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Biržų kraštas turi alaus kelią
ir turėjo ne vieną pelenų kelią.

Į VAKARUS NUO BIRŽŲ GIRIOS
Gyvenviečių prie vakarinės biržų girios dalies schema.
Kai kurios pavardės (kitos tekste).

Pasaulis kupinas atminties ženklų, – kaip pasakė vienas istorikas.
Kokius atminties ženklus dar galime įžvelgti, žiūrėdami į vakarus nuo
Biržų girios? Visų pirma, ne viskas čia priklausė Biržams. Vingiuota
linija pažymėta, kur baigėsi Papilio dvaras. Šiauriausia jo dalis – Juo
džianiai (Juodžianie). Pietinė girios dalis (žr. Juzefo Naronovičiaus-Na
ronskio 1645 metų žemėlapį) pavadinta Puszcza Popielika – Papilio
giria. Tiek Papilio tiek Parovėjos dvarai priklausė Biržų – Dubingių
kunigaikščiams Radviloms. Vietovių, vadinamų Karališkiais, daug yra
kitur, Anykščių rajone ir kituose. Čia Karališkiai buvo skirti karaliaus
medžioklėms ir kitoms pramogoms. Kilmingi svečiai dar galėjo medžio
ti Parovėjos žvėrinčiuje, kur tarp Rovėjos ir Varnupio upelio uždaroje


teritorijoje buvo laikomi kartais iš toli atvežti žvėrys [1]. Šiandien neto
li Karališkių prasideda Biržų girios kraštovaizdžio draustinis. Netoliese
auga aukščiausias Lietuvoje karpuotasis beržas. Čia esantys dirvože
miai duoda didesnį medynų derlių negu daug kur kitur Lietuvoje.
Ubiškis (ūbot – burkuoti, ulbuoti). Kas ir kaip nustatė, kad čia bur
kuojančių buvo daugiau, nei kitur? Pakako seniau daugiau nusikeikti
ar nusišlapinti ne vietoje, kad visas kaimas būtų pavadintas Lamokais
(lamāties – keiktis, plūstis) ar Mižaliais. Tokie kaimai tikrai buvo. Jau
nimui, kuris ne tiek atsparus pajuokimui, buvo nesmagu, kai pristatyda
vo, kad esi iš tokio tai kaimo. Mižalių kaimo pavadinimą sekiau senuo
se dokumentuose per 300 metų.
Iš senesnių palaidojimų pažymėtini Karališkių, Kuginių, Skrėbiš
kio, Vinkšninių senkapiai. Kadangi Biržų giria ir jos prieigos atsirado
buvusio ledyno vietoje, tai tikėtis labai senų gyvenviečių buvusios že
mos ir drėgnos žemės vietoje sunku tikėtis. Sėlių gyvenvietės aptiktos
šiauriau ir piečiau – prie Nemunėlio apie Muoriškius ir netoli Papilio,
ten kur Garšvų upelis įteka į Rovėją [2]. Čia gyvenusius sėlius prime
na vietovardžiai. Apušynė. Apušia senolių kalboje – drebulė. Skultiš
kis čia, Skulte netoli Liepojos. Taip kaip čia Biržai, prie Neretų – Bir
zi. Susidaro įspūdis, kad, persikeldami į naują dar neužimtą plotą, kad
ir toli, jam baltai duodavo tą patį vardą. Biržų rajone turime Liepalatus
ir Liepsalius. Dabartinės Baltarusijos teritorijoje yra vietovardis Lipo
laty ir o Aizludzos valsčiuje (Latgalių krašte) Lipusala. Kucini šiame
latgalių valsčiuje ir Kuciūnai prie Papilio. Apie 1650 metus vedybų
knygoje Vabalninko bažnyčioje užrašytas Kucia iš Tauniūnų. Nesvy
žiaus kunigaikštystėje Golovači, netoli Papilio – Galvokai. Apaščia
(Opošča) čia ir Opočka netoli Pskovo. Prie žemutinio Novgorodo Rav
[7], o čia Rovus, Ravas, Rovėja, buvo Roviškio dvaras. Tarp Skapiš
kio ir Pandėlio Tvirai, Ignalinos rajone Tverečius, tarp Novgorodo ir
Pskovo Tvėrž (lietuvių istorikai vadina Tvėre). Žodžio prasmė: užtver
ti, tvirtovė.
Norisi tikėti, kad tiek vietovardis Perkūniškis tiek pavardė Perkū
nas kažkokiu būdu susieti su senaisiais dievais, o ne su keikūnais...
Žodis Medeikiai dar nereiškia, kad čia buvo valgoma daug me
daus. Tikriausiai pavadinimas kilo nuo žodžio medīt – medžioti, gyve
no daug medžiotojų. Kuo sunkiau pavykdavo sumedžioti, tuo daugiau
medžiotojų turėdavo susirinkti. Pelaniškis. Pelnains – pelenuotas. Buvo
žmonių, dirbančių su pelenais, buvo tą atspindinčios pavardės.
Mažutiškiai. Mazs – mažas, mazais – mažasis. Abiejose (lietuvių
ir latvių) kalbose nedidelio ūgio žmonės buvo panašiais žodžiais vadi
nami ir pažymimi pavardėmis (Mazis, Maziukny, Mažuika, Mažuikiai,
Mažulanis, Možuikianis). Burbulis. Gali būti, kad tokią pavardę gavo
už tai, kad daug burbėdavo (burbulot – burbuliuoti), o gal už tai, kad
buvo mažo ūgio ir storas.


Starkoniai. Stārķis – gandras. Arba gandrai mėgdavo čia susirink
ti, arba buvo ilgakojų, statančių kojas kaip gandrai, lyg ir pamėgdžio
jančių juos.
Juodžioniai. Juodzināt – judinti, kilnoti, purenti. Gal tai buvo že
mės darbus pamilę žmonės. Baudžiauninkas Povilas Juodžianis, kaip
rodo senovės dvaro sąrašai, žemės buvo gavęs apdirbti daugiau nei kiti,
visą valaką [4]. Gal įdomu sužinoti, kas buvo šiame kaime tie kiti žmo
nės, kurie 1606 m. žemės dirbo 2-3 kartus mažiau, negu Jodžianis? Tai
Andžej Meškin, Jan Meškin, Piotr Pilkianas, Matul Januškanis, Piotr
Jakubanis, Indre Juchumanis, Voiciech Meškin (įdomu, ką veikė Meš
kinai be žemės darbų?). Janel Stupen, Piotr Kuklanis, Jan Meškinianis,
Indre Meškinianis, Valul Martinanis, Kaspar Aškielėnas, Pranis (?) Už
kuris, Jasiul Šymananis, Piotr Klavgiela, Jakšt Miniūnas. XX amžių
šiame kaime pasiekė tik viena pavardė – Kliauga.
Kuginiai. Kuģinieks – laivininkas, kuģot – plaukioti. Čia mokėta
daryti laivelius. Buvo tinkamo medžio. Vinkšniniai. Vinkšninių kaimo
pavadinimas sietinas su augalais – vinkšnomis. Pavinkšnio pavardę ap
tinkame į šiaurę nuo Vinkšninių.
Buginiai. XVII a. Smaliečių kaime gyveno Budginiai (savo būdas
ginantys? Kodėl jie įgijo tokias pavardes?). Kol per kelias dešimtis me
tų atėjo iki šių vietų, iš Budginio liko Buginis. Tokio gyventojo vardu ir
buvo pavadintas naujas kaimas. Nuo Buginių į girios pusę buvo daug že
mų vietų. Iš baudžiauninkų su panašios struktūros pavarde Sauginėliai
(Suwginelowie) atsirado kaimas Sauginai (Sawginie). Savus gindavo?
Juozeliškiai (Jusieliszki). Kaimo pavadinimas sietinas ne su Juo
zu, o su jojimu. Jŏzt – dumti, lėkti. Panaši ir šio kaimo gyventojų Janu
ševičių pavardžių prasmė. Joni – galvotrūkčiais, joņot – skuosti. Zirgs
joņo – arklys lekia šuoliais.
Balzieriškis. Kaimo pavadinimas sietinas su Bialozoro pavarde.
Jurgis Bialozoras, nuo 1642 m. Smolensko arkidiakonas, Vilniaus ka
pitulos vardu 1655 m. pasirašė Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės
(LDK) unijos su Švedija sutartį. 1658 m. jis buvo paskirtas Smolens
ko vyskupu, bet dėl karų su Maskva liko Vilniuje. Valul Bialozor iš
Balzieriškio 1671 metais matome užrašytą kunigaikščių Radvilų bajorų
sąraše.
Šniurkiškių kaimo laukuose 1863 m. gegužės 1–3 dienomis įvyko
sukilėlių, vadovaujamų Zigmanto Sierakausko, susidūrimas su Rusijos
caro kariuomene.
Unikalus šio krašto žmonių lobis – tai jų pavardės. Tik pažiūrėkite:
Bitinas, Briedis, Caunė (cauna – kiaunė), Cirulis (cīrulis – vieversys),
Dagilis, Gaigalas, Gervė, Karasiūnas (1663), Kiškis, Korsakas (stepių
lapė), Kregždė, Meškinianis (1606), Skudrickas (skudra – skruzdėlė),
Sterkanis (1663), Šernas, Tauras, Vabalas, Varnas, Vilkmušis (1834, Gu
biškyje, dabar Ubiškis), Žvirblis. Toks didelis savotiškų pavardžių, kur


pirminis žodis – gyvūnas, rinkinys parodo šalia girios gyvenusių žmo
nių požiūrį į aplinką. Jie neaukštino savęs, stengėsi įžiūrėti panašumų
su gyvąja gamta.
O štai Skapiškio regiono pavardės, tos, kurios taip pat susietos su
gyvūnų vardais: Baublys, Bebravičius, Čiurlys, Kazlauskas, Kirstukas,
Kurklietis, Lapinskas, Meškauskas, Sabaliauskas, Vanagas, Varnas,
Vieversys, Vilkas, Žvirblis. Palyginę abu rinkinius, galite pasidaryti
išvadas. Paimkime daugiau regionų. Nodiejiškis (tarp Salamiesčio ir
Kupiškio): Gulbinas, Korsakas, Lapinskas, Ožys. Palevenėlė: Strazdas,
Šlyžius, Žusinas. Dabar jau keturi rinkiniai, iš maždaug vienodo skai
čiaus gyventojų paimti. Kodėl tie rinkiniai skiriasi? Darykite išvadas,
ševelite mozgami, kaip sako mūsų kaimynai. Tai naudinga. Prailgins
jūsų buvimą šiame pasaulyje.
Matė savo ydas, ligas, charakterio savybes. Žmonės buvo pasta
būs, mėgo tiesą, tas tai pat atsispindėjo pavardėse. Pipynė (gal nuo
pīpmanis, pīpetājs – rūkorius). Galėjo rūkoriai giminėje išnykti, bet pa
vardė liko. Bėčius (bēdat – aimanuoti, bėdavoti).
Lietuviai buvo kietesni. Kalavijuočių ordinui tarnavęs vienuolis
apie aplinkines gentis rašė (apie 1220 m.): latviai patiklūs, estai užsispy
rę, o lietuviai – vagys ir mušeikos...[13]. Sėlių kalba išnyko, įsiliejusi į
latvių kalbą. Todėl remiuosi latvių žodynu. Klybas (klibot – šlubuoti),
Klusis (klusēt – tylėti), Kutra (kūtrs – rambus, vangus), Aišparas (aiz
perēts – užperėtas, 1850 m. dokumente vienas iš Aišparų keičia pavardę
į Čiplio), Bernotas (bērns – bernas, jauniklis, augintinis), Džėja (dzej
nieks – poetas), Kliauga (kliegt – rėkti, šaukti, plyšoti), Auriukas (aurot
– stūgauti, riaumoti), Gražinis (gražoties – ožiuotis).
Mikelėnas (mīklains – paslaptingas). (žr. A. Butkevičiaus straipsnį
apie Jokūbą Mikelėną, kilusį iš Mažutiškių) [6]. Mažutiškiuose 1843 m.
gimė poetas ir vertėjas, Stanislovas Dagilis (Wikipedia). Šiam kraštui pa
rašė poemą „Joninės Parovėjos karčiamoje“. Choreografė Tamara Kali
bataitė Parovėjos kaimo garbei sukūrė sceninį šokį – Parovėjos suktinį.
Isakas (iskājains – trumpakojis), Kairys (kairināt – erzinti, taigi
ne visuomet reiškė kaire ranka dirbantį), Undzėnas (ūdens – vanduo,
ūdeņainums – vandeningas), Viederis (vēderains – pilvotas).
Prašau neįsižeisti. Šiuose bandymuose paaiškinti pavardžių pras
mę gali būti klaidų, nukrypimų į šoną, todėl prašau skaitytojų neįsižeis
ti, nes nėra lengva atspėti, kaip senovėje galvojo. Ką mes atsinešame
iš praeities? Pavardę ir genų pynę, kuri, sukeldama biochemines reak
cijas, bando išvystyti mūsų sugebėjimą prisitaikyti, reaguoti ir išlikti
aplinkoje. Ne mes patys pavardes sau sugalvojome, prieš kelis šimtus
metų kiti, žiūrėdami į mus, tokias parinko. Šiandien tie jų pastebėjimai
gali būti nebesvarbūs. Pvz., Klibų giminėje gali nebelikti šlubuojančių,
o pavardė tai lieka. Ką žmonės šiandien galvoja apie mano pavardę
(Naktinis)? Vienas sako: tavo proseneliai turbūt naktimis sėdėdavo kur


nors patiltėse, tykodavo vėlyvų praeivių, kad juos apiplėšus, todėl to
kias pavardes ir gavo... Kitas tvirtina girdėjęs, kad, jei avižos jau būda
vo pribrendusios, o naktį rami mėnesiena, mano senelis imdavo dalgį ir
eidavo naktį tų avižų pjauti. Savų, o ne svetimų. Neseniai radau „gimi
nę“ Baltarusijoj. Paluden‘. Tikriausiai iki pusiaudienio miegodavo, arba
šiaip gniūsydavosi (labai įdomus senovinis papiliečių žodis, kurį čia gal
geriau būtų pakeisti žodžiu „krapštydavosi“), kol išsiruošdavo į darbą.
Prokurorai susiraukia, išgirdę mano pavardę. Aš juos suprantu: jeigu
tokia pavardė, tai kokia tuomet sąžinė? Potencialus nusikaltėlis. Jie turi
įrodymų. Ar prisimenate istoriją, kai vienas jaunuolis Seimo bendrabu
tyje apvogė tris seimūnus? Kokia jo pavardė? Ogi Capukas... Taigi, ta
genų pynė stabiliai gali dirbti per kelias kartas. Mano pavardę keblu
paaiškinti ir dėl to, kad yra du artimi žodžiai. Nakts – naktis ir nākt – at
eiti, praeiti, prieiti, prikibti... Taigi, mano protėviai vietinių galėjo būti
priskirti prie atėjūnų. Kaip rodo senoviniai dokumentai, pavardes labai
keitė ne tik aplinkiniai, bet ir kunigai, dvarų raštininkai. Kartais ne iš
blogos valios. Ne taip išgirdo, ne taip užrašė. Papilio krašte pavardė kei
tėsi taip: Nókcin – Nakciánis – Naktínis. Kiek tolėliau, į Krinčino pusę:
Nakciánis – Nakciáris – Nákčeris. Taigi, pavardės Nakčeris ir Naktinis
yra iš to paties kelmo.
Atrodo, kokia aiški pavardė Ilgavyžis (šiuo metu jos jau nebėra Papi
lio krašte), o vis tiek aiškinant tikimybė skyla į dvi: arba jo pėdos (nogos,
kaip sakydavo senieji papiliečiai) buvo didelės ir jis privalėjo avėti dide
les vyžas, arba jis nemokėdavo jų nusipinti, vis nusipindavo per ilgas. Ma
no giminaičio pavardė Domininkaitis. Kai aš pradėjau nuo lyginimo su
žodžiais dom, dominuoti, jis mane pataisė: ne ten suki, reikia čia įžvelgti
dominus canus – viešpaties šuva. Iškart padvelkė inkvizicija. Jėgą turin
čių filosofija skelbė, kad moteris – tai velnio indas (uzbonas, puodyna).
Viešpaties šunys šniukštinėdavo, bandydami surasti tokias, į kurias vel
nias jau įsimetė. Jei nepasisekdavo jo išvaryti (moterį kankinant, o kaip
kitaip), moterį sudegindavo. Tai būdavo džiaugsmo sadistams.
Eidukas (ait‘, chodit‘) – ėjikas, kovotojas, kelionių palydovas o
pagal senąją latvių tautosaką – kipšas. Ladyga pasak senųjų lietuvių
– apsileidęs bernas, pasak latvių – šaunus vaikinas (lādzīgs – šaunus,
malonus).
Šarkanas (sarkans – raudonas, rudas), Vakalas (vākties – sprukti,
ar už bailumą taip vadintas?), Suveizdis (svaidīgs – nepastovus, besi
blaškantis), Salminis (salmiņš – šiaudelis), dar kitos pavardės lygiai to
kios pat, kaip Latvijoje. Inkėnas (Latvijoje – Inkēns. Incitis – kiciukas,
matyt labai meiliai kažkada buvo vadintas), Vidzemniekas (iš vidurio
žemių).
Mitras (mitrus, apsukrus, spēka mitrikis – stipruolis), Drevinskas
(dravnieks – drevininkas). Kėželis (kėša – nevikrus, ķesa – klampynė,
ķesele – iš vytelių pintas samtukas; apie ką galvojo senieji žmonės?).


Vaižonas (vājš – liesas). Daug daugiau galime sužinoti apie visuomenę,
kai paimame nagrinėti kelias pavardes.
Pagal pavardžių Kuginis, Kubilius, Pelanis, Ušeckas ir vietovardžių
Kuginiai, Pelaniškiai išdėstymą galima manyti, kad beveik nuo Viršku
pėnų Aukštosios Gervės ir Didžiosios Gervės, Gervelės, Aukštosios Ger
vės bei kitais upeliais į Apaščią galėjo eiti pelenų kelias. Žmonės darė
kubilus, laivelius, gamino pelenus ir kubiluose plukdė iki Rygos. Trąša
ir skalbimo priemonė, kol muilo nebuvo. 1834 metais Pelanio ir Kugi
nio pavardė užrašyta po 9 kartus, ne tuose pačiuose kaimuose. Kuginiai
tuose, kurie arčiau girios. Nebeliko nei tų laivelių nei tų kubilų, tik liko
pavardės, primenančios mums apie bendruomenės sugebėjimą susiorga
nizuoti dideliems darbams. Taigi, Biržų rajonas turi alaus kelią ir ko
gero turėjo tris pelenų kelius. Kitas tikėtinas kelias – Ilguoju upeliu į
Apaščią ir toliau. Tai Kupreliškis – Sviliai – Žiūriškis – Unglininkai (žr.
paskutinį knygos str.). Galėjo būti ir trečiasis. Rovėja nuo Papilio. Jei do
kumentuose sutiksite pavardę Popilovna, žinokite, kad tai ne papilietė,
bet Pelanytė ar Pelenytė. Dar yra žmonių, galinčių pagal senolių pasako
jimus pasakyti, kurioje vietoje Papilyje buvo laivų prieplauka. Žinoma,
ne visi Pelaniai dalyvavo pelenų gamybos ir pardavimo didžiajame ke
lyje. Kai kurie galėjo gaminti anglis kalviams. Kad ši pavardė kilo nuo
sugebėjimo iškepti ir valgyti pelais praturtintą duoną, mažai įtikėtina.
Kažkada Biržų giria (ar tik dalis jos) buvo smarkiai iškirsta. Iškilo
reikalas (pasitinkant stalininius okupantus) turėti smulkų girios žemėla
pį. To darbo ėmėsi Prunskus Jonas. Jis iš senų žmonių surinko girioje
buvusius vietovardžius. Pats nuo pat jaunystės gyveno Jokūbiškyje, ne
toli Anglių kalno. Kaip galėjo girioje atsirasti toks pavadinimas, pvz.,
kaip Pono pieva, jei visada ten būtų buvusi giria? Net dvarelis buvo,
Gritiškis. Niekas jau neatminė, kokie ten žmonės gyveno, nesigiminia
vo su jais. Tik viename sename 1671 m. dokumente [9] užrašytas Jan
Tomanis, kuris apdirbo Grycka ir Tawčkuški užusieniuose, priklausan
čiuose Virškupėnų kaimui, 2 valakus žemės.
J. Prunskaus surinkti ir pažymėti girioje esantys vietovardžiai:
Anglių kalnas, Apušoto kalnas, Ąžuolo kalnas, Klevų kalnas, Klusio
kalnelis, Pakaruoklio kalnas, Rugelių kalnas, Pravaro kalnelis, Apusitė
lis, Atžalynas. Barkuškiai, Beržų išlūža, Dagilynė, Daržinavietė (netoli
Kojeliškio vienkiemio), Didžiasis laužas, du kvartalus užimąs Gritiškių
šilas, netoli Gritiškių dvarelio. Bakšpievis, Greitmedinis, Kaukoliškis,
Kirvinė, Labinala, Lesvinčiavietė, Mažulinės, Medžliepių pievelė, Mur
niko pievelė, Pono pieva (tarp Mantvidiškio ir Vaivadynės). Pustynia
(čia kažkada buvo sodyba), Sakališkio šilas, Salelės, Skaisbalas šilas,
Skaniškis, Šakinių šilelis, Bendrųjų šilelis. Tarpugervelis, Uodbalas ši
las, Uosių aikštė, Užlieknė, Užusienis. Na ir pabaigoje reikia prie visų
vietovardžių paminėti Sėlių kalną. Kalbėdavo, kad iki 1800 metų čia bu
vo kapinės. Šiuo metu ten jokių kapinių žymių. Tik likusių nuo pokario


poros bunkerių likučiai liudija, kad čia sausa vieta, tinkama ir kapinėms.
Anglių kalną, kur palaidoti žuvę 1863 metų sukilėliai, suranda visos eks
kursijos. O kur yra Sėlių kalnas? Už kokių poros kilometrų nuo ano
(Anglių kalno). Paaiškinsiu, kaip kad man aiškino Jono Prunskaus brolis
Juozas. Atsistok šalia išilginės linijos ant tos skersinės linijos, kur stovi
paminklas partizanų vadui Steponui Giedrikui, ta skersine linija atsima
tuok Virškupėnų kryptimi 1700 metrų ir atsidursi ant Sėlių kalnelio...
Atėję iš toliau. Valūnas (valit‘), Kvedaravičius (Chvedor, Chodoro
vič, Chvedorovič), Podkovko (podkovat‘ – pakaustyti). Ivaška, senieji
sakydavo Ivoška, pasirodė čia maždaug tuo pačiu laikotarpiu, kaip ir
Patkauka. Patkauskas ir Patkauka kilo iš to paties Podkovka senuose
surašymuose. Nastopka (Nastapko, stopka) – patarnautojas pokyliuo
se? Kitoje girios pusėje Šleideriškio kapinėse galite perskaityti labai
panašią pavardę Nalivaika (nalivat‘). Turbūt suprantate, kad jo pareigos
kažkada buvo panašios kaip ir Nastopkos. Kuris iš jų sakydavo tostus
pokylių metu? Nastopkų giminėje pilna talentų. Pasiskaitykite internete
apie Joną, Kęstutį, Konradą, Stasį Nastopkas.
Reinotas (Renoff, Renoft; matote, kiek vietiniai per kelis šimtus
metų pakeitė jo pavardę). Renoft iš Juozeliškio užusienio (1671 m. Pa
pilio dvaro surašymas [9]) buvo Radvilų bajorų sąrašuose. Už kokius
nuopelnus? 1834 m. pavardė Reinat buvo Medeikiuose, Juodžianiuose,
Gubiškiuose (Ubiškiuose?) ir Pagrenkiškyje (spėju, kad toks buvo tarp
Karališkių ir Pakiburiškio). 1850 m. Reinotas Jonas minimas tik Seme
niškiuose.
Bajoras buvo ir Stanislav Ciemnolonski, gyvenęs Užubalio užu
sienyje. Kur tokia vietovė buvo, sunku pasakyti, nes Užubalių Papilio
dvare buvo kokie penki. Rajono žmonės užtat gerai žino bajoro ainį
Visvaldą Ciemnolonską, kuris Biržų girioje nutiesė kelių tinklą. Koks
grožis ir patogumas dabar!
Dar viena gerai žinoma biržiečiams pavardė yra „Biržiečių žodžio“
įvykių apžvalgininko Felikso Grunskio pavardė. 1671 metų bajorų sąra
še buvo Grundeliškyje gyvenantis Mikolaj Gronski. Nuo Gronskio iki
Grunskio, žinant kai kurių raštininkų neatidumą, visai netoli.
Šlėgeris (Šlegier), Slavinskas (slavnyj), Snarskis (ten, iš kur jis
atėjo, jį vadino Snarčak), Niaura – iš neurų genties [5]?
Tatoris. Totoriai buvo atkelti XVI a. Į šiaurę nuo Biržų (Totorių
kaimas) ir į šiaurę nuo Biržų girios, į Totorkalnę. Ėjo karinę tarnybą,
padėjo saugoti kunigaikštystę. Kol buvo gyvi Biržų – Dubingių Rad
vilos, Biržų kraštas pasižymėjo didele tolerancija kitoms etninėms bei
religinėms grupėms [8]. Juozas Tatoris buvo pakilęs iki LŽŪ (Lietuvos
žemės ūkio akademijos) rektoriaus posto. Talentai pasirodo bet kurioje
etninėje grupėje.
Prunskus (seniau užrašomas kaip Pronski, Prunskij), Zablockas
(kažkur za blotom kažkada gyvenęs), Natka – iš totorių? Dubnikas


(dub, dubasit‘?), Žaldokas (zaldāts, soldat – kareivis).
Į šį regioną pavardė Valkiūnas „atėjo“ iš numanomo jų „lizdo“ iki
Parovėjos, 9 kilometrus per 400 metų, tik likimas taip lėmė, kad čia Val
kiūnų po kiek laiko nebeliko.
1606 m. Papilio dvaro valstiečių sąrašo dalyje, pavadintoje „Kie
mai už Ageniškio dvaro ribų“ pasirodo pavardė Valul Valkiūnas. Valkiū
nai po kiek laiko išplinta į Sauginus ir Semeniškius. Nueina į pietinę
nuo girios pusę, Gajūnus, Simanius, Rimšius. Eina pagal Nemunėlį į
šiaurę. Pakapinė, Puogeliškis. Kadangi kūmais dažniau būdavo kviečia
mi giminės, o ne kaimynai, tai iš krikšto įrašų galima susigaudyti, kas
su kuo giminiavosi. Pvz., 1802 m. Sauginuose Petrui Klibui ir Daratai
Kubiliūtei gimė sūnelis. Vaikelį krikštyti vežė dvi poros: Mykolas Če
reška su Mare Tuiniene ir Jonas Valkiūnas su Ona Vegiene. Krikštas su
dviem poromis krikšto tėvų – tai anais laikais vidutinio prašmatnumo
krikštynos. Arba: Sauginuose 1826 m. Motiejui Kulbiui ir Katrei Šlėge
rytei gimė vaikelis, pakrikštytas Stanislovu. Kūmai: Stanislovas Karo
sas su Zuzana Kulbiene, Jurgis Misiūnas su Katre Valkiūnaite, Motiejus
Šlėgeris su Mariana Mekaite.
Kiek vėliau (apie XVII a. vidurį) Panevėžio krašte pasirodo mo
difikuota pavardė Valkūnas. O Neciūnuose 1663 m. matome užrašytą
Volčunova vdova. Kieno čia našlė, Valkiūno ar Volčiūno? Raštininkui
nieko nereiškė vietoj Volkiunova užrašyti Volčunova.
Išradingųjų pasvaliečių krašte atsirado Valaikis, Ovalk, Valkaus
kas, Pabervalkis (šis minimas nuo 1734 m.). Ką prie Berlės upelio vilk
davo Valkas ar Valkiūnas (reikia manyti arkliu, vienu ar keliais), kad
susilaukė tokios sudurtinės pavardės kaip Pabervalkis? Pervalkai netoli
Pasvalio, mano duomenimis, minimi nuo 1711 metų, t. y. po paskutinio
didesniojo maro. Kokį senovės žmonių užsiėmimą atspindi Valkininkai
(vietovė Dzukijoje), jei ne medžių vilkimą? Kad pastatai ne taip greit
pradėtų pūti, reikėdavo dar suvilkti jiems akmenis pamatams.
Ieškoti kiekvienoje parapijoje Valkiūnų ilgas ir varginantis darbas.
Ėjome trumpesniu keliu. Ten, kur daugiau tokių pat pavardžių, kartais
buvo keičiami vietovardžiai, pvz., ten, kur daugiau Pelanių, žmonės pa
vadina tą vietovę Pelaniškiu. Ėmėme senesnį ir smulkesnį žemėlapį,
kur daugiau būtų vienkiemių, užusienių (už. – sutrump.). Į rankas pate
ko 1846 m. Kauno gubernijos karinis – topografinis žemėlapis [11]. Čia
viename colyje 3 varstai. Neblogai. Bet susidūrėme su kita kliūtimi – su
surusintais vietovardžiais. Rusinimo procesas vyko pilnu pajėgumu. Ne
visada galima išversti atgal – atspėti, kaip lietuviai tą vietovę vadino.
Pvz., reikia susigaudyti, kad Pokature – tai Pakieturiai. Eidziany – tai
tie Jodžianiai, kurie Papilio dvare, Kalvaki – Galvokai, Salų ežeras – So
ly, Šimonys – Šymancy, Varkujai – Varkulce, Vilkole – tai Vilkoliai
(prie Suvainiškio). Pažiūrėkime, ką aptikome Valkiūnų paieškos metu:
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Taigi, artimiausioje aplinkoje aptikome 6 vietovardžius, kurie ga
li būti siejami su Valkiūnais. Alizaviečiai patvirtino, kad senovėje per
Pyvesą tikrai buvo dvi perkėlos, per tą vietą, kur Pyvesa pasidalina į
dvi tėkmes. Papiliečiai sakys: na, Valkiškiai tai jau tikrai kilo iš žodžio
„valka“. Nebūkite labai tikri. Kai daugiau Valkiūnų kiemų, jie gali bū
ti pavadinti Valkiūnais arba Valkiškiais. Tuo labiau, kad už Valkiškių
– Pariškiuose – Valkiūnų tikrai gyventa. Kas žino, kaip lietuviai vadino
vietą prie Alizavos, kurią atėjūnai pavadino Valakly? O gal tai perval
kos vieta pažymėta?
Tad kuri Kauno gubernijos dalis buvo peržiūrėta? Ne visa guberni
ja. Įsivaizduokite kvadratą, kurio du priešingi kampai yra, vienas ties Še
duva, kitas šiek tiek už Daugpilio. Kas ten aptikta? Pažiūrėkime toliau.

Užusieniai (vienkiemiai) prie Dusetų ir Salako – viskas lyg ir su
prantama. Nesuprantama, kodėl netoli nuo Anykščių Voloki ir Zablocki
už kilometro kito vėl kartojasi. Buvo dvi artimos pervalkos? Kodėl prie
Dusetų Pervalka užrašyta žmoniškai, o čia jau keistokai?
Taigi, viena iš versijų gali būti ta, kad vietovardžiai ir pavardės su
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šaknimis Volok-, Valak-, Valk-, Velk- primena kažkokį senovėje reika
lingą ir sunkų darbą.
Ypatingu sėslumu Valkiūnai po Antrojo pasaulinio karo nepasižy
mėjo. Simanių Jono Valkiūno sūnus Jonas nuo 1962 m. jau Raguvoje.
Sūrių meistras. Valkūnai nuo Panevėžio patraukė į Vilnių. Ten pasižy
mėjo kaip graikų filologijos ir fizikos žinovai. Valdemaras Valkiūnas iš
Gajūnų patraukė trečia kryptimi – į Rygą. Tapęs sėkmingai dirbančiu
verslininku ir kultūros rėmėju, sugrįžo arčiau tėviškės, kur žmonių bu
vo išrinktas Biržų rajono savivaldybės meru.
1834 metų grafo Tiškevičiaus pavaldinių sąraše Semeniškiuose
užrašytas Motiejus Valkiūnas ir jo sūnūs: Jonas, Jokūbas, Mykolas, Pet
ras, Kristupas, Stanislovas, Motiejus ir Martynas. Vienas iš tų aštuonių
sūnų – tai Valdemaro senelis...
Variakojis. Paslaptinga pavardė. Gal tai buvo karžygiai, vario plokš
tėmis apsišarvavę kojas. Kai kur rašoma Vorokaj. Kojos kaip voro? Ar
galėjo senovėje taip įžiūrėti? O gal tiktų tokie pirminiai žodžiai – varas
kājas – stiprių kojų žmogus? Dar kai kurie istorikai (T. Narbutas) įžiūri,
kad Variakojai kilę iš variagų [3]. Trys Variakojai (Jokūbas, Kristupas
ir Motiejus) buvo Radvilų bajorų sąrašuose. Radvilų bajorams nebuvo
būtinas herbas ir vingrybės, jo siekiant. Variakojai dirbo žemes, kaip ra
šoma viename sename dokumente [9], nuo ribos su Vinkšniniais iki pat
Nemunėlio. Variakojų centras buvo zascianek Vorokaie –Variakojiškis.
Išnykus Biržų – Dubingių Radviloms ir prasidėjus represijoms
prieš jų žmones, iš Variakojiškių Variakojai buvo nustumti į rytus (Bar
kuškiai, Pipliškiai, Aukštoji). Iš bajorų buvo atimti jų vardai, sumažinti
valdomos žemės kiekiai. Mūsų kalba kalbant, buvo išbuožinti... Varia
kojiškis pervadintas į Gegužius. Kieno darbas?
Variakojai gali būti pavyzdžiu kitiems, kaip reikia sekti giminės
istoriją[12].
Januševičius. Nėra reikalo gaišinti skaitytojų, kalbant apie tai,
kiek svarbus buvo žirgas, kaip pagalbininkas darbuose ir karuose, kiek
svarbu buvo mokėti gerai joti. Panašu, kad Januševičiaus kaip raitelio
pavardė buvo centrinė šiame regione.
Papilio dvare vardas Jan pagal savo paplitimą smarkiai viršijo ki
tus vardus. Daugybė sinonimų Januševičiaus pavardei nuo XVII a. bu
vo vien tik Papilio dvare:
Jakūnas (jātnieks – raitelis);
Jananis (joņot – lėkti, dumti, skuosti);
Jančiūnas;
Janaševič;
Jonelanis (joni – galvotrūkčiais);
Janičiūnas (jāt – joti);
Janusevič;
Janušis;
12

Variakojiškių kapeliai saugo paslaptį: kur dingo bajorai, Jokūbas, Kris
tupas ir Motiejus Variakojai, argi jie neturėjo palikuonių?

Atsistoję prie paminklo partizanų vadui Steponui Giedrikui ir atsimata
vę 1700 metrų Virškupėnų kryptimi, jūs pateksite ant Sėlių kalno…
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Januška;
Januškevič;
Jariūnas (jārēties – daužytis, dūkti, lakstyti);
Jaroševič;
Jašinskas (jāšus – raitomis, jāšana – jojimas);
Jodelis (jādelēt – jodinėti);
Jodokas (jādināt – prajodinti);
Jozelis (jŏzt – skuosti, dumti, lėkti);
Jozėnas.
Laikui bėgant matome taip. 1606 m. Papilio dvaro surašyme. Juo
džianiai – Matel Janušanis; Mažuikiai – Matul Janelanis; Papilys – Jan
Jančiūnas, Jan Janiūnas ir Mikolaj Jaroševič; Žvoguičiuose – Martišus
Jananis. Iš toliau ir XVII a:

Valentinas Janonis iš Klingų, 1643.

Januškonis iš Vobolnikų, 1645.
Vobolniki – taip kunigo buvo užrašyta.

Martynas Juozonis iš Strazdzių, 1678.
VIČ
Georgijus (ne Jurgis!) Januševič (pavardės pabaiga buvo kitoje ei
lutėje) iš Vobolnikų, 1678. Toks vardas rodo, kad jis gal būt iš krivičių
genties, kuri lengvai maišėsi su sėliais.

Juozapas Jusionis iš Strazdzių, 1644. Toks pavardžių, kur pamatinis
žodis yra „joti“, liudija apie mokėjimo joti svarbą anais senais laikais.
1834 metų grafo Tiškevičiaus pavaldinių sąraše pavardė Januševič
užrašyta 19-je kaimų, vienkiemių, užusienių. Dar 7 artimos šiai.
Pavardės paplitimas (XX a.). Pradėkime vietovių daugiakampį iš
kairės aukštai. Meškalaukis, Joniškėlis, Švobiškis. Einam į dešinę (į
rytus): Saločiai, Rinkuškiai, Braškiai, Nemunėlio Radviliškis. Žemyn
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(į pietus): Parovėja, Kuginiai, Juozeliškis, Gajūnai, Semeniškiai, Garš
vos, Jakniūnai, Kučgalys, Raščiūnai, Pandėlys. Dabar į kairę (į vaka
rus). Skapiškis, Alizava, Vabalninkas, Pumpėnai, Pušalotas.
Vis tik negalime sakyti, kad Januševičiaus pavardė būdinga tik
šiam regionui. Latgaliai sinonimų įvairove nenusileidžia. Jacevičova,
Jačan, Jadzan, Janon, Janovs, Jaškan, Jašovna, Jecan, Jonievič, Jonin,
Jošunovna.
Gyventojai XIX a. viduryje
Buvo paimti trys maždaug tokie pat plotai: į vakarus nuo Biržų
girios (A: keturkampis Dūbriškis – Parovėja, Apaščia – giria) ir į rytus
nuo Žaliosios girios (B – apie Vabalninką, C – apie Papilį). Remtasi kari
niu cariniu žemėlapiu, kuriame nurodytas kiemų skaičius kiekviename
kaime [11]. Man nekilo ranka vietoj kaimo Godzie rašyti dabartinį Guo
džiai, nes keičiasi žodžio prasmė. Guodžiai sukelia mintį apie paguodą.
Guosti – tai merināt, žēlot. Godzie visai kas kita. Godė – šventinis,
godāt – gerbti, garbinti, gods – garbė, pagarba. Be to, buvo pavardė
Godzianis:

Valul Godzianis iš Dumblų, 1635. Toks vardas rodo, kad Godzia
nis galėjo būti iš krivičių genties.
Visa tai sukelia mintį apie garbingų, kažką garbinančių žmonių
kaimą. Daug vėlesniais laikais čia buvo eksploatuojamas didelis durpių
telkinys. Veikiausiai pagonys seniai šalia tos užsitraukiančios pelkės
kažką garbino, Yra padavimų, kur sakoma, kad pasaulio pradžia – tai
pelkė, kurioje nieko daugiau pradžioje nėra, tik vanduo ir purvas [7 ].
Ir tik vėliau, Šviesai besirungiant su Tamsa, po truputį iškyla grumstai,
žolytės, gėlytės, uogos... Aš tą kaimą vadinčiau pagal sėlių ir krivičių
palikimą – GODZIAI.
Regione B neįtrauktas centre esantis Vobolnikų miestelis (48 kie
mai tuo laiku), o regione C Papilio miestelis (18 kiemų). Ir be to ma
tome, kad prie Biržų girios trūksta dviejų didelių kaimų, tokių, kokie
tuomet buvo Juodžioniai ar Medeikiai. Kai pridėjome mažesnius objek
tus (vienkiemius ir mažus kaimelius), nei lentelėje, skirtumas tarp B
ir A tik padidėjo per 10 kiemų. Jei pridėtume Vabalninką, į rytus nuo
Žaliosios girios kiemų būtų 4 dideliais kaimais daugiau. Remiantis že
miau parodytu to laikotarpio Spalviškių kaimo pavyzdžiu, paskaičiavę
gauname, kad vienas kiemas – tai apytikriai 10 žmonių. Gauname, kad
to paties ploto Vabalninko kraštas išmaitino vos ne tūkstantį (tiksliau
800) žmonių daugiau. Kas sukėlė tokį skirtumą? Žemės našumo balai
apie Papilį didesni, o apie Medeikius ir Vabalninką mažesni ir maždaug
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A

B
C
Kiemų
Kiemų
Kiemų
Kaimas
Kaimas
Kaimas
sk.
sk.
sk.
Druseikiai
25 Godziai
32 Skrebiškiai
22
Medeikiai
20 Unciškiai
30 Smaliečiai
16
Juodžioniai
20 Strazdžiai
20 Dukurniai
16
Užušiliai
15 Ramongaliai
19 Mielaišiai
16
Braškiai
13 Natiškiai
18 Kubiliai
15
Paberžiai
13 Ilgalaukiai
16 Latvygala
10
Spalviškiai
10 Mielūnai
15 Valkiškiai
9
Kirbuliai
7 Klingai
15 Sauginai
7
Jodeliai
7 Dumbliūnai
13 Gaigalai
7
Gubiškis
6 Bartkūnai
10 Miliškiai
7
Viso:
136
Viso:
188
Viso:
125
tokie pat. Taigi, gyventojų tankio skirtumų neišeina paaiškinti žemės
našumo skirtumais.
Kritikas pasakytų, kad dideli kaimai tik akims paganyti, svarbu,
kad yra kiemas, o dideliame ar mažame kaime, tai visai nesvarbu. Ir jis
bus teisus. Kad būtų įdomiau, dar paėmėme 7 x 7 km sritį apie Salamies
tį (D). Dabar skaičiavome visus kiemus.
Rezultatai, kiemų skaičius:
A – apie Medeikius, Braškius
150
B – apie Vabalninką		
250
C – apie Papilį			
200
D – apie Salamiestį		
230
Papilio regionas smarkiai pašoko aukštyn, todėl kad jame tuo me
tu buvo net 22 smulkios gyvenvietės, Salamiesčio krašte tokių du kar
tus mažiau, mažiausiai Vabalninko krašte.
Spalviškiai. Straipsnelio pradžioje matėte, kur ėjo šiaurinė Papilio
dvaro riba. Vėliau, grafams Tiškevičiams nusipirkus Ageniškio valsčių,
šiam valsčiui buvo priskirtas jų nupirktas Spalviškių (Spolviški) kai
mas. 1850 metų grafų Tiškevičių pavaldinių sąraše yra surašyti visi šio
kaimo gyventojai, grupuojant pagal kiemus. Siūlau pažvelgti į šio kai
mo sąrašą. Ten daug ką galima pastebėti, pvz., kelių metų būdama Zyg
munto Mykolo žmona (5 kiemas) susilaukė paskutinio sūnaus ir pan.
1) Gielažnik Jurgis Jurgio, 35 m.
jo s. Jurgis, 4 m.
Rumpis Jokūbas Petro, 46 m. (bernas),
Jo s. Jokūbas, 7 m.
Guževskio Andriaus s. Kazimieras, 22 m.
Gelažnyko Jurgio žm. Ona, 25 m.
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Jos d. Barbora (6), Katrė (2).
Rumpio Jokūbo žm. Ieva, 46 m.
Bagiūno Jono d. Ona, 20 m. (tarnaitė),
Zygmunto Petro d. Marė, 10 m.
2) Kuginis Boguslavas Stanislovo, 41 m.
jo sūnūs: Stanislovas (5), Jonas (3).
Boguslavo brolis Povilas, 28 m.
Žorys Stanislovas Jono, 44 m. (bernas). Mirė 1852 m.
Kuginio Boguslavo žm. Ona, 45 m.
Jo dukterys: Zuzana (8), Elzbieta (6), Konstancija (1).
Žorio Stanislovo žm. Ona, 36 m.
Jos dukros: Elzbieta (7), Katrė (2).
Kliaugos Jono d. Elzbieta, 19 m.
3) Kuginis Stanislovas Jono, 58 m.
Stanislovo sūnūs: Jonas (40), Petras (32).
Jono s. Kristupas, 2 m.
Matuzevič --- Čiuladis, Jokūbas Jokūbo, 20 m. (bernas).
Į rekrūtus 1854 m.
Kuginio Stanislovo žm. Barbora, 60 m.
Kuginio Jono žm. Katrė, 40 m.
Jos d. Barbora, 6 m.
Jono seserys: Ieva (20), Ona (18).
Januševičiaus Adomo d. Ona, 9 m. (tarn.)
4) Kliaugos Martyno s. Stanislovas, 36 m.
Jakubėnas --- Lolys (Latyš?), 38 m. (bernas),
Kliaugos Jono s. Motiejus, 21 m.
Stanislovo mama Marė, 60 m.
Stanislovo žm. Katrė, 25 m.
Stanislovo sesuo Marė, 20 m.
Kliaugos Motiejaus mama Katrė, 50 m.
5) Zygmuntas Michal Kristupo, 63 m.
jo sūnūs: Antoni (28, Šlepščiuose), Mykolas (26),
Jokūbas (4), Motiejus (1).
Mykolo mama našlė Kristina, 90 m.
Mykolo žm. Sofija, 46 m.
Jos dukterys: Mariana (18), Magdalena (8).
Taminsko Martyno d. Ona, 10 m. (tarn.),
Kovalčiuko Jokūbo našlė Barbora, 30 m.
Jos d. Kristina, 4 m.
17

6) Tamulėnas Jokūbas Kristupo, 45 m.
jo sūnus Stanislovas, 3 m.
Jokūbo brolis Petras, 32 m.
Gutavyna Krisius Krisiaus, 8 m. (piemuo).
Jokūbo mama našlė Katrė, 60 m.
Tamulėno Petro seserys: Elzbieta (20), Darata (18).
Gavėno Petro d. Zanė, 13 m. (tarn.).
7) Čiplis----Aišpar (Aišper?) Kristupas Motiejaus, 42 m.
jo sūnūs: Motiejus (24), Stanislovas (17).
Aišpuro (Aišpero ?) Kristupo žm. Marė (50).
Jos dukterys: Ona (25), Darata (18), Mariana (14),
Elzbieta (9).
Aišparo Martyno d. Darata, 8 m. (auklėtinė).
8) Undzėnas Mykolas Andriaus, 41 m.
jo sūnūs: Jurgis (10), Kristupas (8), Petras (6), Jonas (4),
Jokūbas (2), Mykolas (1).
Ramutėnas Boguslavas Kazimiero, 48 m. (bernas).
Mykolo žm. Zanė, 30 m.
Guževskio Andriaus d. Ieva, 20 m. (tarn.),
Ramutėno Boguslavo žm. Darata, 46 m.
Jos d. Elzbieta, 7 m.
9) Jakubėnas Motiejus Jokūbo, 43 m.
jo sūnūs: Jokūbas (17), Stanislovas (11), Motiejus (1).
Motiejaus brolis Jokūbas, 29 m. Į rekrūtus 1855 m.
Jakubėno Motiejaus žm. Barbora, 46 m.
Jos d.: Ona (15), Barbora (9), Katrė (6).
Bžozovskio Petro d. Kristina, 19 m. (tarn.).
10) Gelažnykas Jurgis Jokūbo, 26 m.
jo sūnus Jokūbas (2).
Jurgio brolis Povilas, 28 m.
Aišpero Motiejaus s. Martynas, 39 m. (bernas). Mirė 1854 m.
Matuzevičiaus Jokūbo s. Povilas, 11 m. (piemuo).
Jurgio mama našlė Katrė, 50 m.
Jurgio sesuo Ona, 10 m.
Jurgio žm. Katrė, 27 m.
Jos d. Mariana, 2 m.
Guževskio Andriaus d. Ona, 20 m. (tarn.)
Zygmunto Petro d. Ona, 10 m.
Dar užrašyta, kad Spalviškiuose buvo du laisvi žmonės, ne bau
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džiauninkai. Urbanovičiaus Vincento s. Julijonas, 23 m. ir jo brolis Jur
gis, 17 m. (iš viso Ageniškio dvare tokių buvo tik trys). Viso Ageniškio
valsčiuje tuo metu buvo 495 pavaldiniai vyrai ir 538 moterys.
Prie Ageniškio dvaro taip pat buvo prijungti Karališkiai (Karo
liszki, vienkiemis). Trys kiemai ten:
1) Januševič Martynas Martyno, 21 m.
Jo s. Jokūbas, 1 m.
Martyno brolis Jokūbas, 17m. (į rekrūtus 1854 m.)
Martyno mama, našlė Elzbieta, 46 m.
Martyno žm. Barbora, 25 m.
Jos d. Elzbieta, 1 m.
Kliaugos Kristupo d. Ona, 22m. (tarn.),
Greviškio Andriaus d. Kristina, 18 m.
Rumės Jokūbo d. Marė, 8 m.
Klibo Kristupo našlė Paulina, 60 m.
2) Gelažnyko Povilo s. Jurgis, 69 m.
jo sūnūs: Jokūbas (41), Jonas (22).
Ivaškos Stanislovo s. Stanislovas, 42 m. (bernas).
Gelažnyko Jokūbo žm. Elzbieta, 46 m.
Jo dukros: Zuzana (15), Mariana (12).
Ivaškos Stanislovo žm. Elzbieta, 30 m.
Jos d. Elzbieta, 7 m.
3) Kuginio Jurgio s. Stanislovas, 41 m.
jo brolis Jonas, 22 m.
Bžozovskio Petro s. Petras, 22 m. (bernas).
Kuginio Stanislovo žm. Zanė, 39 m.
Jos d. Marė, 10 m.
Zigmunto Petro d. Marė, 17 m. (tarn.)
Jos sesuo Barbora, 12 m.
Rumpio Jokūbo d. Zuzana, 10 m.
Rumpis – liemuo. Liemeningas žmogus, arba, kaip sakoma, iš
stuomens ir iš liemens. Ramutėnas (rāms – ramus) – ramus žmogus.
Smukas (smuks – gražus, dailus) – gražus vyras. Rumė (rūme – vieta)?
Reikia sieti su amatu?
Jakubėnas, Jakubonis? – lauksime kalbininkų pamąstymų. Kodėl
vakarų Ukrainoje yra vietovė Jakubany? Imkime arčiau, XVIII a. latga
lius. Pas juos Jakuban, Jakubiak, Jakubov, Jakubovič, Jakubovski. Ar
tik ne iš ten mūsiškiai Jakubėnai?
Nieko daugiau negaliu pasakyti apie Gavėno pavardę, nei sakoma
mūsų tautosakoje. Seniausias dokumentas, kuriame minima ši pavardė
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yra 1528 metų LDK kariuomenės surašymas. Skyrelyje Boiare Onikš
tenskije yra pavardė Gavanovič. Kaip supratote, LDK bajoras. Papilio
dvaro 1606 metų surašyme skaitome: Gavenanis. Didžiausia Gavėno
pavardės sinonimų įvairovė buvo XVIII a. Latgaloje: Gavakova, Gava
nova, Gavarova, Gaveyka, Gaviena, Gavilovski, Gavin, Gavininovna,
Gavinš, Gavonovna. Ten tikrasis Gavėnų lopšys?
Gentys
Sėliai. Iš sėlių gyvenimo kilusias pavardes atrinkome pagal išli
kusius an en in un, pagal latvių žodyną, kur vietoje k ir g yra c ir dz ir
pagal tai, kad vietoje š ir ž yra s ir dz. Pavyzdžiai:
Gavenanis, Butrimanis, Lauzanis, Trinkanis, Gaidzionis, Didzie
laicia, Janaicia, Strazdzie, Godzie, Sniukscie ir t. t. Tokių vardažodžių
ir vietovardžių gausu nuo Biržų girios iki pat Krinčino parapijos.

Brazdziūnas iš Slyzianų, 1678. Tai įrodymas, kad poeto Bernardo
Brazdžionio protėviai – iš sėlių.
Brāzties – dumti, nerti.

Agnete Jadziulaicia, 1625, įrašas bažnyčios knygoje 21.
Kaip matote, pavardė susijusi su jojimu.

Barbara Bredzovna (Briedytė), 1625.

Jonelis Medziūnas, 1632. Medīt – medžioti.
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Janis Mažucianis iš Gikanų, 1638.

Lauzanis iš Lauzos, 1643.
Žiemgaliai. Pagal pavardes jų kol kas nepasisekė aptikti. Bet štai
archeologas Karolis Duderis, tyrinėdamas Astrave kapinyną, padarė iš
vadą, kad jis priklausė žiemgaliams [16].
Krivičiai. Daugiausia jų būta Vabalninko parapijoje (žr. knygelės
pabaigą). Tik čia galima tirti jų palikimą, Tai buvo didelį plotą, Valda
jaus aukštumą užėmusi gentis (didesnį, nei lietuviai su žemaičiais kartu
paėmus). Mane vis dažniau apima bloga nuojauta, kad pasitvirtins min
tis [15], kad pagrindinę jų masę sukapojo Kniaziaus Vladimiro kruvino
jo kariauna, už tai, kad jie nenorėjo priimti naujų dievų.
Kadangi tai baltų gentis, dažnai pavardė būna panaši į sėlių. Buvo
linkę susilieti su sėliais. Juos išduoda pavardės, prasidedančios Kriv-,
Kriev-, Val-, Vol-, bei pavardės, kurių pirminis žodis yra paimtas iš sla
vų. Pvz.:

Nikolajus Dubas iš Ilgalaukių, 1679.

Jungtuvių dalyvių tarpe Marci (Marcelijus?) Krivionis ir
Nikolajus Krivionis, abu iš Strazdžių, 1680 m., sausis.

Georgij Lysis (lyset‘?) iš Berciūnų, 1679.

Gregorijus Valentonis iš Mielūnų, 1679.
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Jonas Valentonis (valit‘, povalit‘) iš Strazdzių, 1679.
Jų padavimuose pabrėžiama, kad jie kilę iš milžinų – volotų. Kai
muziejininkai man priekaištauja, kad, kalbėdamas apie pelenų kelią, aš
nieko konkretaus negaliu parodyti, nei tų kubilų, nei tų laivų, kuriuos
prieš kelis šimtus metų padarydavo Kubiliai ir Kuginiai, nei tų pelenų,
kuriuos iš sudegintų krūmų semdavo Pelaniai, aš turiu ką į tai atsakyti.
Užtat aš žinau jaunuolį iš krivičių genties, į kurį perėjo dalis tų milžinų
– volotų genų. Net pavardė išsaugota. Tai Jonas Valančiūnas! Visi mato
te, kaip tas atletas grumiasi krepšinio aikštelėje!
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Aldona Patkauskaitė – Stakionienė

ČIA MANO BRAŠKIAI
Prisiglaudė balta ramunė prie vėdryno liemens
Ir tyliai paklausė:
– Ar žmogaus atminty šita žemė ilgai
Dar gyvens?
Laukas, kelias, pieva, kryžius –
Tai ne žodžiai paprasti.
Jų virpėjimą kas rytą širdyje giliai jauti
Aš pareisiu, paklausysiu tų šlamėjimų tylių
Kiekviena akis vėdryno švies man ilgesiu
				
Namų.
„Tėviškė“ – šventas lietuviškas žodis.
Mintyse matau, kaip tyliai suka keliukas į buvusį tėvų kiemelį pro
žaliuojantį mišką palei rūke skęstančią upę į kaimą, pavadintą gražiu
vardu – Braškiai, ir tarsi girdžiu pačių braškiečių sukurtos dainos žo
džius: „Oi Braškiai, tai Braškiai, tai ne kiti kaimai. Ką jie dirb, ką jie
veik, vis jie turi kaimą.“
Šventa tiesa – ką išgyveni vaikystėje, tą jausmą širdy išsaugai visą
gyvenimą. O ta vaikystė nebuvo rožėmis klota, bet man brangi, nes tai
mano gyvenimo dalis, kuri iki šiol išliko širdyje.
Mūsų kaime buvo tarsi dvi gatvės. Sodybose palei mišką gyvenę
žmonės valdė nemažus žemės plotus, tuos vadindavo didžiažemiais, gy
veno jie turtingai,, kai kurie turėdavo samdinių, jų neskriausdavo, laiky
davo savo žmonėmis. O palei kelią, vedantį į Daukniškius, gyveno ma
žažemiai, turėję po 5–7 ha. Tik Kotryno ir Jono Galeckų šeima turėjo
apie 20 ha. Iki šiol atminty išliko graži jų sodyba,, didelis sodas ir nuo
stabūs „cukriniai“ obuoliai. Turtinė nelygybė netrukdė žmonėms ben
drauti. Charakteringa tai, kad mažame kaime gyveno skirtingų religinių
konfesijų žmonės. Tačiau dėl šitų skirtybių nebuvo jokių nesutarimų. Ir
džiaugsmo ir liūdesio dienomis vieni kitiems padėdavo, nuoširdžiai ben
dravo. Prisimenu, kokios nuotaikingos būdavo linarūtės talkos. Klegė
davo juokas, skambėdavo dainos. O mes, vaikai, labiausiai laukdavome
pavakarių lauktuvių – obuolienės su pienu. Įspūdingos būdavo kūlimo
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talkos. Deja, vienos tokios talkos metu mūsų šeima skaudžiai nukentėjo
– sudegė mūsų namai. Tačiau nelikome ant plyno lauko. Gelbėjo žmo
nių gerumas.
O dabar labiausiai traukia kuklios kaimo kapinaitės, kuriose ilsisi
brangiausi žmonės- tėvai ir broliai. Kaimelyje dabar likę tik trys sody
bos, kuriose gyvena tikri braškiečiai. Tai mano mieloji brolienė Otilija
Patkauskienė ir dar dviejų sodybų vaikai ir anūkai.
Nors kaimas ištuštėjo, tačiau tamprus ryšys su juo liko. Tai prisimi
nimai. Menu, kaip laukdavome švenčių. Kalėdų džiaugsmui užtekdavo
Kūčių vakare šienu padengto stalo, apkloto balta linine staltiese, ant jos
plotkelės ir kuklių vaišių.
O Velykų džiaugsmas – tai ne margučiai ir sūpuoklės, bet tas noras
pirmiems įžiebti žiburį ir pažadinti kaimynus. Juk pėsčiomis skubėdavo
me į Prisikėlimo mišias.
Labai šviesiai prisimenu vaikystės gegužę. Tai gegužinės „moja
vos“ Galeckų seklyčioje ir Kryžavos dienos, kai giedodami aplankyda
vome visus kaimo kryžius. O giedotojų ir dainininkų kaime netrūkda
vo. Šitie susiėjimai liko atmintyje kaip brangi relikvija. Gal todėl mūsų
kaime netekties ar nelaimių atvejais žmogus niekada nelikdavo vienas.
Mąstau, ką paliksiu gimtinei, kai tiek daug išsinešiau pati. Išsine
šiau dvasinį lobį – suvokimą, kad yra vieni tėvai, viena gimtinė, vienin
telė tikroji meilė, kad brangiausias turtas gyvenime – žmogus ir žmo
gaus ryšys su žmogumi.
Džiaugiuosi, kad vaikystėje išmokau džiaugtis tuo, ką turiu. Turiu
gyvenimą, mylimus ir mylinčius žmones.
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Jonas Šernas

Buvo kaimas ir kaimo nėra
(Justinas Marcinkevičius)
Prie Biržų girios prisišliejęs kaimas Spalviškiai. Iš kur toks vardas,
sunku pasakyti. Grafų Tiškevičių sąrašuose jis vadinamas Spolviški. Jei
ne raidelė „v“, galima būtų galvoti, kad nuo spalių kilo. Anksčiau čia
kiekvienas ūkelis augino linus. Iš linų ir pajamos ir aprėdai. Gal iš sėlių
užsiliko? Spalva – plunksna, plaukas, spalva. Spalvains – plaukuotas,
gauruotas. Neprisižiūrėjo vietiniai savo plaukų?
Apie 1933–34 metus kaime buvo apie 33 kiemai. Gale kaimo gi
rininkija. Čia daug girininkų pasikeitė. Spalviškių kaimo žemės mažai
derlingos, norint pragyventi reikėjo ieškoti uždarbio iš šalies. Tad ir ėjo
prie miškų ruošos darbų pamiškės gyventojai, gyvenimas stipriai buvo
susijęs su mišku. Girininkas kaime buvo didelis ponas. Neapsiėjo be
girininko joks pobūvis.
Pokario laikais buvo prievolės – pagaminti tam tikrą kiekį medie
nos. Toliau gyvenantys samdydavo pamiškės žmones. Spalviškių gy
ventojai buvo įgudę miško kirtėjai. Samdytojus pravardžiuodavo „bro
liais“, nes šie kas kelintą žodį įterpdavo „brol“.
Dar caro laikais kaimo pradžioje buvo karčiama. Dar ilgai ši vieta
buvo vadinama karčiamaviete, nors karčiamos jau seniai nebuvo. Kar
čiama kažkaip užpildė kultūrinę spragą, kai dar nebuvo bibliotekų ir kul
tūros namų. Keitėsi santvarkos, praūžė karai, kaimo veidas vis keitėsi.
Po Pirmo Pasaulinio karo Spalviškių kaime vyravo keletas pavar
džių. Tai Kuginiai, Gelažnykai, Aišparai, Kliaugos. Jie buvo labiau pa
siturintys ūkininkai, sugebėjo gyvenime prasimušti, sukaupti šiokį tokį
turtą, įgyti patyrimą. Kaime vyravo reformatų tikyba. Jie turėjo savo
kapines Juodžionių kaime. Katalikai laidojosi Migdoliškiuose, Peleniš
kiuose. Tikėjimai gyventojų per daug nesupriešino, visi gyveno gana
taikiai. Į vestuves, į laidotuves susirinkdavo visas kaimas.
Žemės reforma kaimą panaikino. Visi išsiskirstė į vienkiemius.
Anksčiau žemė buvo paskirstyta rėžiais, „šniūrais“. Rėžiai buvo per
kelias vietas, kad visiems tektų panašaus derlingumo žemė. Kas dau
giau žemės turėjo, to rėžis buvo platesnis, mažažemio rėžio plotis vos
trys metrai. Vienkiemiai sudarė geresnes sąlygas ūkininkauti, bet vargo
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buvo daug. Reikėjo pasistatyti trobesius. Skolinosi iš bankų pinigus, o
nesugebančius skolos sugrąžinti, bankai išvaržydavo.
Apie 1923–24 metus buvo „šlapieji metai“. Jie pražudė ne vieną
ūkininkėlį. Kai kurių šeimų nariai emigravo į JAV, Kanadą, Argentiną
ir kitur, bet ir ten stebuklų nerado. Niekas ten jų nelaukė tik didelis
vargas. Melioracija žemės kokybę šiek tiek pagerino, bet padidėjo mo
kesčiai už žemę.
Užėjęs Antras pasaulinis karas viską apvertė aukštyn kojomis, jau
1940 metais bolševikams okupavus Lietuvą pakvipo kolchozais. Dabar
prisidėjo trėmimai, areštai, supriešinimai. Atsirado žodis „buožė“. Tai
kių žmonių kaime buvo pralietas kraujas. Raudonieji partizanai nužudė
girininką Živatkauską, o vėliau baltieji partizanai nužudė brigadininką
Antaną Kruopį. Prasidėjo kolektyvizacija, žmonės vėl brukosi į gyven
vietes. Kūrėsi nauji kaimai, atnešę senus ir naujus vargus. Tik vėliau
šiek tiek šviesiau buvo pasidarę.
Atgavus Lietuvai nepriklausomybę, vėl kūrėsi vienkiemiai. Kol
chozų pastatai virto griuvėsiais. Susikūrė stambūs ūkiai. Spalviškius
ir kitus kaimus „užvaldė“ Vaidutės ir Vytauto Stankevičių ūkis. Senųjų
kaimų pavadinimus nustelbia naujųjų ūkininkų vardai. Vyksta didelė
konkurencija. Norint ūkininkauti, reikia nemažų sugebėjimų. Mažai mo
ka už pagamintą produkciją. Paskolos temdo ateitį. Ar kada nustos kai
mas vartaliotis nuo vieno šono ant kito, parodys tik ateitis.
RUDENĖJANT
Kaip išsakyt tą ilgesį,
Kai paukščiai
Pulkais rikiuojasi
Išlėkt toli,
Kai saulės spindesy
Ir vėjo dvelkime
Jau jaučias –
Ruduo ateina.
Ir vysta bala
Žolynai žali,
Oi ilgu tad
Kažko neišpasakytai,
Lyg ko prarasto
Mielo ir brangaus,
Ar tai svajonių,
Ar brangios jaunystės,
Ar tai kažko, kažko...
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Jau į padangę melsvą
Kyla paukščiai
Ir tolyn lekia, lekia
Lyg svaja.
Jie buvo puotoj
Vasaros saulėtos,
Sudie, sudie.
PRIESAIKA
Gal ir gražu,
Kur saulė leidžias,
Užmiega debesys,
Paraudę nuo žaros.
Tik savo krašto
Sodybų,
Paskendusių medžiuos,
Neišsižadėsiu
Niekados!
		
Laukai ir pamiškės
		
Gimtinės,
		
Beržai svyruokliai
		
Pakelės,
		
Su jais mintim,
		
Dvasia
		
Vis būsiu
		
Gyvas,
		
Pakol širdis
		
Krūtinėje plazdės.
MALŪNAI
Ir sukos vėjiniai malūnai
Ir ūbavo vėjas žvarbus.
Jie sukos ir sukos, ir sukos
Lyg paukščiai išskleidę sparnus.
		
Rupi, bet skani buvo duona,
		
Nors darbas artojo sunkus.
		
Mylėjo gyvenimą duotą
		
Ir žemę ir dangų žmogus.
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Šiandieną laikai jau kitokie,
Burzgia traktoriai, kurmiai juodi,
Ir duona ne ta, o pikliuota,
Tik vargas toks pat, dievaži.
_________________
Gal laiko tėkmė pakerėjo,
Vėl ūžauja vėjas žvarbus
Gal vėl dar pasukti norėtų
Vėjinio malūno sparnus.
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Algirdas Butkevičius

Atmintis
Dirbęs savo visuomenei ir tautai
120-osioms Motiejaus Karašos gimimo metinėms
Turtingas įvykių buvo pulkininko leitenanto Motiejaus Karašos gy
venimas. Ne kartą jam grėsė mirtis, tačiau likimas, o gal daugiau paties
M. Karašos gyvenimiška išmintis, apdairumas ir tvirtybė padėjo išlikti
gyvam.
1982 metais Čikagoje, kaip septintas Devenių kultūrinio fondo
leidinys, pasirodė Motiejaus Karašos atsiminimų knyga „Gyvenimo sū
kuriuose“. Mūsų kraštiečio (gimęs 1895 metų rugsėjo 10 dieną Biržų
apskrities ir valsčiaus Paberžių kaime) pasakojimas nukelia į devynio
likto šimtmečio paskutinį dešimtmetį, kaimą, kuris kaip nesugriaunama
tvirtovė išlaikė lietuvių kalbą, papročius, lietuviškumą. Motiejaus Kara
šos pasakojimo stilius – glaustas, konkretus, kiekvienam suprantamas.
Jis ne tik aprašo gimtąjį Paberžių kaimą, bet ir pateikia kaimo planą,

Broliai Karašos 1937 m. Iš kairės: Motiejus Karaša (1895–1979), Jurgis
Karaša (1890–1967). Nuotrauka M. J. Gutmano Šiauliuose.
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kruopščiai užfiksuodamas kiekvieną sodybą ir pastatą. Darbų, papro
čių, jaunimo pasilinksminimų ir žaidimų aprašymai primena M. Kat
kaus „Balanos gadynę“. Gal spalvingumu šiek tiek ir nusileidžia, bet
tikslumu ir tikroviškumu įtikinančiai lenkia. O vienur kitur jis pateikia
tokių unikalių, reikšmingų faktų, kurių šiandien tikrai nelengva būtų
surasti. Štai M. Karašos mama, dar tik 16 metų mergaitė, pasilipusi ant
tėčio pakluonės vartų Mažutiškių kaime, stebi, kaip 1863 metų birželio
mėnesį kazokų dalinys per nepraeinamą Gudiškių pelkę puolė Zigmo
Sierakausko vadovaujamus sukilėlius. Prisimenami ir daraktoriai, spau
dos draudimo metais slapta mokinę kaimo vaikus lietuviško rašto. Dar
1903 metais Motiejų mokė raštingas Jonas Rūmė iš Vinkšninių kaimo,
o vėliau jaunuolis Jokūbas Kuginys, nepriklausomoje Lietuvoje buvęs
aukštesnis pašto valdininkas.
1904 metais M. Karaška pradeda lankyti ką tik atidarytą Medei
kių pradžios mokyklą, kurioje yra tik pirmas skyrius, o visos pamokos
vyksta rusų kalba. Tačiau po pusmečio vaikai jau supranta, ką rusas mo
kytojas aiškina. 1905 metais Medeikių mokykla uždaroma, ir devyne
rių metų berniukas pradeda mokytis Biržų pradžios mokykloje, kurioje
yra jau trys skyriai ir dar vienas, paruošiamasis, kamčiatka vadinamas.
Mokyklos vedėjas Ignas Protas, geras, mokinių mėgstamas pedagogas,
vėliau mokytojaus ir Lietuvos nepriklausomybės metais. Pamokos taip
pat vyksta tik rusų kalba. 1908 metais Biržuose atidaroma keturklasė
mokykla. Čia mokymo lygis buvęs aukštas, nes baigę Biržų keturklasę
mokyklą moksleiviai be žinių patikrinimo būdavo priimami į gimnazijų
penktąsias klases. 1910 metais, per vasarą pasiruošęs, į šią mokyklą sto
jamuosius egzaminus išlaikė ir M. Karaška. Paskutiniųjų mokslo metų
pradžioje su Jonu Stakioniu iš Mažutiškių kaimo parengia ranka rašytus
du lietuviškus sąsiuvinius „Vainikai“, kuriuose yra Jono eilėraščiai ir at
sakymėliai bei paties Motiejaus surinktos žinios iš mokinių gyvenimo.
Sąsiuvinius davė skaityti tik patikimiems mokiniams, nes mokyklos ins
pektorius tokiam jų sumanymui nepritaręs.
Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, Rusija paskelbia visuo
tinę mobilizaciją. Į kariuomenę buvo paimtas vyriausias brolis Jonas,
tėvas sunegalavo, kai dengdamas daržinės stogą nukrito ant akmenų,
todėl Motiejui teko pavaduoti tėvą, dirbti ūkyje kartu su padieniais dar
bininkais. Mokytis gimnazijoje nebuvo galimybių. „Tėvams pritarus,
– po daugelio metų prisimins M. Karaša, – pradėjau žygius įstoti į paštų
tarnybą. Biržų pašte viršininko padėjėju tarnavo mūsų kaimo kaimynas
Petras Kuginys, kuris buvo baigęs Bauskės keturklasę mokyklą. Jo pa
galba buvau priimtas praktikantu į Biržų paštą be atlyginimo“.
1915 metų sausio mėnesį Panevėžio pašto įstaigoje išlaikęs egzami
nus pašto valdininko vietai užimti, buvo paskirtas dirbti į Šiaulių paštą.
Ilgai dirbti neteko, nes gegužės 10 dieną gavo šaukimą į kariuomenę, o
gegužės 15 dieną Biržuose naujokų ėmimo komisijoje buvo pripažintas
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tinkamu tarnauti kariuomenėje. Baigęs Vilniaus karo mokyklą (tuo me
tu iškeltą į Poltavą) buvo paskirtas jaunesniuoju karininku į Vitebsko
pulko ketvirtąją kuopą.
Mūšiuose buvo du kartus sužeistas. Apdovanotas Rusijos Šv. Sta
nislovo ordinu su kardais. Keturiolika mėnesių praleidęs apkasuose,
gavęs atostogų išvyksta į Tomską. Po 1917 metų bolševikų ginkluoto
perversmo fronte visiškas pakrikimas, todėl M. Karaškai pasiseka prasi
tęsti atostogas. Baigęs šešių savaičių telegrafo kursus, dirba geležinke
lio stoties telegrafe. Vėliau kovoja čekų karių korpuse, mobilizuojamas
į Raudonąją armiją. Norėdamas grįžti į Lietuvą, kreipiasi į Omsko gu
bernijos Čeka (ypatingąją komisiją kovai su spekuliacija, sabotažu ir
kontrrevoliucija), tačiau su juo bendravęs čekistas M. Karašą apkaltina
dokumentų klastojimu, svetimos pavardės pasisavinimu, kova prieš so
vietų valdžią, šnipinėjimu. Patenka į Čeka rūsius. Ilgos dienos ir naktys,
mėnesiai, kankinantys tardymai, nežinant, ar pavyks išlikti gyvam, išei
ti į laisvę, sugrįžti į Nepriklausomybę iškovojusią Lietuvą. Tik atsitikti
numo dėka, tarp kalėjimo tardytojų sutikus gerą pažįstamą iš Tomsko
laikų, pavyksta ištrūkti į laisvę. Kaip Lietuvos pilietis gavęs atleidimą iš
Raudonosios armijos, jis 1921 metų gegužės 3 dieną iš Omsko geležin
kelio stoties pradeda kelionę į Lietuvą. Ji trunka lygiai mėnesį.
Pailsėjęs ir pasisvečiavęs pas mamą, brolius ir gimines Užušilių
kaime, siekdamas pradėti karinę tarnybą Lietuvos kariuomenėje, liepos
mėnesį kreipiasi pas Biržų karo komendantą Edvardą Adamkevičių. Ko
mendantas jį pasiunčia į generalinį štabą Kaune.
Motiejus Karaša paskiriamas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Ge
dimino pirmojo pėstininkų pulko kuopos, vėliau bataliono vadu. 1924
metais baigia Aukštuosius karininkų kursus. Dirba šaulių sąjungoje,
nuo 1932 metų buvo Lietuvos ugniagesių sąjungos vicepirmininku, vė
liau – pirmininku. Jam suteikiamas pulkininko leitenanto laipsnis. Jo va
dovaujamos Lietuvos šaudymo sporto sąjungos komanda, 1937 metais
dalyvaudama pasaulinėse šaudymo pirmenybėse Suomijoje, laimėjo tre
čiąją vietą. Nuo 1939 metų pabaigos dirbo Kėdainių apskrities karo ko
mendantu. Bendradarbiavo Lietuvos spaudoje. M. Karaškos straipsniai
buvo spausdinami „Karyje“, „Trimite“, „Ugniagesyje“, „Mūsų sparnuo
se“, kitoje spaudoje. Šaulių sąjungai paruošė sporto vadovėlį „Šaulių
ritmiški judesiai“. Už nuopelnus apdovanotas V laipsnio Vytauto Di
džiojo ordinu, Nepriklausomybės medaliu, Šaulių Žvaigžde ir Šaulių
Žvaigždės medaliu, Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos Ugniagesių
sąjungų medaliais.
1940 metais sovietinės valdžios iš karo tarnybos buvo atleistas ir
persekiojamas, kaimuose pas ūkininkus slapstėsi nuo tremties į Sibirą.
Vokiečių okupacijos metais dirbo Raseinių apskrities socialinio aprū
pinimo inspektoriumi, vėliau Savitarpinės pagalbos komiteto reikalų
vedėju. 1944 metų vasarą nuo artėjančios sovietinės armijos ryžosi pa
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sitraukti į Vakarus. Laukė ilga, sunki ir pavojinga kelionė. Kasė apka
sus besitraukiančiai vokiečių kariuomenei, dirbo vokiečių dvarininkų
ūkiuose, vėliau keletą metų gyveno nuo sovietų pasitraukusių lietuvių
stovyklose. Jose M. Karašai teko būti įvairių reikalų bei organizacijų na
riu, sekretoriumi ir vedėju, rūpintis ne tik materialiniais, bet ir kultūros
bei sporto reikalais. 1951 metais birželio 1 dienos rytą su šeima (žmona
ir sūnumi) atvyko į JAV. Apsigyveno Baltimorėje. Lietuviams padedant
susirado darbą, nusisamdė butą. Vėliau prisimins: „Pradžia Amerikoje
mums buvo ypatingai sunki. Slėgė Tėvynės ilgesys, svetima aplinka, ne
įprastas gyvenimo būdas, svetimi papročiai, nežinomas darbas“. Vėliau
aktyviai reiškėsi lietuvių visuomeninėje veikloje, rašė į lietuvių išeivių
spaudą.
Mirė Motiejus Karaša Amerikoje, Baltimorės mieste, 1979 metų
rugsėjo 2 dieną, vos baigęs rašyti atsiminimų knygos „Gyvenimo sūku
riuose“ rankraštį. Knygos, kuri tapo reikšmingu istoriniu dokumentu,
bylojančiu apie nepriklausomos Lietuvos kūrėjų darbus ir žygius. Šios
knygos įžangoje rašoma, kad jos autorius, kaip ir daugelis jo kartos lie
tuvių, gyvenime persekiojimų, vargų, pavojų ir skaudžių pergyvenimų
lydimas, „niekada likimu nesiskundė, visuomet buvo paslaugus kitiems,
nuostabiai kantrus ir santūrus, dirbo ne vien sau, bet savajai visuomenei
ir tautai, ryžtingai nugalėdamas visus gyvenimo sunkumus“.
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Jonas Dagilis

Karčiama – 1920–1940 m. Vinkšninių kultūros židinys
Pavadinime ironijos nėra. Nežiūrint, kad daug metų dešimtys au
torių apie šimtus Lietuvos karčiamų rašė tik kaip apie girtuoklystės,
muštynių, kitokių blogybių centrus, surinkti faktai leidžia teigti, kad
karčiamų istorijoje būta ir šviesaus laikotarpio.
Blogybė ne pastatas, jo pavadinimas, o aplinkybės, kurios tai val
do. Nepriklausomybės laikotarpiu karčiamų veiklos kryptį pakeitė vals
tybinė politika, laisvos visuomenės požiūris. Toliau ir surašyta, kaip
rutuliojosi įvykiai Vinkšninių karčiamoje paskutiniais jos gyvavimo
dešimtmečiais.
1942 03 21 „Naujosiose Biržų žiniose“ buvo paskelbta šiek tiek
statistikos apie Biržų miesto ir jam artimesnių apylinkių karčiamas, vei
kusias iki Pirmojo pasaulinio karo. Biržuose tokių būta keturiolika. Tik
dabartinėje Vytauto gatvėje – septynios. Kaimuose – dar dvidešimt. Iš
minimos publikacijos ir nurašiau, kad dabartinės Parovėjos seniūnijos
teritorijoje karčiamos buvo Braškių, Druseikių, Medeikių, Parovėjos,
Juodžionių, Užušilių, Latvelių, Liesiškio ir Vinkšninių kaimuose. Dar
abejotina ar šis sąrašas išsamus. Tačiau ir devynios vienai seniūnijai
– įspūdingas skaičius. Kadangi teko būti vienos iš jų – Vinkšninių – lan
kytoju, iš jos tėvo motina atnešdavo saldainių, kitokių skanėstų, taip vai
kystėje papirktas čia bent dalinai bandau grąžinti skolą, užrašydamas
kai kuriuos Vinkšninių karčiamos epizodus.
Vietovė. Karčiama stovėjo kairėje Vinkšninių ulyčios pusėje, su
tampančioje su keliu, vedančiu link Papilio. Ten, kur staigus posūkis
ir nuokalnė. Rekonstruojant kelią posūkį patiesino, nuokalnę palygino.
Karčiamos mūrų likučius, pamatus buldozeriu taip pat išnaikino. Kar
čiamos kaip nebūta. Tik senuose sąrašuose ir atsiminimuose.
Pastatas. Tai buvo didžiausias pastatas kaime ir apylinkėje, ilgumu
nutįsęs pagal kelią Parovėja – Papilys. Platus, užtat aukštas. Prisimenant
sovietmečiu nykstančias mūro sienas, galima tvirtinti, kad dauguma jų
buvo plukto molio. Skaitant istoriniuose leidiniuose apie Lietuvoje sto
vėjusias smukles, tvirtėja įsitikinimas, kad Vinkšniniuose buvo viena iš
tokių, patalpų išdėstymu, jų paskirtimi artima tipinėms. Gal net didesnė.
Po vienu stogu tilpo net kelios skirtingos paskirties patalpos. Didžiausia
– plačiomis durimis nuo vieškelio pusės ir iš šiaurinio galo „stadelė“,
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kur buvo galima įvažiuoti dvikinkiais vežimais, o gal net karietomis. Ša
lia šios ratinės skersai visą karčiamą ėjo koridorius, iš kurio buvo galima
patekti į erdvią salę, o gale per scenos užkulisius į karčiamos savininko
butą. butas, kiti kambariai užėmė visą pietrytinį karčiamos galą. Ten nuo
scenos saviveiklininkai užeidavo persirengti, grįždavo atgal.
Tai, kas apie Vinkšninių karčiamą išlikę atmintyje, galima teigti,
kad tai buvo užeiga, kurioje tilpo pakeleivių arkliai, ratai, o jais važia
vusiems buvo kambariai nakvynei. Kiek ten buvo lėbaujama, davinių
užtikti nepavyko.
Paskutiniai Vinkšninių karčiamos savininkai buvo Lioliai, kilę nuo
Pandėlio. Kaip, iš ko įsigijo karčiamą keistokų užmojų žmogus, vinkšni
niečiai nesuko sau galvos. Tik jeigu kam kas nesisekdavo, savikritiškai
įvertindami save, prisimindavo ir karčiamininką: devyni amatai, dešim
tas badas, kaip Lioliui. Nes matė kaip žmogus blaškėsi tarp ūkio, kurį
kūrė tarp šilo ir Biržų girios ne per toliausiai Zapolės (dabar Palaukė).
Dar namelis Biržuose, Taikos gatvėje ties kapinėmis ir karčiama. Visi
trys objektai prašėsi statybinių medžiagų, remonto, kitokios priežiūros.
O pajamos minimalios. Pats savininkas pasikėlęs į puikybes, su vieti
niais gyventojais nelabai leidžiasi į kalbas. Nebent už pinigus...
Jaunimiečiai – rezervas komjaunimui. Šios Lietuvos jaunimo sąjun
gos, pradėjusios savo veiklą 1922 m. pradžioje Vinkšninių skyrius buvo
veiklus ir gausus. Karčiamoje rengdavo vietos saviveiklininkų spektak
liukus, subūrę orkestrėlį ruošdavo šokius. Turėjo savo bibliotekėlę. Pa
grindinę veiklą jaunimiečiai vystė kaip tik Liolio karčiamoje. Kadangi
tai darė su šūkiu „Švieskis ir šviesk“, tarp ne itin religinių kaimiečių
buvo populiarūs. Pogrindininkai, MOPRAS juos rėmė, ar iš savų nario
mokesčio litų vertėsi – dabar nesupaisyti. Tik faktas, kai ši organizaci
ja 1936 m. vasario 6 d. buvo uždaryta, karčiamininkas Liolys neteko
pastovaus nuomininko, o per tai ir pajamų. Kai dėl šios organizacijos
uždarymo – pagrindo tam būta. Kaip paaiškėjo 1940 metais dauguma
Vinkšninių jaunimiečių tapo komjaunuoliais, patys nesuprasdami ko sie
kė jaunimiečiai ir kam buriami komjaunuoliai. Turės praeiti dešimtme
čiai iki paaiškės, kad vienų ir antrų veiklą dalinai įtakojo pogrindiniai
komunistai, Lenino idėjomis užsikrėtę dar 1917 metų revoliucijoje. Bet
vinkšniniečių garbei būtina pasakyti, kad į šiuos politikierių tinklus tvir
čiau įsipainiojo tik vienas kitas. Dauguma, perpratę, kur kreipiami, laiku
išsivaikščiojo ir hitlerininkų okupacijos metais nedaug kas nukentėjo.
Savininkas Liolys, netekęs nuomininkų, sukosi kaip įmanydamas.
Dar prieš 1935 m. erdvioje ratinėje buvo įrengta jauja. Su džiovykla,
arklių sukamu maniežu, linų šiaudelių minamąja. Bet viena nelaimė
nevaikšto. Jaunimiečius išvaikė smetonininkai, linų augintojus pavilio
jo Jokūbas Šernas, antrapus Rovėjos pastatęs naują, modernesnę jaują.
Spektaklius pradėjo rengti Parovėjos mokykloje. Ten centras, sankryža.
Iš keturių pusių žiūrovai sueina. Įsikūręs, sutvirtėjęs „Radvilos“ draugi
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jos Vinkšninių skyrius patalpomis karčiamoje naudotis vengė. Jau buvo
sutvirtėję ir vienkiemių ūkininkai. Radviliečiai savo susirinkimus kvies
davo naujų namų sakais kvepiančiose seklyčiose.
Viename iš kambarių Lioliai buvo įrengę parduotuvę. Kadangi
tai buvo trečia parduotuvė kaime – nepasiteisino. Į salę retkarčiais at
važiuodavo begarsio kino demonstruotojai. Tas pats mechanikas suka
aparato rankeną ir aiškina tekstą. Kristų kalant prie kryžiaus – plaktuku
daužo stalą. Suprantama iš tokių epizodiškų renginių karčiama negalėjo
išsilaikyti. Kad ten būtų pradėta prekiauti svaigalais, atgaivinant prastą
karčiamų reputaciją, niekas nesiryžo. Egzistavo griežtas valstybinis pre
kybos alkoholiniais gėrimais monopolis.
Kokios erdvios būta Vinkšninių karčiamos, galima spręsti iš to,
kad savininkas, matydamas, kad kitaip neišsivers, vietoje salės įrengė
tris butus. Gale koridoriaus, skersavusio karčiamą, buvo pirtis. Perdengi
nėjo gontais stogą, remontavo, kitaip tvarkė įdomų statinį, bet ir nuomi
ninkų antplūdžio nesulaukė. Tik viename iš anksčiau buvusių kambarių
gyveno jauna kalvio Petro Balčiūno šeima. Viską sujaukė 1940 m. va
sarą prasidėję okupacijos, o užbaigė hitlerininkai 1944-jų vasarą, prieš
pasitraukdami iš Vinkšninių padeginėdami kaimo pastatus. Didžiulio,
dirbtinai sukelto gaisro metu sudegė ir karčiama. Taip kraštas neteko
įdomios architektūros pastato, turėjusio ir savitą istoriją.
Tik epizodiškai prisilietus prie Parovėjos krašto karčiamų istorijos
nekyla noras šios įmonės sutapatinti tik kaip su priemone krašto žmo
nių nugirdymui, greitam karčiamų savininkų praturtėjimui. Kaip rodo
Vinkšninių karčiamos dydis, pirmiausia tai buvo orientuota pakeleivių
patogumui. Erdvi patalpa vežimų, arklių saugiam laikymui įrodo norą
sudaryti kuo geriausias sąlygas keleiviams apsistoti. Tai, kad karčiamos
buvo pastatytos Vinkšniniuose, Parovėjoje, Medeikiuose, Latveliuose,
Liesiškyje, t. y. vos kas keli kilometrai, matomai sąlygojo Vilniaus – Ry
gos kelias. Buvo keliaujančių – reikėjo juos apnakvyndinti, pamaitinti.
Dėl vietinių mužikėlių nugirdymo visiškai būtų pakakę kelis kart mažes
nio pastato. Todėl priekaištai Biržų krašto žemvaldžiams, o tai būtų Rad
vilos, Tiškevičiai ir jų dvarų nuomininkai, kad karčiamų gausa parodo
jų nekultūrą, daro gėdą – nepagrįsti faktais.
Jonas Dagilis

Kalkės – pajamos ir pasididžiavimas
Vinkšninių vyrai pasigirdavo, kad jų išdegtomis kalkėmis pastaty
ti Biržų ir apskrities mūriniai pastatai.
Dar šio krašto žmonės teigdavo, kad jų protėvių degtomis kalkė
mis sumūryta Biržų pilis, bažnyčios. Istorikų tai nepatvirtinta, bet ir
nepaneigta. Žinant, kad Lietuvoje kalkės, kaip rišamoji medžiaga, pra
dėtos naudoti XIII a., belieka spėlioti, kad kažkur jos buvo degamos.
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Logiškiausia ten, kur paviršiniai klinties sluoksniai, o tokie ir yra Paro
vėjos krašte.
1920–1940 m. kalkės buvo degamos tarp Parovėjos – Medeikių,
Parovėjoje, Paberžiuose, Vinkšniniuose. Apie pastarųjų „vopnininkys
tę“ sekančios pastraipos.
Kalkių degimo krosnis, tai trijų – keturių metrų pločio ir tiek pat
gylio iš tvirtų lauko akmenų sumūryta cilindrinė patalpa, kurios viena
dalis įleista gilyn, o antroji iškelta virš dirvos lygio, bet iš trijų pusių api
pilta žemėmis ir kitokiomis kalkyno atliekomis tiek, kad prie krosnies
viršaus galima užvažiuoti arkliniu vežimu, iš kurio verčiamos klintys.
Priekyje požeminė dalis atvira, žemėjanti iki krosnies apačios, kur anga
pakurai, pro kurią įstumiamos malkos.
Gimiau 1934 m. Vinkšninių „vopnininkų“ (vopna – taip vadino kal
kes) šeimynoje, todėl nuo mažens, vaiko akimis mačiau, kaip statybinės
medžiagos gamyba laisvai užsiiminėjo mūsų krašto ūkininkai. Augant,
žinios apie kalkių degimą pasipildė iš vyresniųjų pasakojimų. Jau so
vietmečiu, kai mano bendraamžė Genė Briedytė šia tema ruošė kursinį
ar diplominį darbą, teko patalkinti kaip kraštotyrininkui. Dabar belieka
apgailestauti, kad jos kruopščiai surinkti atsiminimai, brėžiniai, nuotrau
kos dula ar jau pražuvo Pedagoginio Instituto lentynose. Kopijuoti ar ki
tais būdais pasidaryti antrą egzempliorių tuomet galimybės neturėjome.
Belieka kai kuriuos kalkininkystės epizodus atkurti iš atminties.
Pirmoje pastraipoje panaudotas sąvokas šeimynoje ir ūkininkai pa
aiškinu taip: kalkių degimu, kaip pagalbiniu verslu užsiiminėjo tik ūki
ninkai, turintys savo arklius, ratus, pakinktus. Ir, svarbiausia, keliolika
arų plotelį kalkyno, kuriame buvo krosnis kalkėms degti, karjeras kal
kakmenims lupti. Vinkšniniai tai įsiteisino 1931 m., kaimui skirstantis į
vienkiemius, formuojant sklypus vienkiemiams ir išskiriant bendrai kai
mo nuosavybei plotus: kapinėms, žvyrynui ir kalkynui. Tokie kalkynai
buvo suformuoti dešiniajame Rovėjos krante prie vieškelio, prieš kaimą
važiuojant nuo Būginių, ir ties kaimo viduriu, antrapus Rovėjos. Mūsų
šeima tokiai bendrai nuosavybei buvo atidavusi apie ketvirtį hektaro, iš
kurio arti dešimties arų kalkynui. Kad būtų koks bežemis savarankiškai
vertęsis kalkių degimu – man nežinoma.
O kalkių degimo procese dalyvavo šeimyna, todėl, kad dirbo visi,
pagal poreikį ir galimybes, kas sėdėjo prie bendro stalo: šeimininkai,
samdiniai ir net padieniai darbininkai.
Kad Parovėjos krašte nebuvo pramonininko, užsiimančio tik kal
kių gamyba, manau sąlygojo ir ilgas gamybos procesas, pasiruošimas
tam. Planuojantys sekančiais metais degti kalkes, dar iš rudens urėdijo
je varžytynių metu išsipirkdavo Biržų girios bariukus, kuriuos žiemos
metu iškirsdavo, o dalį malkinės medienos suveždavo tiesiog į kalky
nus. Jau sekantį pavasarį tas malkas naudodavo ar daugiau kaip metus
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džiovindavo – neprisimenu. Tačiau tarp dirbamų laukų, ganyklų, palei
gražiai tvarkomas Rovėjos lankas kalkynų vaizdas buvo išskirtinis: duo
bėtame lauke aukštokai išsišovę baltuoja degimo krosnys, aplink kurias
gilios duobės, likusios iš podirvio iškasus klintis, tinkančias kalkių de
gimui, o lygesnėse vietose galimai arčiau krosnių – malkų rietuvės, pa
ruošti kūrenimui. Mūsiškiai naudojo dvimetrines. Storesnius rąstigalius
skeldavo pusiau ar į daugiau dalių. Nuo ankstyvo pavasario ta įvairovė
pradėdavo pildytis išluptų kalkakmenių taisyklingais, pusmetrio aukš
čio rietuvėmis. Lupimu vadino todėl, kad nuvalius paviršines žemes,
kiekvieną didesnį kalkakmenį reikėjo laužtuvu atplėšti nuo apatinio,
perlaužti ar perdaužti iki pakeliamo ir išmesti į arkliniu vežimu priva
žiuojamos vietos. Ten juos suštabeliuodavo gražiai ne dėl grožio, bet
kad būtų bent apytikslė apskaita atsiskaitant už darbą ir suvokimas ar
jau pakankamai paruošta dėl krosnies užkrovimo. Vinkšninių kalkynų
žaliava nėra ištisinė, pirmarūšė. Tarp kokybiškų sluoksnių sluoksneliai
menkavertės smulkmės. Tokias atliekas kastuvais versdavo į priešingą
pusę nuo ruošiamų degimui, į jau išeksploatuotą duobę. Kalkakmenių
sluoksnis – tarp metro dviejų.
Tik turint pakankamai paruoštų kalkakmenių, malkų jiems degin
ti, pradėdavo krosnies užkrovimą. Pirmiausia suveždavo stambiuosius
gabalus, iš kurių krosnies dugne sudėliodavo pakurą, kurią apdėdavo
jau įvairiais gabalais. Tik taip apsaugojus netvirtą vienkartinį, bet būti
ną krosnies elementą, arklinį vežimą pakrautą žaliava gindavo aukštyn,
iki krosnies viršaus, iš kur versdavo į krosnį. Virš jos suformuodavo
kaupą, kurio paviršių gražiai apdėliodavo lygesniais klinties gabalais.
Bet tai ne dėl grožio: užkūrus krosnį, kelias paras be perstojo į pakurą
dviem eilėmis stumiant dvimetrines malkas, klintis įkaisdavo tiek, kad
pati pradėdavo degti. O, kai kepurėje prasimušdavo žydros liepsnelės,
tuos tarpus užkrėsdavo molio skiediniu. Ir taip iki užmūrydavo visą vir
šų. Tuomet laikydavo, kad procesas baigtas. Kaupą ir dar kiek kalkių
nuimdavo nuo viršaus, bet daugumą pro erdvią pakuros angą, nes paku
ros kanalas, sudėliotas iš klinties gabalų, taip pat buvo perdegęs į geras
kalkes ir pajudinus, nesunkiai suirdavo.
Ne mažiau varginantis buvo kalkių išpardavimas. Dar žiemą mote
rys tam paruošdavo keliolika maišų, į kuriuos negesintas kalkes supylę
vyrai veždavo į turgų. Laimingi buvo tie, kurie sutardavo su statybų
rangovais ir turėjo pastovius pirkėjus. Pirkėjai atvažiuodavo ir į Vinkšni
nius. Žinomi atvejai, kai į kalkių biznį įtraukdavo ir vaikus. Paeina toks
link Būginių ir, prisėdęs šalikelėje, laukia iki pasirodys nepažįstamas
važiuojantis tuščiais ratais.
– Dėde, gal jums vopnos reikia?, – privalo turėti drąsos užkalbinti.
***
Plačiai, gera kokybe Parovėjos krašto kalkės garsėjo todėl, kad
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atgesinus, po baltu tyrės sluoksniu beveik nelikdavo jokių nuosėdų. Pir
kėjai žinojo, kad perka gerą statybinę medžiagą. O ji gera buvo dėka
kruopštaus darbo. Kiekvieną kalkakmenį, prieš pakraunant į krosnį iš
čiupinėdavo nuogomis, dažnai kruvinomis rankomis. o išdegus, išimant
iš krosnies, dulkės prėsdavo nosį, burną. Nelengva, ne itin pelninga bu
vo „vopnininkų“ dalia, bet kalkininkystė, persipinusi su ūkininkavimu
garantavo visos šeimynos užimtumą, o bendras vargas – papildomas
pajamas.
***
Sovietmečiu Vinkšninių kalkių gerą vardą sugadino maštabišku
mas, mechanizacija. Ūkininkų pagalbinį verslą perėmė artelė „Spartuo
lis“, Vietinio Ūkio kombinatas ir panašios valstybinės organizacijos.
Išmūrijo tokios pat konstrukcijos, tik didesnes krosnis. Tikėjosi vienu
metu išdegti iki šimto tonų kalkių. Bet žaliavos paruošimui naudojo bul
dozerį (paviršinio sluoksnio nuvalymui), klinčių sluoksnį sprogdino, pa
krovė ekskavatoriumi į savivartį sunkvežimį ir vertė į krosnį. Kūreno ir
į tremtį išvežtų ūkininkų pastatais.
– Atsirūgs tiems judošiams žmonių ašaros, – kalbėjo likę neištrem
ti. Negeri linkėjimai pildėsi. Prastą su priemaišomis klintį pakrovus, to
kios ir kalkės išdegdavo. Visiškas niekalas gavosi, kai pastatė šachtinę
krosnį, kurioje su klintimis maišydavo akmens anglį ar estišką skalūną.
Visai kitoks degimo procesas: aukštai vagonėliais iškeltas anglių – kal
kakmenių mišinys kol nuo viršaus nuslenka žemyn, privalėjo perdegti
į tinkamas atgesinimui kalkes. Bet būdavo momentų, kad tokia produk
cija tiko ne baltinimui, o tik išsisuodinimui. Galop buvo susiprotėta,
kad Vinkšninių klinties sluoksniai pramoninei mechanizuotai gamybai
netinkami.
***
Ilgai vidury kaimo kėpsojo raudonų plytų statinys, kurio griuvėsiai
ir dabar nepuošia Vinkšninių. Tai komandinio – planinio ūkininkavimo
išdava, neatlikus dalykiškų geologinių tyrinėjimų, neįsiklausius į vieti
nių „vopnininkų“ argumentaciją. Jie net šiupeliais klinties gabalėlių į
ratus nekrovė. Tik rankomis. Geriausiu atveju, tam skirtomis šakėmis,
pro kurias nubyrėdavo menkavertis žvirgždas.
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Jonas Dagilis

Kailiai
Alfredas Prunskus, Jokūbo, gim. 1914 m. Rygoje, odų dirbtuvės
darbininko šeimoje. Mokėsi Drąseikių pr. mokykloje. Vaikystėje iš
Braškių kaimo su tėvais persikėlė į Mažutiškius. Dabar gyvena Medei
kiuose. Kolūkietis, pensininkas.
Pasakymas, kad odos sudarė svarbų vaidmenį mūsų valstiečių bui
tyje nei kiek neperdėrtas.
Avikailiai – kailinukų, aulinukų siuvimui.
Karvių odos – naginėms, padinei, vidpadinei odai.
Kiaulių – pakinktams.
Suprantama buvo ir pakeitimų. Sukosi kaip kas išmanydavo, kad
tik pigiau, kad tik sava žaliava išsivertus.
Ar buvo Medeikių krašte mums, Prunskams, konkurentų? Beveik
ne. Bandė odas rauginti dar vienas kitas ūkininkas, bet ne kas jiems išei
davo. Jeigu pasidarydavo, tik dėl savo poreikių. O šiaip visi kiti, net iš
gana toli, nešdavo, veždavo tik pas mus Prunskus į Mažutiškius.
Kaip viskas prasidėjo? Tą galiu perpasakoti tik iš kitų žodžių.
Šimtmečio pradžioje mažažemis mano tėvas, ieškodamas geresnio pra
gyvenimo, buvo apsigyvenęs Rygoje. Ten ir dirbo odų perdirbimo fab
rike. Darbas nešvarus ir sunkus. Monotoniškai nuobodus, nes reikėjo
atlikinėti tik vieną operaciją, o visą išdirbimo ciklą vokiečių meistras
nuo darbininkų slėpė.
Sąlygos pasikeitė Pirmojo pasaulinio karo metu. Rygoje siautė ba
das, tai, kad būtų kaip pragyventi, vienas iš tų vokiečių meistrų pasiūlė
tėvui bendradarbiauti odų išdirbime. Mūsiškiai turėjo nuosavą namelį.
Tai ten ir įsirengė nelegalią raugyklą. Taip tėvas ir persiėmė visas odų
išdirbimo paslaptis bei gudrybes.
Grįžę po karo į Lietuvą tėvai apsigyveno motinos tėviškėje Braš
kiuose. Ten mūsų tėvui odas dirbti padėjo, o kartais ir pats vienas ėmėsi
darbo motinos brolis Saulius Sprindys, bet jam gerai nesigaudavo, tai
apylinkės smailialiežuviai net dainą buvo sudėję. Tai įžeisdavo ypač
mus, vaikus.
Tėvo gimtinė, tėviškė – Mažutiškiai. Ten jam priklausė kiek tai
žemės, vargana sodyba. Tai čia 1926 m. ir sugrįžome. Kaimui skirstan
tis į vienkiemius statėmės savus namus, kuriuose ir buvo įrengtos kuk
lios dirbtuvės odų rauginimui. Kad žiemą neperšaltų, rauginimo kubilai
buvo įleisti į žemę. Priestatėlį tą apšildė plytų krosnis. Džiovindavo
kailius dūminėje gryčiukėje, nes patys jau buvome įsikėlę į erdvesnę
lietinę iš medžio pjuvenų, kalkių ir cemento mišinio.
Kur pirkomės chemikalus? O kurgi ir už ką juos pirksi?
Plaukų nunėrimui visąlaik naudojo kaimynų išdegamas kalkes.
Rauginimui – eglių žievių nuovirą.
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Nujuodinimui – geležies rūdis su ruginiais miltais. Dar ąžuolo žie
ves. Ir tik išimtinais atvejais dirbdavome su pirktiniu alūnu.
Čia reikia pabrėžti, kad gamtinės rauginimo medžiagos niekada nė
ra sugadinę odų. Gali sugadinti tik dirbdamas su per silpnais skiediniais
ar neišlaikydamas reikiamą laiką. O kuo ilgiau išlaikai, kuo stipresnė
koncentracija – nuo gamtinių, savos gamybos medžiagų, oda tik tvirtė
ja. Dirbant su pirktinėmis – visiška priešingybė. Su pirktinėmis reikia
būti labai atsargiam.
Suprantama labai daug priklauso ir nuo pačių odų. Prieš imantis
dirbti jau reikia sugebėti įvertinti kuri ko verta ir kaip rauginti. Vieno
pokalbio metu visų gudrybių neišpasakosi.
Ar nestigdavo darbo? Buržuaziniu, vėliau okupaciniu laikotarpiu
tikrai ne. Iš tolimiausių kaimų nešdavo ir veždavo įvairiausias odas, nes
žmonėms reikėjo savos nebrangios medžiagos nagingiems meistrams
naginėms, pakinktams, kailiams ir dar daug kam.
Kaip atsiskaitydavo? Už avikailio išdirbimą, pamenu, imdavom
nuo lito iki dviejų. Okupaciniais metais tik grūdais, nes markė buvo
mažavertė, neaišku ką už ją galėsi rytoj pirktis. O grūdai tiko maistui,
prievolių atidavimui, nes, versdamiesi odininkyste, kitur neuždarbiavo
me. O mūsų varganoje žemelėje ne kas užaugdavo, tai tie pusmaišiai
nuo šalies labai ir labai praversdavo.
Okupaciniais metais, kai su apavu buvo labai sunku, iš dirbamos
odos buvome pradėję iškart daryti tokius pusfabrikačius dėl aulinių ba
tų, t. y. ant atitinkamos formos iškart formuodavome aulą ir taip vadina
mą „galvą“. Batsiuviui belikdavo prisiūti kulną, susiūti užpakalinę siūlę
ir primeistruoti padą. Toks aulinis pranašesnis už prisiūtinę „galvą“ ne
tik batsiuvio darbą palengvinant, bet patikimesnis vandens nepraleidi
mui. Dar mados reikalas. Užtat kiek papildomo darbo odadirbiui.
Rauginti, išbaigtai išdirbti odas mečiau apie 1950 metus, nes susi
kūrus kolūkiams, parduotuvėse prisirado fabrikinio apavo. Ir kailiniai iš
avikailio buvo nebemadingi. Tada, daugiau kaip prieš trisdešimt metų,
atrodė, kad su odadirbyste atsisveikinu visai. Bet dabar tai vėl tapo la
bai madinga. Kad tik būtų sveikatos, dirbk ir dirbk. Ne iš vargo, dabar
madų laikydamiesi visi nori avikailių kailinių, visokiausių kalnierių.
Sakiau ir sakysiu, kad kaimyninis K. Požėlos kolūkis labai gerai padarė
vėl atgaivindamas odadirbystę. Buvau pas juos ekskursijoje. Mašinos,
mechanizacija. Kaip diena nuo nakties skiriasi sąlygos nuo mūsiškių,
kai kruvinai kalkių praėstomis rankomis dalgiu skusdavome plaukus.
Mirkydavome rankas eglių žievių ekstraktu. Pajuodiję būdavo, bet ne
taip jautrios kitoms rūgštims.
Ar turėdavome nemalonumų, bėdų? Kur ten neturėsi. Okupaci
niais metais už neatidavimą pieno, mėsos prievolių apsilankė vokietis
su palydovais. „Ganyklos prastos, iš kur to pieno“ – aiškinomės. Bet
užmatė kieme eglių žieves, kambaryje odas – iškart įsakė vieną karvę
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išvaryti į Astravą...
O frontas kai ėjo, tai odas ant lubų buvome užkėlę. Bet ką ten su
slėpsi nuo kareivių. Užlipo ir meta žemyn. Mes visi pasitraukę buvom.
Namus saugojo ligotas tėvo brolis Jonas Prunskus. Tai jis melsti – „Ne
mūsų čia! Žmonių! Kaip su jais atsiskaitysime?“ – šaukia. Lietuviškų
žodžių vokiečiai nesuprato, bet dėl ramybės pastvėrę Joną pririšo prie
uorės (vežimo šienui vežti) ir dar nušauti pagrasino. Persigando tas, su
sirgo ir taip pasimirė nepasveikęs.
Buvau valstietis, dabar kolūkietis, išeitų, kad žemdirbys visą gy
venimą. Bet gyvenimas taip susiklostė, kad nuo vaikystės iki senatvės
esu prie odadirbystės. Kad surašius visas šio amato plonybes reikėtų ne
kelių puslapių, o ištisos knygos, bet negi tai kam reikalinga. Knygynuo
se apie tai yra vadovėlių.
Jonas Dagilis

Jonas MILAS
gydytojas ir pramonininkas
Pagarba ir padėka kūrybingam žmogui
Padėka meistrui ir gydytojui
1982–1998 metais, nežiūrint, kad buvau rajoninės valdžios nemalo
nėje, leido man tęsti kraštotyrinę veiklą tiek, kad kasmet po vieną darbą
pristatydavau į Respublikinę darbų apžiūrą. Nežiūrint, kad vietiniai ne
kęsdavo, praleisdavo tai, nes beveik kiekvieną mano darbą apžiūroje atžy
mėdavo. Rajonui pliusas – man paskatinimas. Taip manipuliuojant tarp
neapykantos ir pagarbos turėjau galimybę aprašyti žmones, kuriems jau
čiau dėkingumą, pagarbą. Tarp tokių buvo ir Jonas Milas iš Daukniškių.
Pagal tuometines nuostatas toks herojus ir kraštotyriniame darbe
neturėjo egzistuoti. Neaiškios kilmės, pramonininkas naudojo samdomą
darbo jėgą. Sūnus Voldemaras tremtinys. Bet, kai savo darbą paantraštė
je pavadinau „apie amatus ir verslus 1900–1950 m.“, rajoninę cenzūrą
praėjo. Neįžvelgė ironijos ir pavadinime „Kai žemė žemdirbio neišmaiti
no“, nes tuo metu ekonomiškai griūnanti TSRS nebeišgalėjo remti viską
iššvaistančio žemės ūkio ir leido, dargi skatino, kolūkių pagalbinius ver
slus. Ir mūsų rajono kolūkiai kūrė cechus, kuriuose maišė dažus, štam
pavo plastmasines sagas, metalinius dangtelius konservų stiklainiams ir
t. t. Ne žemdirbystės pasiekimais žemdirbiai iš Obelaukių ir Pačeraukš
tės garsėjo Lietuvoje. Vieni įsirengė gerą kailių išdirbimo cechą, antri
darė deficitu buvusį alų. O aš rašiau, kad būk tai žemė žemdirbių neiš
maitino, tik pirmoje dvidešimtojo amžiaus pusėje. Tarp tokios rašliavos
įspraudžiau atsiminimus ir apie gydytoją – cukrininką, vilnonių audinių
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apdirbimo meistrą Joną Milą. Vaikystėje buvau gydytas jo cukrinukais,
paauglystėje nešiojau jo išgrąžinto namuose austo audinio kostiumą.
Padėką, tarsi skolą geram žmogui, padėjo išreikšti medeikietis Jonas
Prunskus, gimęs 1923 m., artimai bendravęs su kaimynystėje gyvenu
siais Milais.
Kadangi ir šis mano kraštotyrinis darbas kažkur užmestas Vilniaus
saugyklose ar sunaikintas kaip menkavertis, neatitinkantis ir dabarti
nės ideologijos, iš senų kraštotyrininko užrašų dar kartą perrašau Jono
Prunskaus atsiminimus apie Joną Milą ir jo verslus. Tokie žmonės, mus
gydę, rengę, neturėtų nueiti visiškon užmarštin.
Jono Prunskaus prisiminimai
Mūsų tėvų ūkis ir sodyba buvo už dabartinio karvių komplekso,
kairėje kelio pusėje važiuojant iš Medeikių N. Radviliškio link. Ten,
kur dabar laukuose matyti Daukniškių kapinės, į šią pusę buvo Milų
vienkiemis, tai nors ir ne to kaimo, bet buvome kaimynai – namai nuo
namų ne toliau už kilometro. Be to Milai turėjo du sūnus maždaug ma
no vienmečius, tai pas juos dažnai ir nueidavau.
Kada jis pradėjo verstis audeklų apdirbimu, nežinau. Kiek siekia
atmintis, pėsčiomis, važiuoti, raiti vieškeliu ir keliukais gabeno žmonės
audeklus pas Milą ir atgal. O mane nuo vaikystės domino visokiausi
mechanizmai, tai, kai paaugau, jis man patikėdavo garinio katilo paku
rą kūrenti. Kiek džiaugsmo, įspūdžių. Kūrenant tą garinį prie pašiūrės
garai kaitino audinius ir per didžiulį smagratį diržu suko velenus, kurie
tuos audeklus maigo. O aš, kūrendamas prisižiūrėjau, perpratau visą ap
dirbimo procesą. Tat, jeigu įdomu, pabandysiu prisiminti eilės tvarka.
Audinių vėlimas. Audeklo po daug valstiečiai neatnešdavo, 10–15
metrų daugiausia. Tai sudurdavo, susiūdavo į uždarą žiedą po kelis riti
mus, išvarstydavo tarp velenų su mediniais krumpliaračiais ir veldavo.
O tie velenai tai uždaryti sandariai padarytoje kelių metrų ilgio, aršino
pločio dėžėje. Tos dėžės dugne karštas muilinas vanduo, o į dėžę dar
paduodami garai. Oi kentėdavo ten maigomas ir šutinamas moterų iš
austas audeklas, nes mano kūrenamas garinis gamina ne tik garą, bet ir
suka tuos krumplėtus velenus. Po vėlimo audeklas sutrumpėdavo, bet
tapdavo storesnis, tankesnis. Prieš vėlimą nedažydavo, nes vėlimo metu
galėjo pakeisti spalvą, išblukti.
Dažymas. Dažydavo didžiuliame gal 20 kibirų talpos katile. Gud
rybė ne iš didžiųjų. Mokėjo padaryti iš pirktinių dažų atitinkamą skie
dinį, žinojo kiek kaitinti, kiek užmerkti, maišomą audeklą ten išlaikyti,
štai ir visa dažymo procedūra. Kokia spalva dažyti buvo pavyzdžių,
žmonės atnešę audeklą galėjo pasirinkti pagal tuos pavyzdžius. Tik da
žų dėl kiekvieno nesiskubindavo ruošti. Reikiamą spalvą dažydavo susi
rinkus tiek audeklų, kad pilnai išnaudotų tą dažų partiją.
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Pūko kirpimas. Nežinančiam, nemačiusiam tai atrodo kažin kas
sudėtinga. O natūroje tas „kirpimas“ tai drėgno suvelto ir nudažyto au
deklo svilinimas. Audeklas palengva traukiamas tarp velenų, o iš apa
čios uždegta ruginių šiaudų gniūžtimi meistras ir svilina pasišiaušusius
vilnos pūkelius. Audeklo gražumas – tik nuo dirbančiojo įgudimo. Svili
nimui dalį ūkyje užaugintų rugių ne kuldavo, bet „išblokšdavo“ ir pada
rydavo kūlius. Tokie šiaudai vienodžiau dega, todėl ir dirbti lengviau.
Spaudimas. Tai nelengva ir atsakinga procedūra. Tam buvo spe
ciali krosnis, kur plonomis beržinėmis malkomis kaitindavo gal centi
metro storio, apie 30 cm pločio ir kiek platus audeklas ilgio metalines
plokštes. Buvo dar tvirto kartono, triskart didesnio už tas plokštes, lakš
tai, vadinami papkėmis.
Kai plokštės įkaista, ant specialaus spaustuvo dugne klojama „pap
kė“ ir kalviškomis replėmis guldomos metalinės plokštės, ant kurių vėl
papkė, audeklas, papkė, plokštės ir taip toliau iki tų plokščių pritrūksta.
Taip susluoksniuotas audeklas nuolatos perpilamas vandeniu ir stipriai
suveržiamas. Išimamas tik kitą dieną.
O kaip perlenkimo vietos? Aišku, perlenkimo vietos lieka nenu
spaustos, tai jas reikia spausti kitu kartu, vėl viską perlenkiant iš naujo.
Tai nieko, tai padirbamas darbas, svarbiausia turėti kantrybės ir nuovo
kos tas plokštes įkaitinant.
Audiniai, sunešami aprašytam apdirbimui, būdavo dar vadinami
trejopai: vilnoniais milais, kai metmenys ir ataudai iš vilnos, ir kai į
audeklą įmaišydavo lininių ar medvilninių siūlų, tokius vadindavo čer
kasais, bamberais.
MILAS – tų dirbtuvėlių savininkas ir meistras buvo ne mūsų kraš
to žmogus. Kada ir iš kur jis atsirado – nežinau. Buvo vedęs Dauk
niškių Lapienytę. Atėjęs užkuriom, sakydavo žmonės. Tarpusavyje jie
šeimoje kalbėdavosi ir latviškai, su kaimynais ir klientais senasis šei
mininkas kalbėdavo lietuviškai, bet taip keistai, mums juokingai. Su
akcentu, dabar pasakytų mokyti žmonės. Jis pats prie tų audeklų mažai
ir bedirbo. Daugiausia sūnus. Turėdavo ir samdinių, bet tie dirbdavo
ūkiškus darbus.
Gydymas. Milas turbūt buvo kiek mokytas, nes plačiai garsėjo
kaip cukrininkas. Ant gabaliuko ar smulkaus cukraus duodavo lašinti
homeopatijos vaistų, kuriuos veždavo, turbūt, iš Rygos ir taip gydydavo
žmones nuo visų ligų. Prieš skirdamas vaistus ligonį ar jo šeimos narį
gerai išklausinėdavo.
– Ar padėdavo?
Taip, bent jau žmonės tuo tikėjo. O kad nepakenktų, prisakydavo
nenaudoti padidintomis dozėmis vaistų, gydymosi metu uždrausdavo
gerti alkoholinius gėrimus, rūkyti, valgyti svogūnus, pipirus ir kitokius
aštrius prieskonius.
Taip gyveno ir dirbo milų Milas iki 1947 metų. O kada pradėjo,
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nežinau. Apie 1930-sius jis jau buvo toks dviejų amatų žmogus: gydyto
jas ir audinių meistras.
Kraštotyrininko komentaras
Pokario metais Milų šeima persikėlė į Biržus. Daukniškiuose ūkio
ir dirbtuvių saugoti likęs sūnus Voldemaras 1949 m. buvo išvežtas į Si
birą. Ūkį, dirbtuves sunaikino kolūkis.
Tremtyje Voldemarui buvo lemta susitikti su Ona Dagyte, ištremta
iš Daukniškiams netolimų Nausėdžių. Į jos tėviškę prie N. Radviliškio
abu grįžo jau kaip šeima. Po keliasdešimt bendro gyvenimo metų, mi
rus Voldemarui, Ona Milienė visą, ką buvo užgyvenę, atidavė kaip pra
dinį įnašą globos namų N. Radviliškyje įkūrimui, kurie buvo pavadinti
jos vardu.
Apie netradicinio amato meistro Jono Milo kilmę gal žinojo tik jo
artimieji. Kodėl, iš kur carizmo metais atklydo neeilinių gabumų žmo
gus į nuošalų kaimelį – pašaliniams liko paslaptimi. Palaidotas J. Milas
protestantų kapinėse prie Širvėnos ežero. Iš latviško užrašo ant pamin
klinio kryžiaus matyti, kad savo tautybės nebuvo atsisakęs iki gilios
senatvės.
Jonas Dagilis

Ratai, rogės
Jonas Janonis, Jono gim. 1924 m. Akmeniškių km. N. Radviliškio
valsč. Medeikių kol. pensininkas, gyv. Akmeniškių km.
Kada ir kaip pirmieji Janoniai apsigyveno Akmeniškių km. neži
nau. Tėvai ir seneliai kalbėdavo įvairiai: būk tai šeimos pradininkas
prosenelis buvęs kitokia pavarde. O man kiek siekia atmintis – ketvirta
me šio amžiaus dešimtmetyje Akmeniškyje į kuria pusę bepasisuktum
gyveno Janoniai. Vieni broliai, kiti pusbroliai, o dar kiti – tik pusbrolių
vaikai ir beveik visai ne giminės.
Mes gimę šio amžiaus pradžioje – kelinta Janonių karta, užtat ir
žemės kiekvienam „ūkininkui“ tebuvo po penkis hektarėlius. Tik du
ūkiai teturėjo po 13 ir 17 ha, bet tai ne mūsų giminės. O šeimos didelės,
reikalų daug, tai tėvai ir glaudėsi prie miško. Neperdėsiu pasakydamas,
kad giria mus rengė ir maitino. Miško varžytinės buržuaziniu laikotar
piu buvo paplitęs girios išpardavinėjimas „bariukais“. Iš varžytinių. Tai
nusivaržius tokį bariuką eglinius rąstus vyrai veždavo prie N. Radviliš
kio kelio į Dagilio (gal Dagio) lentpjūvę. Išpjaudavo į reikiamo storio,
turinčias paklausą lentas ir jas išdžiovinę pardavinėdavo Biržų turguje
arba namuose. Tuose pat bariukuose iškirsdavo ir visus kitus medžius,
viskas tiko kaip žaliava nesudėtingiems darbininkams.
Lankų lenkimas. Būtiną pakinktų dalį – lankus akmeniškiai lenk
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davo iš jaunų nestorų guobų. Tokias kartis reikia nedaug šutinti. Pakai
tinti kelias valandas, sulenkti, perkalti ir gali džiauti.
Ratlankių lenkimas. Darbas sudėtingesnis. Pirmiausia reikėdavo
storą uosinį rąstigalį suskaldyti į reikiamo storio bruselius, kiek patašyti
juos. Buvau įgudęs nuo jaunystės, tai darbas sekėsi, per dieną paruošda
vau virš 30 tokių apie 3 metrus ilgio bruselių.
Šutinimas. Paruoštą medžiagą būsimiems ratlankiams kišdavome
į išmūrytą lyg tai krosnį – šutintuvą. O garą gaudavom užkūrę ugnį po
katilu uždaru viršum, iš kurio buvo išvestas vamzdis prie tų uosinių
brusų. Ilgas ir varginantis darbas, – ilgai – visą parą kūrenti ugnį kad iš
katilo garai šutintu medžius.
Virinimas. Kur kas pažangesnis kaitinimo būdas. Tam jau kolūki
nės santvarkos metais buvau į vieną suvirinęs tris standartines statines.
Gavosi toks puodas, kad prie jo viršaus kopetėlėmis reikėjo lipti. Ilgo
kai kaisdavo, bet kai užvirindavau į pavakarę galim ir lenkti.
Lenkimas. Iškart lenkdavo be šinų, tiesiog tą pakaitinę medį. Ne
gerai atskyla ir apibėga kitąkart visą ratlankį. Brokas, darbas perniek.
Tai važiavo vyrai kažkur už Biržų pas didesnę patirtį turinčius lyg pas
rusų tautybės račius. Ten ir išmoko kaip lenkti kartu su geležim – šinos
spaudžiamos medis ne taip pavojingai skyla. Ir broko mažiau, ir darbas
spartesnis.
Dauguma išlenktų ratlankių veždavo į turgų Biržuose. Ten juos
perpirkdavo ratų meistrai, bet ratus darė ir mūsų kaime.
Ratas. Jonas Janonis, tas kuris sūnus Adomo, buvo kažkaip perlei
dęs žemės gabaliuką prie pat girios bežemiui Petrui Stakioniui, kuris
vertėsi ratų ir kubilų, kubiliukų dirbimu. Turėjo tas račius medžio te
kinimo stakles, vėliau panašias įsitaisė ir mano dėdė Juozas Janonis,
pasenęs tas stakles perleido man. Tai iš to Stakionio mes ir mokomės
kaip dirbti. Pirmiausia nuo medžio parinkimo: stebulei imdavom beržų
drūtgalius. Storokų reikėdavo, taip kad galėtum skelti ne mažiau kaip į
keturis gabalus, tinkamus stebulėms. Juos šiek tiek aptašydavo ir išdžio
vus ant staklių. Koja mini lingę, kuri suka ratą su stebule, o rankomis
kaltą valdai. Taip ir ištekini reikiamos formos ir išmierų.
Stebules dėl ratų taikomų metalinėms ašims pragręždavome vienu
paprastu grąžtu, o dėl medinių ašių – reikia didelės skylės, tai buvau
pasidaręs specialius. Gręžti reikėdavo per kelis kartus imant vis dides
nės išmieros. Kai stebulės padarytos, ratlankiai sulenkti, galima baigti
dirbti ratą. Stipinams taip pat turėdavome iš anksto paruoštos, gerai iš
džiovintos, dažniausiai uosinės medžiagos.
Rogės. Svarbiausia rogių dalis – pavažos arba kaip mes sakome
linkės. Jas gamindavome dvejopai. Kastines ir lenktas. Kastinėms me
džiagą imdavome iš tų per varžytines nupirktų bariukų. Nežiūri, kuri
eglė ar beržas turi išauginę reikiamo profilio šaknis, atkasi, iškerti ir
dalis darbo padaryta. Belieka parsigabenus į namus perskelti ir padžiau
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ti. Vėliau buvome įsigudrinę tas pavažas lenkti, maždaug kaip ratlankį.
Pakaitini bruso galą, sulenki per kelį ir padžiauni, tai kur kas lengviau
negu su kastinėmis. O kokybė beveik tokia pat.
Pardavinėdavo Akmeniškių vyrai kartais tik tas linkes, o kartais ir
padarytas roges. Net mes vaikai nuo 7 metų jau mokėjom sumeistravoti
nedideles rogutes už kurias Biržų turguje mokėdavo po du litus. Tačiau
daugumoje vertėmės ratlankių, rogėms pavažų ir lankų lenkimu, kuriuos
ir išparduodavome. O galutinių tų ratų rogių neužbaigdavome ne kad
trūko sugebėjimo, laiko, bet buvo kažkoks savaiminis nerašytas darbų
paskirstymo susitarimas: pagiryje gyvenantys ruošiame medieną, pusfab
rikačius, o toliau gyvenantys račiai, kitokie meistrai superka ir užbaigia.
Nedarbo, konkurencijos laikotarpiu tokių meistriukų kaip mes, Ak
meniškių Janoniai, buvo daug, todėl reikėjo stengtis ką darai padaryti
gerai. Prastai padarytų ratų ar tik jiems ratlankių niekas nebūtų pirkęs.
Nesigiriant galiu pasakyti, kad man šis darbas sekėsi. Ypač daug dirbau
pirmaisiais kolūkinės santvarkos penkmečiais. Ir ne tik „Ateičiai“, Me
deikiams. Atvažiuodavo su stambiais užsakymais net iš Biržų. Kitąsyk
duodavo pagalbininkų. Vyrai kaip mūrai, o suskaldo, aptašo po dešimt
būsimų ratlankių per dieną ir ima keiktis, kad tai pragaras, vergovė, o
uždarbis – katino ašaros. Vienas juokas iš tokių talkininkų. Bet ko norė
ti – neįpratę.
Pienininkystė. Sakyti, kad Akmeniškių valstiečiai vertėsi tik ama
tais – būtų netikslu. Buvo dirbama ir žemė, sau užsiaugindavo kiaulių,
na, o apie 1933–34 metus jau susibūrė į kokią tai bendrovę. Su kaimyni
nių kaimų ūkininkais Kraniškyje pastatė pirmąjį pieno surinkimo – se
peravimo punktą. Atidengimo balius, iškilmės buvo maždaug per javap
jūtę. Įsiminė, kaip supykę, įskaudinti iš tų iškilmių grįžo akmeniškiai,
nes ten juos, kaip neturtingus Kraniškio gaspadorius, labai pažeminę ir
tuo įžeidę.
Į tą punktelį iš Akmeniškio pieną veždavome susidėję, padieniais,
bet kai mes Janoniukai buvome beveik vaikai, ne mūsų jėgomis kilnoti
sunkius bidonus, tai iš kart važiuodavome du trys. Tik taip galėdavome
sukilnoti, o iš separatorių reikėjo sukti patiems. Kiek atveži – tiek priva
lai ir išseparuoti. Tai vėl už ilgos rankenos kibdavome visi kas atvažia
vęs. Sunku bet įdomu...
Vėliau (bet dar iki 1940-jų) Medeikių pieno bendrovė ir Kranišky
je pastato naują punktą. Erdvesnį, modernesnį. Jau buvo dyzelinis varik
liukas, kuris iš lauko per griozdišką transmisiją suko separatorių. Gal
dar kokį pieno siurbliuką. Vadovavo tam punktui kiek pamenu vietiniai:
Malvina Zvilnaitė, Ausiejūtė ir kiti.
Tas pieno surinkimo-separavimo punktas ne kažkokia įmonė, bet
visgi savo laiku daug pagelbėjo, kad mes mažesni ir stambesni ūkinin
kai turėtume kur parduoti atliekamą pieną, o tai skatino vystyti gyvuli
ninkystę, padėjo verstis tuo sunkiu laikotarpiu.
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Marytė Gavėnaitė Undzėnienė

Kas slepiasi po žemėmis?
Daugybė yra vietų, apie kurias jau niekas nežino, bet apie jų bu
vimą perduodama iš lūpų į lūpas, o tai po daugelio metų, kaip sako
istorikai, tampa prielaida, nes kažkas pagražinama, kažkas nepakanka
mai tiksliai atpasakojama. Bet tuose pasakojimuose yra kažkokia dalis
tiesos. Slyžių kaimas kažkada buvo nemažas. A. a. Stefa Karpevičienė
prisiminė net 22 jos atmintyje išlikusias sodybas. Ne tik savininkų pa
vardes, vardus, pravardes, bet ir jų tarpusavio išsidėstymą. Manau sutik
site, kad tai daug. XX a. vidurio kaimo planas, Stefanijos nubraižytas:

Kaimas gavo tokį pavadinimą nuo XVII a. čia gyvenusių Slyželių
pavardės. Šiandien gi Slyžių kaimo palikimą puoselėja broliai Juozas
ir Benjaminas Užkurėliai, liko tik dvi sodybos iš 22. Keletoje vietų dar
dūla bebaigiantys nykti griuvėsiai.
O dabar mintinai iškalkite šias pavardes ir vardus, įsidėmėkite,
kur kas buvo. Įsivaizduokite, kad po metų, daugiau šitos schemos nema
tant, mintinai reikės pakartoti. Kiek pakartosite? Žmogaus atmintis yra
47

didelis dalykas. Net senatvėje, kai jis neatsimena, ką vakar matė, bet ge
rai atsimena įvykius, įsirėžusius jaunystėje. Nustebino viena aštuonias
dešimtmetė senolė, kuri nesuklysdama išvardino, pro kokius kaimus
pagal Nemunėlį ją devynmetę tėvas vežė. Net jei vežė keletą kartų, ir
vėliau ji tų kaimų nebematė (tų kaimų nuotraukų nebuvo), tokia atmin
tis – tai nuotraukos, išlikusios galvoje. Tai ne foto nuotraukos, nors tai,
kas išliko ant popieriaus ir galvoje, mes vienodai vadiname. Jei žmogus
pasakoja, kad jis girdėjęs, kad tuomet, kai į Papilį laiveliai jau nebeat
plaukdavo, toje vietoje kažkiek metų dar stovėjo kažkokia daržinėlė,
visai atmesti tokių prisiminimų negalima.
Vietos žmonės pasakoja, kad netoli vienos tokios sodybos, Slyžių
kaimo pakraštyje buvo pavietrio laikų kapeliai. Pavietrio laikai – tai
tokie laikai, kai žmonės masiškai mirdavo nuo neišgydomų ligų, pavyz
džiui, maro. Kiti sako, kad tai tiesiog senųjų kaimo gyventojų kapai.
Kol buvo pievos ir laukai, ten buvo matyti nežymus kalnelis. Dabar toje
vietoje pasodintas jaunas miškas, kuris po truputį pradangino tą kapų
kalnelį. Ir kaip dabar įrodysi, kad ten tikrai buvo kapai? Ateinančios
kartos net nepagalvos apie tai, nes tuoj suoš nemažas lapuočių miškas,
tiksliau, jis jau ošia ir stiebiasi aukštyn.
Kraštų dvaro plytinė. Tai ne tie Kraštai, kurie netoli Pasvalio ir
kur kažkada gamino daug plytų. Šie Kraštai (Kroszty) prisimenami kaip
Griuntelių dvaro centras. Šiam dvarui priklausė plytinė, kuri, kaip pasa
koja, vėliau buvo parduota Papilio grafienei, o vėliausiai ją įsigijo turtin
gas ūkininkas Januševičius, gyvenęs Radiškių vienkiemyje. Elma Kir
kliauskienė, gyvenanti Mikalių kaime, pasakoja, kad jos tėtis Jokūbas

Tik patyrusi akis gali įžiūrėti, kad čia buvo plytinės molio duobės.
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Atlavinis pas tą Januševičių ganė gyvulius. Tas Radiškių vienkiemis
(Jakniūnų kaimo gale) buvo labai gražus ir labai tvarkingas, aplink lie
pų alėja, dideli ūkiniai pastatai, rūsys, didžiulis gyvenamas namas ir
kt. J. Atlavinis prisiminė tą plytinę dar veikiančią. Plytas gamindavo iš
raudonojo ir pilkojo (melsvojo, vadinamo šlynu) molio.
Dabar plytinė yra miške ir baigia apsikloti samanų patalu, dar išli
kę molduobės. Iš čia gamintų plytų buvo pastatytas Mikalių Galvanaus
kų namas, deja, to namo šiandien nė ženklo neliko. Radiškių vienkie
mio liekanas dar suradome, dar ošia keletas buvusios alėjos liepų, tarp
piktžolynų radome ūkinio pastato sieną, kuri buvo pamūryta iš tokių
savotiškų cementinių blokelių.

Neįprastos formos blokeliai, naudoti ūkinio pastato statybai.
Apie buvusį didelį namą byloja kalnelis, ant jo besimėtantys plyt
galiai, pilki ir raudoni, mėtosi langinių lentos, iš buvusio nemažo rūsio
išlikęs tik akmeninis fragmentas. Tai tiek šiandien išlikę iš įspūdingo
grožio sodybos, kurioje buvo panaudotos netoliese buvusioje plytinėje
pagamintos plytos. Net keliuko į sodybą nebelikę, o juk jo ir neberei
kia... Šiandien mes matome tai, ką nenumaldomai pasiglemžia žemė.
Ažubalių dvarelis. Šalia Mikalių buvo Ažubalių vienkiemis, kalbė
jo, kad šalia šio vienkiemio buvo Ažubalių dvarelis. Viktoro Vilemo bo
butės senelis tame dvare dirbęs ūkvedžiu. Kai ponai pabėgo į užsienį, tą
dvarą paliko jam. Šiandien buvusį dvarelį primena vienintelis ąžuolas
plačia laja, lyg bandydamas išsaugoti čia buvusio gyvenimo liekanas.
Steponiškis (tarmiškai Staponiškis, XVII a. sąrašuose Stefaniški)
– tai dar vienas kaimelis, kuriame jau niekas nebegyvena, kad tai bu
vo kaimas irgi beveik niekas neliudija, belikę tik vienos sodybos griu
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vėsiai. Prie gyvenamo namo augo didžiulis ąžuolas, liudijantis kaimo
tvirtybę (jo skersmuo buvo apie 150 cm). Patys matavome, ne iš akies
numatėme. Visagalis internetas nurodo straipsnį, iš kurio sužinome, kad
geroje žemėje augdamas, tokį skersmenį ąžuolas gali pasiekti apytikriai
po 240–300 metų. Jo vienmetis, tokio pat skersmens ąžuolas dar išlikęs
buvusio Slyžių kaimo vietoje.

Staponiškio kaimo ąžuolas.
Kadangi šiais laikais nieko nėra švento, tai savininkas, nusipirkęs
sodybą su žeme, ąžuolą 2013 metais nupjovė. Kiek ilgai išlikęs ąžuolo
kelmas atsilaikys prieš žemės ūkio techniką?
Kolūkiniais laikais čia gyveno Jonas Skeberdis (skābardis – skrob
las, skabargains – kandus, dygus, Skeberdžiui toks apibūdinimas tiko,
tokį būdą jis iš tikrųjų buvo paveldėjęs), atėjęs į čia užkuriu dar smetoni
niais laikais. Dar anksčiau čia buvo Naktinių žemė. 1671 metų Papilio
dvaro gyventojų sąraše parašyta, kad bajoras (Radvilų bajoras, buvo ir
tokie, paprastesni, ne tokie išdidūs, be herbų) Jurgis Naktinis Stefaniš
kio užusienyje valdo du valakus žemės, už kurią turės mokėti. Taigi,
ąžuolo kelmas šiandien rodo istorinę vietą, kaimo pradžią.
Šis kaimas taip pat turėjo pavietrio kapelius, juos vietiniai taip
vadino, tik jų vieta tiksliai žinoma. Jie yra Garšvų upelio posūkyje,
Steponiškio pusėje. Šiandien vietoje upelio gilus griovys, melioracijos
technika išlygino kapų kalnelį, liko tik upelio posūkis. Kitoje upelio pu
sėje, arčiau buvusio Bokiškių kaimo, buvo pieva, už jos vėl prasidėda
vo dirbama žemė. Ant tos žemės stovėjęs kryžius. Yra dvi pasakojimų
versijos, kodėl ten kryžiaus būta. Esą toje vietoje Perkūnas nutrenkęs
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žmogų. Kita versija: čia buvo kažkas palaidota. Mat Bokiškių žmonės
ardami vis rasdavo žmonių kaulų. Viskas Žemės priglausta. Senieji žmo
nės tą vietą vadindavo Pakryže.
Maro metu mirdavo beveik visi žmonės. Pasakodavo, kad užei
davo ir kitokios masinės ligos, pasibaigiančios mirtimi, pavyzdžiui
„škvorbunka“, nuo kurios krisdavo ir žmonės ir gyvuliai. Jei krisdavo
gyvulys, jam paprastai nulupdavo odą, jei kas prie gyvulio (be odos) pri
siliesdavo, tokiam labai greitai iškildavo mėlyna pūslė, ištikdavo gana
staigi mirtis. Kai žmonės tai suprato, pradėjo labai saugotis. Tikriausiai
po tokių masinių palaidojimų baigdavosi kaimo kapelių egzistavimas.
Nebenorėdavo niekas toje vietoje kasti, kas žino, kur slypi užkratas.
Taip ir dingo nuo žemės paviršiaus tie žemės lopinėliai, pradangindami
baisių tragedijų pasekmes.
Vilniaus universiteto medicinos fakulteto ekspedicija apie1960
metus išdrįso kasinėti buvusius Gajūnų maro kapus (75 x 82 m). Kodėl
Gajūnų? Atrodo, iš Gajūnų buvo kilęs vienas dėstytojas. Kadangi pasku
tinis didelis maras, palietęs Gajūnus, kilo apie 1710 metus ir neteko gir
dėti, kad kasinėtojams kas būtų atsitikę, suprantame, kad po 250 metų ir
pats užkratas subyra, virsta dulkėmis, kaip kad įprasta sakyti.
Skrebiškiai. Čia vėl gi iš kartos į kartą perduodama istorija, kad
už centrinės sankryžos į Kvetkų pusę esą kelias nutiestas per kapus Vie
nas namas taip pat buvo pastatytas kapų teritorijoje. Toje vietoje tikrai
galima įžiūrėti kalnelį, kas atitinka poetų eiles: „Ilsėjos aukštajam kalne
ly...“. Dar yra nuotrupa, kad ten esą yra radę žalvarinių daiktų, daug kas
netikslu, bet kažkas vis tiek buvo rasta toje vietoje. Tokia jau ta istorija,
kad dažnai reikia tenkintis pasakojimų nuotrupomis, nes bėgantis laikas
negrįžtamai beveik viską paslepia po dulkių sluoksniu ir lieka: norite
tikėkite, norite ne.
Dar viena istorija, kuria labai norisi patikėti. Nuo Skrebiškių kapų
ir koplyčios apie 300 m keleliu į rytus rasite fermų kompleksą, kuris bu
vo pastatytas ant kalvos. Likęs tik vienas nesuardytas šlaitas. Tą kalną
žmonės vadindavo šventu, pilkapiu, buvo net pradėję vadinti netoli kalno
gyvenusio žmogaus pavarde, kad tai jo kalnas. Senieji žmonės vaikams
sakydavo: „Bėkit vaikėliai palakstyt, tik nelipkit unt kolno viršūnas, bo
ti švintus kolnus...“. Gal ir iš tikrųjų ten buvo kokia šventa vieta?
Girdėti pasakojimų, kuriuos galima būtų patvirtinti arba paneigti,
tik reikia praeiti ne vieną instituciją. Senose Garšvų kapinėse palaido
tas kunigas Močiulskis. Šalia jo brolio, armijos kapitono kapas. Išlikęs
paminklo pagrindas, o kryžius jau seniai komjaunuolių numuštas. Žmo
nės pasakoja, kad ant to kryžiaus buvo ženklas, lyg kulkos prakirsta sky
lutė. Tai reiškė, kad kapitonas ne vieną kartą buvo sužeistas. Ne legendi
niai šaltiniai sako, kad kapitonas buvo palaidotas stikliniame karste.
Yra daugybė pasakojimų apie jau seniai užmirštus dvarus, palivar
kus ar kokias kitas vietas. Viena tokių – tai Kraštų dvaro plytinė. Vargu
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Čia buvo Radastos vienkiemis.
ar berastum iš jaunosios kartos žmogų, kuris kažką būtų girdėjęs apie
šią plytinę. Net netyčia ten užklydęs, iš kur gali pagalvoti, kad žalios
samanos ją jau slepia. Dabar čia auga miškas, bet, einant pagal griovį,
nesunkiai galima surasti kalnelį, kur buvo plytų degimo krosnis. Nuo
šio kalnelio dar matyti žolių priaugusios molduobės, o pačios krosnies

Staponiškio kaimo schema apie 1920 metus
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Rūsio sienos fragmentas.
vietoje galima rasti plytų liekanų, netgi darinių, išsilydžiusių nuo karš
čio. Dabar plytinės buvimą galima įrodyti, o po daugelio metų išlikę
pasakojimai bus vadinami prielaidomis.
O va, įrodyti, kad Papilyje ties reformatų bažnyčia buvo laivų prie
plauka, jau sunku įrodyti. O kad ji buvo, likę tik žmonių pasakojimai.
Vieni sako, kad buvęs status krantas, prie kurio atplaukdavo laivai, kiti,
kad buvusi akmeninė prieplauka. Po tiek metų tikrai sunku kažką beras
ti ir pati minima vietovė visai nepanaši į prieplauką. Prieplauką primena
tik ant mažojo reformatų bažnyčios bokšto ilgą laiką stovėjęs laivelio
siluetas. Po neseno remonto jis buvo kažkur nukištas ir nebeužkeltas.
Mes, vietiniai, kalti, kad, žinodami apytikrę prieplaukos vietą, nesusior
ganizavome atlikti paprastų, mums prieinamų tyrimų. Vis senoviškai
laukiame, kad Valstybė už mus ką nors darytų. Ko bijome? Čia juk ne
archeologinis ar kraštovaizdžio paminklas. Akmenys užpelkėjusioje vie
toje netirpsta, juos galima aptikti ir dabar.
Garšvų kažkada būta nemažo kaimo, išsidėsčiusio pagal to paties
pavadinimo upelį, ties jo posūkiu, ties ta vieta kur buvo Jono Plepo
sodyba, tik kitoje pusėje stovėjo bažnytėlė. Netoli jos, šalia augusios
beržynės, buvo kunigo žemė. Pasakoja, kad bažnytėlė buvo sudeginta,
o kunigas ištremtas į Sibirą. Kyla daugybė klausimų. Kodėl ten buvo
pastatyta bažnytėlė, jei prie kaimų nebuvo mados statyti bažnyčias? Ta
vieta buvo vadinama palivarko vieta. Ar tikrai vietoje apgriautos Papi
lyje, kad laikinai aną pakeistų? Vienas senas žmogus, paklaustas, kaip
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Slyžių kaimo ąžuolas. Pagal kamieno storį vienmetis su Staponiškio
ąžuolu. Buvo mada sodinti ąžuolus?
galėjo senovėje taip tiesiai per mišką iškasti griovius, atsakė, kad kai
tuos griovius kasė, miško nebuvo. Čia buvusi kunigo žemė. Mišku ji
apaugo vėliau. Seni žmonės pasakoja, kad iš šitos vietos, iš bažnytėlės
reformatų kunigą katalikai pririšo prie arklio ir nutempė į Papilį Prieš
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Pavinkšnių – Mižalių – Mikalių kaimas, XX a pradžioje.
mirtį kunigas paprašęs leisti jam pasimelsti. Staiga užgrojo vargonai,
visi baudėjai išsigando ir išsilakstė.
Tąkart jį paliko ramybėje. Tolesnis jo likimas nežinomas. Liko tik
mišku apaugusi žemė. Bažnytėlės vietą lyg ir pažymi nedidelis kalnelis.
Medis sudegė, bet pamatų likučiai turėjo likti. Gal ir koks daiktas, kuris
galėtų užbaigti įrodymų grandinę.
Gal būt ne viena tokia bažnytėlė ilsisi po žemėmis, kaip ir ne vieni
kapai, per kuriuos eina kelias.
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Laima Survilaitė Dešrienė

Ratautiškis ir Prūsagala Pyvesos glėbyje
Sako, kad vienkiemis
todėl ir buvo pavadintas Ra
tautiškiu, kad Pyvesa toje
vietoje pasidalija pusiau ir
apsupa tekančiu vandeniu
abi vietoves, teka ratu.
Geologai ir geografai čia mato jų terminais vadinamą senslėnį,
susiformavusį ledynmečių laikais, šis Pyvesos sukurtas vandens ratas
sudaro Prūsagalės geomorfologinį draustinį. Dar kai kas spėlioja, kad
senaisiais laikais Pyvesa daug kur tekėjo per balas, todėl jos vanduo
buvo rudas ir burbuliavo, buvo panašus į šviežią alų (pivo), užtat ir upė
panašiai buvo pavadinta.
Nuo Alizavos važiuojant į Zasinyčių pusę, pasiekus Prūsagalės kai
mą, kuriame gyvybe alsuoja 5 sodybos, dar kartą pasukus po kaire puse,
vingiuojantis keliukas veda tolyn į medžiuose paskendusią sodybą. Ši
vieta man seniai neduoda ramybės, tiesiog traukte traukia pabuvoti jo
je. Tuo labiau, kad išgirstu įvairiausių pasakojimų apie šiuos sodybos
savininkus.
Žmonės stebisi, kaip galima palikti Kauną ir, atsisakius įvairiausių
patogumų mieste, apsigyventi ir suleisti šaknis į šitą apleistą užkampį,
vadinamą Ratautiškio vienkiemį.
Keistuoliai ir tiek...
Paviešėjus šioje neįprasta ramybe pulsuojančioje aplinkoje, paben
dravus su visa keturių asmenų Januškevičių šeima, aplankius jų šeimos
kapelius, parymojus prie šimtamečių medžių, pasiklausius pelėdų ūba
vimo, širdį užlieja neapsakomas jausmas...
Ratautiškio vienkiemis... Grynas oras, įvairūs gėlių, medžių lapi
jos sumišę kvapai, kaimiška ramybė. Gera, ramu ir norisi pabūti kuo
ilgiau...
Ratautiškio vienkiemis pagal dabartinį administracinį suskirstymą
yra Kupiškio raj. Alizavos seniūnijoje. Jame dabar gyvena ir dabartiniai
šeimininkai Bronislava ir Gediminas Januškevičiai su dukra Irmina ir
sūnumi Vytautu. Šeima valdo nuosavą 57 ha žemę. Šiuo metu žemę nuo
moja Daukučių bendrovei.
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Tėvų sodyboje Veronikos Vaičikauskaitės – Januškevičienės
(1897–1975), kilusios iš Petrošiškio kaimo, Pranciškaus Januškevičiaus
(1862–1951) šeimoje gimė 4 vaikai: 3 broliai ir sesuo. Nelemta buvo
džiaugtis gyvenimo malonumais broliams Jonui ir Feliksui. Vyriausiąjį
Joną, kuris buvo ateitininkas, studijavo Vytauto Didžiojo universitete,
pakirto vidurių šiltinės liga (1918–1939). Negailestingas likimas teko ir
sūnui Feliksui. Skaudus smūgis buvo artimiesiems, netekus antrojo sū
naus Felikso(1923–1950), kurį pasiglemžė klastingos Nemuno bangos
Kaune. Sesuo Eugenija Januškevičiūtė – Glemžienė (g. 1926), bijoda
ma tremties, išvyko laimės ieškoti į miestą ir gyveno Kaune, šiuo metu
gyvena Kupiškyje.
Netekus antrojo sūnaus Felikso, neatlaikė tėvo širdis ir po metų,
1951 m., Pranciškus Januškevičius atgulė šalia savo sūnų šeimos kape
liuose Ratautiškyje...
Nelengvas buvo šios sodybos šeimininkų gyvenimo kelias. Vienin
telis Gediminas Januškevičius sugrįžo į tėvų sodybą ir apsigyveno joje
nuo 1994 m.
Januškevičių šeima šiaip ne taip išsisuko nuo Sibiro, bet buvo beveik
išardytas, išdraskytas gimtasis sodžius, sudužo artimųjų gyvenimai...
Ir pasakoja skaudžius prisiminimus Gediminas Januškevičius, jau
perkopęs devyniasdešimt penktuosius metus, o kalboje liejasi skaus
mas, nuoskauda, akyse sužibančios ašaros...
Apie namus. Pirmųjų sodybos šeimininkų Gediminas Januškevi
čius neatsimena. Tik kaip pro rūką mato, kaip tėtis iš trigubai didesnio
gyvenamojo namo perstato kitą, kuris stovi ir šiuo metu. Kalbama, kad
buvę anksčiau daugiau statinių, du ar trys tvartai, daržinė, kieme stovė
jo klėtis, buvęs klojimas. Šiandien klojimo vietą žymi betoniniai stul
pai, o buvusį didelį klojimą rusų laikais sugriovė ir, išvežę į Zasinyčius,
pastatė du trobėsius. Tie namai stovi Zasinyčiuose iki šiol. Šiuo metu
dalį klojimo Gediminas Januškevičius su šeima atstatė. Sodybos gale
dar tebestovi mažytė daržinėlė, kurią po tėčio mirties pastatė mama.
Laikas sunaikina po truputį viską... Ir daržinėlė vos laikosi, atrodo var
ganai, tarsi priekaištas praeičiai. Buvusios didžiulės klėties nebėra, ją
rusų laikais sugriovė ir išvežė. Klėties vietą žymi legendinis akmuo, ant
kurio senovėje grūsdavo grūdus...
Tebėra pirtelė, kurią po I pasaulinio karo pastatė Kalnagalių rusai.
Turėta nuosava 57 ha žemė buvo nacionalizuota. Per pirmąją bolševi
kų okupaciją iš 57 ha žemės liko 30 ha. Vokiečių laikais žemė buvo
grąžinta. Grįžus sovietinei valdžiai, žemė vėl buvo nacionalizuota. So
vietiniais laikais, kuriant kolūkius, Ratautiškio vienkiemio šeimininkų
namuose, kitame namo gale, gyveno svetimi žmonės. Tėčiui mirus, ma
ma su skausmu žiūrėjo, kaip buvęs klestintis ūkis pamažu griaunamas,
naikinamas.
Kažkada ūkyje buvo laikomi 5–6 arkliai, pievose ganėsi 10–12
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melžiamų karvių. Tėvai laikė kiaules, daug įvairiausių naminių paukš
čių. Klestintis ūkis liko tik prisiminimuose...
Su skausmu širdyje nuo 1965 m. mama persikelia pas sūnų Gedi
miną į Kauną, o sodybą pardavė Ignui Mastavičiui.
Gyvenant naujiesiems šeimininkams, sodyba buvo labai apleista,
priaugo menkaverčių medžių, krūmų, piktžolių plantacijos. Netgi kaž
kada išpuoselėtas kiemas virto didžiuliu šabakštynu...
Mastavičiai pastatė mažytį tvartelį su šalia esančia daržine.
Atgavus Lietuvos Nepriklausomybę, Gediminas Januškevičius at
pirko šią sodybą ir pradėjo dar kartelį iš naujo kurtis gimtajame vienkie
myje su skausmu ir viltimi širdyje...
Po truputį, įdėjus darbo ir meilės, Ratautiškio vienkiemis atgauna
savo buvusį vaizdą. Gediminas su pasididžiavimu parodo tris šulinius.
Vienas iš jų yra kieme, kastas dar vokiečių laikais ir yra labai gilus ir
akmeninis. Kiti du šuliniai yra leidžiantis į pakalnę, Pyvesos link. Vie
nas, sako, gal caro laikais kastas. Jis yra akmeninis ir labai gilus. Kitas
– iškastas atsikėlus gyventi į sodybą. Šis šulinys yra cementinis. Visą
sodybą puošia Gedimino tėvų sodinti klevai, uosiai, liepos, beržai. Už
šeimos kapinaičių yra mažas eglynėlis, kurį pasodino dar paaugliu bū
damas Gediminas.
Sodyboje yra net trys tvenkiniai. Du yra iškasti nuo neatmenamų
laikų, o trečias yra didesnis ir gana gilus. Tvenkinys iškastas 1994 m.
Prie vieno tvenkinio yra medžiais apaugęs vadinamas piliakalnis.
Sako, senovėje, iškasus tvenkinį, niekas žemių neskirstydavo, tai bė
gant metams, ši vieta apaugo medžiais, krūmais ir virto piliakalniu. Sė
dint prie tvenkinio ant suolelio, kuris yra šalia parko, gal už pusės kilo
metro matosi šeimos kapinaitės. Nors ir buvęs dar mažas, Gediminas
Januškevičius atmena, ten, dabartinėse kapinaitėse, stovėję gal kokie
šeši mediniai kryžiai, o dabar belikęs tik vienas sutrūnijęs kryžius.
Tuose kapeliuose palaidoti Gedimino broliai Jonas ir Feliksas, tė
tis ir mama Januškevičiai. Be to, yra gal 100 metų senumo antkapis su
užrašais:
„DOM. TU SPOCZYWAIA, ZWLOKI. KAPITANOVEI. ANNY.
SEMPLINS KIEYLIMARLA ROKU
1842 MCA WZESZNIA 9 DNIA.
WIEKU LAT 62“
Pasiteiravus vyresnių kaimo žmonių dėl kapinaitėse esančio užra
šo, daugelis atsako, kad ten guli ponios kapitonovienės palaikai. Tai
girdėję iš savo tėvų, senelių... Kapinaitėse yra dar vienas antkapis su
užrašu:
„JONAS TAMOŠIŪNAS (1878-1944)“. Pasidomėjus dėl šio ant
kapinio užrašo, pasirodo, kad ten yra palaidotas Danutės Gaigalienės,
gyvenančios Patrakės kaime, senelis.
Pačiame kieme yra didelis ąžuolinis kelmas, kurio plotis siekia net
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Januškevičių šeimos kapeliai (15 x 15 m).
1,5 metro. Ąžuolą nupjovė pats šeimininkas Gediminas, bijodamas, kad
užėjus vėtrai, galiūnas griūdamas nesutrupintų namo. Vaikštinėjant po
Januškevičių sodybą, atkreipiamas dėmesys į takelį, bėgantį link Pyve
sos, nuėjus iki takelio galo, atsiveria labai gražus vaizdas.
Gediminas Januškevičius garsėjo kaip aludaris. Jis pats savo ran
komis pastatė pastatą su rūsiu, kuriame žadėjo daryti alų pagal savo
susikurtą technologiją ir realizuoti. Deja, šis verslas nuvylė...
Mažai kas žino, kad Gediminas Januškevičius laisvalaikiu mėg
davo piešti. Sakosi, pramokęs šio piešimo meno gyvendamas Kaune,
profsąjungų rūmuose. Jo religiniai piešiniai – stacijos puošia kelias Lie
tuvoje esančias bažnyčias, tame tarpe Skiemonių, Alizavos.
Šeimininkai labai tikisi prisijaukinti gandrus, nes kokia sodyba be
lietuvių nacionalinio paukščio-gandro. Rodos, ir sąlygos paruoštos pui
kios. Nupjovė aukšto uosio viršūnę, įrengė iš lentų patogią platformą.
Gandrai atskrenda tik pernakvoti, pailsėti, bet neapsigyvena, nesuka
lizdo...
Pastaruoju metu Januškevičių vienkiemyje vyksta remontai, sody
ba modernėja, gražinama...
Laikas... Kaip byrantis smėlis tarp pirštų... Laikas Gediminui Ja
nuškevičiui skaičiuoja jau devyniasdešimt penktus metelius. Svajonės
gražios, planai dideli, o sveikata nebe ta... Gedimino Januškevičiaus so
dyboje karaliauja smulkusis ūkis: kasryt savo skardžiu balsu pakelia rai
baplunksnis gaidys, kudakuoja vištos, sodybą saugo lakstantys šunys,
ganosi keletas ožkyčių... Džiugu, kad tėvų, senelių tėviškėje gyvena
vaikai Vytautas, Irmutė.
Tikimės, dar gandrai apsigyvens ir suks lizdus iš naujo atgimstan
čioje, puoselėjamoje Januškevičių vienkiemyje...
59

Prūsagala. Kaitina vaizduotę savo kaimo pavadinimu. Ar čia, labai
seniai, kas atėjo, kad toks pavadinimas? Seniausi įrašai Kupiškio bei
Vabalninko bažnyčių knygose tokio kaimo nerodė. Išgelbėjo Vidmanto
Jankausko surinkti duomenys (V. Jankauskas. Prūsagalė. Kupiškėnų en
ciklopedija, t. 2, 683-684). Jis rašo, kad 1686 metais Prūsagalėje vyko
Bernotavičiaus ir Motiejučios jungtuvės, liudininkai – Čerkauskas ir
Krivušonis. O 17–18 a. čia gyveno Mykolas Bedelis, Gasparas Bitela,
Jonas Bujavičius, Kazys Cimaškonis (Ciaponis), Simonas Cimaška, Ie
va Čeraškaičia, Jonas Danieliūnas, Elzbieta Gaižyčia, Kristina Gilov
na, Steponas Grigaliūnas, Jonas Kosminas (Karaminas), Ona Lavecia,
Romas Ludkavičius, Jonas Prūsas, Jokūbas Šarka, Stanislovas Šarkela.
Vos ne pusė šių pavardžių tokios, kurios buvo aptiktos ir kituose Vabal
ninko parapijos kaimuose (J. A. Naktinis). Nesenų dienų Prūsagalės gy
ventojai – visai kiti. Bratėnas, Čižius, Gabrėnas, Gaigalas, Jonikavičius,
Kaulakys, Martišiūnas Šidlauskas, Tamošiūnas, Vickus. Nieko nežinant
apie migraciją, lieka dvi numanomos priežastys. Tai ligos, dėl kurių pa
vardė išnykdavo ir vedybos, kai atsirasdavo nauja vietoje buvusių. Jei
nueitumėte į Alizavos kapines, tai iš tų V. Jankausko rastų 17–18 a. 20
pavardžių nei vienos nerastumėte. Reiškia, jie išnyko iki tol, kai buvo
pradėti statyti ilgai išliekantys paminklai. Toks buvo gyvenimas.
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Karolis Duderis

Naujausi archeologiniai tyrimai
vakarinėje Biržų girios pusėje
Teritorija tarp Nemunėlio upės ir Biržų girios vakaruose ir šiaurė
je, Apaščios ir Rovėjos upių rytuose ir pietuose – tai vakarinis Biržų
girios pakraštys. Tikėtina, jog ši teritorija buvo negausiai apgyvendin
ta. Senieji girios pakraščio gyventojai, kurie, greičiausia, užsiėminėjo
rinkimu ir medžiokle ar žvejyba, buvo įsikūrę arčiau upių. Kiek vėliau
buvo pradėta kirsti giria jos teritoriją įsisavinant žemdirbystei.
Nors neturime nuoseklių tyrimų apie nagrinėjamo regiono archeok
raštovaizdį, tačiau bent iš nedidelių nuotrupų galime manyti, jog Biržų
girios vakarinis kraštas galėjo siekti ir dabartinio Biržų miesto pakraš
čius. 2001 metais, Biržų miškų urėdijos teritorijoje kasant tvenkinį, apie
2–3 m gylyje buvo rastos apirusios ąžuolų kamienų liekanos. Šis radinys
yra ganėtinai unikalus, kadangi šiame regione, organinės medžiagos il
gai dirvožemyje neišlieka. Atlikus šių radinių datavimą radioaktyviosios
anglies bei dendrochronologinio datavimo metodais, buvo nustatyta, jog
šie medžiai augę prieš 6,4–7,1 tūkst. metų (Pukienė R. Subfosilinio ąžuo
lo pavyzdžių iš Biržų miškų urėdijos dendrochronologinės ir radioan
glies išvada. Kaunas. 2002.01.15. Saugoma BKM „Sėla“ moksliniame
archyve).
Žinoma, tik vieno taško didžiuliame žemėlapyje vertinimas turėtų
būti lokalus, tačiau įveda mus į tam tikrą kursą, kuriuo sekant, ateityje
susidės aiškesnė mūsų krašto archeokraštovaizdžio freska.
Šiame tekste pateiksiu naujausių tyrimų bei atradimų medžiagą,
t. y. aprašysiu 2014–2015 metais tirtus archeologinius objektus bei at
skiras radimvietės, o taip pat – pateiksiu seniausio istorinio šaltinio
apie Biržų vietovardžio paminėjimą ištrauką bei trumpai aptarsiu Bir
žų kunigaikštystės žemėlapyje vaizduojamą nagrinėjamą regioną. Pa
sirinktas mikroregionas yra ganėtinai platus (geografine prasme), o ir
archeologiniu objektų čia priskaičiuojama dešimtimis. Didžiausia šio
regiono, o taip pat ir Biržų rajono problema, jog tyrimai koncentruojasi
vos keliose vietose, o platesnio mąsto tyrimų, išeinant už miesto ribų,
yra atliekama itin mažai.
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Istoriniai šaltiniai
Ankstyviausios žinios apie Biržų kraštą mus pasiekia iš XV a. Tai
seniausi Biržų paminėjimai istoriniuose dokumentuose. Itin svarbus ir
pats ankstyviausias Biržų paminėjimas žinomas iš 416 m. rugpjūčio
23 d. Vokiečių ordino magistro laiško Ordino prokuratoriui: „<...> Kad
mes norėtume pasiekti susitarimą ir draugišką sąjungą tam, kad vieš
pats Dievas galėtų būti pagarbintas ir krikščionių tikėjimas toliau galė
tų tvirtai plėtotis, todėl mes norime atiduoti apgyvendintą murinę pilį,
vadinamą Altene, su jos žeme ir žmonėmis bei priklausiniais, kaip tai
žmonės nuo seno turėjo. Toliau tuščią neapgyvendintą pilies apygardą
vadinamą Nogailiais, esančią šiose aprašytose ribose: pirmiausia nuo
Nemunėlio žiočių, kylant aukštyn Nemunėlio upe iki Apaščios žiočių tos
pačios upės, vadinamos Apaščia; aukštyn iki Rovėjos žiočių, kur ji įte
ka į Apaščią, nuo Rovėja vadinamos upės žiočių tiesiai aukštyn kylant
iki Biržų lauko; nuo Biržų lauko einant tiesiai iki Smardone vadinamos
upės, kur ji išteka, ten ištakos randamos dešinėje; Smardone leidžiantis
žemyn iki Tatula vadinamos upės; <...>“

1416 m. rugpjūčio 23 d. Vokiečių ordino Livonijos magistro laiškas Or
dino prokuratoriui (iš Baranauskas T. Žiemgalos aktai = Acta Semigal
liae. 2014. Joniškis)
Šiame tekste minimos žiemgališkos žemės, į vakarus nuo mūsų
nagrinėjamos teritorijos. Panašu, jog teritorija nuo Rovėjos ir Apaščios
upių į rytus, galėjusi būti jau sėliška ir dėl šios priežasties, į rytus nuo
Apaščios ir Rovėjos upių plytintis Biržų girios masyvas nebuvo įtrauk
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tas į šį žiemgališkų žemių dalijimo aktą.
Archeologo K. Meko išsakyta nuomonė apie pastarąjį Biržų pami
nėjimą yra gana įdomi, t. y. „Anų laikų sąlygomis tik stambi bendruome
nė per ilgą laiką tegalėjo tokį lauką iš miško atkovoti ir paversti dirba
mu. Todėl aišku, kad šioje vietovėje bendruomenė kūrėsi ne vėliau kaip
XIV a.“ (Mekas K. Biržai // Mokslas ir gyvenimas. 1966. Nr. 7. P. 32).
Remiantis aukščiau išsakyta archeologo nuomone, galima tik pa
tvirtinti, jog teritorija tarp Apaščios ir Rovėjos bei Nemunėlio upių, bu
vo apaugusi miškais, o dabartinė Biržų giria užima mažesnį nei pusę
ankstesnio ploto.
Kartografinė medžiaga
Juzefo Naronovičiaus-Naronskio Biržų kunigaikštystės žemėla
pis, išleistas 1645 metais, leidžia mums susipažinti ne vien su XVII a.
vidurio Biržų miestu, tačiau pažinti ir apylinkes, o taip pat ir mūsų nag
rinėjamą Biržų girios vakarinę pusę.

Juzefo Naronovičiaus-Naronskio Biržų kunigaikštystės žemėlapis. Sau
gomas BKM „Sėla“.
Minėtame žemėlapyje, į rytus nuo Rovėjos upės, matome gana
retai išsidėsčiusius kaimus, kurių nemaža dalis išlikusi iki mūsų dienų.
Įdomu tai, jog Biržų girios masyve yra matoma vos viena kita kaimavie
tė, o jų padaugėja tik Nemunėlio upės pakrantėje. Panašu, jog XVII a.
vid. Biržų giria buvo tokia pat neįžengiama, kaip ir šiandien.
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Archeologinės vietovės
Vakarinėje Biržų girios pusėje be išlikusių ir saugomų archeolo
ginių vertybių yra žinoma eilė archeologinių objektų, kurie sunaikinti,
arba dar nerasti. Būtent jų aplinkoje rasti radiniai, kaip ir ankstesniais
laikais, 2014–2015 metais papildė Biržų krašto muziejaus „Sėla“ fon
dus. Tai tik maži praeities fragmentai, iš kurių itin sunku susidėlioti aiš
kesnį vaizdą apie šio regiono apgyvendinimą. Nepaisant to, visgi verta
paminėti keletą jų.
2014 metų pavasarį, Nemunėlio Radviliškio priemiestyje, Parupės
kaime (Biržų r.), 7 m nuo Nemunėlio upės kairiojo vagos kranto, 1,5 m
gylyje, atliekant sodybos teritorijoje ūkinius darbus, buvo rastas išskir
tinis radinys – Liungbiu tipo raginis kirvis. Parupės kirvis yra 45,3 cm
ilgio, jo ašmenų ilgis 3,5 cm, o kirvio koto skersmuo 4,9 cm. Kirvis yra
šviesiai rusvos spalvos.

Raginis kirvis iš Parupės kaimo (R. Songailaitės nuotrauka)
Kuo svarbus šis radinys? Ogi tuo, jog tai seniausias kaulo – rago
dirbinys ne vien Lietuvoje, bet ir visame Pabaltijyje. Išsamius radinio
tyrimus atliko Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir arche
ologijos instituto mokslininkai (prof. A. Girininkas, prof. L. Daugnora).
Atlikus radioaktyviosios anglies datavimą, paaiškėjo, jog šis žmogaus
rankų darbo kirvis pagamintas 11145–11045 m. pr. m. e. Parupės kai
me rastasis kirvis suteikia naujos informacijos ne vien apie šio regiono
apgyvendinimą, bet ir apie Lietuvos teritorijos apgyvendinimą anksty
vajame poledynmetyje. 2014–2015 m. radinio teritorijoje atliktų arche
ologinių tyrimų metu (tyrimų vadovas Gvidas Slah), akmens amžiaus
stovyklavietės pėdsakų, nebuvo rasta, tačiau surinkta svarbi geologinė
bei paleobotaninė medžiaga, suteiks konkretesnės informacijos ateities
tyrimams.
Dar vienas, seniausius Biržų girios vakarinio paribio gyventojus
menantis radinys buvo rastas Krauklių kaime, sodybos teritorijoje, nu
64

melioruoto upelio
(buvusio Apaščios
intako) pakrantėje.
Sodybos savininkė
titnaginį kirvelį ra
dusi prieš 7 metus
kasdama darželyje
žemes. Tipologiškai,
keturkampio skersi
Titnaginis kirvelis iš Krauklių (G. Duderienės nio pjūvio titnaginis
kirvelis turėtų būti
nuotrauka)
datuojamas tarp III
tūkst. pr. m. e. antros pusės ir II tūkst. pr. m. e. pirmo ketvirčio, t. y.
2600/2500–1750 m. pr. m. e. Anot archeologo A. Girininko, tokie kir
veliai dažniausiai buvo naudojami rutulinių amforų kultūros žmonių,
vėliau ir virvelinės keramikos kultūros bendruomenininkų. Dažnai jie
aptinkami vandens baseinų ar buvusių baseinų pakrantėse. Manoma,
kad dalis jų būdavo aukojami tam tikrų apeigų metu ir dažnai aptinkami
dabartiniuose durpynuose, upių senvagėse. Atlikus šioje vietoje arche
ologinius tyrimus (2015 metais), kuriems vadovavo archeologė Greta
Duderienė, jokių radinių ar ankstyvųjų žmonių veiklos pėdsakų nebuvo
aptikta.
Pastarieji radiniai kelia vis daugiau klausimų apie Biržų regiono
apgyvendinimą ankstyvaisiais amžiais. Archeologams bei istorikams
koncentruojantis į Biržų miesto raidos tyrimus, tarsi nuošalyje palieka
mas didžiulis mokslininkams mažai pažįstamas arealas, kurio ateities
tyrimai suteiks daugybę informacijos apie mūsų kraštą iki čia įsikuriant
didikams Radviloms.
Į šiuos aktualius šiandienai praeities klausimus bandoma atsakyti
vykdant žinomų archeologinių objektų tyrimus. Viena iš tokių – Vinkš
ninių kaimo pakraštyje, Rovėjos upės dešiniajame krante esanti Vinkš
ninių Senkapio, vad. Milžinkapiais, Švedkapiais (u. k. 5855). Šiais
metais, Biržų krašto muziejus „Sėla“ atliko šio archeologinio objekto
tyrimus, kuriems vadovavo šio teksto autorius.
Vinkšninių pilkapis kraštotyrinėje literatūroje ilgą laiką buvo tapa
tinamas su senkapiu, vadintas Švedkapiais, Milžinkapiais. Seniausios ži
nios apie šį archeologinį objektą yra pateikiamos „Biržų žinių“ 1925 m.
vasario 1 d. Nr. 4. Čia rašoma, jog: „Vinkšninių (Biržų valšč.), koks 1,5
km nuo sodžiaus prie vieškelio į Papilį iš upės pusės, yra žmonių pada
vimų, senovės kapeliai, ar milžinkapiai. Dabar toje vietoje bekasant ran
dama įvairių ginklagalių, pav. surūdijusių durtuvėlių, geležinių iešmų
galų ir t. t. Pasakojama kitų, kad šioje vietoje buvęs mūšis...“
1953 metų rugsėjo 22 d. darytoje pilkapio nuotraukoje (pav. 5) ma
tyti, jog pilkapio sampilas buvęs apie 0,5 m aukščio, o žemės paviršiuje
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buvo aiškiai matyti pilkapio konstrukciniai elementai. Deja, bet iki mū
sų dienų šis pilkapis išliko itin fragmentiškai.
Panašu, jog 8 dešimtmetyje, vykdant tilto per Rovėjos upę statybai
bei tiesiant žvyrkelį, Vinkšninių pilkapis buvo labai stipriai apardytas
– sampilas nuskleistas, palaidojimai nustumdyti sunkiąja technika. Pil
kapio teritorija buvo ariama, aplink pilkapį kasamos smėlio ir žvyro duo
bės, o vakariniame pilkapio krašte buvo įrengtas bulviarūsis. 2015 m.
vykdytų archeologinių tyrimų metu, žemės paviršiuje buvo rasta daug
pavienių sulaužytų žmonių kaulų, o pilkapio akmenų vainikas buvo nu
ardytas iki pat apatinės eilės, dalis akmenų nuardyta visiškai.
Tyrimų metu pavyko rasti vieną stipriai apardytą palaidojimą, kurį
būtų galima sieti su pilkapiu. Panašu, jog šis palaidojimas buvo suardy
tas dar XIX a. II p. Valstybinės archeologinės komisijos byloje Nr. 5
(psl. 181–190), surašytoje 1936 m. sausio mėn. 16 d., rašoma: „Prieš 77
metus kasinėjant buvo atrasta vieno žmogaus griaučiai be vienos kojos.
Griaučiams, ant rankos kaulų buvo rastas aukso bronzolietas. Bronzo
lietą ir griaučių galvos kaušą pasiėmęs kasinėjimą vadovavęs žmogus,
bet kas jis per vienas, nebuvo žinoma. Bet apie 2 metus atgal Marčiuko
Vainos rado akmeninį kirvuką kurį atidavę Biržų muziejui.“ (kalba ne
taisyta). Tyrimų rezultatai leidžia manyti, jog būtent šį palaidojimą ra
do prieš 156 metus vykdytiems „kasinėjimams“ vadovavęs žmogus, ka
dangi 2015 m. archeologinių tyrimų metu buvo rasti sulaužyti žmogaus
dilbio kaulai su ryškiomis žaliomis dėmėmis tose vietose, kur turėjusi

Vinkšninių pilkapio vaizdas 1953 m. rugsėjo 22 d. (Iš Vinkšninių sen
kapio paso. Saugomas Biržų rajono savivaldybės paminklosaugos bib
liotekoje)
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būti masyvi žalvarinė apyrankė. Taip pat, iškastoje kapo vietos duobėje
nepavyko rasti kaukolės skliauto fragmentų ar pačios kaukolės. Tyrėjų
džiaugsmui, tuomet kapą iškasę žmonės nepastebėjo puikiai išlikusios
žalvarinės lankinės segės.
Tyrimų rezultatai leido nustatyti istoriniuose šaltiniuose minimo
objekto pobūdį, o pilkapyje rasti radiniai, iš dalies suteikė informacijos
apie šio objekto datavimą, t. y. V / VI–VII m. e. a. Vinkšninių pilkapis
buvęs apie 4–5 m skersmens, pilkapį juosęs apie 0,5 m pločio akmenų
vainikas, kurio išorinėje pusėje dėti stambesni lauko rieduliai, o vidinė
je pusėje tarsi formuotas smulkių akmenukų grindinėlis. Panašu, jog ak
menų vainikas turėjęs būti bent dviejų aukštų, t. y. akmenys turtėję būti
krauti bent dviem eilėmis. Kaip buvo minėta prieš tai, pilkapis buvo
labai stipriai apardytas, todėl lieka neaišku, kaip pilkapis buvo įrenginė
jamas, t. y. ar buvo atliekamos apeigos su ugnimi, ar buvo nulygintas
tuometinis žemės paviršius prieš pradedant įrenginėti akmens konstruk
cijas. Taip pat nežinoma, ar buvo šalia pilkapio iškasti grioviai, kurie
būdingi to meto analogiškiems laidojimo paminklams.
Vinkšniniuose vykdyti archeologiniai tyrimai pateikė ir kitų įdo
mių staigmenų, t. y. iki pradedant tyrimus, buvo tikimasi rasti minimą
pilkapį, tačiau į pietvakarius nuo tirto pilkapio, apie 1,5–2 m atstumu
nuo pilkapio vainiko krašto, buvo rasti griautiniai palaidojimai, kurie
turėtų būti priskirti čia buvusiam senkapiui. Deja, bet kaip ir pilkapio at
veju, senkapyje buvę palaidojimai buvo gana stipriai apnaikinti ūkinės

Pilkapio akmenų vainiko vaizdas iš pietvakarių. K. Duderio nuotrauka.
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veiklos, t. y. dalis palaikų nuarta arba nukasta vykdant smėlio kasimo
darbus.
Archeologinių tyrimų metu pavyko nustatyti šiaurės rytinę senka
pio užlaidojimo ribą bei fiksuoti 5 dalinai arba visiškai suardytus kapus
bei aptikti vieną pilnai išlikusį palaidojimą (galbūt vėlyvesnį). Senka
pio palaidojimai buvo atidengti 0,2–0,45 m gylyje, o 0,7 m gylyje ras
tas pilnai išlikęs palaidojimas veikiausiai buvęs vėlyvesnis. Mirusieji

Žalvarinė lankinė segė iš suardyto palaidojimo (K. Duderio nuotrauka)
laidoti įvairiomis kryptimis. Karstų liekanų bei įkapių nerasta. Dėl šios
priežasties, senkapio datavimas tampa problemiškas. Ateityje, radus
finansavimo galimybes, planuojama atlikti radioaktyviosios anglies
datavimą, kuris leis patikslinti senkapio chronologiją. Taip pat, būtina

Lipdytinės keramikos lygiu paviršiumi fragmentai. K. Duderio nuotrauka.
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atlikti papildomus archeologinius tyrimus, siekiant nustatyti tikslesnes
senkapio teritorijos ribas. Panašu, kad užlaidojimo teritorija tęsiasi iki
Rovėjos upės pakrantės.
Vykdant Vinkšninių pilkapio bei senkapio tyrimus, taip pat pavyko
rasti ir ankstyvesnio laikotarpio senovės gyvenvietės kultūrinį sluoksnį.
Apie 0,2 m storio kultūrinis sluoksnis buvo fiksuotas kelio Vinkšniniai
– Buginiai pakraštyje. Toliau šis sluoksnis plonėja ir ties senkapio riba
išnyksta. Archeologinių tyrimų metu buvo rasta lipdytų molinių indų ly
giu (pav. 8) bei grublėtu paviršiumi fragmentų. Be lipdytų indų fragmen
tų, gyvenvietės kultūriniame sluoksnyje buvo rasta skaldytų gyvulių kau
lų, molio tinko (naudoto namų statybai) bei trinamųjų girnų trintuvė.
Pagal aptiktus radinius, ši senovės gyvenvietė turėtų būti datuo
jama I m. e. tūkst. I puse, t. y. remiantis analogijomis iš kitų panašaus
tipo archeologinių objektų, pirmiausia šioje vietoje buvusi senovės gy
venvietė, o vėliau, jai sunykus, pastarosios pašonėje įkurti laidojimo
objektai – pilkapis bei senkapis. Panašu, jog senovės gyvenvietė buvusi
kiek atokiau nuo upės, kelio Vinkšniniai – Buginiai kairėje pusėje.
Atliktų archeologinių tyrimų rezultatai yra itin džiuginantys, ka
dangi iki šiol, Biržų rajone nebuvo tiksliai žinoma nė vienos senovės gy
venvietės, o ir Tautų kraustymosi laikotarpio paminklų (V–IX m. e. a.)
žinoma tik iš Skrėbiškių pilkapių, kur tarpukariu buvo atlikti pilkapių
tyrimai.
Vietoje išvadų
Teritorija į vakarus nuo Biržų girios, vakarinėje pusėje ribojama
Apaščios bei Rovėjos upių yra svarbi tolimesniam Biržų krašto pažini
mui. Vien pastarųjų metų tyrimai leidžia teigti, jog ateityje šio regiono
tyrimai turi didžiulį potencialą. Būtina toliau tęsti sistemingus istoriniuo
se šaltiniuose minimų archeologinių radimviečių tyrimus. Nors daugu
ma paminklų yra sunaikintų arba vis dar naikinamų, tačiau ir pastarieji
yra itin svarbūs bei vertingi tolimesniame krašto istorijos pažinime.
Atsitiktinai rastas titnaginis kirvelis ir geležinis ietigalis, gali tapti
esminiu ateities didžių atradimų pradininku. Nors Biržų miesto bei pilia
vietės tyrimai yra aktualūs ir perspektyvūs, tačiau išėjus už jau tradicija
tampančio tyrimų arealo, rasime atsakymus į klausimus, kurie šiai die
nai yra svarbūs Biržų krašto pažinimui. Vienas iš esminių archeologijos
bei istorijos tyrėjų klausimų vis dar lieka atviras – Biržų kraštas yra
Sėlos ar visgi Žiemgalos plačiųjų žemių dalis?..
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Jonas Albertas Naktinis

Sėlių ir krivičių pėdsakai Vabalninko krašte XVII a.
Anotacija. Buvo panagrinėti Vabalninko parapijos XVII–XVIII a.
bažnytinių knygų įrašai. Dalis rastų pavardžių buvo suskirstytos į tris
grupes: sėlių, krivičių ir susiliejusios. Pateikti šių baltų genčių pavar
džių pavyzdžiai. Panagrinėta, iš kur atėjo į šį kraštą kai kurie kunigai
ir liudininkai. Iš sutuoktuvių įrašų atrodo, kad šios dvi gentys nebuvo
priešiškos, buvo lygiavertės ir laisvai tuokdavosi tarp savęs. Kodėl tiek
senaisiais tiek vėlesniais laikais krivičiai pasiekė šį sėlių kraštą, nėra
pilnai aišku.
Pagrindiniai žodžiai: Vabalninkas, sėliai, krivičiai.
Annotation. We analysed names in church books of XVII–XVIII
centuries in Vobolnicensis (Vobolniki) parish. Found, that these names
are due to baltic tribes selonians and krivitchi. Samples of names are
given.
Keywords: selonians, krivitchi, Vobolniki.
Senovės likučių ieškojau ne kasinėdamas, bet Vabalninko parapi
jos bažnyčios knygas skaitydamas, kurias sutvarkė ir patogioje darbui
formoje (pdf failai) pateikė Edita ir Gintaras Lansbergai. Įrašai čia pra
sideda 1623 metais.
1. Naciūnai, Neciūnai, Vobolniki.
Biržų rajone yra du beveik tokie pat vietovardžiai – Naciūnai ir Ne
ciūnai. Dabartinėje latvių kalboje nāciens reiškia atėjimą, atėjūną. Ne
ciūnai priklausė Papilio dvarui, Ageniškio (Ogieniški, ogień) valsčiui.
Neciūnų kaime 1606 m. užrašyti: Pavel Delun, Jakštova vdova, Stušis
Bublanis, Mikie Starnanis, Matel Nareikanis, Voiciech Triška, Mikolay
Tapelanas, Pavel Mikienas. Indre Gudanis, Stušis Lopušanis [1]. Čia
buvusi sėlių žemė, matome, kad ir atėjūnų pėdsakų yra (ypač užkliūna
Gudanio pavardė). Trumpai juos galima būtų pavadinti gudais, kaip kad
mūsų senoliai vadindavo. Einant į rytus, į Pandėlio pusę, pilna tai patvir
tinančių vietovardžių: Gudai, Gudeliai, Dabramysliai (dobraja mysl‘),
Raščiūnai (rasčistit‘, rosčist‘), Liabėdžiai (lebed‘, labeda), Skūpai (sku
poj), Gudagalys ir t.t. Šiose vietovėse įsišaknijusi kupiškėnų tarmė.
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Šiandien sakome: Vabala, Vabalninkas. Anksčiau to nebuvo. Buvo
Vobolniki, Vobolnicensis, Vobolevič:

Michael Žorgba Vobolevič, Vobolnikų komendorius:

Taigi, buvo anksčiau Vabalninko krašte kiti pirminiai žodžiai, arti
mi gudų, latgalių atneštiems (pvz. „anų noktį toks vobolus kad nudribo
mon unt koklo...“) į kupiškėnų tarmę. Pažiūrėkite, kaip užrašyta vienos
svočios pavardė Vabalninko parapijoje XVII a.:

Tai Alula Repaiča (riepa) Gudelala iš Remeikų. Turėjo moteris ir
vardą ir pavardę, bet kažkas (bažnyčios tarnai?) prirašė dar vieną žodį,
kad visi žinotų, iš kur ji atėjo. Turėjo, matyt, kalbos dovaną, kad ne
vieną kartą į svočias buvo užrašyta. Ne svetima laikyta, jos sąmojus ir
organizuojami žaidimai matyt patiko vietiniams.
2. Vabalninko parapijos vietovardžių schema XVII a.
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Pagal tai, kiek artimos Vabalninko parapijos pavardės Latgalos
krašte vartotoms, Vabalninkas stovi greta Pandėlio. Papilio, Skapiškio,
Kvetkų, tarsi priklausytų kupiškėnų tarmei [4]. Vėlesni įvykiai šiek tiek
pakeitė šio krašto kalbą, dabar jie priskiriami aukštaičiams uteniškiams.
Senuose žemėlapiuose tarp sėlių ir žiemgalių yra tarpas. Tarsi tam, kad
būtų kur prisiglausti suslavėjusiems lietuviams, latgaliams, gudams,
žiemgaliams (po šių nugalėjimo). Tokie vietovardžiai tarp Kupiškio ir
Vabalninko kaip Prūsai, Prūseliai, Prūselių šilelis, Prūsagala, Zasinyčiai
rodo, kad iki čia galėjo ateiti su pralaimėjimu Kryžiuočių ordinui nesusi
taikę prūsai. Kristijono Donelaičio poemoje „Metai“ pavartoti slaviški
žodžiai yra beveik tokie patys, kokie buvo vartojami kupiškėnų tarmėje
[5]. Net pagrindinis pasakotojas Pričkus, kalbąs palyginimais, turi atitik
menį slavų kalboje (pritča). Čia siūlosi hipotezė apie tai, kad krivičiai
labai seniai buvo atėję iki senosios Prūsijos. Ar čia to paties laikotarpio
gudų migracija, kokią užčiuopė Jūratė Statkutė de Rosales, vadindama
tai gudų kelione per Europą [6]?
3. Krivičiai.
Gal teisingiau juos būtų vadinti kriviais, bet tai jau tikrų istorikų ir
tikrų kalbininkų rūpestis. Krivičiai, kaip ir sėliai, po XIII a. metraščiuo
se nebeminimi. Pradėti vadinti pagal gyvenamą teritoriją smolianais,
polovčianais ir kt.. Ką žinojome iš stalinistinių istorikų? Kad krivičiai,
dregovičiai, radimičiai ir kiti – tai slavų gentys. Smolensko archeologas

Tverės kunigaikštystės tyrinėtojai krivičiams priskiria didelį užimtą plo
tą senovėje.
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Jevgenij Šmidt pasitinkant Smolensko įkūrimo 1150-metį pateikė staig
meną – monografiją, kurioje, remdamasis daugelio metų tyrinėjimais,
skelbia, kad krivičiai – tai baltų gentis. Istorikas Aliaksiejus Dzierman
tas apibendrino daug faktų, patvirtinančių baltišką krivičių prigimtį [2].
4. Nesėkminga baltų genčių sąveika.
Senovėje pernelyg dažnai buvo keliamas klausimas – kas viršes
nis? Tuo tarpu baltams dažniau reikėjo galvoti, kas bus sąjungininkai
nuolatiniuose karuose. Ar galvojo apie tai? Lietuviai laiku neištiesė ran
kos sukilusiems prūsams. Po to net ir laimėtas Žalgirio mūšis nieko ne
pakeitė, prūsai nebeatsigavo. 1399 metais pralaimėtas mūšis totoriams
prie Vorkslos, nors ir sustabdė jų veržimąsi į Europą, bet suaktyvino
bendrus Maskvos ir mongolų veiksmus į šiaurę, Lietuva vėl nespėjo
(nesugebėjo?) savo broliams padėti. Pirmas mums žinomas įvykis vyko
dar anksčiau, apie 990 metus, tai prievartinis krivičių krikštas. Prieš ke
lis metus per radiją Svoboda vienoje laidoje buvo aptariami trys to meto
gyventojų, tikėjusių Perkūnu reakcijos tipai. Vieni susitaikė su tuo, kad
atėjo nauji, galingesni dievai. Antriems tai buvo didelis sukrėtimas, jie
masiškai žudėsi, kai buvo kapojami, deginami jų dievai, gesinama šven
toji ugnis. Reiškinys buvo vadinamas gajna. Treti nesusitaikė su krikštu
ir bėgo į ten, kur dar buvo senieji dievai, Perkūnas ir kiti. Kuriuose mū
sų kaimuose jie prisiglaudė, duomenų neliko.
Kitas autorius kalba daug liūdniau [11]. Tvirtina, kad po krikšto
iš 12 milijonų gyventojų gyvų liko tik nedidelė dalis. Mat bekrikštijant
išsikerojo mintis, kad tik jaunus įmanoma perkrikštyti. Tokias Kijevo
kunigaikščio Vladimiro kruvinojo akcijos pasekmes teko prirašyti mon
golų žiaurumui.
Galutinis Novgorodo, Pskovo, Polocko respublikų prijungimas
prie Maskvos vaizdžiai aprašytas Levo Šlosbergo [7]. Kaip tai vyko,
matyti iš cituojamų metraščių:
5. Car‘ topil v den‘ po 1 000...
Tai eilutės apie caro Ivano IV 1570 m. penkias savaites trukusį
siautėjimą Novgorode. Buvo sausis, Volchovo upė yra neužšąlanti, žmo
nes varė šeimomis, tempė pririšę prie rogių ant tilto ir mėtė į upę. Pato
gu, nereikia kasti duobių... Už pataikavimą Lietuvai. O kur dar sukapo
jimai gatvėse, namuose. Suprantama, kas galėjo, bėgo. Nebuvo svarbu,
kad čia baltų gyventa. Kas arčiau Maskvos – tas maskvėnų [3, 78 t.].
Vėliausiam krivičių (gudų) migracijos etapui priskirčiau įvykius,
susietus su dviejų didelių jėgų poveikiu. Tai jėzuitų ordinas ir Rusijos
imperija. Datos: 1561 m. – nusilpusi Livonija pasiduoda Lietuvai. Po
karų su Švedija tik Latgala lieka Abiejų Tautų Respublikos žinioje.
Iniciatyvą ima lenkai ir jėzuitai. 1625 jie įsitvirtina Daugpilyje. Dar
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anksčiau jie pasiekia LDK pakraščius. 1584 m. įsitvirtina Polocke.
1654–1655 m. – didysis rusų puolimas Vilniaus kryptimi. Vilnius buvo
paimtas, apiplėštas ir sudegintas. 1671 m. Papilio dvaro surašyme Vie
liškio (Vijoliškio?) palivarke užrašytas Slucko reformatų superintenden
tas (vyriausias kunigas) Reder [8]. Ne kitaip, kaip nuo užpuolikų čia at
bėgęs.1772 – Latgala patenka Rusijos imperijos žinion. Tais pat metais
Polockas įjungiamas į Pskovo guberniją. 1773 – jėzuitų vadai prisiekia
carienei Jekaterinai II ir gauna galimybę darbuotis stiprėjančioje Rusi
jos imperijoje. Taigi, vieni dar ruošia sukilimus, kiti jau prisiekinėja
ištikimybę. Tuo pat metu Vabalninkas apgaubiamas Latgalos ir LDK
pakraščiuose išaugintų dvasiškių dėmesiu.

Jonas Kazimieras Šultz, Livonijos kanauninkas, Subačiaus parapi
jos prepozitas.
Nelaimės iš visų pusių apipuolė rytinę LDK.

Atėjo toks laikas, kai pagal senuosius papročius bendrauti su protėvių
vėlėmis tapo pavojinga, tai buvo prilyginama bendravimui su velniu.
Inkvizicijos, atslinkusios tiek iš rytų tiek iš vakarų, vienodai buvo bai
sios. Skyrėsi tiktai kankinimų ir sudeginimo apeigos.
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6. Pavardės Vabalninko parapijoje
Vabalninko parapijos knygos pradėtos pildyti apie 1623 m. Kai
kurie asmenys tuo metu pavardžių dar neturėjo, jungtuvių metu būdavo
užrašomi tik jų vardai.
Pagal tai, kaip skamba užrašytos pavardės, dalį jų suskirsčiau į tris
grupes: sėliai (jiems dažnai pavardės prasmė gali būti suvokta, pasitel
kus latvių žodyną), krivičiai (pamatinis pavardės žodis yra iš slavų) ir
susilieję (žodžio struktūra kaip vietinių, bet slaviška kilmė). Pavardžių
pavyzdžiai:
Vabalninko parapijoje radau apie 1200 skirtingų sėliškų ir apie
1800, turinčių krivičių šaknis, pavardžių, nors kaimų pavadinimai daž
niau sėliški. Kadangi ateita į šį kraštą skirtingu laiku, tai ir susiliejimo
laipsnis skiriasi, pavardės skirtingai pasikeitusios. Jungtuvės vienodai
dažnai vykdavo savoje gentyje ir tarp skirtingų genčių, todėl darau išva
dą, kad šios gentys nebuvo priešiškos. Spėju, kad dalis krivičių atėjo,
jau turėdami pavardes.
O štai kokios pavardės po 150 metų atsirado gretimoje Krinčino
parapijoje, toje vietoje, kur buvo suteiktas prieglobstis nuo neprogno
zuojamo caro Ivano IV elgesio pabėgusio kunigaikščio Andriejaus
Kurbskio palydai. Abrykovska, Agebalab, Alachnova, Aleksimova,
Babinski, Bachovski, Baikovski, Baiota, Banasevič, Baran, Besekirs
ki, Bezabiūnas, Borčevski, Bovlonis, Budrykas, Burnaka, Calikovski,
Chmielevski, Choinovska, Chrapanovičovna, Chviedor, Ciudlis, Czai
ka, Czerlinski, Czeszeiko, Czielas, Czynga, Czyravinski, Cziudienia,
Čukis, Davinski, Deabinski, Dravnis, Drovinis, Dudlagalvis, Gaipova,
Garbalovič, Gasparakis. Glupcius, Golupas, Gorski, Gudanis, Gusyc
zia, Gutizlonis, Harbaczonas, Ivakas, Jalovecki, Jermakov, Jurkievič,
Jutrynovič, Karčevski, Karka, Kiendluk, Kinski, Kralitonis, Krapas,
Kriničinski, Krisinkrynova, Kryszkis, Kurila, Kusiukova, Kutionis,
Laigonas, Laij, Lapata, Larva, Lisovski, Listavski, Machnačevski, Mali
novski, Mališavski, Malulukas, Maskal, Mazuchno, Monczanonis, Nas
zcziunis, Neviekas, Niurka, Ononas, Oporski, Osipovič, Padkamarova,
Padkavskas, Pisarski, Plaska, Plukova, Pluszca, Plutnis, Podlogis ir t.t.
Kaip matome, dauguma slaviškų pavardžių čia nesikartoja su pavardė
mis Vabalninko parapijoje.
7. Kiek čia buvo žiemgalių?
Kiek tarp parapijiečių užrašyta žiemgalių? Dabar bandoma susi
gaudyti, kiek į šį kraštą galėjo atbėgti žiemgalių po jų nugalėjimo. Pa
vyzdžiui, žiemgaliai turėjo Šiurpės pilį. Ar Vabalninko krašte užrašytas
Šiurpinanis (kitur Šurponis) nebuvo tos pilies gynėjų palikuonis?
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SĖLIAI
aidukonis
bacikonis
balulonis
bartkucia
beausycia
bernotaicia
bezdzionis
bozis
brazdzius
bubikonis
ceplonis
ciasiulycia
ciponis
cicėnas
dudanis
didzielaicie
dzisnionis
dziugaicia
einanis
ganionis
gikanycia
gravzinaicia

grauzt

iet
gans

dzist

bozties
brāzties
bubināt
ceplis
ciest
cipāt
cicis

Latvių ž.
iet
bass
bālēt
barties
auss
bērnoties

prasmė
Eit
basas
pabalti
bartis
be ausies
apsivaikuoti
bezdėt
šiauštis
dumti
krizenti
krosnis
kentėti
tipenti
spenys
dūduoti
didelė
gęsti, silpti
džiaugtis
eiti
piemuo
?
graužti

SUSILIEJĘ
astravaičia
bedelanis
baleznicia
baniulycia
bežaicia
blazis
bluvaitis
bratėnas
dubasis
česonis
čudkonis
davidonis
devčinaičia
dicevičiūcia
dveronis
gasiūnas
gatavtaicia
grecionis
grubaicia
grezonis
gudgalenis
jaksycia

pirm. žodis
ostrov
bez dela
boleznj
bania
bežat‘
ublažat‘
blejat‘
bratan
dubasit‘
česat‘
čudnyj
davit‘
dievčina
dikij
dver‘
gasit‘? gus‘
gotov
grečka
grubyj
grezit‘
gudų galas
jakšat‘sia

KRIVIČIAI
arešimovič
ališovna
ančerevska
beresnievič
bludkievič
bičevska
babikova
bačanska
bagdanovič
baldakova
baniuško
barbaševič
bylinski
bartoševič
basakirski
bialkovski
bielavski
binkievič
budovna
boltrivič
bovkova
budrevič

KRIVIČIAI
kosciuško
kruč
kuchanovski
kulviec
kuzievič
kviedarkievič
lakarovski
lesnicka
levaiciovna
mirski
lipski
lizevski
lovčko
lozovski
koža
malachovski
malec
malyševski
markovič
maslovska
matuzak
mazuchno
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SĖLIAI
grodycia
gubaicia
godzianis
hlusanis
izlazuknis
ilgienionis
išilycia
jodzenia
kaicionis
kaironis
kalponis
kezonis
klivycia
kokienis
kugienis
kutrelis
kulanis
kumpelanis
lauzionis
leisis
likenis
liniaicianis
miedzius

koks
kuģis
kūtrs
kule
kumpains
lauzt
leitis
līkt
lini
medīt

jozt
kaite
kairināt
kalpot
ķēzīt

Latvių ž.
grods
guba
godājams
kluss
izlauzties
Ilgs

prasmė
stamantrus
guoba
gerbiamas
tylus
prasilaužti
Ilgas
?
dumti
liga, yda
erzinti
tarnauti
teršti
klyvas
medis
laivas
vangus
terba
kuprotas
laužytojas
lietuvis
sulinkti
linai
medžioti

SUSILIEJĘ
jurkionis
kaladycia
klebnycia
karalūnas
karoblycia
kazakaicia
kitrukonis
klescius
kodzionis
koncevičiene
kosilonis
krepelonis
krikolonis
kulakaicia
krovie
leveišycia
lavčkunia
lesius
lykas
lockaicia
lomaičia
losycia
maliciūcia

pirm. žodis
jurkij
koloda
chlebat‘
korol‘
korabl‘
koza
chitryj
klešč
choditj
konec
kosit‘
krepit‘
kričat‘
kulak
krivič
lievaja
lovkij
lies
lichoi
laska
lomat‘
los‘
malyj

KRIVIČIAI
buivydovna
chlevicki
chodakovski
cholodovna
chviedorkovič
čarnevski
čaplinska
čebotarun
čechanovič
češulovna
čialka
danovski
dyraičia
dašonia
delgielovič
dymski
dluski
dobryanovič
drabišova
drozdovič
dubina
duševska
eidukievič

KRIVIČIAI
michalova
milevič
milvid
ludeikovna
lepetkovna
niauron
niemirovič
mašalski
maranovna
osedecki
popilovna
nielubovna
pašavecki
olechnovič
orodukas
pilkovski
pytla
plinkovska
ponkrat
potkovska
pronovičovna
rabačevski
radzivill
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SĖLIAI
nagaicia
noveikonis
palanis
peculycia
peraunas
pykucia
pleponis
pluskinis
podzionis
pozondis
punciūnas
purtikonis
putrūnas
rakšyčia
raudanis
sananis
sargulis
seniulanis
skaiscionis
skindelonis
skrobanis
slepsionis
smeive

skribināt
slēpnis
smeities

pluska
pods
pazaudēt
puncis
purināt
putrot
rakāt
raudāt
sens
sirgt
sens
skaists

Latvių ž.
nags
novecojis
pelni

prasmė
nagas
pasenęs
pelenai
?
perkūnas
pykti
plepėti
skarmalai
puodžius
prarasti
pilvas
purtyti
painioti, velti
rausti, knisti
raudoti
pasenęs
nesveikuoti
senas
gražus
skaldyti
krebždėti
pasala
juoktis

SUSILIEJĘ
molvidaicia
narušonis
malebanis
nagonis
novosedzie
papielonis
plevokas
poiavianis
pevaicia
pusciūnas
puzinanis
reciūnas
repaicia
rožaičia
ručkaičia
sapagienia
sieronis
silačiunis
skūpelis
slavenanis
smenionis
manikas
starenia

pirm. žodis
molva
narušatj
mol‘ba
noga
novyj sidet‘
pepel
plevat‘
pojavit‘sia
piet‘
puskat‘
puza
riečka
riepa
rožat‘
ručka
sapog
sieryj
silač
skupoj
slavnyj
smenit‘
zamanit‘
staryj

KRIVIČIAI
eismont
gaidamovič
gaiževski
garbuzevič
golevič
gotovt
grabovski
grochovski
gromova
dlugoborski
grudzinski
gavanovna
haidukievič
hrynievič
jalovecki
jazdovska
jarmakovič
julubača
jolkovič
karkievič
kliknievič
katkun
kierbedz

KRIVIČIAI
ridlovski
rogielevski
rusiecki
sabanski
paludnikas
siemenoviča
siniavski
siovrokova
sladova
smolski
soroka
sotkovič
straševič
požarska
rubovič
sungalovič
sviclorovski
šinkievič
šytianska
špakovska
šucinski
šumna
šalunia
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SĖLIAI
spelonis
stabulanus
starklūnas
svedonis
šarkanas
šviencionis
sviponis
sireikaicia
urciūnas
vaidilaicia
vistanaicie
vilaisis
vingrucia
vizonis
vaidėnas
vezycia
zaldakaicia
zeibonas
zyzanis
uzkurtanas

uzkārt

vista
vilināt
vingrs
vīze
vaidēt
vēzis
zaldāts
zibeņot

Latvių ž.
spēlēt
stabule
stārķis
sviede
sarkans
svinēt
svilpt
sirot
urdīt

prasmė
žaisti
birbynė
gandras
medus
raudonas
šventas
švilpti
užpuldinėti
raginti
vaidilutė
vištytė
vilioti
stangrus
vyža
aimanuoti
vėžys
kareivis
žaibas
zyzti?
užkurys

SUSILIEJĘ
styrkie
storonis
šatkienas
šumnozintis
ščipienis
ščukaicia
šneraičia
traupaicia
velickaicia
vertinonis
vinciūcia
viniulis
veščucia
zablockaicia
ziauzienis
zalubanis
zižmaris
zvazdanis
zionienia
želycia

pirm. žodis
stirat‘
starat‘sia
šatat‘sia
šumnyj
ščipat‘
ščuka
šnyriat‘
trepat‘sia
velikij
vertet‘sia
venec
vina
vešč
za blotom
ževat‘
liubit‘
žiža+morit‘
zvezda
žena
žalet‘

KRIVIČIAI
klimovič
kokievič
kolyško
koncova
korčevski
korsak
kormanonis
kozemiak
kravčiun
kreva
krove
krukovski
kruksel
krupski
krasnogurska
kozabucka
kuprevič
veselovna
novičovna
korova

KRIVIČIAI
trusinska
torčilo
usevič
valeikovski
vareiko
visogorski
vyšaikoviča
voinovski
voitechovna
zabicki
zagurski
zaponina
zaporovski
zapustovič
zubovski
zukovski
žadeiko
poborovski
vojamajovna
ulevič

Šurponis iš Ientkūnų (dabar Inkūnai).
Latv. žodis: šurpu turpu – šen ten; ienācējs – atvykėlis. Galima įtar
ti, kad turime reikalą su vienoje vietoje neužsibūnančiu žmogumi, duk
relės krikštynų metu gyvenusiu Inkūnų (Atvykėlių) kaime. Kiek tarp tų,
kuriuos įvardijau kaip sėlius, galėjo būti žiemgalių? Tai jau kito tyrimo
reikalas. Žiemgaliai šiandien įtaria, kad Livonijos ordino buvo pastumti
net iki Nemunėlio. Prie pat Biržų, prie Širvėnos ežero Astrave aptiktą
kapinyną archeologai identifikavo kaip priklausiusį žiemgaliams (Karo
lis Duderis) [9].
8. Kontrolinės grupės
OBJEKTAS
1528 m. LDK kariuom.
surašymas
Latgala XVIII a.
Plonėnų evangelikų-reformatų
parap. 18 a.
Vobolniki

Kiek atsitiktinai Proc. pavardžių su
imta žmonių
slaviškumo
požymiais
510
78
1600
648

13
13

≈3000
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Taigi, iš Latgalos negalėjo ateiti didesnis skaičius žmonių, turinčių
pavardes su slaviškumo elementais, nes pas juos pačius tokių buvo ma
žai. Akys krypsta į LDK kariuomenės surašymą, kur sąrašo daugumą su
darė bajorai su gudiškomis pavardėmis. Pavyzdžiui, Anykščių kraštui
atstovavo bajorai Gavanovič, Skopovič, Duseckovič ir kiti. Įdomus pa
vardžių ir vietovardžių sutapimas: Gavanovič – Gavėniškis, Skopovič
– Skopiškis, Duseckovič – Dusetos...
Pagrindinė išvada po palyginimo su kontrolinėmis grupėmis: Va
balninko parapijoje žymų slaviškumo indėlį davė krivičiai. Ypač pažy
mėtinos pavardės, kilusios iš volotų, krivių.
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9. Pavardžių įvairovė
Didžiausia įvairovė tokių pavardžių, kurios rodo sugebėjimą gerai
joti, gerai matyti, sugebėti įveikti, pavelti. Jacevič, Jakas (?), Jananis, Ja
nelanis, Janikūnas, Janiulanis, Janonis, Janukanis, Jaselanis, Jasiulonis,
Jasiūnas, Jazdovska, Jeziolėnas, Jėčius, Januševič, Jodalienis, Jodeiko
nis, Jodokas, Jodošis, Jodzenis, Jodzievis, Jodzionis, Joziunis, Jononis,
Jonunonis, Jonušonis, Jošanis, Jozanis, Jozonis, Jusiūnas, Jušiūnas ir
t.t.. Maciulanis, Matanis, Mateikūnas, Mateiucia, Matiašas, Matulycia,
Matulis, Matušanis, Moteiko, Motejūnas, Motiekonis. Valackaicia, Va
lačinski, Valalas, Valašova, Valeckonis, Valeckuvna, Valeisionis, Valei
tova,Valėnas, Valickiova, Valintinovič, Valionis, Valiulyčia, Valonis,
Valontas, Valuckas, Valukonis, Valulaitis, Valulanis, Valulycia, Valulis,
Valulova, Valūnas, Valunta, Valuntas, Valuntonis, Valuntovič, Valuntū
naičia, Volaisis, Volevič, Volentonis,Volotovič, Vortykovič (pagal krivi
čių genties padavimus, jie yra kilę iš milžinų – volotų).
Iš kokių vietų atėjo žmonės, kurie gavo pavardes Gudagalis, Gu
dalis, Gudas, Gudavič, Gudelala, Gudelis, Gudgelanis, Juodgudis? Lat
vianis, Latvis, Latvonas? Leisis, Licvinova, Litievič, Litvanis, Litvete,
Litvova?
Kai ką žinome tik apie stambiausius bėglius. Kai rusų kunigaikštis
Andrejus Kurbskis pabėgo nuo Ivano IV (Groznyj) neprognozuojamų
žiaurybių, jo kariaunos nariai prieglobstį gavo kaimuose, kur vėliau pa
statė Krinčino (krinica) bažnyčią, netoli Vabalninko. Kai Smolensko
kunigaikštis Ivan Timofejevič Krošinski atsisakė paklusti Maskvai ir
neteko savo dvarų, Lenkijos – Lietuvos valdovas padovanojo jam Ro
kiškio dvarą. Kai carai ėmė masiškai naikinti satyrinius liaudies dainius
skomorochus (panašius į mūsų Pupų dėdę), kai kam pavyko pabėgti į
Lietuvą. Vabalninko krašte atsirado kaimas Skomorochi, vėliau virtęs
Skamarakais.

Nikolajus Kaladėnas iš Skomorokų.

Liudininkas Kaladėno vestuvėse – Georgijus Stojukis iš Kratiškių.
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Nestinga pavardžių, primenančių senuosius tikėjimus, papročius.
Kreivaicia, Krievanis Venceslay, Kreva Nikolai, Krievanis, Kriovis Ge
orgij, Krivionis Marci, Krivionis Nikolaus, Krovičiovna, Krioviova, Kri
viovna, Krovie, Kroviovna, Krovis, Krivičius, Kruovis Georgi, Krzyviec
(manau, kad čia tie, kas liko iš krivių, kurių nepernešė naujoji religija).
Ne vieną kartą pasitaiko pavardės Raudanis, Rauduvycia, Rovdaicia,
Grauducia. Tai sukelia mintį apie buvusį mirusių apraudojimo paprotį šia
me krašte. Vaidilucia. Šios pavardės prasmę visi žino. Vadluga. Šią pavar
dę aiškinu taip: vadītājs + lūgt – vadovas + melstis, prašyti. Meldimosi
vadovas. Zyniara – žiniuonė. Svincianienia – švenčianti. Ką? Kada? Ko
kia prasmė slypi pavardėje Dzievanosevič? Kodėl jėzuitams prisireikė
vilioti (jau katalikus) krivičius į Vabalninko kraštą? Kad savo tikėjimu
jie atsvertų senuosius vietinius papročius ir tikėjimus? Ar kad persikeltų
į saugesnę teritoriją? Jėzuitai galėjo iš anksto žinoti, ką Rusijos imperija
ruošia ir numatyti sau naudingus ėjimus, užpildydami po truputį džiūstan
tį, besidarantį tinkamu žemdirbystei Vabalninko kraštą.
Vietovės Kuginiai, Sviliai, pavardės Kubilycia, Kugielis, Kugie
nis, Kuginonis, (kugis – laivas), Pallaniene, Palanis, Popilo (pepel), Po
pilovna (dabar tai būtų Pelenytė ar Pelanytė), Svilas primena senuosius
verslus. Žmonės mokėjo pasidaryti laivus, kubilus. Degindavo krūmus,
pelenus pildavo į kubilus ir plukdydavo į Rygą parduoti. Kol nebuvo
muilo, pelenai buvo ne tik trąša, bet ir skalbimo priemonė. Pelenų ver
slo liniją nesunku susekti linijoje Kupreliškis – Sviliai – Unglininkai.
Pavardės, susijusios su mišku. Lachnicka, Lechnicka, Lesianis, Le
sis, Lesionis, Leskučia, Lesnicka, Lešaičia. Dorota Lešaičia iš Unčiškių
buvo užrašyta 1696 m. Lešaičios pavardė primena Aleksandro Puškino
sukurtos pasakos eilutes: „…tam čudesa, tam lešij brodit, rusalka na
vetviach sidit…“.

Lešaja
Sudurtinės originalios, kartais keistos pavardės. Aukstagriganis,
Aukstikalnis, Bartkazintis, Budginis, Didziamatulanis, Didzjurgis, Gal
lavezkonis, Gudagalenis, Kiebaltukaicia, Kiepurvelova, Kristapanis,
Jaunazintis, Levazintis, Lovazintis, Masiulmarte, Mazulmarte, Muntvi
las, Munzintis, Nickosuvelenia, Nugrakalis, Pabiervolkovna, Pašakar
nyčia, Plačekoiče, Rašpetrycia, Salciamiris, Šilogolis, Šumnozintis,
Šunavsonis, Šunošonis, Varnezintis, Vedluganis, Zezmoris, Ziagzintis,
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Ženazentis, Žižmaris. Dartručiniova, Dlugoborski, Dobrodziejūnaičia,
Dobronovičova, Dzievanosevič, Dzuzaizkovna, Gabnakonis, Kazabluv
na, Kazabuckaičia, Skrovdupis, Starkupis, Starodubnienia, Svipovazdie
ne, Šegamogas, Šipovalas, Uzakurpiovna, Vadapalaicia, Venceslaum
na, Vysokogorski. Matome, kad nemaža sudurtinių pavardžių įvairovė
buvo apibudinant žentus…
Senieji šio krašto žmonės neprisimena, kad čia būtų buvęs papro
tys velti kepures. Tad kaip suprasti pavardę Kiepurvelova? Kad ji iš
tokio krašto, kur toks paprotys buvo ar joje slypi perkeltinė prasmė,
pvz., sujaukti protą? Kaip prie šios derinasi Nickosuvelenia (Niekosu
velenia?)? Nieko nesuvelianti?
Suprantamas tokių pavardžių atsiradimas: Briedycia, Gaigalas, Kar
vialis, Kiškianis, Lidakas, Losinski, Stumbrucia, Varnionis. Bet koks tu
rėjo būti mūsų protėvių gamtos – geografijos patyrimas, kad atsirado
pavardės Jakas, Korsak (stepių lapė), Krabulycia, Skieris, Strutinska?
Likimas suvedė protėvius iš dviejų genčių: Anna Vištelycia ir An
drej Lovčko (lovkij).

Jokūbas Pojavionis (pojavit’sia) iš Jasiuliškių.

9. Vardai
Vabalninko parapijoje net XVIII a. antroje pusėje be įprastinių
vardų yra kitokių: Anastazija, Anna (anoji, ona), Bogumila, Dorota
(dorodna), Eufrozina, Jagnieška (gerai derinasi su mažyčiu ir švelniu
jagnionok), Pelagėja, Sofija, Ambrozijus, Bazilijus, Demetrius, Georgi
jus, Gregorius, Laurentijus, Nikolajus, Onufrijus, Stanislay, Venceslay.
Kodėl Petras Stukanėlis su žmona Darata sūnų krikštija Nikolajumi?
Kodėl Mikolanis Jokūbas sūnų krikštija Georgijumi?

Paulius Klescius (klešč) savo sūnų pakrikštijo Nikolajumi.
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10. Iš kur kunigai, liudininkai, kūmai?
Vieną dieną pasidarė aišku, kodėl šioje parapijoje tiek ilgai buvo
mėgiami slaviški vardai. Todėl, kad daugumas kunigų buvo kilę (ar
ten mokėsi) iš to paties krašto, kur tokie vardai buvo įprasti. Michael
Fransiscus Biallovič, vicarius (1680), Stanislaus Franciscus Fascišev
ski, teolog. dr., scholast. dr., Smolensko prelatas, Svėdasų, Kupiškio ir
Vabalninko parapijų dekanas (1684 m., p. 244, p. 246):

Vabalninko komendorius Stanislaus Šandrevič (1682), Laurenty
Aleksander Kallusovič (1678), Valeikovski, Vabalninko komendorius
(1682), Antonius Korsak, Michael Žorgba Vobolevič, Vabalninko ko
mendorius, 1680, Joseph Michael Vobolevič (1684). Kada ne vienas
Vobolevičius, kyla mintis, ar neatsirado miestelio pavadinimas nuo pir
mųjų kunigų Vobolevičių?
Po 1709 m. maro Vabalninko parapijoje gimimus nuo 1743 me
tų registruoja Kupiškio dekanas Stephanus Thaddeus Kudrycki. O ant
1761–1773 m. krikštynų knygos puikuojasi Livonijos kanauninko Joan
nes Stanislaus Plath, Vabalninko prepozito pavardė. 1760 m., J. S. Plat
hui krikštijant vaikelį, kūma buvo Rachel Chrapovska iš Smolensko (p.
132. Nr. 225). Kodėl iš tiek toli?
1762 m. matome Vabalninko vikaro Taddeušo Kolyško pavardę.
1765 m. Vabalninke vaikus krikštijo Motiejus Bernatovič, Athanasius
Pavlovski ir Hilarion Kimerevič. Vienų pastarojo vedamų apeigų metu
dalyvavo svečias iš Kozelsko.
1766 m. vaikus krikštijo Simon Mileško. 1772 m., krikštijant vaike
lį Hilarionui Bardovskiui, dalyvavo Tekla Kondratovičova iš Braslavo
(Brėslaujos) pavieto. Apie 1790 metus vaikus krikštija Ambrosius Skov
sgird, Andreas Vandolovski, Antonius Burno, Mathias Kopalinski, Demet
rius Rakievič, Andreas Žeimevič. 1787 m. Vandolovskis krikštijo Oginių
Devenio ir Choinovskos vaikelį, kūmais buvo Ignatius Choinovski ir Deo
data Vandolovska iš Braslavo pavieto (p. 1, Nr. 7). Taigi, galima įtarti, kad
Vabalninko kunigas Vandolovski buvo kilęs iš Brėslaujos krašto. Netolie
se, prie Naručio ežero (dabar Minsko sritis, Miadelio rajonas) yra Krivičių
gyvenvietė, vienu metu (nuo 1776 m.) priklausiusi Ašmenos pavietui, Vil
niaus vaivadijai. 2011 m. šioje gyvenvietėje buvo 1290 gyventojų. Kada
kunigai buvo iš tokių vietų, tuomet jų užrašytos pavardės buvo neiškraipy
tos ir teisingai atspindėjo gudų – krivičių vartojamus žodžius. Ką reiškia
pavardė Veršdvičovna, jei ne tai, kad ji kilusi nuo viršutinės (aukštutinės)
Dvinos? Arba tai, kad ji gerai joja (verchom dvigajuščajasia).
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1800 metais Kossakovski, Vilniaus vyskupas, Aleksandro Nev
skio ordino kavalierius (už ką gavo tokį ordiną? – už Rusijos imperijos
stiprinimą?), paskiria Rafaelį Zagurskį vikaru į Vabalninko parapiją.
1808 m. vedybų knygoje (p. 74) pasirašo Žitomiro ir Vilniaus vys
kupas, teologijos ir teisės daktaras Jeronimas Stremienj Strojnovski
(stroinyj). Čia pat (p.75) minimas Mohiliovo arkivyskupas Stanislav
Bohuš Siestrencevič. Titulai ir ordinai rodo, kad jie – aukšti jėzuitų or
dino, po Popiežiaus įsakymo dėl ordino panaikinimo įsitaisę Rusijoje,
pareigūnai. Kokiais būdais buvo priviliojami į Vabalninko kraštą krivi
čiai (gudai)? Ar iš baimės bėgo?
Jauniesiems iš Gotovcių kaimo liudininku buvo Casimirus Hokol
iš Zaporožės. Kokie buvo ryšiai? Kitiems jauniesiems iš Gotovcių kai
mo (Georgius Gotovtonis ir Sophia) liudininkai – Michael Januševič
iš Zarasų pavieto ir Georgi Cziplinski iš Ašmenos pavieto. Čia įsitaisę
pritraukdavo kitus? Kokiu būdu? Per bažnyčią? (jungt. 1623–1685 m.
p. 122).
Kai Nikolajus Dombrovski 1678 m. tuokėsi su Rafaelio Vosilov
skio dukra Reina, tarp liudininkų buvo Jonas Šekirski iš Brastos pavie
to (p. 64, Nr. 437). Kai Jozeph Gašiūnas iš Daunorių 1769 m. tuokėsi
su Elzbieta Grigalucia, vienas iš liudininkų buvo Petras Pietrulonis iš
Daunorių, kitas – Nikolaj Dachnovski iš Ašmenos pavieto. Kas jį čia
pakvietė (p. 70, Nr. 469)?
Motiejaus Vaikšonio iš Butniūnų vaikelio krikštynose dalyvavo
Aleksandri Giedroc iš Braslavo (Brėslaujos) pavieto ir Petrus Boreiko iš
…(1678–1789 m. krikšto kn., p.106). Po kokių metų tas Petri Boreiko (p.
153) jau Dumbliūnuose ir kūmai Mikolojūnas iš Strazdžių ir Dūdaičia iš
Dumbliūnų padeda pakrikštyti jo vaikelį. Kazimiero Žvirblio iš Baibakų
jungtuvių liudininku buvo Casimir Pavlovski iš Vilniaus pavieto.
Juozapu pakrikštyto vaikelio iš Dumbliūnų krikšto liudininkais bu
vo Andrejus Kosciuško iš Vobolninkų ir Juozapas Ravza iš Polocko
pavieto (jungt. kn. 1623–1685 m., p. 138, nr. 370). Kokia proga Ravza
čia atvyko? Ar ilgam?

Ši krikšto istorija ypač keista. Kaip atrodė tipinis krikšto įrašas?
Kūmais paprastai būdavo pakviečiami moteris ir vyras, dažniausiai iš to
paties kaimo, dažniausiai giminės. Čia tik tėvo vardas užrašytas, pavar
dė nenurodyta, krikštija du vyrai. Jei Kosciuškai iki Dumbliūnų buvo
7 km, tai Ravzai teko iš Polocko iki Vabalninko (apie 350 km) joti apie
savaitę. Koks iš tikrųjų buvo Ravzos apsilankymo tikslas?
Iš kur atvyko Casimir Kučinski (district Ciensice?), liudininkas
Lebeniškių Stepono Povilonio jungtuvėse, nepavyko suprasti. Vincento
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Pisarskio iš Lebeniškių jungtuvėse užrašytas Mattias Theodorus Stan
kievič (district novo Grodensi). Po kokio mėnesio tas pats Stankievič
(1680 m.) užrašytas Laurentijaus Mikalojonio iš Lebeniškių vestuvėse.
Šalia jo – Bazilij Čypkovič, Oginskių dvaro iš Trakų parodomosios ka
rinės kohortos narys (jungt. kn. 1623–1685 m., 154 p., nr. 480). Negi
Lebeniškiuose nebuvo kam paliudyti jungtuvių fakto?
Samuelio Paulukevičiaus iš Vabalninko jungtuvėse liudininkai:
Nicolaus Rodiševski iš Gardino pavieto ir Catharina Bubika iš Vabal
ninko. Kazimiero Grygalūno (iš Žuchnų) jungtuvėse užrašytas Joannes
Mikdovski (ir vėl iš district Novogrodensi).
1686 m. krikštijant Ievos Zableckovos iš Mackūnų dukrelę, kū
mais buvo Florianas Proleiko iš Gardino pavieto ir Elena Krumovna iš
Rygos. Kokiu būdu juos surado ir pakvietė? Martyno Veilišio iš Vabal
ninko vaikelio krikštynose kūmai – Kristoforas Šulc iš Rygos ir Anna
Drobyšova iš Vabalninko. Michaelio Voidziūno vaikelio krikštynose
užrašytas Vincentas Pilecki iš Trakų pavieto ir Mariana Čepova iš Va
balninko.1688 m. Georgijaus Burbulanio (iš Kurkliečių) vaikelio krikš
tynose dalyvauja Tolkaš, didikas iš Minsko (expalatinato). Kazimiero
Losinskio dukrelės krikštynose kūmais buvo Florianus Proleiko iš Gar
dino pavieto ir Elzbieta Kiškielova iš Vabalninko. Čia 1688 metai. Tai
gi, Proleiko ir po dviejų metų Vabalninke pristatomas kaip žmogus iš
Gardino pavieto.
Vladislavo Ridvinskio iš Pabiržės vaikelio kūmu krikštynose bu
vo Georgius Čaplinski iš Ašmenos pavieto su Adamu Šlika, Marianna
Ruckova ir Kristina Plovna iš Biržų. Stepono Mickievičiaus iš Lukėnų
vaikelio krikštynose dalyvavo Raphael Tupalski iš Ašmenos pavieto
ir Petrus Rutovič iš Vilniaus (ex palatina – buvęs rūmininkas). Juoza
po Zaibūno iš Ilgalaukių vaikelio krikštynose kūmais buvo Sigismund
Charmanski iš Volkovysko pavieto ir Barbora, Aleksandro Mulvėno
duktė iš Ilgalaukių. Kas gali būti bendro tarp tokių pavardžių iš skirtin
gų genčių? 1763 m. Dovgialos iš Oginių vaikelio krykštynose dalyvavo
Kviatkovska iš Starodubnos pavieto (p. 42, Nr. 838). 1764 m. vaikelio
krikštynose dalyvavo Aleksander Heiking, priskirtas Smolensko pavie
tui iš Pašaraukscių kaimo (p. 49, Nr. 965). Kokiu tikslu?
1769 m, apeigose dalyvavo Paulus Matuševic, Smolensko tezau
rius (lobių saugotojas? Kam atiteko tie lobiai?), ten pat dalyvavo Jo
zeph Točylovski iš Brėslaujos pavieto (1769 m., p. 101, nr. 1852).
11. Nei sulenkinti, nei surusinti
Lietuvos tarpukario švietimo ministras Konstantinas Šakenis, nag
rinėdamas savo gimtųjų apylinkių praeitį, nusistebėjo, kad kraštas la
bai surusintas [10]. Nei surusintas, nei sulenkintas, tiesiog iš LDK rytų
atėjo į Vabalninko kraštą žmonės iš baltų genčių, rytuose gavę tokias
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pavardes. Toks planas, kad rusus reikia sukatalikinti, o lietuvius sulen
kinti, buvo ir buvo bandoma jį įvykdyti. Michal Dirvianski aptarnavo
Salamiesčio bažnyčią (lenk. dirva – gleba), taigi, iš lenkų kilusi pana
šios prasmės pavardė turėjo būti Glembovski. Dirvianskio pavardė ro
do baltišką jos kilmę. Antoni Borno, Macej Kopalinski (kopatj); Jozef
Klikovič (klik – šauksmas, klyksmas, lenk. – wrzask, krzyk), Rafael
Zagurski (Užkalnis?); Maciej Griškievič – dirbo Kupriuose. Antoni La
banovski, Michal Šileiko (Šilinis? Lenk. šilas – bor). Leopold Gaida
movič (latv. gaidīt – laukti, tikėtis, liet. godotis, lenk. – oczekiwać),
Ignacy Širmulevič, dirbo Antašavoje. Lenk. širmas – siwy, szary. Taigi,
kunigo pavardė kilusi ne iš lenkų. Pavel Ruginovič (Rugienis? Lenk. ru
gys – žyto, iš lenkų turėtume laukti sakant Žitkovski. Taigi, tik iš pirmo
žvilgsnio gali atrodyti, kad šios pavardės iš lenkų. Greičiausiai iš gudų,
iš krivičių genties. Šiuo laikotarpiu parapijoje pasirodė, pvz., pavardė
Siniavski (Mėlynis?). Pagal lenkus būtų Niebieski.

Vabalninkas (žemėlapyje pažymėtas V). Floriano Gronskio ir Kris
tinos Drinkevičovnos sūnelio krikštynos 1773 metais. Kūmais buvo
Georgij Zajančkovski (Vabalninkas) ir Tekla Kondrotovičovna iš Bras
laujos (žr. žemlapį) pavieto. Vaikeliui buvo duoti Juozapo ir Georgijaus
vardai. Vieni norėjo Georgijaus, kiti (kunigai – ateiviai) tam pritarė.
Tokie tad procesai vyko, baigiant sudraskyti Lietuvos Didžiąją
Kunigaikštiją. Iš paminėtų vietų matosi atvykėlių buvusios teritorijos
plotis: nuo Naugarduko ir Volkovysko iki Polocko ir Smolensko. Taigi,
teritorija, kurią vieni vadina krivičių, kiti gudų apgyvendinta.
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