas Ulys, 1859 m.

***
IX Pomergių išgarbavojimas

Pomergis pirmoji sėdži pri jaunosios, 
Apsisnerglėjis, nesišluosta nosės.
Oi, pumergėlu, negražu, 
Ka nereiktų nosės trint ražu.

Pomergis untroji labė valgit nori, 
Kaip kondu kusnelį labė isižioji.
Oi, pumergėlu, negražu, 
Reiki valgit pamažu.

Pomergis trečioji žvirblių nupeštoji, 
Ka ji prastu būva, užtat isižioje.

Pomergis ketvirtu jinai labė tvirtu, 
Kilbasų prijėdus pastalė pavirta.
Ji atsikelt negalėje, 
Su šuni pastalė gulėję.

Pomergis pinktoji kuki ji nedaili,
Ji keta pinigų ani kiek negaili.
Ka jei tuksė atsirastų,
Su čerkialu mylio nuvestu.

Pomergėla šeštu kuki ji neprastu, 
Vaikščiuįe pasišiaušus, ki vanaga peštu. 
Jei spaanitėla nusmukus.
Kujalės unt šonus išklypus.

Pomergis septintu labė uliavoje, 
Pareinant namole ji susivulioje.
Duokit svutelė jei nole (toks vynas buvo), 
Ka parsivilktų namole.

Pomergis aštuntu labė panabircku, 
Nulaiaus akelus, kaip kalała dvarcku.

Pomergis paskutine (dar: kabline) geru gaspadine 
Sviesto iškabina, kupūstus dalina.

Padainavo Marcelė Ulienė - Kučytė, g.1895 m., Kučiai 
Užrašė Albertas Ulys, 1959 m.
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X. Pojaunių išgarbavojimas

Iš nuinara pirmus-- 
Jis už stakt sėdi 
Kaip ožis širmus. 
Reik jam lovos pastatyt, 
Su senu židalku suguldyt.

Iš numara untrus— 
Labė raitytu čiprynu, 
Su sudriskusi klynu.

Iš numara trečis— 
Už stakt sėdi, 
Kaip senus pečis. 
Reiki mergaičių paprašyti 
I ta sena pečios išardyti.

Dainininkė: Veselni. Pojaunių išdainavimus, išlujinius, išgarbavojimus. Teip 
visus pojaunis išrukuoji pu aili, kuks tik papuolu pojaunis, teip i apdainuoji: a kaip 
apsivilkės, kuki Čiprynu.

Padainavo Ona Misienė - Pukytė, g.1873 ni., Kūčių k 
Užrašė Albertas Ulys, 1859 m.

Pojaunių girimas

Tė rūtelių tė žalumus
Tė pojaunių tė gražumus
Tė pojaunių tė gražumus 
Tė veidelių jiem skaistumus 
Tė duntelių tė baltumus 
Tė pojaunių tė gražumus 
Tė vinele tė gardumus 
Tė rūtelių tė žalumus 
Tė pojaunių tė gražumus 
Tė kalbelių tė meilumus 
Arielkėlės tė gardumus.

Dainininkė: Kaip pajaunė nustota stalo i myli bobus, jom viską duodu, - tadu 
išgiri pojaunis.

Padainavo Kotryna Palionienė - Žostautaitė, g.1887 m., Joskildų k. 
Užrašė Albertas Ulys, 1959 m.



Svotų išrokavimas

Nu jaunike svotus pirmus, 
Nu jaunike svotus pirmus, 
Pasena ki ožis širmus, 
Paseno ki ožis širmus.

Nu jaunike svotus untrus, 
Nu jaunike svotus untrus, 
Jis yra juodus ki gruntus, 
Jis yra juodus ki gruntus. 

Nu jaunike svotus trečis, 
Nu jaunike svotus trečis, 
Jis yra drūtus ki pečis, 
Jis yra drūtus ki pečis.

O tas ketvirtus svotelis, 
O tas ketvirtus svotelis, 
Yra kuntrus ki telis, 
Yra kuntrus ki telis.

Padainavo Rozalija tvybienė - Barzdaitė, g.1875 m., šeidukynės vnkm. 
Utrašė Albertas Ulys, 1959 m., liepa.

***
XI. Martelės dalia

Denialus parvaikščiojo, j y. 
Vainiko pamešiojo. Iz ’ 
Bet aš gavo bernelį, 
Bet aš gavo bluzneli.

Kasdien pu karcemėlė 12fc 
Kasdien pu jaunimėlė ' 
Jis mani skurdžė bare, 
Jis mani skurdžė bare 
Iš namelių vare.

Nebark mani bernelio
Nebark mani bluznelio (arba jaunasė) 
Ne tu auginė, ne tu nešiojė *
Unt baltųjų runkelių. j 2k.

Motule užaugina, 
Motule užnešioje. 
Motule pažadėję }2k 
Už pijoKa bemele.'
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Kinkyk tu man žirgelį,
Žirgelį juodbirėlį
Važiuosi pas motutė } 2k.
Pasidejuot vargeli. 1

Tu nerasi kelale
Pas sava mutinėlė.
Užlinkė beržų šakos, 1л
Geltoni karklinėlė. '

Šakelus nulaužysi,
Karklalis nubraukysi,
Bet aš rasi kelali 12k.
Pas sava motinėlė 1

Klausi mani matute
Ko teip smutnu dukrute
Ar ne lygūs laukelė, 12fc.
Ar ne ramūs namelė. 1

Kad ir lygūs laukelė,
Kad ir ramūs namelė,
Tik nelinksmu širdiala 1
Už pijoką bemele. J

Padainavo Paulė Tankevičienė - Šegamogaitė, g.1909 m., Kuliškių k.

Užrašė Albertas Ulys, 1959 m.

PIEMENĖLIŲ SIRATĖLIŲ DAINA

Kad pavasarėlį 
PauKŠčė susirinka, 
Dėl visų žmonių 
Linksma pali n lai.

Jaunimas iš džiaugsmą 
Pradeda dainuoti, 
Girioj gegutėla 
Pradeda kukuoti.

Oi tu gegutėla, 
Paukščių motinėla, 
Marga Kanapėta 
Dievą įžymėta.
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Oi to gegutėla
Yra paikiausia
Vėlai atsiranda, 
Dėl ta ji slauniausi.

Kaip tik užkukavo
Soae obelėlėj
Smutniai pranašava 
Biednai siratėlei.

Oi tas vanagėlis,
Paukščių cesurėlis, 
Gegutės negauda, 
Jas strielčiai nešauda.

O tas starkelis
Juokingas paukštelis.
Baisa neišduoda, 
Jam sparneliai juodi.

O tas strazdelis
Juokingas paukštelis, 
Kad vakare gieda 
Unt rytojaus giedra.

Padainavo Ona Misienė - Pūky f ė, g.1873 m., Kūčių k 
Užrašė Albertas Ulys

ŽVĖRIŲ DAINA

Lietuvos šalalėj
Bistrama girialėj, 
Tin paukštelė su žvirelės 
Turėję kalbialė

Pelės miežius mala,
Žvirbliai alo darė, 
O tas garnis ilgasparnis 
Un bačkas suvarė.
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Iš Rasiniu šuva 
Unt svodbos pribūva. 
Jisai su ponais vaikščiojo, 
Daug ka viską žinojo.

Asilas pilkasis, 
Jis svodbos pirmasis 
Negalėjo eit piršliuosi 
Neženotas patsai.

Ataluka ožka - 
Pomergiuosi troška, 
U to stirna visų pirma 
Buvo užprašyta.

Šernas sukni juoda
Vilkui šliubo duoda, 
Tiešija šlovė bagaslovė 
Jaunuosius ramina.

Vanags gaidį peša, 
Unt turielkos neša. 
O laputė kaipo svočia 
Visus valgyt prašo.

Vilkelis papyko, 
Ant ožkos supyko. 
Kad tu manęs neklausysi 
Aš tave sudraskysiu.

Padainavo Ona Misienė - Pukytė, g. 1873 m., Kūčių k 
Užrašė Albertas Ulys

UŽSTALĖS DAINA

Gėrio vieno, gėrio antro da galvela nepajunta, 
Gersiu ir trečio milėdama sveči.

A aš arielkos negeri, alučio neliubiiu, 
Kur pajaučiu banketėli - per laukelį kiūtinu.

Švugerėlio mana, giminėlu mana, 
Kam padarė dauk alučio, kam išgėrė be mani.
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Gerk gerk, brolužėli, dar tu gali gerti, 
Trumpus tava razumėlis, da gali pakelti. 

Aš negaliu daugali gerti 
Aš negal daugali gerti 
Reiks rifeli atsikelti 
Šeiminėla pabudinti i darbelį pristatyti.

Kelkis dušku tu padlinu 
Ilgė miegi su šeimynų.

Padainavo Rozalija Žvybienė - Barzdaitė g. 1875 m., Šeidukynės vnkm. 
Užrašė Albertas Ulys, 1946.08.23, Kūčių k

♦ **

JAUNIMO DAINA

Aš bernelis mažus
Ale labė gražus.
Kur tiktai nujoji 
Vis mani daboji.

Kas iš ta gražuma,
Kad kešene dyku,
Neturi namele, 
Ni bėra žirgele.

Pažiūrėk, mergiala, 
Ar aš nebagotus: 
Sermigėla myla, 
Ontis atsegiotu.

Liurku marmuline
Ar man nepritinku,
Šilkinis kapšiukus (arba: Barona kapšiuki) 
Tituna nestingu.

Padainavo Marcelė Ulienė - Kučytė, g.1895 m., Kučiai

Užrašė Albertas Ulys, 1958 m.
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KARO DAINOS

Ąžulėli žaliunėli

j>jjJ JJÜi-
ÄtA pattyi.

Užalėli žaliunėli
Kodėl nežaliuoji ?
Kur padėję žalis lapus, 
Kodėl nemirguoji?

Pasikėla šiauris vėjis
Išlauže šakelus, 
Išnešioję žalis lapus 
Pu visus šalalus.

Katrie krita unt kalnele, 
Tie ilgiau pabūva, 
Katrie krita unt slunele, 
Tie greičiau supuva.

Tie lapelė nukrisdami 
Teisybė parode, 
Ka mūs jaunų bernužėlių 
Dali nevienoda.

Vieni sėda unt žirgele 
Joti pas panelus, 
Kiti ein' unt prijoma 
Liedami ašarus.

Cit, neverki, mutinėla, 
Neliek ašarėlių, 
Da pas tamsto aš sugrįšiu 
Unt dvejų nedėlių.
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Kad ir grįši, ir sugrįši, 
Gero nedarysi 
Tai tik sava mutinėlė 
Sudieu pasakysiu.

Panivėže slaunus miestus
Mūre muravoti, 
Visų jaunų bernužėlių 
Ašarėlėm kloti.

Padainavo Ona Misienė - Putytė, 1959 m., Kūčių t 
Užrašė Albertas Ulys
Natas užrašė Bronius Račiūnas 1992 m. Uliūnų kaime

Visi bajorė un Rygo joje, 
Mūsų brolali draugi vilioję. 
Tivelis senus, brutalis mažus, 
Nėra kam joti, žirgą balnoti.

Vienu sesute žirgo balnoję, 
Untru sesute graudžė raudoje. 
O ši trečioji, ši mažiausioji, 
Vartus atkėla i palidėje.

Jok jok, brutali, jok, balandėli, 
Bei neprijosi raitų pulkele.
Joti prijosi vyti privysi 
Tik dievus žiną a besugrįš!

Atlaki žirgus ataprunkštuoji 
Soni šubudis atablizguoji 
Žirgeli mūsų, birasė mūsų, 
Kur tu palikė bruliuko mūsų?

Jūsų bruliukus už Varšuvėlės
Guli kraujuosi i purvinei!
Kur kraujis tiška - rože išdyga, 
Kur gaivu krita - žemčiūge blizgu.

Padainavo Domincelė Kučytė, g.1891 m., Kalnelių k. 
Užrašė Albertas Ulys, 1959 m.
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PARTIZANŲ DAINOS

Partizanų daina

Gulėjau aš peršautas, gulėjau ant grindų.
Oi motin, motinėle, numirt labai sunku.

Nuveš mane ant gatvės, numes ir paguldys. 
Tu neiki ir neraudoki, nes jie tave tardys.

Kas suners baltas rankas, užmerks žydrias akis, 
Kas drebančiomis lūpom sudiev bepasakys?

Atėjo penki rusai į motinos namus, 
Oi motin, motinėle! - Kur y r tavo sūnus?

Motina neatsakė, neišdavė sūnaus.
Ji žino, kad per amžius Sibire vergaus.

Padainavo buv. tremtinė Katrytė Šipelytė, Barklainių k., 1991 m.

Užrašė Genovaitė Peleckienė

***
Bernužėlių būrys pasibeldė į duris, 
Paklebeno į sodžiaus trobelę.
Atidarė duris, džiaugiasi mylima.
-Mes broliukai nuvargę, sušalę.

Naktis buvo tamsi, mes sumigom visi, 
O mėnulis po debesius braidė.
Žiaurūs priešų sekliai, mūs tėvynės rykliai
Jau mums didelį "pokylį ” rengė.

Pasirodė ugnis, lyg motorų ūžesys- 
Žiaurus priešas apsupo tą kiemą. 
Sudrebėjo namai, išbyrėjo langai, 
O granatos praskynė mums kelią.

Beržai stovi šeši, jų vainikai žali, 
Kas nuskynė mūs brolių rūtelę. 
Juos ant gatvės parveš, šaltas vėjas pagros - 
Taip kovojo lietuviai už laisvę.
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Užrašyta 1949 m. iš Broniaus Grigaliūno dainų sąsiuvinio, Dūdonių k. 
Užrašė Albertas Ulys

Sibiro tremtinių daina 
(liaudies dainos melodija)

Reikės man važiuoti už Uralo
Tremtinių brolių aplankyt, 
O gal už tolimo Baikalo 
Kalnuose galvą paguldyt.

Vagonai dunda uždaryti, 
Sukaustyti geležimis, 
O beržai dar gyventi moja 
Pro traukinius prabėgdami.

Praeis metai, o gal ir keli, 
Paliksim barakus tuščius. 
Tikėjimas, viltis ir meilė 
Mūsų širdyse neužges.

Neklausk manęs, brangioji mama, 
Už ką Sibire aš buvau?
Kad tėviškės laukus mylėjau 
Ir broliams valgyt padaviau.

Padainavo buv. tremtinė Katrytė Šipelytė - Stankūnienė, 
Užrašė mokyt. Genovaitė Peleckienė, 1989.03.20, Barklainių k.

***

KOLKOZINĖS DAINOS

Rami naktiala, 
Minulis švieči. 
Bulvis sudinam 
Mes kulukiečė.

Oi kodėl kodėl
Naktį sudinam ?
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Todėl, ka žirgą 
Atimt ketina.

O tas žirgelis 
Vos kaulus nešu, 
Dieno naktialė 
Timpi ir piašu.

Padainavo Domincelė Kučytė, g.1891 m., Kalnelių k.
Užrašė Albertas Ulys, 1959 m.

(Gaida kaip "Žvenk žirgelis lankoj")

Žvenk žirgelis dešroj.
Kukurūzas terboj.
Stovi mano mergužėlė 
Juodos duonos eilioj.

Užrašyta 1958m. Uliūnų apyl.

***

Tikra teisybė
Nė kiek ne melas:
Kolkozo bobos 
tai kriminalas.

Užrašyta 1958m. Uliūnų apyl.

Seniau kai ruduo atėjo 
KoŽJias pinigų turėjo 
Buvom mes nemokyti. 
O dabar tokia gadynė 
Visų tuščia piniginė 
Už tai, kad mes mokyti.

Seniau su savo žirgeliais 
Kožnas į turgų važiavo 
Buvom mes nemokyti. 
O dabar už rublio pusę
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Sėdi ponia autobuse 
Už tai, kad mes mokyti. 

Seniau su savo žirgeliais 
Kožnas arėme žemelę 
Buvom mes nemokyti. 
Dabar aria penkiavagis, 
Mes visi palikom vagys 
Už tai, kad mes mokyti.

Seniau būdavo mergelės 
Nešiodavo žalias rūteles 
Buvom mes nemokyti. 
O dabar mergaitės mandros, 
Tankiai jas aplanko gandras 
Už tai, kad mes mokyti. 

Seniau būdavo vaikučių 
Bėginėja kaip pupučių 
Buvom mes nemokyti. 
O dabar pačiutė stora, 
O vaikučių vos tik pora 
Už tai, kad mes mokyti.

Seniau būdavo kūmutė
Vaišina miežio alučiu 
Buvom mes nemokyti. 
Dabar maukiant šamarlaką, 
Širdis tartum kūju plaka 
Už tai, kad mes mokyti.

Seniau buvo visko pilna, 
Buvo grūdų, buvo vilnų 
Buvom mes nemolyti. 
O dabar mūsų klėtelėj 
Vos kilogramas terbelėj 
Už tai, kad mes mokyti.

Seniau augdavo bekonai, 
Nereikėjo agronomų 
Buvom mes nemokyti. 
O dabar mūsų kolūkis 
Lik koks priekalas atbukis 
Už tai, kad mes mokyti.

Iš Katrytės Mažeikaitės- Jakubėnienės, g.1922 m., dainų sąsiuvinio, Barklainių k, 
Užrašyta apie 1984 m.
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ŻAIDIMAI

Bumbulą melniči

(Žaidžiama jaunimo suvėjime, par vakaruškus, a par veselijo, kai nusibosta šokt, 
dainuot ir susėda pailsėt)

Dalyviai: 1. Gizelis. Jis užsivelka kokiuos prastus rūbus,
pasimiltuoja, kad būt panašus i tikrą gizelį.

2 . "Girnos” - veikėjas, kurio nesimato, nes uždengiamas 
paklode ir ant pilvo guli.

3 .Pavaduotojas. Už durų būna, nesirodo, tik dirbtinai 
sukelia girnų ūžesį trindamas plyta į duris.

Kaip atlieka. Ant ilgo zuslano už durų, kad nieks nematytų, 
atsigula ant pilvo "girnos”, ”jomas” ant sėdynės uždeda sietą. Mat 
uždengia, kad būtų panašu jog tai girnos. "Girnos” pasiima kokiuos 
du pagaliukus į rankas. Tada uždengiamos ”gimos” ir persirengęs 
"gizelis” su pavaduotoju tą zuslaną su "girnomis” įneša i vidų. 
Pavaduotojas išeina už durų.

Gizelis:
-Nu, jo gatavu, pradėsim malt. For valt!
Dabar po duoto ženklo pamažu pavaduotojas pradeda trint ratu 

plytą į duris, o girnos” pagaliukais per zuslano kojas muša: iš pradžių 
- lakat lakat pamažu, lygė ka šeštamės malūni pradedu, paskui su girnų 
užimu smarkėti. Gizelis dabar kaip ir malūne laksto aplink, taiso, 
trinksi, kalba apie grūdus kokie papuola, spaudžia girnas, kad smulkiau 
maltų, po "girnomis” pastato puodą pelenų - "miltus” kur byra. Tuos 
"miltus” semsto, pučia, apžiūri, padaužo. O žiūrovai sėdi, žaidime 
nedalyvauja, tik "gizelis”, būdamas didelis štukorius ir vigrus, jaunimą 
kalbina, savo malūną, miltus giria, darbą aiškina, rėkauiapavaduotojui, 
kad žiūrėtų vėjo, kad perdaug kašės neužpiltų grūdais, kad girnas 
paspaustų. Tuo metu, iš pradžių pamažu, paskui greičiau "girnos” tą 
ant sėdynės uždėtą sietą užpakaliu pradeda kiloti, vienodai tursenti. Ir 
toks būnu vaizdus, kad neatskirsi ar malūne, ar ne. Mat girnos ūžia, 
triukšmas, čia kilojasi, o "gizelis” aplink tūpčioja, laisto, miltus 
semsto, rodo ar jau geri, skuba, taukši, puldinėja.

Jau nuvargo "malti”. Tada Gizelis rėkia:
-Stop!
Dabar "gizelis” pradeda girt jaunimui, savo malūną, girnas. 

Susiriesdamas giria miltų puikumą ir su puodu, žarstydamas ant 
rankos pelenus - "miltus”, nešioja, kiekvienam rodo, o kuris nežino, 
ima ir kiša nosį pažiūrėti. Tą pelenais apipučia. Numeris pavyksta, 
juokas, džiaugsmas, klegesys.
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Gizelis:
-Ale ot milte. Malūnus ti bint malūnus: gimos raudona akmena 

unt subinės uždėtus. Visko malu: burokus, Kupūstus, visko malu... 
Pažiūrėkit, kukie milte, tikrų vandeny džiuvintų kviečių, smuike 
sumaltų. Ale pažiūrėk, pažiūrėk.

Daba kas žiūri - apipuči to. Visi šposai iš "gizelio”. Jis, siūly
damas miltų visokių aracijų prikalba, pritauškia, visokių kalbų 
pribliuznija.

Paskum išneša zuslaną.
Tuo ir baigiasi.

Pasakotojas: Man ne karto teka daryt Bumbulą melnyčio. Daba jo niekus 
nebedara. Būdava ka prisijuokiant.

Papasakojo Simanas Kučys, g.1887 m., muzikantas, Kalnelių k.
Užrašė Albertas Ulys, 1959 m.
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Žaidimas "Arklys”

Atlikėjai:
1. Raitas su "žirgu ”. -Jis užsivelka kokią niekę, kad panašus 

būtų į raitą, atjojusi arklio parduoti. Jam svarbu mokėti kaip arkliui 
žvengti, mokėti chabriai šokinėti, kasti kojom, narstytis kaip kumeliui. 
Reikia ilgo čia žmogaus.

2. Pardavėjas. Šiam bili kaip apsitaisius gerai. Jam svarbu 
mokėt kam nors įkalbėti, kad susižavėtų arkliu, eitų pajodinėti, metų 
pažiūrėti, žodžiu, kad "pirktų”, kad išjudintų svečius.

3. ”Žirgas ". Jį padaro teip. Arklio galvą iš anksto reikia turėti 
Easidarius. Tą galvą uždeda ant šakių (dažniausiai medinių dvišakių) 

oto. Ant koto persverią gūnelę ir tą viską apžergęs "jo jikas’' virvėmis 
per pečius prisiriša, kad nekristų. Uždeda kamanas su akulioriais, 
džingulius. jojikas” ručke apkečia, o ant šakių galo uodegą pritaiso. 
Taip atrodo kaip raitas.

Taip už durų pasiruošusį "Žirgą - Jojiką” su botagu įleidžia į 
vidų. O pardavėjas čia vėl labai iškalbingas ir būtinai siūlyja arklį.

- Gal kas nori pirkt arklį, a pamainyt. Nu, pirk. Drigantus, 
drigantus, da neišdarytus, - ima tam arkliui iš užpakale rodyt, tas 
spyria. Pradeda lakstyt ant lovos.

- Nu pajok.
- Ui su juo važiuosi kur nori, tik netoli, veši kiek nori, tik 

nedaug. Kas pirks, kas daugiau duos, kas daugiau.
Čia pardavėjas visaip išloja, siūlo, derasi - visus išjudina. 

Vyrams gerą žirgeli P38 mergaites jodinėt, mergaitėms - gerą žirgą 
važinėt. Visus užkabina, išjudina. Bet, paprastai, nei "išmainyt”, nei 
"parduot” nesusitaria ir taip išjoja. Greit tą aprangą numeta ir net 
vaikai nespėja pamatyti ar tikras, ar ne arklys.

Pasakotojas: ”Arklį " gali daryt kadu nori: i par veselijo, i teip kadu suvijimi, a 
vakaruškosi. Daba jo nebedara. Pirm(u) da i aš darydavo "arklį".

Papasakojo Kučys Simanas, g. 1887 m., muzikantas, Kalnelių k.
Užrašė Albertas Ulys, 1959 m.
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RATELIAI

Ratelis "Šiaudų kūlys”

Vaikštinėjo įsirėmęs 
Šiaudų kulį pasiėmęs. 
Kas turi draugo 
Tas su sava draug'u 
Kas drauga neturi 
Tas su šiaudų kuli.

Ratelyje - neporinis dalyvių skaičius. Viduryje ratelio 
pastatomas "šiaudų kulis”. Visi įsirėmę rankomis į klubus eina rateliu 
dainuodami. Nuo žodžių ”Kas turi draugo” poromis susikabina 
sulenktomis rankomis per alkūnes ir sukasi Į vieną ir į kitą pusę. Tas, 
kuris nesuspėjo susirasti poros sukasi su "šiaudų kuliu” ir jį pakeičia, 
o daina vėl kartojama, ir t.t.

Šis ratelis labai populiams buvo prieš 50- 70metų vakarėliuose.

Užrašė Bronius Račiūnas, 1992 m.

***
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Ratelis ”Mutinyti ko padarė”

Mutinyti ko padarė (2 k.) 12^
Ka vartelių neuždarė. ’

Gaidys rut's iškapoję (2 к.) 12k
Pu šakialė išnešioję. 1

Mutinyti parduok gaidį (2 k.) 12k
Man rūtelių labė gaili. ’

Davė dešims - nesutiko (2 k.) 1
Gaidis gyv's pasilika. J

Pradžioje visi dalyviai susikabinę rankomis eina rateliu. 
Kartojant trečią kartą "Mutinyti ko padarė”, du ratelio šokėjai, 
vesdami paskui save visus dalyvius, lenda pro dviejų susikabinusių 
šokėjų pakeltas aukštyn rankas - ”vartus”. Pro juos išbėgę persiskiria: 
vienas į kairę, kitas 1 dešinę veda paskui save, kol vėl susitinka ir 
susikabina rankomis. Taip pakartojakelis kartus. Po to vėl visas ratelis 
susijungia ir vėl kartoja šokį iš naujo.

Užrašė Bronius Račiūnas, 1992 m.
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Ratelis "Tek u saulala pru girialė"

Тек' saulala pru girialė, 
Žiūr mergela pru lungeli. 
Susitika graži por'u 
Motiejuk's i Barbor'u. 
Motejuk's grąžė šok'u 
Barburyte nebemok'u. 
Barburyte grąžė šok'u 
Mutejuk's nebemok'u.

Pradžioje šokėjai susikabinę rankomiseina rateliu. Nuo žodžių 
"Susitika graži por'u” šokėjai sulenktomis rankomis per alkūnes ir 
susikabinę poromis sukasi | vieną ir j kitą pusę. Tuo metu kai kuris 
šokėjas garsiau sutrepsi.

Užrašė Bronius Račiūnas, 1992 m.

***
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Ratelis ”Ki nuain(u) un darželį”

Ki nuein(u) un darželį 
Man širdialė skaud(u) 
Nežino, nemano 
Katro gėlė skinti, 
Su katruo berneli 
Širdialė raminti.

Aš to gėlė skinsi skinsi
Sau širdialė nuraminsi nuraminsi.

f j j>l J1 n jii H j»
пигшг(и) un, man. śitcLttŹ skau-dfa)

Pradžioje visi šokėjai susikabinę rankomis eina rateliu. Nuo 
žodžių ”Aš to gėlė skinsi” daromas pinimas alkūnėmis. Kai dainuoja 
paskutinį kartą ”.. .nuraminsiu” - trepsi vietoje ant kiekvieno skiemens 
ir paskutinį skiemenį dar suploja rankomis.

Užrašė Bronius Račiūnas, 1992 m.

***



TURINYS

Pratarmė 7

IŠ ULIŪNŲ KRAŠTO ISTORIJOS

Edvardas Gudavičius. Hermano Vartbergės kronikos mįslė 9 
Vytautas Urbanavičius. Laidojimo papročiai Uliūnuose

XVI-XVII amžiais 15
Elena Gabulaitė, Albertas Ulys. Pagonybės reliktai 27
Genovaitė Peleckienė, Vytautas Vyšniauskas. 1863-64 metų

sukilimo atgarsiai Uliūnų apylinkėje 29
Jonas Milius. Uliūnų apylinkių ūkinio įsavinimo kaita 32
Elena Gabulaitė. Iš kaimų istorijos 38
Genovaitė Peleckienė. 1918-21 metų savanoriai 44
Petras Labanauskas. Nepriklausomybės kovų atšvaitai

Uliūnų apylinkėse 48
Petras Zalatorius. Su bolševikais susidūriau prieš 73 metus 49

Uliūnų seniūnija 51
Pranė Vilkienė - Gausaitė. Okupacija (prisiminimai) 52
Simas Račiūnas. Paslaptingos duobės prie Uliūnų pušų 57
Birutė Zakarienė - Vertelkaitė.\ Kelias į kolūkį... 58
Albertas Ulys. Sovietinės armijos smurto aukos 59

1. ANTISOVIETINĖ REZISTENCIJA

Albertas Ulys. Pirmoji antisovictinės rezistencijos auka 
apylinkėje 61

Dalia Kuodytė. Vyčio apygardos apžvalga 67
Petras Povilas Gataveckas. Iš partizano prisiminimų 70
Bronius Juospaitis. Kovos ir laukimo metai 75
Jadvyga Žardinskaitė - Bartašienė. Negrįžo 78

Prisiminimai apie partizanus 91

2. POLITINIAI KALINIAI

Simas Račiūnas. Uliūniečiai - politiniai kaliniai 114
Simas Račiūnas. Uliūnai pro Rešotų karcerio langelį 117
Albertas Ulys. Moksleiviškas ”Aras” 121



-373-

3.TREMTINIAI
Aldona Zagorskytė - Žukauskienė. Tremtinių dalia 122
Aldona Zagorskytė - Žukauskienė. Raudonos skruzdėlės 128
Laima Zagorskytė - Paulavičienė. Prisimenu tremtį 131
Aldona Zagorskytė. Dainuoju tau 133
Aldona Zagorskytė. Tėvynės ilgesys 133

KULTŪRA

Albertas Ulys. Kryžių meistras Vincas Svirskis Uliūnų 
apylinkėse 134

Elena Gabulaitė. Kanauninkas Jonas Balvočius - 
Gerutis (1842-1915) 137

Robertas Pukenis. Apie Uliūnų bažnyčią 144
Albertas Ulys. Architektas Feliksas Bielinskis 148
Petras Juknevičius. Bistrampolis 151
Stepas Deveikis. Bistrampolis saugotinas kaip kultūros 

objektas 155
Apie Melniko malūną (iš prisiminimų) 155

Petronėlė Žostautaitė. Paskutinis Barklainių dvaro 
savininkas 156
Apie Karoliavo dvarą (iš prisiminimų) 165

Gražina Balsevičiūtė, Genovaitė Peleckienė, Bronius
Račiūnas, Albertas Ulys. Iš Uliūnų mokyklos istorijos 167
Genovaitė Peleckienė. Jie mokėsi Uliūnų mokykloje 174
Albertas Ulys. Švietimo viceministeris 

Kazimieras Masiliūnas 178
Bronius Račiūnas. Iš Uliūnų-krašto kultūrinio gyvenimo 

prisiminimų 179
Stepas Deveikis. Saugotini apylinkės gamtos ir kultūros 

paminklai 184
Petras Labanauskas. XX amžiaus prekyba Uliūnų krašte 185
Antanas Bagdonas. Apie elektrifikavimą 187
Antanas Ledzinskas. Trumpai apie Juodos upelį 187

ULIŪNIET1ŠKA ŠNEKTA

Kazys Ulvydas. Dėl Uliūnų kilmės 189
Simas Karaliūnas. Iš Uliūnų krašto vardų istorijos 191
Aloyzas Vidugiris. Būdingesnės Uliūnų šnektos fonetinės 

ypatybės 197



-374-

Albertas Ulys. Žemės meilės vardai 200
Petras Juknevičius. Uliūnų krašto upeliai 211

ETNOGRAFIJA

Pranė Vilkienė. Uliūnai 213

1. Kaimo bendruomenė

Pranė Vilkienė - Gausaitė. Barklainių kaimo darbai ir 
šventės 214

Juozas Ulys. Kučiai 223
Felė Ulienė - Bilinskaitė. Apylinkės liaudies medikai 2T1

2. Etnografijos medžiaga

Senų žmonių pasakojimai 278
Šeimos papročiai 282
Sakmės, tikėjimai, burtai 294
Darbai, ganymas, vakaronės 298
Kalendoriniai papročiai 302
Patarlės, priežodžiai, frazeologizmai 307
Spėjimai 316
Pajuokos 318

TAUTOSAKA

Albertas Ulys. Kaip rinkau tautosaką ir kaip buvo įkalinta 
uliūnietiška daina 320

Daiva Račiūnaitė. Sugrįžus iš Uliūnų ekspedicijos 326
Raudos 332
Sutartinės 333
Vestuvinės dainos 336
Piemenėlių siratėlių daina 355
Žvėrių daina 356
Užstalės daina 357
Jaunimo daina 358
Karo dainos 359
Partizanų dainos 361
Kolkozinės dainos 362
Žaidimai 365
Rateliai 368



Ul-26 Uliūnai: Monografija//Kraštotyrinės literatūros leidinys. 
Sudarytojas Albertas Ulys. V. 1993.

Bibliogr. str. gale

UDK 908 (474.5)

Lietuvos kraštotyros draugija

Uliūnai

Sudarytojas Albertas Ulys
Redaktorė Danutė Gadeikienė
Viršelio dail. Eglė Vertelkaitė
Nuotraukas spaudai parengė Vincas Montvila
Rinko ir maketavo Danutė Žalienė

Šią monografiją išleisti padėjo Atviros Lietuvos fondas ir 
Panevėžio rajono Valdybos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius.

SL 1492. 1993.09.01. Formatas 60X90 1/16. Popierius ofsetinis Nr.l. Ofsetinė 
spauda, 23,5 sp.l. Tiražas 2000egz. Užsakymas Nr. 437 
Kaina sutartinė.
Spausdino Poligrafinių paslaugų įmonė, A.Strazdelio 1, Vilnius 2600




