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ĮVADAS
Kodėl autoriaus žvilgsnis aprėpia būtent šią vietovę, o ne nukryp
ta link Kupreliškio ar Kvetkų? Todėl, kad šioje vietoje, baigiantis XVI a.,
kunigaikščiai Radvilos įkūrė ūkinį vienetą – Papilio dvarą. Jis apėmė
du senesnius darinius – Ageniškio ir Papilio valsčius. Nuo Raščiūnų
iki Juodžionių ir nuo Tauniūnų iki Virškupėnų, vakarų – rytų ribos bu
vo tarp Apaščios ir Nemunėlio. Dar priklausė dalis girios, kurią mes
šiandien vadiname Biržų giria, o tuomet ši dalis buvo vadinama Papilio
giria (Puszcza Popielika). Ageniškio dvareliui taip pat buvo priskirta gi
rios dalis (Puszcza dworna Ogieniska). Iš XVII a., kol valdė Biržų-Dubin
gių Radvilų giminės šaka, Papilio miestelio ir Papilio dvaro gyventojų
sąrašų išliko penki (1606, 1612, 1663, 1671 ir 1676 metų). Tai didelis
turtas. Ne tiek šiandien svarbu sužinoti, kiek linų pundelių turėjo per
metus dvarui pristatyti baudžiauninkas, kiek svarbu pamatyti santy
kius tarp žmonių (kad, pvz., naujai įsikuriantis Sauginis, kažkodėl ne
Sauginuose, o Smaliečiuose, metams atleidžiamas nuo darbų dvare, kol
pasistatys trobesius). Iš praeities, iš ankstesnių kartų mes kiekvienas
gauname genų rinkinį ir pavardes, kurias kažkada aplinkiniai kažkodėl
tokias mums parinko. Tie penki pjūviai per šimtmetį parodo, kaip tie
žmonės įvairiomis kryptimis judėjo, kaip vienos pavardės dingdavo, ki
tos atsirasdavo. Šio krašto gyventojai gali pasitikrinti, kiek seniai jie čia
pasirodė. Tie sąrašai foto kopijų pavidalu yra atsiųsti iš Lenkijos, kur
Radvilų giminė juos išsivežė ir dabar kopijos yra Lietuvos Valstybinia
me Istorijos archyve (LVIA, Pirmo gavimo iš Lenkijos mikrofilmų fon
das, PNR, s. v. 3231, s. v. 3232, s. v. 3233, s. v. 3234, s. v. 3235). Kiekvie
niems metams – kitoks (pagal išdėstytą eilutę) saugojimo vieneto (s. v.)
numeris (pvz., 1671 metų sąrašo kopijai jis yra 3234). Apie vėlesnių lai
kų (1830–1850) Ageniškio valsčiaus žmones kalba grafo Tiškevičiaus
pavaldinių knyga, saugoma Biržų „Sėlos“ muziejuje.
XIX amžiaus dokumentų daugiau. „Sėlos“ muziejuje galėjau pa
skaityti (Kniga predbračnych zajavlenij Popelskogo prichoda, 1826–
1834 g. t. p., 1835–1845 m.) ir Vilniuje pamatyti (LVIA, F. 606, ap. 1, s.
v. 157–164.) įrašus bažnyčių knygose. Be to, pasinaudojau Algimanto
Krinčiaus perskaitytais (ir savilaida atspausdintais) įrašais Krinčino baž
nyčios knygose. Tai leido pajusti XIX a. pradžios ir vidurio jungtuvių,
krikštynų dvasią. Galėjau panagrinėti, kokios ligos tuo metu šio krašto


žmones puolė, palyginti išgyvenamumą su tolimesniu Krinčino kraštu.
Kai intuityviai suvokiau, kad papiliečiai savo šnektą ne iš neturėji
mo ką veikti sukūrė, o atsinešė su savimi labai seniai, iš kažkur ateida
mi į šias vietas, įrodymams naudojausi Latgalos archyvais. Dirbti buvo
patogu, nes latviai čia lietuvius pralenkė: jų giminių archyvai jau patal
pinti internete (www.lvva-raduraksti.lv). Tik porą kartų reikėjo palikti
Biržų rajoną, vykstant pasikonsultuoti į Pilskalnės biblioteką.
Sutikau nemažai šio krašto žmonių, sugebėjusių vaizdingai papa
sakoti apie gyvenime patirtus smūgius, stresus, apie džiaugsmo valan
dėles. Jų mintims paskirta šios knygos dalis. Sėlių palikuonys parodė,
kad pasižymi nepriklausomu mąstymu. Sutikau kartą iš matymo pažįs
tamą žmogų Semeniškių autobusų stotelėje, rodau jam pokario laikų
šešių jaunuolių nuotrauką ir klausiu, ar kurio nors jis nepažinojo.
– O kom tau raikia? – klausia jis manęs. – Knygų rašys, – atsakau.
– Geriau aitum kokio dorbo dirbt, nei čia dabar niekais užsiiminėji,
– pabaigė pokalbį, taip ir neatsakęs į mano klausimą.
Kitas klausimo tiesiai į kaktą pavyzdys. Ilgo pokalbio pabaigoje
devyniasdešimtmetė senolė netikėtai paklausė:
– Tu daug knygų skaitei, ar tiki, kad senovėje Viešpats Dievas pasi
rodė krūme keliems žydams ugnies pavidalu ir perskaitė jiems dešimt
savo įsakymų?
Turbūt norėjo pasitikrinti, kiek jos nehipnotizuoto mąstymo išva
dos sutampa su kitų. Paaiškinau jai, ką galvoja kai kurie fizikai apie die
vų pasirodymą žmonėms.
Autorius dėkingas Biržų „Sėlos“ muziejaus ir Biržų J. Bielinio
viešosios bibliotekos darbuotojams, padėjusiems surinkti ir įvertinti
duomenis.



ĮŽANGOS VIETOJE
ĮMINK PĖDAS
Įmink pėdas,
Giliai įmink šioj žemėj,
Kad jos nedingtų,
Kaip dingsta pienės pūkas
Pavasario laukuos.
Įmink pėdas,
Giliai įmink.
Jei geros jos, ilgai išliks,
Jei blogos,
Su ryto rūku jos išnyks.
Įmink pėdas,
Geras pėdas įmink…
LAUKIMAS
Seniai tų durų nieks neatidaro,
Tik paklydėlis vėjas kai kada
jas paklebena,
O padangėj klykauja paukštis,
Jau seniai čia nieks negyvena.
Balta ramunėlė
Pravirksta sidabro rasa,
Jau nieks nevaikšto takeliais
Kur bėgiojau maža…
Ir šulinys dar tebestovi,
O šalia jo ir kriaušė senoji
Pavasarius skaičiuoja
Apsigaubusi balta skara,
Ji tarsi motina laukia,
Gal sugrįš kai kas, kai kada.
Marytė Gavėnaitė – Undzėnienė




I dalis. SENIAI SENIAI
AGENIŠKIO VALSČIUS. SENOVĖ
Kalbininkai sako, kad žodis Ageniškis greičiausiai kilęs iš Uoge
niškio. Ne per toliausiai, tarp Alizavos ir Kupreliškio, yra Uogabalė.
Bažnyčios senosiose knygose rašoma, kad Vabalninko parapijoje yra
(buvo?) vietovė, vadinta Ogincy. Uoginčiai? Prof. Jonas Yčas vartoja
žodį Uogeniškis.
Yra ir kitas žodžio Ageniškis kilmės variantas. Pirmiausia vietovė,
ko gero, buvo užrašyta lenkų kalboje. Ogienyszki. Tai labai artima lenkų
žodžiui ogień – ugnis. Gal žiloje senovėje čia, dviejų upelių sankirtoje,
buvo kūrenama šventoji ugnis?
Pakartosiu, ką apie senovę rašė istorikai Ingė Lukšaitė ir Kazys
Misius (Papilio mokyklai 400 metų. Straipsnių rinkinys, Biržai, Širvė
na, 2002). XII–XIV a. Livonijos kronikose nei Biržai, nei Papilys, o tuo
labiau Ageniškis neminimi. Pirmą kartą Biržai minimi 1455 m. Kazi
miero Jogailaičio dovanojimo akte, kuriame pažymima, kad Biržų že
mės dovanojamos Astikui Radvilai, davusiam pradžią garsiai Radvilų
giminei. Įspūdingas Astiko kalnas yra netoli Rokiškio, prie Laukupės
upelio. Kitaip dar vadinamas Moškėnų piliakalniu.
1528–1530 m. dvarų sąraše nėra Papilio dvaro, bet jau yra Parovė
jos ir Ageniškio (Ogienyszki) dvarai. Šiandien neaišku, kokiu būdu Age
niškio dvaras pateko į Jurgio Radvilos rankas. Tiesa, yra žmonių (papi
liečių) liudijimai 1719 metais. Jei jų atmintis nemeluoja, Ageniškį Jurgis
Radvila įsigijo (išmainė) iš bajorų Korkužų. Po Jurgio Radvilos mirties
1541 metais Biržus ir aplinkinius dvarus paveldėjo jo sūnus Mikalojus
Radvila Rudasis, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didysis etmonas,
Vilniaus vaivada. 1547 metais Mikalojus Radvila Rudasis kartu su pus
broliu Mikalojumi Radvila Juoduoju iš Romos imperatoriaus gavo kuni
gaikščių titulus. Mikalojaus Radvilos Rudojo sūnus Kristupas Radvila
Perkūnas keitė su Korkužais Pagervių, Latvelių palivarkus į Šakinavos
kaimą, priklausiusį Ageniškio dvarui. Vietoje Šakinavos kaimo buvo
pastatytas Papilio miestelis. Šakinavos kaimas išnyko, net pavadinimo
nepalikęs. Apie 1595 m. Papilyje buvo pastatyta evangelikų-reformatų
bažnyčia (katalikų bažnyčia buvo kitoje Rovėjos pusėje, Papilio dvare,


minima jau 1533 m.). Taigi, jokios katalikų bažnyčios (kaip buvo tei
giama sufabrikuotoje byloje) kunigaikščiai Radvilos neužėmė. Pastatė
naują, įkurdami toje naujoje vietoje miestelį, ir paskyrė tam tikėjimui,
kuriam patys tuo metu priklausė. Yra žinoma tiksli data, nuo kada Mi
kalojus V Radvila (Rudasis) perėjo į evangelikų-reformatų tikėjimą. Tai
buvo 1564 metais. Pasakojama, kad tai įvyko po to, kai Čenstochovoje
jam buvo parodytas velnio išvarymo iš apsėsto kūno stebuklas. Kai Rad
vila suprato, kad to vaidinimo metu buvo siekiama jį apmulkinti, labai
pasipiktino. Grįžęs į Lietuvą, katalikų tikėjimo atsisakė. Gal ne vien tas
vaidinimas nulėmė tokį pasiryžimą. Buvo baigęs mokslus užsienyje ir
matė mažiau fanatiškų ir mažiau prietaringų bendruomenių. Be to, jo
pusbrolis kunigaikštis Mikalojus Radvila Juodasis jau seniau (1554 m.)
buvo perėjęs į reformatų tikėjimą. Priminsiu, kad kunigaikščių titulus
iš Romos imperatoriaus Radvilos gavo už kovą prieš katalikų bažnyčios
priešus (totorius). Likimas (tiksliau, išsilavinimas) lėmė, kad teko nuo
tos bažnyčios pasitraukti.
1612 m. Papilio dvaro baudžiauninkų sąraše įrašyta, kad Neciūnų
kaimo valstietis Pavel Delun (Dilių giminės protėvis?) priklauso Ageniš
kio dvarui. Baudžiauninkų valdymas šiame valsčiuje ėjo iš Ageniškio?
Mat prieš 6 metus sąraše pažymėta, kad Delun yra tijūnas. Kadangi že
mė jam išskirta Neciūnų kaime, tai, reikia manyti, už ją reikės mokėti
Papilio dvarui.
1655–1661 m. pro Papilį ir Ageniškį traukė švedų ir Maskvos ka
riuomenės. Per karą buvo sugriauta Papilio evangelikų-reformatų baž
nyčia, sunaikintas visas jos archyvas, sudegintas Papilio dvaras. Ageniš
kio palivarko visus pastatus (taip pat ir bažnytėlę) ir malūną iki pamatų
sudegino Maskvos kariuomenė.
1663 m. sąraše (Radvilų archyvas) paminėtas Ageniškio palivarko
valdytojas David Dubrovskij. Ar ne jo giminės palikuonis daug vėliau
gyveno Sabuliškyje pavarde Dūbra?
1671 m. sąraše (psl. 40) užrašyta, kad Ageniškio dvaras tęsiasi nuo
Pupiškių kaimo iki dykros prie Nemunėlio, iki sienos su Kurliandija. Mi
nimos kitos dykvietės: Glembiškiai, Galveliškis, Dvoriškiai, Varpiškiai,
Aukštoriai bei prie Pupiškių.
1788 m. Ageniškyje Fridrichui Sterch ir Annai Katarinai Kochov
gimė sūnus, kuris pakrikštytas Christiano vardu. Kūmai: Bobovski-Me
kienė. Kokios buvo F. Stercho pareigos šiame dvare?
1820 m. Jan Kalinovski iš Ageniškio dvaro susituokė su Ona Šlėge
ryte iš Kuginių. Ką veikė Jonas Kalinauskas šiame dvare?
Bažnyčios knygose XIX a. viduryje minimas Neciūnuose gyvenan
tis Jokūbas Daukša, kuris be to yra Ageniškio dvaro vaitas. Kitas to
meto (1860–1864 m.) įrašas: Ageniškio dvare Jurgiui Groshameriui ir
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Malgožatai Izvetaitei gimė Karolis. Krikšto tėvais buvo Krisius Tamu
lėnas ir Darata Žukovska. Tikriausiai čia rašoma apie Ageniškio dvaro
valdytojo šeimą ir jam artimus žmones.
1834 m. dvare užrašytas Misiūnas.
1842 – Ageniškio dvare mirė Ieva Abeliunova (senatvė), Adam Vo
lodko (67 m., karštligė), Domicėlės ir Mykolo Daunoravičių sūnelis bei
Veronikos Chreščenuičovnos sūnelis.
1850 m. dvare tarnauja Vilumas Jonas, Ivanovski Jozef, Indrulūnai
tė Marė, Misiūnaitė Marė.
Gyventojai XVII a.
Už Ageniškio dvaro ribų:
1606 m. – Girunova vdova, Janel Likul (Likrel?), Matul Pakaušu
nis, Bernat Pavilanis, Marija ir Mikolaj Sauginėliai, Matul Švalėnas, Ju
rij Užkuris, Valul Valkūnas.
1612 m. – Jurgis Giner, Janelis Likrelis (Likielis?), Bernat Latvela
nis, Matul Pakaušėlis, Motiejus ir Petras Pakaušianiai, Jurgis Užkuris,
Valul Valkiūnas. O Matul Švalėnas paėmęs žemę Pupiškių užusienyje.
Vėlesniais metais tokio užvardijimo (už Ageniškio dvaro ribų) ne
lieka, bet 1663 m. pasirodo Semeniškių kaimas.
Aukštoji:
1606 m. – Jurij Snuika, Janel Žanėnas.
1612 m. – Jurij Snuika.

Bialozoriški:
1606 m. – Jakšt Balzarūnas, Grig Purunėlis.

Gajūnai:
1606 m. – Jurij Gajūnas, Piotr Gajun, Jakšt Janičiūnas, Kaspar Ma
čianis, Voiciech Mačianis. Piotr Baltužanis, Čepas Kuielis, Grig Mikola
jūnas, Kaspar Mylūnas, Jasas Paugulis (Paužulis?), Marcin Talkažanis,
Jan Voitkūnas, Piotr Voitkūnas, Staniul Voitkūnas, Grigas Žvirblalis.
Jau 1606 m. ties Gajūnais užrašyta, kad kaimui priklauso 18 vala
kų žemės plotas. Dar Gajūnams priskirti Užunugario (2 valakai) ir Užu
balio (3 valakai) užusieniai, dar 5 valakų užusienis, kuriame gyvena Ma
ciej ir Stanislav Kuginiai. Matyt tai buvo Kuginių kaimo užuomazga.
1612 m. – Jurij Gajūnas, Piotr Gajūnas, Jakšt Jančūnas, Kaspar Ma
čianis, Voiciech Mačianis, Matul Pavilanis, Janel Žanėnas. Marcin Buč
kielanis, Elžbieta vdova, Čep Kurelis, Kaspar Meilūnas, Matel Meilūnas,
Jasius Paugielis, Grig Premanis (Piemianis?), Grig Stamanis, Jan Voitkū
nas, Michal Voitkūnas, Piotr Voitkūnas, Staniul Voitkūnas, Piotr Žanel.
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1663 m. – Jurgis Bosun, Jan Delun (suolininkas), Kris Dundulis,
Pavel Dundulis, Jan Gikiel, Gas Jakubanis (girininkas), Maciej Kipanis,
Jan Latvelanis, Stepova Morgeniova, Jurgis Pagariackis, Marcin Prons
ki, Jan Tylėnas, Jurgis Urbananis, Kris Urbanonis, Kris Voičiūnas, Stas
Voičiūnas, Čep Voičiulanis, Kaspar Voičiulanis, Gas Vorokaj, Jakub Vo
rokaj, Matulova Žvairova.
1671 m. – Pavel Arciškis, Jurgis Basiun, Marcin Bikšis, Jurgis Buš
nelis, Jan Dilis, Kris Dūda, Mikolaj Gikielis (kitur jis užrašytas kaip
Ikielis), Marcin Gronski, Pavel Kidelis (kitur Pavel Kipelis), Jan Kipa
nis (kitur Janel Kipelis), Jan Kubilis (kitur Kubilus), David Kuielis (ki
tur David Kugielis), Kaspar Kulvis, Jan Mikinas, Kaspar Mikonis, Jan
Mulonis, Jan Muris (kitur Jan Murec), Jan Perkalinis, Daniel Pietkievič
(Sakališkių vienkiemyje), Gas Strelčiūnas, Jan Šimanis (Rymanis?), Gas
Urbanis, Jurgis Urbanis, Andrek Vis, Čep Voičelanis, Gaspar Voičelanis
(kitur Voičiulonis), Kris Voičiūnas, Stas Voikelūnas (kitur Stas Voitkū
nas), Grig Vorokaj, Kris Vorokaj, Jurgis Žagarinis, Gas Žvaironis.
1676 m. – Pavel Arciuška, Tomas Basiūnas, Jan Delis, Krys Dūda,
? Dundul, Mikolaj Gikielis (Sakališkių užusienyje), Jan Kipas, ? Kubilis
(Beržyno užusienyje), David Kurelis, Jan Kurilis, Tomas Laužoda, Jan
Misiūnas (Milūnas?), Jan Niūra, Daniel Pretkievič (Sakališkių užusieny
je), Stanislav Švatkanis, Mikolaj Tamulonis, Jan Tomkūnas, Jurgis Urba
nonis, Gas Voičiūnas, Krys Voičiūnas, Krys Vorokaj, Maciej Vorokaj,
Gas Žveiran (kitur Žvironis).
Juodžianiai:
1606 m. – Kaspar Aškielėnas, Piotr Jakubanis, Pavel Jodžianis,
Indre Jakumanis, Matel Janušanis, Piotr Klaugiela, Piotr Kuklanis, Va
lul Martinanis, Andžej Meškin, Indre Meškinianis, Jan Meškin (kitur
– Meškinianis), Voiciech Meškin, Jakšt Miniūnas, Piotr Pilkianas, Ja
siul Šimananis, Banis Užkuris, Janel Žlupen (Stupen?).
1612 m. – Kaspar Aškielanis, Jakub Bližgiela, Matul Jakubanis,
Piotr Jakubanis, Matel Janušanis, Balčius Jasanis, Jasiul Jasanis, Andžej
Jukomonis, Janel Jurkiela, Piotr Karklel, Matul Kaškis (Kiškis?), Piotr
Kliauga, Bartlomiej Kuklainis, Valul Martinanis, Jurgis Matelanis, An
džej Meškinianis, Jan Meškinianis, Voiciech Meškinianis, Jakšt Miniū
nas (Misiūnas?), Jan Pavlovič, Voiciech Pavlovič, Piotr Pilksen, Jan Pra
vilanis, Kaspar Pravilanis, Voičiul Pravilanis, Jakub Soksnis (Sodžnis?),
Jan Stupen, Banis Užkuris. Užrašyta, kiek turės mokėti Voiciech Pavlo
vič, turįs karčiamą.
1663 m. – Čep Baršūnas, Matul Bunionis, Jasiaus Bunionio našlė,
Palul Dudonis (Kliauga), Laura Januškanis, Mikal Kaktenis, Mikolaj Kali
tėnas, Maciej Kliauga, Marcin Koval, Jan Kugienis, Jurgis Macionis, Čep
Matuzonis, Janel Meškinis, Marcin Miaškinis, Mikolaj Meškinis, Mikolaj
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Novikanis, David Pakieturis, Matul Pakieturis, Matul Smilgūnas, Mihal
Putris, Voičius Valulonis, Jan Valūnas, Marcin Žylėnas, Stas Žylėnas.
1671 m. – Tomaš Bananis, Čep Basninas, Čep Burūnas, Lauryn
Januškis, Stas Jurkielanis, Marcin Kalvis, Jurgis Kliauga, Jurgis Kokie
nas, Kris Kokieturis, Jurgis Kučanas, Gas Kuginas, Voiciech Lizik, Čep
Matulanis, Janel Meškinis, Marcin Meškinis, Mikolaj Meškinis, David
Pakieturis, Jurgis Pakieturis, Matul Pakieturis, Mikolaj Pakieturis, Jur
gis Palukris, Jurgis Putris, Mikolaj Putris, Janel Valniulanis, Matul Val
niulanis, Maciej Valulanis, Marcin Žyla, Stas Žyla.
1676 m. – Tomaš Banionis, Čep Basiūnas, Kris Drapas, Lauryn Ja
nušanis, Čep Jonanis, Marcin Kalvis, Jurgis Kliauga, Ježi Koklenis, Jas
Kuginis, Piotr Lenkonis, Januš Meškinis, Marcin Meškinis, Mikolaj Novi
kanis, Ježi Macionis, David Pakiaturis, Jurgis Pakiaturis, Kris Pakiaturis,
Marcin Putris, Mikolaj Putris, Jurgis Švoba, Piotr Urbanonis, Baniul Va
lulonis, Maciej Valulonis, Piotr Varakojis, Gryg Žylenis, Stas Žylanis.
Kuginiai:
1663 m. – Andžej M…, Maciej Kugin, Mikolaj Pažaronkštis, Stas
Šaukštora
1676 m. – Andžej M…, Jan Kuginis, Maciej Kuginis, Mikolaj
Kuginis.

Latvija prie Nemuno:
1606 m. – Tamul Baltynel, Jakub Mikielevič, Michal Virškapėnas,
Andrekis Žaburis.
1612 m. – Jakub Mikielovič, Janis Režitinis (?), Mikiel Virškapė
nas, Andžej Žoberis.

Latvija – (ŁOTWA):
1663 m. – Mikiel Dropianis, Jakub Piteranis, Piotr Repštein, Piotr
Rezitinis (Aizitinis?), Joncis Šmaikis, Maciej Tomanis, Andžej Užkur.
Čia yra savotiškas įrašas. Parašyta, kad vieną žemės lopinėlį čia dirba
Jan Gikiel iš Gavėnų. Bet Jan Gikielis tais metais užrašytas Gajūnuose.
Ko gero raštininkas čia apsiriko (ne iš Gavėnų, o iš Gajūnų).
Nuo 1671 jau ne Latvija, bet Virškupiany:
1671 m. – Michal Droplanis, Vilim Droplanis (Dropianis?), Piotr
Kipšis, Piotr Martis, Jakub Piekranis, Jan Tomanis, Matiaš Tomanis,
Vilim Tomanis, Andžej Užkuris.
1676 m. – Michal Dropanis, Vilhelm Dropanis, Piotr Kipsis, Jakub
Petrenis, Jan Tomanis, Matiaš Tomanis, Andžej Užkuris.
Liepalatai (Lepolaty 1606 m., Lepolaity 1671 m.):
1606 m. – Matijošius Gudanis, Jakšt Macanis.
1612 m. – ?
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1663 m. – Šim Aukštikalnis, Kaspar Gudanis, Mikolaj Gudanis,
Stas Gudanis, Stas Karasanis, Maciej Miškanis, Voiciech Niaura, Pavel
Stanislavonis.
1671 m. – Symon Auštekanis (kitur – Šimon Auštekalis), Pavel Balta
galis (kitur – Balčegalis), Maciej Budynas (kitur – Budzus), Jan Gudanis,
Jakub Karušanis, Jurgis Karušanis (kitur – Karasionis), Jurgis Moskalis.
1676 m. – Pavel Baltagalvis, Maciej Budginis, Jas Grygaliūnas,
Jan Gudanis, Jurgis Karasiūnas, X Karasiūnas, Y Karasiūnas, Marcin
Šymonianis (Aukštikalnio vienkiemyje). O Gudanis gyvena Gavėniš
kio užusienyje.

Neciūnai (Nieciuny):
1606 m. – Stušis Bublanis, Pavel Delun (tijūnas), Jadre Gudanis,
Jakštova vdova, Stušis Lopušanis, Pavel Mikienas (Mikionas?), Matul
Noreikanis (Nareikanis?), Mikin Stumanis (Starnanis?), Mikolaj Lape
lanas, Voiciech Triška.
1612 m. – Stasiul Bublanis, Stas Budananis, Inrė (?) Barzdanis, Pa
vel Delun (Ageniškio dvaras), Andžej Gudelis (Grūdelis?), Mikolaj La
pėnas, Voiciech Lepečanis, Stasis Lepetainis, Matul Nareikanis, Mikė
Stamanis.
1663 m. – David Delun, Matul Delun, Piotr Delun, Jan Nargiela,
Marcin Pronski.
1671 m. – Jurgis Bernatis (Bernalis?), Jakub Bubnis (kitur – Bub
lis), David Delanis, Čep Franckūnas, Janis Itelis, Matiaš Jodžianis, Jan
Nagiala, Piotr Neglinis, Matiaš Pirtkievič, Jakub Samilas, Jakub Skievte
ranis, Jakub Volčūnas.
1676 m. – Piotr Banionis, Jakub Bublis, Indra Delunas, Čep Franc
kun, Jakub Franckun, Mis Itelis, Matiaš Jodžianis, Jakub Mažuika, Ja
kub Paulonis, Jakub Žamaih.
Pipliškiai:
1606 m. – Jurij Macanis, Voiciech Miciūnas.

Pupiškiai:
1606 m. – Janis Gavenanis ir …
1612 m. – Matul Bernatanis, Janis Gavenanis, Mikė Gavenanis,
Penik Jančūnas, Stasis Mackanis.
1676 m. – Piotr Novikanis, Vladislav Niklaševič, Matul Pakiatu
ris, Felician Porzecki, Samuel Poskočyn, Piotr Sobolevski.
1676 metais dar minimas Pupiškių užusienis, kuriame gyvena Mi
kolaj Marcinkievič ir Stanislav Buivida.
Sauginai (Sauginiai?):
1606 m. – Piotr Januškanis, Mikolaj Januškanis, Pavel Januškanis,
Matel Kanišanis (Kaušanis?), Stanus Klimis (Klivis?), Mikolaj Koža
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kas, Stanislav Krikščiūnas, Lukaš Laukinikas, Maciej Paršukielis, Piotr
Stružel.
1612 m. – Mikolaj Januškovič, Pavel Januškovič, Piotr Januško
vič, Lukaš Laukinik, Maciej Paršuk, Mikolaj Kožak, Piotr Struž, Pavel
Drab.
1663 m. – Jan Januškanis, Matul Januškanis, Valul Januškanis, Voi
ciech Januškanis, Stanislav Kokšys, Stas Možuikanis.
1671 m. – Voiciech Civon, Jan Januškis, Matul Januškanis, Jas Ja
nuškas, Stas Januškanis, Andžej Kokšys, Stas Kokšys, Mikolaj Lerius,
Piotr Lerius, Jakub Lukušas (kitur – Lukašov), Stas Možeika, Kaspar
Paršukas, Jan Struž (Straž?), Kris Šimkūnas.
1676 m. – Jan Januška, Kris Januškanis, Voiciech Januškanis,
Andžej Kokšys, Stas Kokšys, Mikolaj Lesius, Piotr Lesius, Jakub Lu
kašanis, Stas Možuikis, Kaspar Paršukas, Kris Šimkūnas. Užusienyje,
pavadintame Develis, gyvena Kristupas Renof. Dar kaimui priklauso
užusienis Šakinis.
Semeniškiai (Šeimeniški):
1663 m. – X Bernat, X Kudgin, Jurgis Pakovš, Kšištoph Pakovš, Da
vid Petranis, Jan Petranis, X Piasčinski, X Pietkievič, Jakub Skiautaren,
Jurgis Stroša, Matulo Valkiūno našlė, Petro Valkiūno našlė, Mikolaj Val
kiūnas, Matul Vorokaj (šis, be to, dar užėmęs Vanagiškių užusienį), An
džej Voičiūnas. Lauksgalio užusienis neužimtas.
1671 m. – Grig Čerulis (Gerulis?), Jan Jankūnas (kitur – Jankonis),
Kazimiež Kukielka, Čep Likanis, Jan Pakauštys, Jurgis Pakauštys, Kris
Pakauštys, Piotr Soreika (kitur – Šareika), Iendžy Vojononis (kitur – Voi
čiūnas), Volčūno našlė, Jan Vorokaj (Varekaj? Varakaj?), Čep Zikanis.
1676 m. – Kazimiež Kukielka, Piotr Noreika (?), Jurgis Pakaušis,
Kris Pakaušis, Andžej Stakianis, Kristup Valkiūnas, Stas Varakanis, X
Vilimis (?).
Starkoniai:
1612 – ?
1663 m. – Mikolaj Grygalun, Val Grygalun, Janel Linkanis, Čep
Murelis, Kris Sterkanis, Kris Užkur.
1671 m. – Valis Banelis, Jan Linkias, Valus Mizūnas, Čep Mūras,
Stas Struž, Kris Užkuris.
1676 m. – Marcin Jonenis, Valul Jonenis, Jan Linkanis, Valul Mi
siūnas, Čep Mūras, Kris Užkuris, Gryg Valūnas, Voiciech Žanenis.

Vienkiemiai:
1671 m. minimi tokie: Gricka ir Taučkuškiai (užėmęs Jan Tomanis)
– po 5 metų Griciškės ir Taukiškės; Mežimeda (Michal Driplanis); Gar
šmedžia i Gaidemina (Piotr Misis); Romiški (Piotr Kops); Zamostem
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(Jakub Polranis); Užubalis (Stanislav Ciemnolonski); Barališkiai (Miko
laj Sobolevski ir Adam Milkovski); kitas Užubalis (Maciej Muntvid ir
Stanislav Kaševski) – ar ne čia vėliau atsirado Mantvydiškis?); Bialozo
riškis (Valul Bialazor) – vėliau čia Balzieriškis; Variakojai (Motiejus, Jo
kūbas ir Kristupas Variakojai) – ar tai ten, kur vėliau atsirado Variakojiš
kis? Aukštoji (Matiaš Viškanis); Arciuškiai (Kristupas Variakojis); Pipliš
kiai (Jokūbas Variakojis); Barbuškiai (Kristupas Variakojis); Laukagielis
(apdirbo žemę Variakojai); vienkiemis prie rubežiaus su Vinkšniniais
(Jokūbas Variakojis); Žagarinių vienkiemis (Stas Žagarinis); Grundeliš
kis (Valent Galkievič, Mikolaj Gronski, Jurgis Grūdelis, Simon Jankov
ski); Kilpaciškis (Kazimiež Straševič) – sprendžiant pagal pavardę, šis
vienkiemis galėjo būti netoli Strošių. Po 5 metų pasirodo Ažubalio vien
kiemis, kuriame gyvena Vladislav Stroša, pažymėta, kad šis vienkiemis
šalia Neciūnų, o Kilpaciškyje jau Jonas Yčas. Liepalatams priklausė Ba
lugalio užusienis (čia gyveno Motiejus Karalunis ir Motiejus Budinas),
Gavėniškio užusienis (Jan Gudanis dirba šiame plote). Vienkiemis prie
Rovėjos, dar pažymėta, kad tai šalia Ageniškio laukų (Marcin Gronski,
Daniel Pietkievič, Matiaš Pietkievič) – po 5 metų šiame vienkiemyje
vietoje Gronskio atsiranda Tomaš Laužoda. Matyt, tai yra Laužadiškio
kaimo pradininkas. Mieluškiai (Marcin Gronski) – po 5 metų šis vien
kiemis vadinamas Mielkiškiais, ir čia vietoje Gronskio – Laužoda. Po
5 metų, 1676 metais pasirodo naujas vienkiemis, parašyta, kad šis vien
kiemis yra prie Serbentos upelio, ir čia karaliauja Laužoda. Burniškiai
(Marcin Gronski); Kurliškiai (Kazimiež Rogovski, Jakub Struželis) – po
5 metų vienkiemis vadinamas Kurkliškiais, čia dabar Maciej Jakubanis.
Juzuliški (Kšištof Renoft) – vėliau čia Juozeliškis, o Renoft virto į Reina
tą. Niauros (Palul Niaura ir Voiciech Niaura) – šalia Virškupėnų, ten
buvo ir Niaurų kapinės, dabar užaugusios. Po 5 metų atsiranda vienkie
mis Išdagas (pavadinimas rodo, kokiu būdu atsirado toks vienkiemis),
jame Pavel Niaura. Virškupėnų vienkiemis (Matul Eiutis); Pakriaušiškis
(Ajutis?); Smorliškis (taip pat atiduota Ajučiui?); Mokolaiškiai (Kaspar
Vorokaj ir Vilim Tomanis). 1676 metais dar pasirodė Ronuškos vien
kiemis (Piotr Kipsis ten) ir Dundukščiai (Jakub Petrenis ten). Šie du
kažkur prie Biržų girios. Tiesa, J. Naronskio-Naronovičiaus sudaryta
me XVII a. viduryje Biržų kunigaikštystės žemėlapyje atskiromis spal
vomis pažymėtos Papilio, Salamiesčio ir Biržų dvarų teritorijos. Biržų
girios pietinėje dalyje (už Gajūnų į šiaurę) ant žemėlapio užrašyta, kad
tai Papilio giria. Papilio dvaras baigėsi Juodžioniais, Spalviškiais, Tuo
meliais. 1676 metų sąrašuose prie Sauginų užrašyti Šakinio ir Develio
užusieniai, o prie Semeniškių – Strošių ir Vaidagynės užusieniai. Mini
ma, kad Ageniškio dvarui priklauso Pupiškių, Galveliškių, Glembiškių
miškai, kur galima ne tik mišku naudotis, bet ir šienauti.
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Vienkiemiuose (užusieniuose) matome daugiau lenkiškų pavardžių.
Taip yra todėl, kad eiliniai baudžiauninkai privalėjo gyventi kaimuose,
o vienkiemius gavo bajorai arba žemininkai. Ar ne per daug bajorų vie
nam dvarui – paklausite. Taip, matyt, todėl, kad XVII a. vidurys – tai
didžiojo rusų įsiveržimo į Lietuvą metas, kai net Vilnius buvo užimtas,
apiplėštas ir sudegintas (degė ar tik ne 10 dienų). Po Lietuvą judėjo švedų
kariuomenė. Jonušas Radvila turėjo įgaliojimus ir buvo raginamas ginti
Lietuvą. Bet dėl intrigų karaliaus dvare pinigai iš Lenkijos jo nepasiekda
vo. Be to, Lenkijos-Lietuvos valstybėje buvo finansinė krizė, mokesčiai
nesurenkami, bajorai savivaliavo, nesiuntė savo žmonių į kariuomenę.
Todėl, matyt, Jonušas Radvila suteikdavo bajorų titulus pasižymėjusiems
savo pavaldiniams, nereikalaudamas, kad šie turėtų savo herbus; o herbą
galėjai gauti, jei susigiminiuodavai su lenku, herbą jau turinčiu. Iš Unijos
su Lenkija Lietuva naudos jokios neturėjo. Lenkija nepadėjo gintis nuo
priešų, tik stengėsi gauti Lietuvoje žemių, dvarų. Bandydamas atsispirti
lenkinimui, Jonušas Radvila net bandė sudaryti uniją su švedais. Jei tai
būtų pavykę, gal dabar
Kiemų. sk.
gyventume kaip švedai. Ageniškio valsčius
17
Radvila net perleido Juodžianiai
4
švedams Biržų pilį. Šve Lotva
dų kariuomenė stovėjo Kuginiai (už)
2
Nemunėlio Radvilišky Bialozoriški (už)
2
je, vėliau Pasvalyje. Ru Pipliškiai (už)
2
sų armija stovėjo prie
Prie Ageniškio girios (už)
2
Obelių. Ar būtų ateity
Gajūnai
15
je švedai padėję mums
2
gintis nuo rusų? O kol Liepalatai
?
kas Ageniškio valsčiaus AGENIŠKIS
žmonėms reikėjo juos Neciūnai
10
maitinti, tiksliau, šve Kiemai už Ageniškio dvaro ribų 9
dai patys atjodavo ir Sauginiai
10
prisiplėšdavo. Lietuvo
Papilio valsčius
je buvo suorganizuotas
12
pasipriešinimas unijai Kubiliai – 12
2
su švedais. Radvila su Ilgabrados (už) – 2
2
savo šalininkais (apie Steponiškis(už) – 2
300 iškilių Lietuvos PAPILYS – 39
39
žmonių) pralaimėjo.
Kaimai (ar užusieniai) ir kiemų skaičius Papilio
dvaro šiaurinėje dalyje 1606 m.
(už) – užusienis – vietovė turinti mažai gyvento
jų, dar ne kaimas. Užusienyje gyvendavo žemio
nys, bajorai, vaitai, tijūnai.
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GAJŪNŲ PLOKŠTINIS KAPINYNAS
Jis nuo Gajūnų yra už 500 m į šiaurės rytus, kairėje vieškeliuko
pusėje (už 120 m), keliaujant iš Gajūnų į Skrėbiškį. Tai buvusi nedidelė
(80x75 m) žvyringa kalva, iš trijų pusių apsupta pievomis.
Senkapis tyrinėtas 1978 m. rudenį. Tyrinėtojai (vadovė PKI vyr.
m. bendr. D. Bešėnienė) pažymėjo, kad senkapis labai suardytas. Rytinė
je, vakarinėje ir šiaurinėje dalyje matomos duobės, atsiradusios vežant
iš ten žvyrą. Uždraudus žvyro vežimą, duobes buvo bandoma užlyginti,
iš aukštesnių vietų žemes stumiant buldozeriu. Todėl dalis kapaviečių
buvo apardytos, palaidoti žmonės atsidūrė negiliai (0,2–0,3 m), nekal
bant jau apie tai, kad, kasant duobes, ten buvusios kapavietės buvo visai
išdraskytos. Žemės paviršiuje mėtėsi žmonių kaulai.
Senkapyje buvo ištirtas 656 m2 plotas, atidengti 140 nedegintų
žmonių kapai. Mirusieji buvo palaidoti mediniuose karstuose, aukštiel
ninki, ištiestomis rankomis, rankos dažniausiai sudėtos virš dubens,
galva daugiausia į pietvakarius. Tik 13 mirusių palaidoti kitomis krypti
mis. Iš 140 kapų įkapės rastos 62. Pagrindinė įkapių dalis – monetos, jų
skaičius kapuose įvairus: nuo keliolikos iki vienos. Monetos buvo padė
tos prie galvos, po galva, prie rankų, kojų, krūtinės srityje. Kartai prie
monetų buvo randamos medžiaginių arba odinių piniginių liekanos.
Kape Nr. 110 prie galvos buvo surastos dvi nedidelės odinės pinigi
nės su pinigais. Jie tokie, kokie buvo vartojami XVI–XVII a. Tai Zigman
to III Vazos lietuviški ir lenkiški dvidenariai bei pusantrokai, Žygimanto
Augusto ir Stepono Batoro dvidenariai, denarai, pusgrašiai, Kazimiero
IV Jogailaičio, Aleksandro, Žygimanto I, Jono Albrechto pusgrašiai, Jono
Kazimiero šilingai, Švedijos valdovo Gustavo II Adolfo trečiokas ir Rygos
šilingas, Karolio X Gustavo, Kristinos Rygos ir Livonijos šilingai, Karlo XI
šilingai, Prūsijos – Georgo Vilhelmo pusantrokai, Alberto II grašis. Rygos
pinigai: Volterio fon Pletlenburgo bei laisvos Rygos miesto šilingai ir Vo
kietijos pinigai: Julich – Cleve – Berg hercogystės Vilhelmo taleriai.
Darbo įrankių kapuose nerasta. Tik atsitiktinai surastas vienas ge
ležinis tiesia nugarėle kriauninis peiliukas.
Iš papuošalų rasti žiedai, keletas segių, pora žvangučių ir karoliai.
Senkapis ištirtas galutinai.
PAPILIO VALSČIAUS GYVENTOJAI 1671 METAIS
Pažvelgę į šias bei senąsias Ageniškio valsčiaus pavardes jūs įsiti
kinsite, kiek sena jūsų giminė šiame (Ageniškio – Papilio) krašte. Pla
tesnis straipsnis apie tai numatomas monografijoje „Papilys“. Kodėl
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šių metų raštininkas eksperimentavo su pavardėmis, nepavyko atspėti
(Pavel Paukis – Pavel Pukin, Rauda – Raudun, Matul Čumbranis – Ma
tul Šimboranis, Putela – Putelis, Svarpovič – Šnarpovič. Pastaroji pavardė
priklausė bajorui, netgi ji dviejose vietose užrašyta skirtingai). Paaiški
nimas: skaičius po pavardės rodo tokių pavardžių skaičių.
Dokurniai. Balčun, Bambela, Bernat, Bernatus, Čumbranis,
Giergania, Jakūnas, Kibunis, Kriven, Legunis, Libur, Mitranis, Mitras,
Nargielo, Nereiko, Nergel, Obaidžunis, Paukis, Paven, Pietkienis (Prit
kienis?), Pobozdžiun, Potupan, Pukin, Rauda, Raudeweig (2), Raudun
(Raudan?), Sienkus, Stapanonis, Voičūnas, Vojčun, Voit Maciej, Zurba,
Žablocki, Žurdzias.
Jakniūnai. Bubiniel, Juranieč, Koval, Kravlizanis, Macianis, Miš
kūnas, Mizūnas, Muranis (2), Nuranis (3), Pavelanis, Pavilonis, Putela,
Putelis, Romaška (2), Skievteronis, Skiterovič, Viškūnas.

Kodziagolie. Biša, Čelis, Drevenis, Dūda, Gorilonis, Išel (2), Išul, Ja
šenis, Jozelis, Kozak (4), Kurcin at (abo?) Karužas, Pušenis, Skierulis, Sta
šanis, Stokanis, Šepetis (2), Tarolis, Trečiak (3), Uškuris (3), Vinkielis.
Kubiliai. Anitis (5: Čep, Grig, Jan, Stas, Matul), Cielikanis, Ma
tulonis, Mlynaž, Paukšis, Povien (2), Piesčinski, Skiceronis (2), Tkač,
Urbant.
Mylūnai arba Miliškiai. Demontis, Golenis, Plepius, Zurba (ti
jūnas).

Mizaliai. Andreikanis, Andrejūnas, Gikielis, Mizalis (3), Mizūnas
(2), Skinterovič, Valulanis (2).

Možuiki. Demontis (4), Možeiko (2), Muzeiko, Stalajonis, Stalicio
nis, Voičelonis,

Papilys. Andrejevič, Andrejunis, Andrekanis, Andrenis, Auštokal
nis, Auštokolis, Auštokulus, Baltrak, Boltus (3), Bananis (3), Banianis,
Bazanis, Bigniela, Bilčus, Biltus, Bizgiela, Broškiel, Broškun (2), Buba
nis, Bukalis, Bukanis, Devalis, Devekis, Dimitranis, Dudzianis, Garšve
la, Gavelov, Gavenis (2), Gieltan, Gielzelis, Gikanis, Gryga, Fronckun,
Jozefovič, Jurkanis, Kaldun, Kalman (žydas, turi smuklę), Kankol, Kle
velis, Klivelis, Kokalis, Kokielis. Korošun, Koval (3), Krištofovič (3),
Krivel (2), Korošinskis, Kurošinski, Kulis, Jan Kurtinel Podvoiski, Stas
Kurtinel, Lapanis, Lapela (aludaris), Lapėnas, Lapenis, Latvelanis, Mar
gabernis, Melnikanis, Melnikas, Mielukalis, Mitrel, Moruls, Nakciun,
Nakcius, Nakunis, Nokanis, Nokin, Nuranis, Plepik (3), Simonanis, Si
rotkėlis, Sokolanis (2), Sokolinski, Strelčun, Urbanis, Urbanovič, Veng
ris, Žajda.
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Sadkūny. Bogdanis, Brydanis, Burdinas, Burginis, Davidova vdo
va (Dovydo našlė), Jakubonis, Jasiūnas (2), Kribunis, Matulanis, Petrika
nis, Pučinski, Stanislavonis, Šlepšč, Tomašūnas, Valulanis, Zoltokanis,
Žironis. Bajoras Pučinski moka Ageniškio dvarui.
Sliželiai. Broškiel (4), Jankul, Jankun, Koškielis, Slizel (2).

Smaliečiai. Andrejūnas, Andrejunis, Bublis, Burginis, Garlezis
(2), Gavlonis, Gudelis, Kurašonis, Mikna, Mikūnas, Noktin (4), Paukšte
nis (3), Plepianis, Plepik, Romaška, Saugin, Sauginas, Šaugonis, Šmauk
tis, Tomananis, Urbanis, Zablocki, Zornovski. Viso 19 dūmų kaime.

Roščūny. (su Okoliškiu). Amikanis, Balulanis, Gariulonis (2), Gas
peranis, Jakubonis, Jonanis, Jozupanis, Matejūnas, Palulis, Rauda (2),
Rauden, Sadaikis, Sadeikis, Starius, Stariun, Struzunis, Šaulis,
Tauniūnai. Bogdinas, Duranis, Karašėnas, Kubilunis, Kučan (3),
Lizanis (2), Lisovski, Moskal, Solomianis.

Žvirbliai. (kartu su Plepikiais). Griganis, Ičkanis (?), Išulis, Izula
nis, Latvenis, Marganis, Margienis, Matejonis, Matejūnas, Možeiko,
Plepik, Svarpovič (Šnarpovič?), Trečiak (2), Viezanis, Vizanis, Vizonis.
Žvaguičiai. Demont, Demunt, Lapanis (2), Pakauš (2), Valulis, Vil
gielis, Zilan, Zurba (4).

SENIEJI KAIMAI
Ne apie visus rajono kaimus kalbėsiu, tik apie tuos, apie kuriuos
pasisekė kai ką naujo surasti. Senovėje buvo žmonių, kurie domėdavosi
praeitimi ir, ką nors sužinoję, dėdavosi į galvą. Dabar tokių likę mažai,
nauja sužinome, jei randame apie tai kur nors parašyta. Čia nebus isto
riko ar kalbininko nuomonė, o mėgėjo, kai ką radusio senose bažnyčios
knygose, dvarų inventorizacijos aktuose, asmens, bandžiusio įsigilinti
į žodžių prasmę, prielaidos, prisimenant, kad anksčiau čia gyveno sė
liai, kurie nuo XIII a. pateko lietuvių įtakon. Noriu taip pat parodyti
skaitytojams, kad senovėje kaimų pavadinimai dažnai buvo susieti su
jų gyventojų pavardėmis.
Ageniškis. Kadangi vietovės pavadinimas pirmiausiai buvo užra
šytas lenkiškai, tai jį galima sieti su ugnimi (ogień). Ar čia, Rovėjos ir
Serbentos sankirtoje, kažkada degė šventa mūsų protėviams ugnis?
Bet galėjo pavadinimas atsirasti panašus į Uoginius, Uogeniškį,
lenkų kalbą pamėgusių išverstas į Ogieniśki.

Aukštoji. 1671 metų sąraše parašyta, kad tai vienkiemis, o žemę
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čia dirba Matas Wiškanis. Po 5 metų iš keturių šio vienkiemio gyvento
jų du yra tokie: Dawid Pašeraukštis ir Tamul Pašeraukštis. Biržų aplin
koje yra Pačeraukštė (I ir II) bei Pašeraukščiai (netoli Raščiūnų). Čia, ša
lia Raščiūnų, kažkur ir buvo Aukštosios vienkiemis (gal ten, kur vėliau
atsirado Aukštadvaris?) ?

Balzieriškis. Bialozoriški – taip ši vietovė (žascianek – vienkiemis,
užusienis) užrašyta prieš 330 metų Papilio dvaro žemių inventorizaci
jos knygoje. Šioje knygoje bajorų sąraše įrašytas Walul Bialozor, kuris
šioje vietovėje su savo šeima apdirba 1, 5 valako žemės (apie 25 ha). Iš
Bialozorų giminės vienas kitas pareigose Lietuvos valstybėje buvo paki
lę gana aukštai. Po 150 m. ši vietovė vadinama Balzieriškio vienkiemiu,
bažnyčios knygoje parašyta, kad čia gyvena Petras Tuinas.
Dukurniai (Dokurnie). Net ir šiandien šalia kaimo matyti žemu
ma, į kurią atplaukusias žuvis senovėje, be abejo, gaudydavo. Jau nuo
1606 metų užrašytas ne vienas baudžiauninkas pavarde Dokurnis. To
kią pavardę galėjo gauti žmonės, gaudę žuvis su dukuriais (dukurs – du
kurys latviškai). Sėliškoje Latvijos pusėje yra vietovė Dukurāni (į šiau
rės rytus nuo Saukas ežero).

Būginiai. Vienoje iš bažnyčios knygų skaitome: 1802 m. mirė 2
metukų Krisiaus Buginio sūnus Vaitiekus. 1826 m. Būginiuose mirė Jo
no Buginio duktė Barbora, 6 mėn. amžiaus, palaidota Semeniškių (Sei
meniški) kapinėse. 1841 m. čia mirė Buginienė Zuzana, išgyvenusi 76
metus. Artima Buginiui yra pavardė Budginas (savo būdą ginantis?).
Būda kaip dabar latvių ir lietuvių, taip matyt senovėje ir sėlių kalbo
je reiškė trobelę, lūšnelę. Buginis tikriausiai kilo iš Budgino? Prieš 330
metų Satkūnų (Sadkuny) kaime užrašyti du baudžiauninkai: Mikolaj
Budginis ir Jakub Budginis. Tais pačiais metais Jan Budginis užrašytas
Smaliečių kaime. Visai netoli Būginių – Liepalatuose randame Budiną.
Keliais metais vėliau ši pavardė čia rašoma – Budunis. Nuo jos netoli
iki Buginio. Vargu ar čia galima įžiūrėti budinų genties likučius. Apie
tokią toli nuo Lietuvos buvusią gentį rašo T. Narbutas (Lietuvių tautos
istorija, II t., 1995, 71 psl.).

Gajūnai. Kai buvau mažas, galvojau, kad Gajūnų žmonės, turėtų
būti gajūs, atsparūs ligoms ir traumoms, gyventi ilgai. Tai buvo tik mažo
žmogaus svajos. Kai pamačiau 1606 metų kaimo kiemų sąrašą, jame gre
ta kitų baudžiauninkų yra Piotr Gajun ir Jurij Gajunas. Vardai atsiduoda
slaviškumu. Gal Gajunų protėviai suiručių metais atkeliavo iš senųjų lie
tuvių žemių – Pskovo ar Smolensko? Bet šie žmonės neabejotinai turėjo
įtakos kaimo pavadinimui. Sąraše, sudarytame po 8 metų, šios pavardės
dar yra, o vėliau dingsta visam laikui. Galima ir kita versija. Nesvyžiaus
apylinkėse (dabar Baltarusija), iš kur kilusi viena Radvilų (Radziwilly) ša
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ka, yra vietovė Gajna (Minsko paviete). Gal tai iš tos vietovės atkeliavo
Gajunai į Biržų kraštą? Biržų krašte juk atsirado tokios pavardės kaip
Nastopka, Nalivaika, Patkauka, Patkauskas (podkovat, patkavac), ku
rios rodo, kad tai gal būt buvo žmonės, kažkada aptarnavę kunigaikščio
dvarą. Buvo juk ir tokios garbingos pareigos kaip duonos raikytojas Di
džiojo kunigaikščio dvare. Pumpėnų kapinėse vieną vasaros dieną mus
ištiko malonus atsitiktinumas. Garsiai beskaitant ant paminklo Gavril
kos pavardę, atsiliepė netoliese buvusi moteris. Ji paaiškino, kad tai jos
giminaitis, atėjęs čia iš Saločių, o jo proprosenelis, kaip buvo pasakoja
ma giminėje, atėjo į Lietuvą iš dabartinės Baltarusijos. Saločiuose, kaip
žinome, buvo kunigaikščio Kristupo I Mikalojaus Radvilos (Perkūno)
valda. Taigi, greičiausiai Gavrilka atėjo iš pietinės LDK dalies kunigaikš
čių Radvilų valdymo laikais. O Podkovka kada? Ar ne tuo pat metu?
1835 m. Juodžionių kaime užrašyta Gatajūno pavardė. Ar tai ga
lėtų būti Gajūnų palikuonis? Ar galėjo pavardė keistis tokia kryptimi:
Gajunas – Gatajūnas – Gatavinas?

Garšvos. Parašėme kaimo pavadinimą taip, kaip vadindavo senie
ji gyventojai. Per kaimą teka ir įteka į Rovėją Garšvelės upelis (taip jį
vadindavo seniau), aplinkiniuose miškeliuose nestinga žolių, garšvomis
vadinamų. Bet tokių žolių daug kur auga ir matyt ne nuo žolių atsira
do kaimo pavadinimas. 1663 m. sąrašuose yra aplinkiniai Kubilių ir Se
meniškių kaimai, o Garšvos neminimi. Tik Papilio miestelio gyventojų
sąraše minimas Jurgis Garšvela. Papilio sąrašuose Garšvela (Lawryn
Garszwela) buvo jau nuo 1606 metų. O 1671 m. sąrašuose pasirodo Ste
poniškis (Stephaniški), (tai jau į kitą pusę nuo Garšvų, negu Semeniškiai
ar Kubiliai), o apie Garšvas vėl nieko. Tik Jurgio Garšvelės nebėra Papi
lio gyventojų sąraše. Jis įtrauktas į žemę gavusių sąrašą. Kartu su Alek
sandru Piasčinskiu įsikūrė Parovėjoje (Porawie). 1676 metų sąrašuose
paminėtas Ilgabradų (Ilgobrodzie) vienkiemis (priklausąs Papilio mieste
liui), kuriame dirba Jan ir Jakub Garšvelės (Garszwelowie). Galima būtų
spėlioti, kad Garšvelės kažkada vis tik atėjo į vietovę, kuri vėliau buvo
pavadinta Garšvomis.
Bet kiti faktai rodo, kad vietovė galėjo gauti pavadinimą ir dėl to,
kad čia nuo seno buvo gãrša – sengirė, labai senas miškas. Taigi, pirma
atsirado girios ir upelio pavadinimai, o žmonės, čia apsigyvenę, buvo va
dinami Garšvelėmis. Garšvelės upelis nuo Ilgabradų darėsi vis sraunes
nis, gilesnis ir gražesnis. Ilgabrados yra kitoje sengirės pusėje. Senovės
žmonės, kad ir daug miškų iškirsdavo, palikdavo senus ir didelius me
džius, kaip šventus. Didieji medžiai – dviejų vyrų vos apkabinamas ąžuo
las ir dar storesnė liepa (per 1 km į rytus nuo Garšvų) – buvo nupjauti
tik apie 1937 m., gretimo kaimo gyventojams keliantis į vienkiemius, o
Glūdiškio Didžioji eglė, ilgai puikavusis tarp storų kelmų, baigė džiūti
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apie 1962 m., prasidėjus melioracijos gadynei. Sengirė tęsėsi beveik iki
Papilio, apimdama iš vienos pusės ir Ilgabradas, kuriose Jonas ir Jokūbas
Garšvelės kažkada darbavosi. Sengirę (garšą) po truputį naikinant, Garš
vų kaimas įsikūrė aukštoje ir gražiausioje jos vietoje – ąžuolyne. Čia pat
Rovėja. Vandens kelias. Gal čia kažkada, labai seniai, buvo šventa lietu
viams vieta? Todėl ilgai buvo neliečiama ir niekas tos vietos neužimdavo.
Šventoms vietoms būdingi dideli akmenys. Tokių būta per 400 metrų į
rytus nuo Garšvų. Užėjus melioracijos laikotarpiui, juos suskaldė ir išve
žė. Už poros šimtų metrų į pietus nuo Garšvų kaimo, pokaryje, kasant
žvyrą, buvo rastas žmogaus ir žirgo kapas. Bet pokaryje lavonų duobėse
ir aikštėse nestigo, žmonės buvo apsiblausę nuo žudymų, gal todėl dides
nio susidomėjimo šis radinys nesulaukė.
Knygoje „Sėliai“ [Baltų archeologijos paroda, Lietuvos nacionali
nis muziejus, 2007] 18 p. VI–XIII a. sėlių žemių žemėlapyje pažymėta,
kad Garšvose buvo šio laikotarpio sėlių kapinynas.
Žodis gãrša nebuvo retas anais laikais. Štai vienas iš Virškupėnų
kaimui priklausančių žemės (pamiškės?) lopinėlių 1671 m. vadinamas
źascianek Garszmedźia i Gaidemina (Garšmedžia – Sengirės medžiai).
Kodėl čia minimas ir Gedimino vardažodis? Nei vienas iš baudžiaunin
kų ar bajorų tuose penkiuose XVII a. Papilio dvaro kaimų sąrašuose
tokio vardo neturėjo. Ar tai liečia Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedi
mino laikus? Gal čia Didysis kunigaikštis buvo apsistojęs, apjodamas sa
vo valdas? Ar buvo kam padovanojęs tą žemę? Bajoras, kuriam 1671 m.
priskirtas šis užusienis, buvo Petras Misius (Misis).
Gegužiai. Ši vieta žemėlapyje jau seniai vadinama Variakojiškiais,
nors senieji kaimynai (gimę XX a. pradžioje) jį vadino Gegužiais. Kalbė
davo, kad kaimas tokį pavadinimą gavo todėl, kad čia gražiai ir dažnai ku
kuodavo gegutės. O Variakojai čia lyg ir niekada negyveno. Bet taip atro
do tik todėl, kad čia Variakojai gyveno XVII amžiuje. Papilio dvaro kaimų
sąrašuose minimas užusienis Variakojai (žr. apie Variakojus). Tai ne tie Va
riakojai, apie kuriuos kalba senieji Gajūnų gyventojai. Ten Mantvidiškis.
Ten Variakojų giminė atsirado vėliau. O prieš tai užėmė dirbamus plotus
tarp Vinkšninių ir Virškupėnų. Taigi, gyveno ten, kur buvo Variakojiškis,
gyventojų (ar tos bažnyčios, kuri nemėgo Variakojų) vėliau pramintas Ge
gužiais. Kaimo vietoje belikę senosios (jau užpildytos mirusiais) Gegužių
kapinaitės. Pavyko nustatyti, kurios šeimos jose laidojosi. Tai Grigoniai ir
Tuinai (iš Balzieriškio), Ramutėnai (Šniurkiškių), Plepienė (mirusi Kojeliš
kyje), Januševičiai ir Patkaukos iš Juozeliškio. Kitur randame, kad 1832 m.
čia palaidotas Jokūbas Tuinas, Jono Tuino sūnus, 36 metų amžiaus, miręs
Balzieriškio vienkiemyje, o 1838 m. – Grigonis, 21 metų, miręs Balzieriš
kyje. Antru atveju neparašyta, kad vienkiemis. Ar dėl neatidumo? Jei ne,
tai išeina, kad 1838 m. Balzieriškis jau nebuvo vienkiemis.
23

Dar Gegužių kapinaitėse palaidoti Dagiai, Klybai, Klovos ir Šlėge
riai iš Kuginių (tai reiškia, kad iki 1890 m. Kuginiuose savų kapinių dar
nebuvo). Kuginių žmonės įsirengė naujas kapines apie 1900 m.
1827 m. Gegužiuose buvo palaidota Jokūbo Yčo (Kojeliškio vnk.)
2 metukų dukrelė Zuzana, mirusi nuo raupų. O po 10 dienų buvo palai
dota ir jos mama, Marė Yčienė, 24 gyvenimo metais taip pat mirusi nuo
raupų. Keliose kunigo parašytose eilutėse slypi didelė tragedija, anuo
metu ištikusi šią šeimą.
Vaikų mirtys anais laikais nebuvo retenybė. Štai, pavyzdžiui, 1881
metais nedideliame Glūdiškio kaimelyje, kuriame tebuvo trys sodybos,
per du mėnesius (kovą ir balandį) susirgę raupais mirė net 6 vaikai (nuo
1 iki 10 metų). Ką turi pergyventi šeima, kai trys užvadėliai (7, 9 ir 10
metų) palieka šį pasaulį? Tų pačių metų balandžio mėn. raupai atsirito
iki Gajūnų ir neliko mano senelio brolio, 29 metų Jono Patkaukos (Jokū
bo Patkaukos ir Elzbietos Jakubėnaitės sūnaus).
Ištisos šeimos išmirdavo nuo džiovos, vienam susirgus, nesant hi
gienos įpročių ir tinkamų vaistų. O kur dar tokios ligos kaip šiltinė ar
maras? Labiausiai Biržų krašto kaimus badas ir maras ištuštino 1708 –
1717 metais. Gajūnų kaimo kiemų sąraše po 70 metų po maro radome
tik dvi pavardes, užrašytas prieš marą. Dauguma, matyt, mirė, likę gyvi
išsibėgiojo. Ar įsivaizduojate, kaip atrodo kaimas, apimtas maro? Bau
bia nešerti ir nemelžti galvijai, žviegia alkanos kiaulės, žvengia arkliai,
kviesdami į pagalbą šeimininkus, kurių jau nebėra… Ar įsivaizduojate
klaikumos jausmą, kuris jus apimtų naktį, išgirdus, kaip sutartinai kau
kia kelios dešimtys kaimo šunų?.. Senasis Gajūnų kaimas ko gero buvo
kitoje vietoje, ant kalnelio, prie girios, netoli tos vietos, kur yra senieji
kapeliai (75 x 82 m), žmonių dar vadinami maro kapeliais. Naujieji gy
ventojai kaimą atkūrė per kilometrą nuo buvusios kaimo vietos. O šalia
atkurto kaimo atsirado ir naujos kapinės.
Grundeliškis. 1676 metų sąraše parodyta, kad be kitų baudžiaunin
kų čia yra ir Jurgis Grundelis su sūnumis (Gasius, Mikolaj, Jakub ir Piotr).
Tų metų Papilio dvaro kiemų sąrašas išsiskiria nuo kitų sąrašų tuo, kad čia
užrašyti ir sūnų vardai. Rašant vardą, dar pabrėžiama, kad tai sūnus. Per
kelias dešimtis puslapių, per tūkstantį baudžiauninkų kiemų – nei vieno
dukters vardo. Jei tokį sąrašą tirtų ateiviai iš kosmoso, jiems gali pasirody
ti, kad lietuviai – tai vienos lyties būtybės… Tik vienoje vietoje (Kubilių kai
me) radome užrašytą našlę (Gasiowa Matulanowa wdowa). Ir čia aš įžiūriu
tik tiek, kieno tai našlė. O koks jos vardas? Tik kelios iš tūkstančio kiemų?
Būdamos raganos, vieną numarinusios, greit susirasdavo kitą? Koks tai
buvo laikmetis? O tai buvo tuomet, kai Lietuvoje bujojo filosofinės išmin
ties perlas, kad moteris – tai šėtono indas… Raganų naikinimas vyko visu
pajėgumu. Jos buvo gaudomos „įrodoma“ jų kaltė ir žudomos.
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Kodėl buvo akcentuojamas sūnų skaičius, nesunku suprasti. Rad
vilos karštligiškai ieškojo išeities. Maskvos galybė stiprėjo, rusų užpuo
limai darėsi vis tolimesni ir žiauresni. Unija su Lenkija buvo sudaryta
prieš šimtmetį, o realios pagalbos iš lenkų pusės nebuvo. Matyt, buvo
prisiminta senolių išmintis: labai svarbu kviečių derlius, o dar svarbiau
yra žmonių derlius… Tais laikais kariuomenės pajėgumą lemdavo vyrų
skaičius. 1621 m. lauko etmonas Kristupas Radvila savo laiške skundžia
si kancleriui L. Sapiegai, kad bloga padėtis su pašauktine kariuomene.
Naujos raitelių ir pėstininkų kuopos iš pavietų nebeatvyksta. Šlėktos
valstiečius engia ir iš jų išluptais pinigais atsiperka nuo karo prievolės.
Tad kaip gi yra su sūnų skaičiumi Papilio dvaro žemėse? Mažiau,
nei tėvų: Neciūnuose, Mikaliuose, Liepalatuose, Jakniūnuose, Slyžiuo
se, Mažuikiuose, Dukurniuose, Tauniūnuose. Antra kaimų grupė – be
veik tiek pat, kiek tėvų: Žvirbliuose, Kubiliuose, Smaliečiuose, Seme
niškiuose. Trečia grupė – sūnų daugiau, nei tėvų (vyrų): Sauginuose,
Raščiūnuose, Satkūnuose, Gajūnuose, Žvoguičiuose, Virškupėnuose,
Papilyje, Kučgalyje, Juodžionyse. Viską sudėjus, gavome, kad XVII a.
paskutiniame ketvirtyje Papilio dvare jaunų vyrų (sūnų) buvo tiek pat,
kiek ir senesnių (jų tėvų). Bet gimstamumą, kaip žinome, labiausiai le
mia moterų, galinčių gimdyti, skaičius…
Juodžioniai. (Jodziany, Juodzianie). Galima pasiūlyti įtikinamesnį
pavardės Jodžianis ir kaimo pavadinimo atsiradimo paaiškinimą, nei
buvo pateiktas (Šiaurės Rytai, 2007.08.21, 7 psl.), kai daugiau buvo pri
siderinama prie istorikų. Šiandien mes žodį jaudinti suprantame taip:
sužadinti jausmus, sukelti emocijas. Seniau gi, kaip sako kalbininkai,
šis žodis dar reiškė judinti, purenti (žemę). Dar senesnis žodis juodzinat
reiškė kelti, žadinti. Taigi, tame kaime buvo žmogus, mokėjęs pakelti ir
sužadinti žemę. 1606 m. kiemų sąrašas tai patvirtina. Tik Pawelo Jodžia
nio šeima darbavosi viename valake žemės, kai tuo tarpu dauguma kitų
kiemų turėjo tik po 1/3 ir dar keli po 1/2 valako. Taigi, galima manyti,
kad kaimo pavadinimas atsirado remiantis pavarde baudžiauninko, ku
ris geriausiai mokėjo pažadinti žemę.
Kučgalys (Kudžiogalie – 1606 m.). Ten buvo labai senos gyvenvie
tės kūčių galas, – aiškina man senieji smalsūs papiliečiai. Gal ir taip.

Kuginiai. Anksčiausiai tokia pavardė pasirodo prieš 400 m. Papi
lyje (Kaspar Kugin) ir dar neturinčiame pavadinimo užusienyje. Po 55
metų jau užrašytas Kuginių žemės lopinėlis, o ten – Maciej Kugin. Seme
niškių kaime užrašyta Kudgin pavardė. Dar po 8 metų sąraše minimas
jau Kuginių kaimas, be Maciej Kuginis ten yra ir Mikolaj Kugienis.
Archeologų suvestinėse nurodomos labai senos Kuginių kapinai
tės, pavadintos Kuginių plokštiniu kapinynu, apie kurias senbuviai dabar
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nieko negali pasakyti (jos yra tarp dabartinių Kuginių kapinių ir Balzieriš
kio, apaugusios mišku, užsilikęs cementinis stulpelis, dar žymi tą vietą).
Paminėtas jų plotas (42x25 m). Kodėl mirusieji iš Kuginių XIX a. buvo
vežami į Gegužių kapines už 2 km, o šioms užsipildžius, Kuginių žmo
nės rengė naujas (apie 1900 m.) jau Kuginiuose? Kadangi tas plokštinis
kapinynas yra per 500 m. nuo Balzieriškio, gal čia ilsisi bajorų Bialozorų
giminė? O gal dar senesni aplinkiniai gyventojai?
Pavardė Kugienis artima žodžiui kuginieks – laivininkas. Ar tai bu
vo žmonės, pabėgę nuo kalavijuočių ordino žiaurybių Daugavos apylin
kėse? Gal jie plukdė sielius Rovėjos upe? O gal gamino plokščiadugnes
valtis, skirtas kariuomenės permetimui upėmis? Ties Kuginių kaimu
Biržų giria buvo arčiausiai Rovėjos. O Salamiesčio dvare tarp Salamies
čio girios ir Apaščios XVII a. viduryje taip pat minimi Kuginiai. Ar tai
tik atsitiktinis panašumas Kuginių išsidėstyme tarp girių ir upių?

Kupriai. Prieš 400 metų jų dar nebuvo. O prieš 330 metų minimas
Apaščios užusienis, kuriame gyvena keturi Papilio dvaro žemionys (turį
visada būti pasiruošę raiti traukti į karą, kai prireiks): Wladyslaw Truse
wicz, Krysztoph Staszkiewicz, Andrzey Greyciun ir Piotr Kuprin. Apaščios
užusienis negalėjo būti ten, kur šiandien yra Apaščios kaimelis, netoli
Pandėlio, nes ta vieta jau nepriklausė Papilio dvarui. O ar negalėjo tas
užusienis būti ten, kur vėliau (taip pat prie Apaščios) atsirado Kuprių
kaimelis? Pažvelgus į Naronskio žemėlapį, matyti, kad Kuprių kaimo
jis nemini, bet toje vietoje, kur vėliau atsirado Kuprių kaimas (nuo Žvir
blių Apaščios aukštupio link), užrašyta „Trusevicz“. Toks užrašas mūsų
prielaidą patvirtina.
Laužadiškis. XVII amžiaus sąrašuose šio kaimo dar nėra, bet
1676 metų Gajūnų kaime užrašytas Tomaš (Tamošius) Laužoda, kuris
dirba Povilo Arciškio sklypą (1/4 valako). Kitur, Melkiškių vienkiemyje,
vėl minimas Tamošius Laužoda, kaip turintis mokėti už naudojimąsi
žeme. Taip pat už žemę Burniškių vienkiemyje. Galop už (vieną vala
ką) žemės Urbaniškio vienkiemyje. Šis vienkiemis, kaip parašyta, yra
prie Serbentos upės. Ir dar nurodytas vienkiemis prie Rovėjos upės,
kuriame Matui Pietkiewičiui ir Danieliui Pietkiewičiui priklauso po 3/4
valako, o Tamošiui Laužodai – pusantro valako. Pastaruosiuose vienkie
miuose Laužoda nurodytas kaip priklausąs žemininkų (turinčių saugo
ti dvaro turtą ir žemes) grupei. Kaip galėjo vienas žmogus tiek aprėpti,
net jei tie vienkiemiai ir buvo arti vienas kito (?), maždaug vėliau atsira
dusio Laužadiškio kaimo ribose?

Mantvydai (Montevidy). 1671 m. parašyta, kad bajoras Maciej
Muntwid dirba žemę Užubaliuose. Vietovių, pavadintų Užubaliais ar Ažu
baliais buvo ne viena Papilio dvaro žemėje. Tarp Kupreliškio ir Alizavos
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yra Užubaliai, už jų 2 km į šiaurę – Mantvydai. Ar būtent čia kažkuriam
laikotarpiui buvo įsitvirtinęs Maciej Muntwid? Ar bajorai Muntvydai da
vė pradžią ir kitam kaimui – Mantvidiškiui – pietinėse Biržų girios priei
gose (į šiaurę nuo Gajūnų)?
Mantvydai yra labai sena didikų giminė. Pasak istorikų, kai apie
1070 metus kunigaikštis Erdvilas didesnius valsčius išdalijo savo kariau
nos pulkų vadams, teritorija esanti tarp Ašmenos ir Eišiškių atiteko
Griaužiui ir buvo vadinama Graužiškėmis. Iš Griaužio giminės ir kilo
Muntvydai.
O kaip atsirado Griaužių kaimelis šalia Gajūnų? XVII amž. kaimų
sąrašuose jo dar nėra, arba ten buvo kažkoks vienkiemis. Gal ten Lau
žoda (žr. apie Laužadiškį) buvo įsitvirtinęs? O gal kaimas gavo pavadi
nimą dėl nedidelio upelio, kuris, prieš įtekėdamas į Serbentą, yra giliai
įsigraužęs į žemę?

Mažuikiai. Kaimas pavadinimą gavo tikriausiai dėl to, kad XVII a.
kai kurie gyventojai turėjo pavardę Možuikianis – mažas žmogus. XX a.
pavardė jau buvo Mažuika. Mažuikos tuomet įsitvirtino Galintiškyje.

Neciūnai (Neciuny). Iš kur toks kaimo pavadinimas, lieka neaišku.
(Nāciejs – ateinantis, necienīgs – netinkamas, nepagarbus). Neciūnai
priklausė Papilio dvaro Ageniškio palivarkui. 1606–1611 m. Neciūnuo
se minimi: Budananis, Bublanis, Delun, Gudelis, Jakšt, Lapenas, Lapela
nas, Lepečianis, Lepetainis, Lopušanis, Mikienas, Nareikianis, Staminis,
Starnanis, Triška. Kurie iš jų – atėjūnai? Kas kam nejautė pagarbos?
Po 60 metų šiame kaime pusė pavardžių jau kitos: Bernalis, Bub
lis, Bubnis, Delanis, Franckunas, Itelis, Jodžianis, Nagiala, Neglinis, So
milas (Samilas?), Skiewteranis, Wolčunas.
Dar po 5 metų: Banionis, Bublis, Delunas, Franckunas, Itelis, Janu
žianis, Mažuika, Paululonis, Žamayh. Ir vėl, nors praėjo ne 60 metų, o tik
5, pusė pavardžių naujos. Kokie įvykiai tai nulėmė? Prisiminkime, kad į
kitą pusę nuo Biržų yra visai panašiai vadinamas kaimas – Naciūnai.
Niauros (Newra). Prieš 330 metų sudarytame bajorų sąraše skai
tome, kad vietovėje, kuri pavadinta Newra, žemę dirba (po pusę vala
ko) Palul Newra ir Woicieh Newra. Skaitytojams pasidarys aiškiau, kai
pacituosiu įrašą apie tai, kad 1826 m. Virškupėnuose mirė Marija Niau
rienė, išgyvenusi 64 metus, palaidota Niaurų kapinėse. Ar dar žino kas
nors iš Virškupėnų senbuvių, kur buvo Niaurų kapinės? Kalbininkai
sako, kad Niaura yra labai sena pavardė, atėjusi iš tų laikų, kai nėrimas
buvo labai svarbus žmonių visuomenei amatas. O istorikas T. Narbutas
(II t., 54 psl.) mini Lietuvos pietuose žiloje senovėje besiblaškiusias pu
siau laukines miškų gentis – neurus. Atvirų vietų jie nemėgdavę. Ar tai
galėtų būti jų palikuonys?
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Pūteliai. 1676 m. Jakniūnų (Jakniuny) kaimo sąraše pasirodo Krys
Putelis ir Jakub Putelis. Nuo Jakniūnų iki Pūtelių vienkiemio tiesiu tai
kymu tik 3 km. Labai tikėtina, kad kažkuris iš šios baudžiauninkų gimi
nės ir įkūrė vienkiemį, kuriame po daugelio metų jau kiti pastatė gerai
žinomą seniesiems gyventojams Pūtelių vandens malūną.
Raščiūnai (Roszczuny). Naronskis Raščiūnus parodo gerokai į ša
lį nuo jų tikrosios vietos. Iki Apaščios ar Nemunėlio upių jiems dar
po pora kilometrų į skirtingas puses. Ar galėjo jie plukdyti krovinius
grioviais tarp šių upių? Papilio dvaras buvo nemažas. Nuo Raščiūnų iki
Spalviškių ir nuo Tauniūnų iki Virškupėnų.
Gali pasirodyti, kad kaime buvo raštingų žmonių. Bet greičiausiai
kaimo pavadinimo kilmė susieta su žodžiais rasčistitj – išvalyti, bei se
noviniu rusišku tarminiu rosčistj – lydimas, skynimas. Taigi, Raščiūnų
pirmtakai, valė žemę nuo krūmų, tręšė ją sudegintų medžių pelenais,
užsiėmė lydimine žemdirbyste.

Sauginai (1606 m. pavadinti Sawginianie, vėliau Sawginie). Nei
viename iš penkių XVII amžiaus šio seno kaimo gyventojų sąraše pa
našios pavardės nėra. Bet štai 1606 m. Papilio dvaro inventorizacijos
sąrašo dalyje, pavadintoje, Kiemai už Ageniškio dvaro ribų“ yra užrašy
ti Marija ir Mykolas Sauginėliai (Suwginelowie). Bandykime spėti, kad
jie gyveno pusiaukelyje tarp Ageniškio ir Sauginų. Tai maždaug būtų
buvusio Žardinių vienkiemio ribose. Ir dar: 1663 m. Smaliečių kaime
užrašytas Mikolaj Sawgin. Po 13 metų Smaliečiuose jų buvo daugiau:
Adam Sauginas, Andžej Sauginas, Piotr Sawginas, Iendra Sawginis. Tai
gi, jei baudžiauninkas Sauginas ir davė pretekstą žmonėms vieną kaimą
pavadinti jo pavarde, tai vėliau šis baudžiauninkas niekad nepanoro į tą
kaimą sugrįžti…

Semeniškiai. Sąrašuose šis kaimas užrašomas Šeimeniški arba
Seimeniški. Ar čia galėtų būti kažkokia nuoroda į šeimynas? Šeiminiš
kiais senovėje buvo vadinama tam tikru būdu suformuota baudžiaunin
kų grupė. Dukurnių kaime 1663 m. užrašytas Piotr Šemenikšta ir dar
prirašyta, kad jis iš ten jau išvykęs, o jo žemė atiduodama kitam. Tų
pačių metų Semeniškių kiemų sąraše skaitome: žemė, likusi tuščia po
Mikolai Walkiun arba Kudgin, atiduodama Matul Worokaj. 1663 metai
– tai didžiojo rusų įsiveržimo į Lietuvą pabaiga (kai net Vilnius buvo
paimtas, apgriautas ir apiplėštas). Kas turėjo atsitikti Semeniškiuose,
kad kaime nesusigaudė, kam anksčiau tas sklypelis žemės priklausė?
Kur dingo Mykolas Valkiūnas ir Kuginis? Kas atsitiko Semeniškiuose,
kai pro juos praėjo švedų ir Maskvos kariuomenės?
Likusieji pastatai būdavo atiduodami kitiems baudžiauninkams.
Negalima sakyti, kad pastatų buvo nedaug. Minimi tokie kaip klėtis,
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daržinė, dažnai du tvartai, beveik visada kepykla (piekarnia), pažodžiui
verčiant. Tai ko gero troba, kurioje yra didelė krosnis, kur galima duo
ną ir daug ką kita kepti.

Skrebiškiai. Naronskio knygoje apie Biržų kraštą parašyta, kad
1612 m. Kristupas II Radvila Kraštų (Kroszty) dvarą iki gyvos galvos
atidavė Kristupui Skrobovičiui, kuris vėliau tapo Biržų miesto seniū
nu. Nuo Skrobovičiaus iki Skrebiškių kalbiniu požiūriu ne taip jau toli.
Žmonės, tarnavę Skrobovičiui, ir gyvenę šalia dvaro, kitoje upelio pusė
je, iš pradžių galėjo būti vadinami skroboviškiais, o vėliau pats kaimas
– Skrebiškiais.
Starkoniai (Sterkancy). 1663 m. šio kaimo kiemų sąraše yra Janis
Sterkanis (starkens – gandriukas).

Strošiai. 1663 m. užrašyta, kad Semeniškiuose nebėra Jurgio
Strošio. O 1671 m. parašyta, kad Kilpaciškio vienkiemyje (kažkur ne
toli Neciūnų) įsitaisęs bajoras Kazimiež Strašewič. Strošių senbuviai
atsimena, kad jų seneliai žemę pirko Strošiuose iš kažkokio dvarelio
savininko. Matyt minėtos pavardės lėmė, kad atsirado toks vietovės pa
vadinimas kaip Strošiai.

Variakojai (Worokaie). Prieš 330 metų čia dirbo žemę trys Va
riakojai: Jakub, Kšištof ir Maciej Worokai. Visi trys bajorų sąraše. Už
kokius nuopelnus buvo suteikiamas bajoro titulas, sąraše neminima.
Pavardė Variakojis kažkokia paslaptinga. Lietuviškų pavardžių žo
dyne aiškinama, kad toks vardažodis reiškia varinę koją. Bet varinių kojų
niekas neturėjo ir neturės. Nebent kaip meno kūrinį. Gal tik dėl žodžių
žaismo (nes tokia versija kyla tik dėl žodžių panašumo) nukrypstama į to
kį aiškinimą. Šį aiškinimą galima būtų pateisinti tik tuo, kad kažkada tai
buvo karžygiai, varinėmis plokštėmis apsišarvavę kojas. Bet kadangi ši
pavardė atsirado buvusiame sėlių krašte, ar negalima šiame krašte atsira
dusiais žodžiais paaiškinti tokios pavardės? Vara – jėga, galia, prievarta,
kajas – kojos. Taigi, galingos kojos. Toks žmogus tinkamas būti žygei
viu, pasiuntiniu, žvalgu, kai reikia ilgai eiti, kai su žirgu negali rodytis.
Kita prasmė išryškėja iš žodžio varaskars – valdžios trokštąs. Jei paskaity
tumėte istoriko T. Narbuto Lietuvių tautos istorijos trečiąjį tomą, jo dalį
apie VIII amžių (74–76 psl.), apie variagus, aptiktumėte įdomių dalykų.
Iš ten išeitų, kad Variakojai – tai variagų palikuonys. Istorikas domėjo
si variagais, o ne šia pavarde, todėl jo samprotavimai yra nešališki. Warigt
(sen. liet. kalb.) – varyti, išginti. Warge – (sen. vok.) – nenaudėlis, pabė
gėlis. Warras kungs (sen. latv.) – tironas. Warregus (sen. liet.) – kankinto
jas. Wargint – varginti. Karių bendrija, tarnavusi imperatoriui toli nuo
tėvynės, patys save vadino Waringar. Toje bendrijoje buvo ne vien skan
dinavai. Kiti metraštininkai juos vadino Barragoi. T. Narbutas sako, kad
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tą žodį reikia tarti Warragoi. Palyginkite su dabartine ar su Papilio dvaro
raštininko užrašyta pavarde Worokai. Didelis panašumas.
Dar vienas šios pavardės aiškinimas: tai žmogus, kurio kaip voro
kojos (sustingusios kojos). Kuri versija tikroji? Štai V. Pocius savo kny
goje Antanas Macijauskas (Vilnius, 2004, 12 p.) rašo, kad A. Macijaus
ko krikštynose kūma metrikų knygoje užrašyta panelė E. Vorakojytė.
Kodėl kunigas taip užrašė? Taip jam pasakė, ar taip netyčia (rašant ru
siškai) išėjo? Bet Pasvaliečių kaimo kapinėse ant XX a. paminklų rašo
ma Variakojis.
Veliškėnai (Wieliszki). 1671 m. sąraše pažymima, kad tai palivarkas,
o jame gyvena aukštas dvasininkas (Slucko superintendentas), kunigas Re
der. Matomai buvo prisiglaudęs čia po didžiojo rusų puolimo Vilniaus
kryptimi. O 1676 m. čia užrašytas Pan Samuel de Lens su pavaldiniais.
Virškupėnai (Wirškupiany). Kaimas taip paminėtas 1671 m. Pana
šios pavardės kaimo kiemų sąraše nėra. Bet prieš 8 m. vietovėje Lotwa
(Latvija) užrašytas Matis Wirškapen, o vietovėje, kuri pavadinta Lotwa
nad Niemniem (Latvija prie Nemuno) užrašytas Michal Wirškapėnas.
Ryšys tarp pavardės ir kaimo pavadinimo nekelia abejonių.

Žagariniai. Tai vienkiemis, kaip pažymėta sąraše. 1671 m. vieną
valaką žemės čia dirbo Stas Žagarinis. Kadangi anksčiau Gajūnų kaime
buvo užrašytas Jurgis Žagarinis, tai ir toks vienkiemis, matyt, atsirado
kažkur netoli Gajūnų. Daug vėliau rašytose knygose aptikome pavardę
Žugarinis, kitur – toliau nuo Gajūnų – kaimą Ažugariniškis (kuris dar ki
tur buvo užrašytas Žugariniškiu). Ar visa tai prasidėjo nuo Žagarinio?
Žardiniai. Pirmo pasaulinio karo vokiečių žemėlapyje ties šia vie
ta pažymėta „Mizer“. Taigi, Žardiniai vokiečiams tuomet dar neegzista
vo. Gal Mizer – tai to žiauraus pono pavardė, apie kurį Jonui Ramutė
nui, šio kaimo gyventojui, pasakodavo jo seneliai.
Žvirbliai (Żwirble). 1663 m. dvaro kaimų sąrašui būdinga tai, kad
Žvirbliuose nurodyta daug tuščių sodybų, išvardinti pastatai, parašyta,
kas juos dabar užėmė. Štai, kad ir Žvirblių kaime, turinčiame 10 valakų
žemės, 6 valakai neužimti. Tai tikriausiai švedų buvimo Biržų krašte
pasekmės. Ne taip jau toli nuo šio kaimo (Rokiškio ir Obelių krašte)
plėšikavo Maskvos kariuomenė.

Žvoguičiai (Żwaguicie). Kaimas buvo už kokių 2–3 km nuo Žvir
blių taip pat prie Apaščios upės, panašaus didumo (12 valakų). Nesan
čiam 1663 m. gyventojui pažymėti vartojami žodžiai, išėjo“ (wyszedl)
„mirė“ (umarl) „tušti po…“ (pvz., pustcy po Marcinie Lopianie …). Tik
pusę kaimo turimos žemės kas nors užėmė. Likę yra seni, trys našlės.
Nežinome, kur ėjo senoviniai keliai. Pagal Apaščią? Dėl karo ar dėl
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maro, „išėjo“ daug gyventojų. Taigi, praslinkus 8 metams po Švedijos
ir Maskvos jungo, kai kurie kaimai dar nebuvo atsigavę.
Kaip daug kur kitur, taip ir šiame krašte dauguma kaimų ir užusie
nių pavadinimų galima susieti su čia gyvenusių gyventojų pavardėmis.
Arciškis – Arciuškiai; Bialozor, Bialozorūnas – Balzieriškis (Bialozoris
zki); Broškielis (Papilio dvare) – Braškiai (Parovėjos dvare); Budgin, Bud
ginis, Budynas (Papilio dvare) – Būginiai (Parovėjos dvare); Daminelis
– Dominiškis; Dokurnis, Dukurnis – Dukurniai; Gajūnas – Gajūnai
(Gaiuny); Garšvela – Garšvos; Gavėnis, Gavenėlis, Gavenanis – Gavėnai,
Gavėniškis; Gierkien, Girkanis – Gerkoniai; Grundela – Grundeliškis;
Gudanis, Gudas, Gudelis – Gudeliai; Jodžianis – Juodžioniai (Jodźianie);
Kubilis, Kubilunis, Kubilunonis – Kubiliai; Kučanis, Kučinski – Kučins
kiai; Kuginis – Kuginiai; Kuprin – Kupriai; Latvelanis, Latvelis, Latvenis
– Latveliai (Parovėjos dvare); Laužoda – Laužadiškis; Milašiūnas – Mila
šiai, vėliau Mylūnai, dar vėliau – Miliškiai; Mižal, Mižalevič, Mižalonis
– Mižaliai; Možuikis – Mažuikiai; Muntvid – Mantvydai (Salamiesčio
dvare), Muntvid – Mantvydiškis (Papilio dvare); Niaura – Niauros; Nok
cin, Noktin – Naktūniškis; Pačeraukštis, Pašeraukštis, Pašerukštis – Pa
šeraukščiai; Plepas, Plepianis, Plepius, Plepik – Plepikiai; Puogelis – Puo
geliškis; Putela, Pūtelis – Pūteliai; Raikminas – Raikėnai (Pandėlio dva
re); Raudven, Raudun – Rauda (Rawda); Rymanis, Rymašius – Rimšiai;
Sauginėlis, Sauginis – Sauginai (Sawginie); Skrobovičius – Skrebiškiai;
Sliželis (Slizel) – Slyželiai; Smalas – Smaliečiai; Sokolanis, Sokolenis,
Sokolin, Sokolinski – Sakališkis; Steponas (vardas), Stapanonis – Stepo
niškis (Stephaniški); Sterkanis – Starkoniai (Sterkancy); Stroša, Straševič
– Strošiai; Striž, Striuželis – Striužai; Šlepštys (Slepscz) – Šlepščiai (Biržų
dvare); Šmanikšta – (?) Semeniškiai (Szeimeniszki); Špygelis – Špygiai,
Švoba (Szwoba) – Švobiškis; Tamašiūnas – Tamošiūnai; Tomananis, To
manis – Tuomeliai; Variakojis (Warakai, Worokai?) – Variakojiškis; Veli
šonis – Veliškėnai (Wialyśki); Viaškapėnas, Virškapėnas – Virškupėnai;
Žaba, Žabovič – Žiobai; Žadeikianis (Papilio dvare) – Žadeikiai (Sala
miesčio dvare); Žagarinis – Žagariniai; Žvirblalis – Žvirbliai.
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GRAFO TIŠKEVIČIAUS PAVALDINIŲ SĄRAŠAS,
1834 m.
Dvarai, kaimai, vienkiemiai, gyventojai, šeimų sąstatas. Knyga eks
ponuojama „Sėlos“ muziejuje.
Čia parodytos tik Ageniškio dvaro gyventojų pavardės.
Ramutėnas
KUGINIAI
Folvark
Skeberdis
Devenis
OGENIŠKI
Smalas
Klibas
Misiūnas
Stykler
Miškelis
AŽUBALIS
Šlėgeris
Natkus
Briuvič ?
Urbanovič
Ruplėnas
Ivoška
Valiulis
Smukas
Mekas
Veržbickij-Siderovič
Šlėgeris
Remetis
Vilimas
Žemaitis
LAUŽADIŠKIS
Žoris
Kozlovskij
BALZIERIŠKIS
GAVĖNIŠKIS
Macis
Čereška
Jakevič
Peikštenis
Kairys
Jakubonis
Plepas
Kliauga
Kliauga
Skeberdis
Smalas
Ruplėnas
Smalas
BERŽYNĖ
Šimkūnas
GRIAUŽIAI
Klibas
Šlėgeris
Grigonis
Čereška
Tamulėnas-Tomkūnas
Patkauka
Dundulis
Miškelis-Meškelė?

GAJŪNAI
Aukštikalnis
Brugevič ?
Čereška
Dagilis
Janikūnas
Janiūnas ?
Januševič
Kairys-Keiris
Kraupas
Lapienė
Launikonis-Pliuškis
Macis
Mažuika
Misiūnas
Pilkovskij
Pržbilskij
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JAKUBIŠKIS
Prunskij
Stružas

JUOZELIŠKIS
Čereška
Januševič
Plepas
Podkovka
KOJELIŠKIS
Čiapas
Gelažnik
Kulbis
Plepas
Viliumas
Yčas

LIEPOLATY
Tuinas
Steklior
Sokolevskij
Skardis
Ramutėnas
Naglis
Meškelis
Lopata
Karosas
Kairys
Jakštovič
Ivoška
LIEPSALA
Čereška
Lukša
Plepas

Stankevič
Tamulėnas
MEDINĖLĖ
Bugačiov
NECIŪNAI
Daukša
Gasiūnas
Kairys
Kulbis
Macis
Mažuika
Pakaušis
Podkovka
Ruplėnas
Sokolovskij
PIPLIŠKIAI
Ramutėnas
Smalas
Striužas
Zenkevič

SABULIŠKIS
Kairys
Korsakas
Pakaušis
SEMENIŠKI
Jakubėnas
Kulbis
Macys
Mekas
Misiūnas
Smalas
Tuinas
Valkiūnas
STRAŠE
Čereška
Ivaška
Mekas
Pliapis
SVIRPLIŠKIAI
Liachovič
Zenkevič

ŠNIURKIŠKIAI
Alekna
Kairys
Ramutėnas
VARIAKOJIŠKIS
Gaidelis
Ivaška
Kairys
Misiūnas
Nastapko
Pliuškis
Sokolovskij
Stakionis
Vasilevskij
ŽARDINIAI
Bubala
Obeliūnas
Šimkovič
Šlėgeris
Valkiūnas

GAJŪNAI 1834 m.
(pagal tų pačių metų grafo Tiškevičiaus
pavaldinių surašymo knygą)
Pavaldinių knygoje Gajūnuose išvardinta 13 grupių baudžiauninkų.
1) Smalas Stanislovas, jo žmona, sūnus ir dvi dukterys, buvę čia
ankstesnio surašymo metu (1817 m.), vėliau perkelti į Kraukinių pali
varko Kaulinių kaimą.
Šiame kieme dabar užrašyti: Stikleris Petras, Jono (44 metų). Pet
ro sūnūs: Jonas (20), Jokūbas (16), Petras (7), Petro žmona Konstancija
(50), dvi dukros (16 ir 10 m.), Petro brolis Mykolas (41); anksčiau šiame
kieme dar buvo užrašytas Janulionis Jokūbas (mirė 1828 m.) ir jo sūnus
Stanislovas.
2) Anksčiau čia buvo Kairys Jonas Petro, atkeltas į Gajūnus iš Va
riakojiškio (mirė 1829 m.). Dabar užrašyta Ramutėno Jono, Stanislovo
(55 m. amžiaus – amžius parodytas tas, kuris buvo 1834 m.) šeima, kuri
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buvo atkelta iš Šniurkiškių. Jono sūnūs Stanislovas (27) ir Motiejus (24),
Jono žmona Katarina. Čia dar užrašyti piemuo Jankūnas Mykolas (15)
ir auklėtoja (vospitatelnica) Ieva Daukšienė.
3) Ramutėnas Povilas, Kazimiero (33), ir du jo sūnūs atkelti čia iš
Liepalatų; vienas sūnus paimtas į rekrutus 1820 m.
Stanislovas Janiūnas (21), jo dukros (4 ir 1 m.).
Bernas Mykolas Jankūnas (52), jo sūnus Jokūbas (6).
Motiejus Valulis (?).
4) Buvo čia Skeberdis Jonas (mirė 1831 m.), jo posūnis Stanislovas
Kurtinis (mirė 1821 m.).
Dabar čia Kristupas Kurtinis – Paliulionis (43), jo žmona Mariana
(38).
Jokūbas Stikleris (34), atkeltas iš Liepalatų. Tarnaitė Švedaitė (26).
Juozapas Krištofovičius (19), atkeltas į čia iš Anglininkų palivarko
Mielaišių kaimo.
Stanislovas Dagilis-Urbanovič (10), jo motina Ieva (56), jos dukra
Elzbieta (10).
(Nesuprantama tokia žmonių sankaupa šiame kieme. Kas jie? Gimi
nės? Kodėl priklauso šiai grupei? Ar sulėkė atsitiktinai, kad būtų kur nors
prirašyti? Ką aptarnauja tarnaitė? Tik Stiklerį? – J. N.)
5) Stanislovas Macis (56), jo sūnūs: Povilas (mirė 1827 m.), Motie
jus (17), Juozapas (15), Petras (9), Povilas (6), Stanislovo žmona Katari
na (50), jos dukros: Zuzana (18), Mariana (16), Konstancija (5), Povilo
(mirusio) sūnus Motiejus Mačys.(Klausimas: kiek metų buvo tėvams, kai
jiems gimė Konstancija?).
6) Misiūnas Povilas, Jono (20).
Dovydas Lapienė (47), perkeltas į čia iš Sližių palivarko Palendiš
kio k. Dovydo žmona Katarina (60).
Šlėgeris Jurgis (32), perkeltas iš Laužadiškio, Jurgio žmona Darata
(30), dukra Katarina.
(Vėl kyla klausimas: kas vienija šiuos žmones? Giminystė? O gal šie
baudžiauninkai buvo sukelti, kaip, kad sugenami gyvuliai į vieną tvartą?
Kaip jie dalijosi uždirbtus trupinius? Buvo komuna? „Perkeltas“ rašoma tik
kairiajame lape prie vyro pavardės (dešiniajame rašomi moterų ir merginų
vardai, jų amžius). Todėl, nežinant kitų grafo Tiškevičiaus valdymo doku
mentų, lieka neaišku, ar perkeltas Jurgis žmoną rado Gajūnuose, ar ji per
kelta kartu su juo iš Laužadiškio).
7) Stanislovas Skeberdis (45), jo žmona Kristina (36), dukros: Kris
tina (12), Ona (4), Sofija (1).
Povilo Macio sūnus Motiejus (32), jo žmona Mariana (26), Motie
jaus brolis Povilas (40).
8) Anksčiau (iki šio surašymo) čia buvo Jokūbo Misiūno šeima
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(dabar Misiūnai jau mirę).
Stanislovas Kulbis (30), perkeltas iš Neciūnų. Jo sūnūs: Jurgis (6),
Stanislovas (4), Motiejus (1). Stanislovo žmona Sofija (26).
Bernas Skeberdis Petras (40), sūnus Jurgis (2), Petro žmona Ona
(40), dukra Mariana (4).
(Klausimas: kokio amžiaus buvo Skeberdžiai, kai jiems gimė pirmas
vaikelis?).
9) Motiejaus Vilimo kiemas. Motiejaus sūnus Motiejus (27).
Mykolas Kraupas (35), perkeltas iš Anglininkų palivarkui priklau
sančio Juškanų (Iškonių) kaimo. Jo sūnūs: Motiejus (9), Mykolas (6);
žmona Darata (26), dukra Elzbieta (9).
Kristupas Mažuika (47), jo žmona Mariana (50), dukra Mariana (6).
(Klausimai: Kraupams gimė dvynukai? Kiek metų tuomet buvo
motinai?).
10) Jakub Pilkovski (31), jo brolis Stanislav (42). (Perkelti iš Angli
ninkų palivarko Mickūnų kaimo). Jokūbo žmona Mariana (26), dukra
Katarina (1).
Andžej Launikonis (34), jo žmona Ona (30), dukra Ona (3).
Macej Januševič (56), perkeltas iš Krikščių, jo žmona Ona (36).
Tarnaitė Ona Mažuikaitė (16).
(Klausimai: kur Motiejus rado tokią jauną žmoną – Krikščiuose ar
Gajūnuose? Tarnaitė Onutė tik Januševičiams ar visiems?).
11) Mažuikos kiemas.
Juozapas Veržbickij-Siderovič (52), iš Šleideriškio palivarkui pri
klausančio Žabiškių kaimo. Juozapo žmona Ona (50), sūnūs Mykolas
(21) ir Kazimieras (7), dukros: Ieva (19), Ona (11), Sofija (9).
12) Čereškos kiemas.
Čereška Motiejus mirė 1829 m., jo sūnus Jonas mirė 1830 m. Mo
tiejaus brolis Kazimieras (45), perkeltas iš Liepalatų.
Andžej Pšibilski (???).
Jurgis Valkiūnas, Jokūbo (20), jo broliai Kristupas (15) ir Juozapas
(13), Jurgio motina Katarina (60), jos dukra Katarina (10).
Motiejus Žoris (47), perkeltas iš Neciūnų. Jo žmona Katarina (30),
sūnūs Jurgis (9) ir Jonas (6).
(Mielas skaitytojau, ar jau savarankiškai priėjote išvadą, kad čia žmo
nės suskirstyti ne tiek pagal tai, kas su kuo gyvena, o pagal tai, kokios žmo
nių grupės apdirba jiems paskirtus žemės plotus?)
13) Mykolas Pliuškis – Launikonis (72), jo žmona Sofija (59), sū
nus Petras (31), Petro žmona Ona (28), dukra Elzbieta (1), Petro sesuo
Elzbieta (26).
(Kaimo turėtos žemės plotas metų metais nesikeitė – 18 valakų. Ar
tie 13 didelių sklypų, kaip matome iš sąrašo, buvo vienodo ploto?Paimkime
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dvyliktą žmonių grupę. Ar Čereškos, Valkiūnai ir Žoriai žemės gavo po ly
giai? Ne kaip nuosavybę, o tik teisę dirbti ją.)
Kampininkai.
Povilas Ramutėnas (50), jo žmona Elzbieta (60), sūnūs Boguslavas
(9) ir Jurgis (6).
MotiejusAukštikalnis (7), jo motina Elzbieta (30).
Povilas Misiūnas (56), jo žmona Marė (50), sūnūs Petras (10) ir
Jonas (8), dukros Kristina (12) ir Darata (10).
(Klausimas: kodėl Misiūnai – kampininkai, kodėl jiems nebuvo leista
dirbti sklype Nr. 8, kur Misiūnų neliko? Kokios jėgos, kokie papročiai ar gimi
nystė lemdavo, kas kokį plotelį gaus?)
PERKELTIEJI
Grafo Tiškevičiaus valdos.
Žvilgsnis į 1834 m. pavaldinių sąrašą
Kodėl buvo kilnojami baudžiauninkai?
Kieno čia įnoris?
Vartoju žodį baudžiauninkai, nes laisvų valstiečių tuomet buvo
apie pusė procento. 1834 metų knygoje, kur surašyti pavaldiniai, rašo
ma, kad 1816 m. buvo 2702 kiemai, kuriuose buvo 38 laisvieji valstie
čiai, o po 18 metų, t. y. 1834 m. užrašyti 3521 kiemas, juose 49 laisvi
valstiečiai. 1816 metų sąrašų dar nepavyko rasti, todėl visi pastebėjimai
yra iš 1834 m. knygos. Ši knyga saugoma Biržų „Sėlos“ muziejuje. Kitos
mintys kilo, kai skaičiau to paties laikotarpio „Knigi predbračnych zajav
lenij (obyskov) Popelskogo prichoda“. Tai irgi „Sėlos“ muziejaus turtas.
Kartais atrodo, kad tie perkėlimai suprantami. Štai rašoma, kad į
Mielaišius pas P. Klibą atkeltas jo uošvis, 47 metų Naktinis Petras, Juo
zo. Atkeltas (pereselion) iš Naradavos palivarkui priklausančio Čepukų
kaimo. Atrodytų, kas čia keisto. Gal giminė nutarė, kad pas dukrą už
baigti savo dienas tėvui bus lengviau. Bet kodėl vartojamas žodis perkel
tas? Net jei pats prašėsi pas Klibą gyventi? Bet čia dar ne viskas. Kitoje
vietoje parašyta, kad į Mielaišius pas Klibą atkeltas Petro Naktinio bro
lis Motiejus (50 metų). Iš Klingų kaimo (greičiausiai iš to, kuris buvo
tarp Salamiesčio ir Vabalninko, nes ten, remiantis kitais dokumentais,
gyventa Naktinių). Kartu su Motiejumi ir jo sūnus Juozas, 14 metų am
žiaus. Kodėl šie? Mirė Motiejaus žmona, jis su sūnumi sunkiai vertėsi,
giminės priėmė pas save?
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Panagrinėkime dabar Gajūnų aplinką.
Keiris (be abejonės, čia Kairys) Jonas Petro, 53 metų amžiaus, per
keltas į Gajūnus iš Variakojiškio. Reikia manyti, perkeltas su šeima.
Stikleris Jokūbas (34 metų) perkeltas į Gajūnus iš Liepalatų. Gal
čia rado būsimą žmoną, turėjo prašyti poną, kad leistų persikelti?
Iš Liepalatų taip pat perkeltas į Gajūnus Ramutėnas Jokūbas Povi
lo (27 m.). Liepalatuose buvo per ankšta?
Bet čia pat rašoma, kad iš Pipliškių užusienio (kitas) Ramutėnas
perkeltas į Liepalatus. Kodėl?
O Ramutėnas Jonas Stanislovo (55 m.) į Gajūnus perkeltas iš Šniur
kiškių. Iš bažnyčios knygų matyti, kad Šniurkiškių Ramutėnai buvo lai
dojami Gegužių kapinėse, o perkeltieji į Gajūnus – Gajūnų kapinėse.
Į Šniurkiškius perkeltas Alekna (iš Salamiesčio dvaro Girsteikių
kaimo). Gal buvo draskomos maištaujančių kuopelės?
Šlėgeris Jurgis Jono (32 metų amžiaus) perkeltas iš Laužadiškio.
Misiūnas Juozapas Stanislovo (32 m.) į Gajūnus – iš Gavėniškio.
Kuo nusidėjo?
Vilimas Jokūbas Kristupo perkeltas į Gajūnus iš Žardinių. Jo sū
nus Jonas perkeltas į Kojeliškį.
Į Kojeliškį perkelti Yčas iš Čigų ir Čepas iš Juozeliškio.
Iš Iškonių perkeltas Kraupas. Jam šiuo metu 35 metai. Seni žmonės
pasakojo, kad Gajūnuose Kraupas kažkiek pasiginčijo su ponu (Skrėbiš
kio?). Buvo tuomet perkeltas į Semeniškius, kur palikuonys gyveno iki
kolūkinių laikų. Į Iškonis perkeltas Laužadiškio Macys Jurgis (20 m.).
Ar Iškonyse Macys apsigyveno Kraupo vietoje? Ar tai buvo bausmės
už murmėjimą?
Iš Anglininkų palivarko Mickūnų kaimo perkeltas Pilkovskis (31 m.).
Iš Sližių palivarko Polendiškio (vėliau – Palindiškio) užusienio at
keltas Lapienė.
Iš Neciūnų į Gajūnus – Žoris (užrašyta Žaris) Motiejus Jurgio.
Iš Neciūnų į Griaužius – Patkauka Motiejus Petro (32 m.). Perkel
tas 1818 m. Su juo trys sūnūs: Jokūbas, Motiejus, Mykolas. Jei Neciū
nuose buvo per ankšta, reikėjo iškelti Patkauką, tai kodėl į Neciūnus iš
Variakojiškio užusienio perkeltas Sakalausko Jono brolis Mykolas?
Į Griaužius iš Parovėjos dvaro Starkonių kaimo perkeltas Grigonis
Jurgis Jurgio.
Maciej Januševič Kristupo – iš Krikščių perkeltas į Gajūnus. Gal
Gajūnams buvo reikalinga daug miško kirtėjų? Bet Januševičiui buvo
jau 56 metai. Tais laikais tai jau senas žmogus.
Pliuškis arba kitaip Launikonis perkeltas iš Variakojiškių. Galėjo
Launikonis mišką kirsti gyvendamas ir Variakojiškiuose, už 2 km nuo
Gajūnų.
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Veržbickij arba Siderovič (matyt dar buvo kažkokia pavardžių ke
timo mada) tuo metu perkeltas iš Šleideriškio palivarko Žabiškių vien
kiemio. Galėjo Siderovič Biržų girią kirsti iš kitos pusės, nei Gajūnai.
Gal ne dėl miško reikalų tas kilnojimas? Gal kokiems dvarininkų įgei
džiams priešinosi baudžiauninkai?
Krištofovičius atkeltas iš Mielaišių.
Iš Kašeliškio kaimo (į Gajūnus) perkeltas Stanislav Vitka. (kita te
ma: palyginkite pavardes Vitka, Noreika, Nalivaika, Podkovka, Nastop
ka, Čereška, Ivaška. Į Kašeliškį perkeltas Laizen (Laisonas?) Adomas
Adomo, 24 m. (iš Dagiškio vnk.).
Motiejaus Čereškos brolis Kazimieras perkeltas į Gajūnus iš Liep
salių. Į Liepsalius – Tamulėnas iš Laužadiškio.
Į Juozeliškio užusienį atkeltas Plepas iš Rinkuškių. O vienas iš Juo
zeliškio Januševičių perkeltas į Šlepščius (prie pat Rinkuškių).
Į Kuginius perkelti Miškelis iš Liepalatų ir Devenis iš Kaulėnų kai
mo (Kraukėnų palivarko).
Į Būginius – Ivaška iš Liepalatų ir Kristupo Patkaukos brolis Jonas
iš Neciūnų. Patkaukos pavardė rašoma Podkovka. Gal kažkada jo protė
viai kaustė arklius kurio nors kunigaikščio dvare? Kitas Podkovka iš Kir
bulių perkeltas į Braškių kaimą. Jo tėvas, likęs Kirbuliuose, užrašytas
Patkovski. Jis pats taip norėjo? Taip iš Podkovkos Biržų krašte atsirado
dvi pavardės: Patkauka ir Patkauskas.
Į Vinkšninius – Braškys iš Karališkių, o Ruplėnas – iš Vinkšninių
į Skrobiškį.
Į Juodžionis perkelti Ažubalis arba Voičiulionis iš Geidžiūnų, Vie
deris iš Vinkšninių, Pipynė iš Latvelių kaimo (Pagervės palivarkas),
Yčas iš Čigų, Mažuika iš Iškonių. Gal Gajūnus ir Juodžionis buvo už
puolusios kokios nors mirtinos ligos, kad į tuos kaimus daug perkelta?
Gal tie kilnojimai susieti su kokiais nors įvykiais religijų plotmėje? Gal
baudžiauninkai nenorėjo pereiti į tą tikėjimą, kokio buvo pageidauja
ma? Kas susigaudys?
Apžvelgiau tik dalį buvusios Biržų kunigaikštystės, dalį tų veiks
mų, kurių ėmėsi valdantieji, daugiau Gajūnų kaimo aplinką. Nežinia,
kokiu tikslu tai buvo daroma, ar pateisino valdančiųjų siekius, kaip atsi
liepė vaikomų baudžiauninkų gyvenimui.
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AGENIŠKIO VALSČIAUS ŽMONĖS 1850 METAIS
Surašymo duomenys
Verčiau iš lenkų kalbos. Originalas, „Sėlos“ muziejuje.
KLUCZ OGIENISKI
Kopija Rewizckiej Skazki w roku 1850 Spisaney
Ageniškis
Dvare tarnauja:
Vilumas Jonas, Jokūbo, 35 m.
Ivanovski Jozef, 26 m.
Misiūno Stanislovo, d. Marė,
26 m., (tarnaitė),
Indruliūno Jono d. Marė, 20 m.
Gavėniškis
1) Januševičius Jonas, Adomo,
61 m.
Jono s. Adomas, 32 m.,
Jono s. Martynas, 29 m.
(Braškiuose)
Mykolas (bernas), Adomo Janu
ševičiaus s., 19 m. Mirė 1851 m.
Vilumas Jokūbas, Jokūbo, 64 m.
Januševičiaus Jono žm. Barbora,
56 m.,
Barboros d. Barbora, 18 m.,
Bubelūno Petro d. Elzbieta, 13 m.
(tarnaitė)
Vilumo Jokūbo žm. Elzbieta, 66 m.
Januševičiaus Adomo žm. Ona,
56 m.,
2) Januševičius Tamošius, Marty
no, 58 m.,
Motiejus, Tamošiaus s., 31 m.,
Jonas, Motiejaus s., 10 m.,
Jokūbas, Tamošiaus s., 23 m.,
Jokūbas, Jokūbo s., 1 m.,
Jurgis, Tamošiaus s., 20 m.,
Ruplėnas Mykolas, Jokūbo, 14 m.
(piemuo),
Macys Jokūbas, Stanislovo, 51 m.,
(karšinčius?).
Januševičiaus Tamošiaus žm. Kon
stancija, 50 m.

Januševičiaus Motiejaus žm. Marė,
36 m.
Motiejaus ir Marės d. Zuzana, 8 m.
			
Ona, 3 m.
Januševičiaus Jokūbo žmona Kon
stancija, 23 m.
Velanytė, Pelanytė ? Ieva, Dovydo,
18 m. (tarnaitė)
Macio Jokūbo žm. Ieva, 45 m.
3) Eidukas Antonis, Kristupo, 33 m.,
Antonio s. Antonis, 1 m.,
Jonas, Eiduko Motiejaus s.,
15 m. (piemuo),
Kulukas Mykolas, Jono, 35 m. (ber
nas),
Mykolo s. Aleksandras, 1 m.
Eiduko Ant. žm. Katrė, 40 m.
Dukros Katrė, 11 m.,
Teresė, 9 m.
Eiduko Ant. Sesuo Ona, 21 m.
Kuluko Mykolo žm. Ieva, 27 m.
4) Jakievičius Petras, Jono, 38 m.
s. Jonas, 7 m.,
Petras, 3 m.
Malinauskas Jokūbas, Jokūbo,
31 m., (bernas),
Viederis Mykolas, Andriaus, 30 m.
Janiūnas Stanislovas, Motiejaus,
38 m. (Pakštas ?). Mirė 1854 m.
Jo s. Kristupas, 5 m. Mirė 1850 m.
Jakievičiaus Petro žm. Teresė, 30 m.
Dukros: Sofija, 10 m., Uršulė,
6 m., Katrė, 1 m.
Malinausko Jokūbo žm. Barbora,
49 m.
Viederio Mykolo žm. Ona, 30 m.
Dukros: Zanė, 2 m., Darata, ½ m.
Janiūno Stanislovo žm. Ona, 38 m.,
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Ramutėnaitė Elzbieta, Jokūbo,
20 m. (tarnaitė)
Variakojytė Elzbieta, Martyno, 16 m.
Barbora, Motiejaus Burbulo d.,
50 m.
Eiduko Motiejaus našlė Marė, 46 m.
5) Ruplėnas Petras, Jono, 57 m.
Jo s. Petras, 24 m.
Vilumas Stanislovas, Jokūbo, 22 m.
(bernas)
Ruplėno Petro žm. Katrė, 50 m.
Ruplėno Petro žm. Barbora, 26 m.,
Jos d. Katrė, 1 m.
Pelanytė Magdalena, Jokūbo, 20 m.
(tarnaitė),
Pelanytė Elzbieta, Dovydo, 36 m.

Semeniškiai
Tuinas Petras, Jokūbo, 69 m.
Petro s. Jurgis, 36 m. Mirė 1851 m.
Jurgio s. Petras, 14 m.
Jurgio s. Stanislovas, 10 m.
Jurgio s. Adomas, 1 m.
Tuino Petro s. Jonas, 29 m.,
Jasinskis Jurgis, Jurgio, 25 m. (ber
nas).
Tuino Petro žm. Marė, 62 m.
Tuino Jurgio žm. Marė, 26 m. mirė
1851 m.
Jos d. Ona, 2 m.
Ulevičiūtė Ieva, Vincento, 20 m.
(tarnaitė).
2) Mekas Mykolas, Jono, 28 m.
Meko Andriaus sūnūs: Andrius,
6 m., Mykolas, 4 m.
Reinatas Jonas, Petro, 24 m.
(išbrauktas iš ten?)
Jo s. Jonas, 1/4 m. Mirė 1853 m.
Pakaušis Jurgis, Petro, 26 m. (ber
nas),
Kazlauskas Jokūbas, Jono, 22 m.
(Šlepščiuose?)
Reinato Jono žm. Ona, 36 m.
Jos d.: Marė (14). Konstancija
(12), Zuzana (1).
Jakubėnaitė Konstancija, Jurgio,
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20 m. (tarnaitė).
Kazlausko Jono našlė Ieva, 65 m.
3) Valkiūnas Motiejus, Jono, 66 m.
jo sūnūs: Petras (35), Kristupas
(32), Stanislovas (16), Martynas
(21).
Mekas Motiejus, Kristupo, 6 m.
(auklėtinis).
Valkiūno Motiejaus žm. Marė, 60 m.
Valkiūno Petro žm. Elena, 30 m.
Ramutėnaitė Ona, Jono, 20 m. (tar
naitė)
Meko Motiejaus sesuo Darata, 9 m.
4) Stikleris Adomas, Jurgio, 35 m.,
jo s. Kristupas, 5 m.
Stiklerio Adomo broliai: Jonas
(24), Jokūbas (17).
Stikleris Motiejus, Jono, 50 m.
Jo s. Petras, 9 m.
Alešiūnas Kristupas, Kazimiero,
54 m. (bernas),
Kulbis Povilas, Motiejaus, 40 m.
(bernas ?)
Stiklerio Adomo žm. Darata, 36 m.
Stiklerio Adomo sesuo Ona, 18 m.
Aleknaitė Kristina, Jurgio, 20 m.
(tarnaitė)
Alešiūno Kristupo žm. Ona, 55 m.
Kulbio Povilo žm. Katrė, 6 m.
5) Januševičius Petras, Tamošiaus,
23 m.
Mažuika Motiejus, Stanislovo,
30 m. (bernas)
Jo s. Jokūbas, 3 m.
Januševičiaus Petro žm. Zanė,
20 m.
Jos d. Ieva, 1 m.
Jankūnas Vincas, Mykolo, 31 m.
(bernas).
Mažuikos Mot. žm. Kristina, 30 m.
Jos dukros: Zanė (8), Ona (1).
Jankūno vincento žmona Agota,
21 m.
Mekaitė Ona, Jono, 21 m. (tarnaitė).
6) Laumė Stanislovas, Mataušo,
25 m.

Laumė Kristupas, Stanislovo bro
lis, 22 m.
Ramutėnas Jokūbas, Povilo, 44 m.
(bernas)
Macys Povilas, Motiejaus, 16 m.
(bernas?)
Laumė Jokūbas, Juozapo, 14 m.
Mirė 1854 m.
Laumės Stan. žm. Elzbieta, 20 m.
Ramutėno Jokūbo žm. Elzb., 46 m.
Daukšytė Darata, Stanislovo, 20 m.
(tarnaitė)
Launikonytė Elzbieta, Juozo, 8 m.
(samdyta ?).
KAMPININKAI Semeniškių kaime
Valkiūnas Jokūbas, Motiejaus, 42 m.
Jo sūnūs: Kristupas (6), Jonas
(1/2)
Mažuika Stanislovas Petro, 66 m.
Mirė 1853 m.
Vasilevski Jurgis, 32 m.
Jo s. Juozas, 5 m.
Valkiūno Jokūbo žm. Darata, 30 m.
Jos dukros: Bogumila (10), Marė
(1).
Mažuikos Stanislovo žm. Katrė,
50 m.

Neciūnai
1) Ruplėnas Jonas, Tamošiaus,
26 m.
Jono brolis Petras, 21 m. Į rekrūtus
1852 m.
Jono brolis Mykolas, 26 m.
Mykolo sūnūs: Tomas (2), Jokū
bas, 1 m. Šis mirė 1851 m.
Kulbis Motiejus, Stanislovo, 17 m.
(bernas)
Ruplėno Jono mama Marė, 60 m.
Jono seserys: Zanė (18), Ona
(15).
Ruplėno Mykolo žmona Zanė,
23 m.
Malinauskaitė Barbora, Jokūbo,
13 m. (tarnaitė).

Macytė Marė, Motiejaus, 7 m. (pie
menė?).
2) Gasiūnas Mykolas, Baltramie
jaus, 33 m.
Kloiva (Klova?) Mykolas, Petro,
22 m. (bernas),
Sokolovskis (Sakalauskas ?) Myko
las, Petro, 20 m. (bernas?)
Gasiūno Mykolo žm. Ona, 22 m.
Jos d. Petronėlė, 1 m.
Kulbytė Elzbieta, Krisiaus, 20 m.
(tarnaitė),
Jasinskio Jurgio d. Konstancija,
18 m. (tarnaitė?),
Kulbio Povilo d. Darata, 19 m. (tar
naitė?).
3) Podkovko Mykolas, Jokūbo,
25 m.
Tuinas Petras, Jono, 46 m.
Petro sūnus Jonas, 19 m.
Kulbis Motiejus, Povilo, 11 m. (pie
muo).
Tuino Petro žm. Ieva, 50 m.
Tunkūnaitė Elzbieta, Jono, 26 m.
(tarnaitė),
Dagytė Marytė, Petro, 13 m. (pie
menė?).
4) Kulbis Petras, Krisiaus, 23 m.
Kulbis Adomas, Jurgio, 39 m.
Adomo sūnūs: Mykolas (6), To
mas (4), Jurgis (1).
Pakaušis Krisius, Petro, 20 m. (ber
nas).
Kulbio Adomo žm. Darata, 33 m.
Jos d. Elzbieta, 8 m.
Basakirsko Jono d. Ona, 20 m. (tar
naitė),
Lukšytė Marė, Tomo, 14 m. (pie
menė?)
5) Daukša Edvardas, Kristupo,
13 m.
Daukša Vladislovas, Edvardo bro
lis, 11 m.
Daukša Jokūbas, Motiejaus, 44 m.
Jokūbo sūnūs: Kristupas (8), Pet
ras (6), Mykolas (2), Jurgis (1).
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Jokūbo brolis Jurgis, 35 m.
Burdzen Mykolas, Mykolo, 24 m.
(bernas),
Kliauga Martynas, Krisiaus, 24 m.
(bernas?). Rekrūtai 1855.
Daukšos Edvardo mama Fryderika,
35 m.,
Edvardo sesuo Emilija, 2 m.
Daukšos Jokūbo žm. Ona, 38 m.
Jos d. Dominela, 3 m.
Bredžiūno Martyno d. Zanė, 34 m.
(tarnaitė),
Kriučinsko Mykolo d. Elena, 16 m.
(tarnaitė),
Janonytė Ona, Stanislovo, 10 m.
(piemenė).
Daukšos Jurgio žm. Zanė, 36 m.
6) Karaša Stanislovas, Jono, 41 m.
jo s. Motiejus, 5 m.
Macys Motiejus Povilo, 48 m. (ber
nas),
Jo sūnus Jonas, 4 m.
Jasinski (Jašinskas?) Jokūbas Jur
gio, 24 m. (vėliau Šlepščiuose).
Karašos Stanislovo žm. Ona, 47 m.
Jos d. Mariana, 7 m.
Macio Motiejaus žm. Marė, 36 m.
Macio Motiejau d. Konstancija,
9 m. (tarnaitė),
Mažuikaitė Ona, Krisiaus, 21 m.
7) Kulbis Povilas Jurgio, 43 m.
jo sūnūs: Jokūbas (19), Jonas
(13), Motiejus (11),
Kazlauskas Jokūbas Krisiaus, 35 m.
(bernas),
Jo s. Jokūbas, 3 m.
Kulbis Jurgis Stanislovo, 22 m.
Kulbio Povilo žm. Darata, 22 m.
Janonio Petro d. Ona, 19 m. (tar
naitė),
Nastopkos Jono d. Zuzana, 10 m.
Kulbio Stanislovo d. Marė, 6 m.
(auklėtinė),
Kazlausko Jokūbo žm. Kristina,
30 m.
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8) Daukša Stanislovas Motiejaus,
39 m.
jo s. Motiejus, ¼ m. Mirė 1851 m.
Daukšos Stanislovo brolis Jonas,
40 m. Mirė 1852 m.
Sakalauskas Mykolas Petro, 23 m.
(bernas). Rekrūtai 1854 m.
Jasiukėnas Jokūbas Petro, 22 m.
(bernas),
Ramutėnas Petras Stanislovo, 9 m.
(piemuo). Mirė 1854 m.
Smalas (Smukas ?) Jonas Jono,
69 m. (kytmis). Mirė 1855 m.
Daukšos Stanislovo žm. Katrė,
30 m.
Jos d.: Darata (4), Zuzana (2),
Šimkievičiaus Antano d. Helena,
20 m. (tarn.),
Janonio Stanislovo d. Ieva, 3 m.
Šlagierio Jurgio d. Ona, 9 m.
Šimkievičiaus Antano našlė Katrė,
36 m.
Smalo Jono žm. Ona, 60 m.
Pakaušio Petro našlė Ona, 60 m.

Liepalatai (Liepolaty)
1) Pakaušis Jonas Jurgio, 36 m.
jo s.: Jurgis (7), Jokūbas (1/3, mi
rė 1852 m.),
Pakaušio Jono žm. Katrė, 30 m.
Jos dukros: Zanė (5), Ona (3),
Darata (2).
Misiūnas Jokūbas Povilo. 34 m.
(bernas),
Laumė Jurgis Povilo, 45 m.
Misiūno Jokūbo žm. Darata, 39 m.
Jos d. Sofija, 3 m.
Laumės Jurgio žm. Zanė, 47 m.
Ramutėno Povilo d. Marė, 26 m.
(tarn.)
2) Ivaška Mykolas, Mykolo, 22 m.
Lapala (Lopata ?) Šimas Motiejaus,
58 m. (bernas),
Žemaitis Petras Jono, 22 m. Rekrū
tai 1855 m.
Ivaškos Mykolo žm. Ona, 25 m.

Jos d.: Elzbieta (3), Katrė (1).
Lopatos Šimo žm. Ona, 49 m.
Vikmano (Vilimo ?) Jokūbo d. Kon
stancija, 23 m. (tarnaitė).
3) Ivaška Jokūbas Jokūbo, 58 m.
jo sūnūs: Jokūbas (28), Jurgis (24).
Ivaška Mykolas Jono, 17 m. (bernas).
Ivaškos Jokūbo žm. Teresė, 56 m.
Ivaškos Mykolo seserys: Ieva (20),
Elzbieta (16).
Filipo (Pylipo?) Stanislovo d. Tere
sė, 12 m. (tarn.),
Bžozovskio Vincento žm. Našlė
Darata, 40 m.
4) Kryviškis Stanislovas Mykolo,
24 m.
jo brolis Petras, 18 m. Rekru
tai1852.
Lodyga Motiejus Mykolo, 41 m.
(bernas).
Jo s. Motiejus, 4 m.
Mažylio Stanislovo d. Sofija, 36 m.
(tarn.),
Ladygos Motiejaus žm. Ieva, 21 m.
Jos d. Kristina, 2 m.
5) Ivaška Jurgis Jokūbo, 45 m.
jo s.: Motiejus (22), Petras (19).
Lukša Tamošius Motiejaus, 37 m.
(bernas).
Ivaškos Jurgio žm. Ona, 41 m.
Jos d.: Teresė (12), Elzbieta (9),
Kristina (5).
Lukšės Tamošiaus žm. Kristina,
37 m.
Kairio Petro d. Kristina, 19 m.
(tarn.).
6) Laumė Andrius Povilo, 32 m.
Laumės Andriaus brolis Juozapas,
33 m.
Jo sūnus Povilas, 16 m.
Kulbis Jonas Povilo Petro, 16 m.
(bernas).
Laumės Andriaus žm. Kristina,
30 m.
Laumės Juozo dukros: Kristina
(18), Ieva (6).

Ramutėnaitė Ona Petro, 20 m.
(tarn.).
7) Lukša Jurgis Andriaus, 46 m.
jo sūnūs: Povilas (12), Antanas
(6), Jonas (4), Stanislovas (1).
Jančyra Motiejus Motiejaus, 24 m.
(bernas). Rekrutai 1855 m.
Balčiūnas Jonas Jurgio, 14 m.
Lukšės Jurgio žm. Kristina, 40 m.
Jos d.: Elzbieta (15), Ona (9).
Samulonio Jono d. Uršulė, 20 m.
(tarn.).
Laumės Andriaus našlė Ona, 46 m.

KAMPININKAI Liepalatuose
Karosas Kristupas Jono, 37 m.
Jo s.: Kristupas (17), Jokūbas
(17).
Parčevskis Kazimieras Petro, 28 m.
(vėliau įsikūrė Žirgeliškiuose).
Kučinskis Mykolas Tamošiaus,
39 m.
Jo s. Mykolas, 1 m. Mirė 1850 m.
Karoso Kristupo žm. Darata, 30 m.
Jos d.: Elzbieta (7), Darata (4),
Barbora (1).
Parčevskio Kazimiero žm. Zuzana,
20 m.
Kučinsko Mykolo žm. Marė, 40 m.
Jos dukra Teresė, 7 m.

Ažubaliai (užusienis)
1) Ivaška Jonas Mykolo, 33 m.
jo brolis Jokūbas, 30 m. Rekrūtai
1854 m.
Samulonis Benediktas Jono, 25 m.
(bernas),
Pakštas Petras Mykolas, Janiūno,
65 m.
Jo s. Jonas, 18 m.
Ivaškos Jono žm. Salomeja, 31 m.
Jos d.: Sofija (7), Elzbieta (4), Te
resė (2).
Ivaškos Jono sesuo Kristina, 12 m.
Aleknos Jurgio d. Kristina, 19 m.
(tarn.),
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Kučinsko Petro našlė Elzbieta, 56 m.
Samulonio Benedikto žm. Katrė,
20 m.
Janiūno (Janonio?) Povilo žm. Ma
rė, 60 m.

Mantvydiškis (vienkiemis)
Varakois Stanislovas Martyno,
67 m.
jo s.: Martynas (24), Mykolas
(21), Jokūbas (19 m. Į rekrūtus
1852 m.), Jonas (7).
Variakojo Stanislovo žm. Ona, 46 m.
Jos d.: Kristina (15), Ona (13),
Elzbieta (5), Konstancija (2).
Žardiniai (vienkiemis)
Ramutėnas Motiejus Stanislovo,
20 m.
Jo broliai: Jonas (17), Jokūbas
(12), Jurgis (5), Stanislovas (5).
Mutno (?) Motiejaus našlė Barbo
ra, 50 m.
Ramutėno Motiejaus seserys: Dara
ta (18), Zuzna (7).
Stiklerio Motiejaus d. Ieva, 18 m.
(tarn.)
Sabuliškis (vienkiemis)
Pakaušys Krisius Jurgio, 45 m.
Bubala Jonas Petro, 28 m. (bernas).
Rekrūtai 1852 m.
Gienis Krisius Petro, 28 m.
Jo s.: Jurgis (2), Adomas (1).
Medelinskaitės Elzbietos nesan
tuok. s. Petras, 15 m.
Žemaitis Jonas Petro, 58 m.
(kamp.). Mirė 1852 m.
Pakaušio Krisiaus žm. Barbora,
50 m.
Alešiūno Kristupo d. Elzbieta,
17 m. (tarn.),
Misiūno Stanislovo d. Marė, 18 m.
(tarn.?),
Bubelės Jono sesuo Kristina, 20 m.
Gienio (Genio ?) Krisiaus žm. Ieva,
26 m.
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Jos d. Darata, 5 m.
Natulūno (Valulio ?) Motiejaus d.
Katrė, 4 m. (auklėtinė).
Žemaičio Jono žmona Sofija, 56 m.

Gajūnai
1) Podkovko Jokūbas Motiejaus,
26 m.
jo s. Motiejus, 4 m.
Jasinski Motiejus Jurgio, 23 m. (ber
nas),
Nagdaužys Motiejus Jono, 23 m.
Patkaukos Jokūbo žm. Elzbieta,
23 m.
Krūminio Motiejaus d. Elzbieta,
23 m. (tarn.),
Šlėgerio Motiejaus d. Ona, 11 m.
2) Skardis Aleksandras Jurgio,
23 m. Mirė 1851 m.
Stakienas Benediktas Juozo, 23 m.
(bernas),
Jo s. Motiejus, 1 m. Mirė
1851 m.
Misiūno Stanislovo s. Stanislovas,
17 m. Rekrūtai 1855 m.
Sokolovski Tomas Mykolo, 10 m.
(piemuo).
Skardžio Aleksandro žm. Mariana,
36 m.,
Stakėno Benedikto žm. Ieva, 26 m.
Skardžio Jurgio d. Katrė, 20 m.
(tarn.),
Jasinsko Jurgio našlė Darata, 49 m.
Skardžio Jurgio našlė Darata, 60 m.
3) Šlegierys Jonas Jono, 31 m.
jo s. Jurgis, 2 m.
Jono broliai: Jokūbas (40), Myko
las (29).
Kraupas Mykolas Mykolo, 22 m.
(bernas).
Šlėgerio Jono mama, našlė Katrė,
60 m.
Šlėgerio Jono žm. Barbora, 25 m.
Jos d. Barbora (1).
Šlėgerio Jurgio d. Darata, 16 m.
(tarn.),

Daratos sesuo Zuzana, 14 m.
Jasinsko Jurgio d. Barbora, 26 m.
Nagdaužio Jono našlė Elzbieta,
60 m.
4) Palulonis Martynas, Krisiaus
Kurtinio sūnus, 22 m.
Martyno s. Stanislovas, 1 m.
Martyno brolis Kazimieras,
19 m.
Stakienus Mykolas Juozo, 31 m.
(bernas).
Šlėgerio Jurgio s. Stanislovas, 9 m.
(piemuo),
Palulonio Krisiaus našlė Zanė,
57 m.
Palulonio Martyno žm. Marė, 26 m.
Šlėgerio Jurgio d. Marė, 13 m.
5) Macys Stanislovas Povilo, 71 m.
jo sūnūs: Motiejus (33), Juoza
pas (31), Petras (25), Povilas
(22).
Juozapo sūnus Petras, 1 m.
Macio Stanislovo žm. Ona, 70 m.
Jos d. Konstancija, 20 m.
Macio Juozapo žm. Ieva, 30 m.
Sakalausko Mykolo d. Elzbieta,
10 m. (tarn.).
6) Misiūnas Juozapas Mykolo,
71 m. Mirė 1853 m.
jo sūnūs: Stanislovas (25), Ka
zim. (23, rekrūtai 1852), Petras
(21), Antanas (19).
Misiūno Juozapo žm. Sofija, 56 m.
Jos dukros: Elena (21), Mariana
(11).
Pilkausko Stanislovo d. Ieva, 8 m.
(tarn.).
7) Macys Povilas Povilo, 56 m.
jo s. Jurgis, 5 m.
Grigonis Jurgis Jurgio, 41 m.
Jo s.: Jokūbas (11), Jurgis (8), Pet
ras (5).
Grigonio Jurgio brolis Jonas, 28 m.
Macio Povilo žm. Ieva, 36 m.
Jos d.: Konstancija (10), Zuzana
(3),

Grigonio Jurgio žm. Darata, 30 m.
Grigonio Jono žm. Elzbieta, 26 m.
8) Stikleris Jokūbas Petro, 32 m.
jo s. Kazimieras, 1 m.
Stiklerio Jokūbo broliai: Petras (23,
į rekrūtus 1854 m), Jonas (36),
Jono sūnūs: Petras (7), Kazimie
ras (5).
Launikonis Petras Andriaus. 10 m.
(piemuo).
Stiklerio Jokūbo mama, našlė Kon
stancija, 60 m.
Stiklerio Jokūbo žm. Elzbieta, 31 m.
Jokūbo sesuo Darata, 17 m.
Stiklerio Jono žm. Katrė, 30 m.
Launikonio Petro sesuo Ona, 12 m.
9) Elijonis Mykolas Petro (pavarde
Bagas), 24 m.
jo broliai: Jonas (22), Jokūbas
(18, į rekrūtus 1854 m.).
Skeberdis Petras Stanislovo, 56 m.
(bernas).
Jo sūnus Stanislovas, 5 m.
Bago Mykolo našlė Elzbieta, 56 m.
Bago Mykolo seserys: Sofija (20),
Barbora (16), Ona (11).
Skeberdžio žm. Ona, 46 m.
10) Čeraška Kazimieras Stanislovo,
61 m.
jo sūnūs: Mykolas (33), Jurgis
(26).
Launikonio Petro našlė Ona, 50 m.
Čeraškos Kazimiero žm. Uršula,
40 m.
Jos dukros: Ona (18), Darata (4).
Stiklerio Mykolo d. Elzbieta, 7 m.
(tarn.).
11) Valkiūnas Kristupas, Jokūbo,
31 m.
Kristupo brolis Juozapas, 29 m.
Kristupo sūnus Kristupas, 1 m.
Valkiūnas Motiejus Jurgio, 4 m.
(auklėtinis).
Kraupas Martynas Mykolo, 25 m.
(bernas).
Valkiūno Kristupo žm. Ieva, 39 m.
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Mažuikos Kristupo d. Marė, 24 m.
(tarn.).
Launikonio Petro d. Marė, 12 m.
Balčiūno Jurgio našlė Konstancija,
50 m.
12) Karosas Martynas Jurgio, 57 m.
Mirė 1850 m.
Martyno s. Jonas, 22 m.
Tamulėnas Jokūbas Jokūbo, 28 m.
Jo s. Stanislovas, 1 m.
Jokūbo brolis Motiejus, 24 m.
Janiūnas Jonas Stanislovo, 12 m.
(piemuo).
Tamulėno Jokūbo žm. Marė, 30 m.
Kazlausko Jono d. Elzbieta, 26 m.
(tarn.),
Launikonio Petro d. Elzbieta, 15 m.
13) Misiūnas Kazimieras Povilo,
31 m.
jo s. Vincentas, 8 m.
Kazimiero brolis Jonas, 24 m.
Stikleris Mykolas Jono, 57 m. (ber
nas).
Misiūno Kazimiero žm. Ona,
31 m.
Jos dukros: Elzbieta (6), Marytė
(4), Barbora (1).
Jasinsko Motiejaus d. Ieva, 21 m.
(tarn.),
Stiklerio Kazimiero žm. Elzbieta,
50 m.
Jos d. Sofija, 11 m.
Jankūno Mykolo žm. Marė, 50 m.

KAMPININKAI Gajūnuose
Pilkausko Stanislovo s. Jokūbas,
9 m.
Kairys Petras Petro, 23 m. (išvyko į
Mielaišius?).
Pilkausko Jokūbo mama Teresė,
40 m.
Misiūno Povilo našlė Marė, 56 m.,
Bakšio Jokūbo našlė Uršulė, 30 m.
Naglio Jurgio našlė Ona, 56 m.
Misiūno Juozo našlė Ona, 41 m.
Sakalausko Mykolo našlė Ieva, 36 m.
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Griaužiai (užusienis)
1) Vilemas Stanislovas Jurgio, 56 m.
jo sūnūs: Jonas (21), Jurgis (9),
Jokūbas (6), Stanislovas (4).
Misiūnas Petras Povilo, 26 m. (ber
nas).
Vilemo Stanislovo žm. Kristina,
46 m.
Jos dukros: Katrė (18), Darata
(2).
2) Podkouka Motiejus Petro, 48 m.
jo sūnūs: Motiejus (24), Mykolas
(22).
Nagdaužys Jonas Jono, 14 m. (pie
muo).
Patkaukos Motiejaus žm. Barbora,
45 m.
Nagdaužio Jono sesuo Marė, 26 m.
Laužadiškis
1) Šlėgeris Jonas Motiejaus, 18 m.
Šlegier Adam Jono, 31 m.
Jo sūnus Jurgis, 4 m.
Adomo brolis juozas, 27 m.
Gienis Jonas Kristupo, 12 m. (pie
muo).
Šlėgerio Adomo žm. Ieva, 45 m.
Jos dukros: Elzbieta (13), Ona
(12), Ieva (7), Katrė (3).
Balčiūno Jurgio d. Elzbieta, 20 m.
(tarn.).
2) Macys Juozas Mykolo, 48 m.
jo sūnūs: Samuolis (20), Jurgis
(15), Adomas (11).
Sakalauskas Juozas Petro, 35 m.
(bernas),
Jo sūnūs: Juozas (2), Petras (1).
Macio Juozo žm. Katrė, 47 m.
Katrės dukros: Barbora (16),
Ona (7), Zuzana (4), Elzbieta (3).
Valulio Motiejaus d. Marė, 20 m.
(tarn.).
Sakalausko Juozo žm. Barbora, 25 m.
Juozo d. Kristina, 1/4 m.
3) Tamulanas Petras, Tomkūno
Martyno sūnus, 48 m. (Tomkū
nas dar vadinamas Tamulanu).

jo sūnūs: Jokūbas (8), Povilas (1).
Petro brolis Kristupas, 39 m.
Kristupo sūnūs: Kristupas (16,
rekrutai 1854), Martynas (8).
Stružas Jurgis Jokūbo, 32 m. (ber
nas) (v Tauzučiach ?).
Jurgio dominis, sūnus Lukšo,
52 m. (v Vaitkūnach).
Tamulėno Petro žm. Darata, 36 m.
Jos dukros: Darata (17), Katrė
(11), Ieva (5), Ona (2).
Tamulėno Kristupo žm. Ieva, 46 m.
Ievos d. Ona, 18 m.
4) Tamulėnas Jonas Jokūbo, 30 m.
jo s. Jokūbas, 1 m.
Jono brolis Petras, 21 m.
Tamulėno Jono mama Barbora,
56 m.
Jono žm. Katrė, 30 m.
Katrės d. Barbora, 4 m.
Kulbis Stanislovas Stanislovo,
20 m. (bernas),
Lodyga Petras Petro, 13 m. (pie
muo).
Misiūno Povilo d. Kristina, 20 m.
(tarn.),
Jakubėno Motiejaus d. Ona, 16 m.
5) Macys Jonas Mykolo, 55 m.
Jono sūnūs: Petras (26), Jokūbas
(20), Jonas (18), Motiejus (13).
Macio Jono žm. Ona, 47 m.
Onos d.: Darata (12), Ona (9).
Vieržbicko Juozo d. Sofija, 21 m.
(tarn.),
Skeberdžio Petro d. Marė, 28 m.

Variakojiškiai (užusienis)
1) Sokolovski Motiejus Jono, 63 m.
Motiejaus brolis Jonas, 52 m.
Jono sūnūs: Petras (22, Juškūnuo
se), Motiejus (18), Adomas (4).
Sakalauskas Petras Mykolo, 22 m.
Petro brolis Jokūbas, 16 m.
Sakalausko Motiejaus žm. Darata,
56 m.
Sakalausko Jono žm. Marė, 40 m.

Jos dukros: Elzbieta (10), Teklė
(2).
Kairio Petro d. Elzbieta, 20 m.
(tarn.),
Kairio Jono d. Uršulė, 25 m.
2) Gasiūnas Petras, Jono Kiepestos
sūnus, 13 m. Mirė 1850 m.? (Kie
pesta dar vadinamas Gasiūnu).
Petro brolis Juozas, 10 m.
Didžionis Petras Jurgio, 28 m.
Čereška Mykolas Petro, 25 m. (ber
nas),
Misiūnas Motiejus Juozo, 18 m.
Gasiūno Petro seserys: Ona (17),
Teklė (15), Veronika (7).
Didžionio Petro žm. Anastazija,
40 m.
3) Gienis Jokūbas Petro, 31 m.
Jokūbo sūnūs: Petras (7), Motie
jus (2).
Jokūbo žmona Elzbieta, 30 m.
Smalo Motiejaus d. Zanė, 26 m.
Čereškos Motiejaus s. Motiejus,
25 m. (bernas),
Jo sūnus Jurgis, 1 m. Mirė
1853 m.
Žoldak Jakub Kristupo, 19 m.
Čereškos Motiejaus žm. Ona, 26 m.
Jos d. Ona, 2 m.
Žaldokienė Marė, našlė, 55 m.
Tomenova Ona, našlė, 54 m.
Viržbicka Helena, našlė, 30 m.
4) Gaidelis Juozapas Motiejaus,
43 m.
jo sūnūs: Kazimieras (8), Juoza
pas (4), Stanislovas (2).
Valulis Motiejus Jurgio, 27 m. (ber
nas).
Gaidelio Juozapo žm. Barbora,
46 m.
Dinkievičiaus Jono d. Ona, 26 m.
(tarn.),
Valulio Motiejaus d. Ieva, 2 m.

Šniurkiškiai (užusienis)
1) Adomėnas Mykolas Motiejaus,
29 m.
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jo sūnūs: Motiejus (4), Petras (2,
mirė 1857 m.).
Keinys Mykolas Petro, 6 m. (Myko
lo pasūnis),
Keinys Kazimieras Petro, 7 m. (My
kolo posūnis).
Adomėnas Motiejus, Mykolo bro
lis, 26 m. (Sliželiuose),
Ažubalis Mataušys, Baltramiejaus,
56 m. (bernas),
Jo sūnus Mataušas, 4 m. (Rudė
nuose).
Stykler Mykolas Mykolo, 14 m.
(piemuo).
Adomėno Mykolo žm. Teresė,
36 m.
Jos d. Ieva, 1 m.
Adomėno Boguslavo d. Petronėlė,
10 m. (tarn.),
Mažuikos Stanislovo d. Marė,
26 m.
Adomėno Motiejaus žm. Marė,
25 m.
Ažubalio Mataušo žm. Helena,
46 m.
2) Pavilonis Petras Jono, 31 m.
jo brolis Jurgis, 19 m.
Mikšys Petras Jono, 23 m. (ber
nas), į rekrūtus 1855 m.
Rainutėnas Stanislovas Jono, 6 m.
Adomėnas Boguslavas Adomo,
55 m. (karšinčius),
Stružas Jonas Jokūbo, 42 m.
Pavilonio Petro žm. Elzbieta, 20 m.
Jos d. Ieva, 1 m.
Ramutėno Jono našlė Ieva, 46 m.
Jos dukros: Darata (13), Kristina
(10), Konstancija (8).
Bardzano Mykolo d. Marė, 20 m.
(tarn.).
Adomėno Boguslavo žm. Marė,
46 m.
Stružo Jono žm. Helena, 32 m.
Jos dukros: Zuzana (7), Darata
(2), Ieva (1).
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Jozeliškis (užusienis)
1) Plapas Petras Jono, 39 m.
jo sūnūs: Jonas (6) Petras (3).
Alekna Kazimieras jurgio, 16 m.
(bernas),
Ramutėnas Stanislovas Boguslavo,
18 m.
Vilumas Petras Kristupo, 10 m.
(piemuo).
Kuprys Petras Petro, 50 m. (karšin
čius). Mirė 1853 m.
Plepo Petro žm. Darata, 38 m.
Jos dukros: Zanė (10), Marė (8),
Ona (1).
Pelanio Jokūbo d. Katrė, 21 m.
(tarn.),
Januševičiaus Petro d. Ona, 13 m.
Kuprio Petro žm. Katrė, 59 m.
Aleknos našlė Elzbieta, 60 m.
Januševičiaus Petro našlė Konstan
cija, 70 m.
2) Januševič Jurgis Martyno, 35 m.
jo sūnūs: Jonas (3), Jokūbas (1).
Jurgio brolis Jonas, 32 m.
Januševičius Kazimieras Jurgio,
56 m.
Januševičius Jonas Adomo, 16 m.
(vėliau Braškiuose).
Januševičiaus Jurgio žm. Marė,
20 m.
Pelanio Jokūbo d. Ona, 20 m. (tarn.),
Naglio Jurgio d. Ona, 16 m.
Stružo Jono d. Ona, 12 m.
3) Podkovko Jurgis Jurgio, 65 m.
Januševičius Jurgis Jono, 40 m.
Tuinas Motiejus Jokūbo, 24 m.
(bernas),
Motiejaus brolis Jonas, 22 m.
Stružas Motiejus Jono, 13 m. (pie
muo).
Patkaukos Jurgio žm. Zanė, 60 m.
Jos dukros: Zanė (25), Katrė (20).
Kuginiai (užusienis)
1) Klybas Andrius Martyno, 50 m.
Andriaus brolis Martynas, 42 m.

Klybo Martyno sūnūs: Andrius (9),
Motiejus (6).
Klybas Petras, Kazimiero, 24 m.
Klybas Andrius Kristupo, 10 m.
Klybo Andriaus žm. Zanė, 48 m.
Malinausko Jokūbo d. Katrė, 25 m.
(tarn.)
2) Šlėgeris Martynas Jokūbo, 50 m.
jo sūnūs: Motiejus (22, į rekrū
tus 1855 m.), Martynas (18), Jo
kūbas (14), Mykolas (1).
Martyno žm. Marė, 35 m.
Jos dukros: Darata (10), Ieva (7).
Klibo Kazimiero d. Darata, 20 m.
(tarn.),
Eiduko Motiejaus d. Ona, 9 m.
Klovos Petro našlė Sofija, 56 m.
3) Klova Jonas Adomo, 19 m.
Ruplėnas Kazimieras Tamošiaus,
36 m.
Šidla Petras Martyno, 40 m. (ber
nas), (Ruobežuokiuose ?)
Jo sūnūs: Tomas (6), Martynas
(1 m., mirė 1851 m.).
Gasiūnas Martynas Jurgio, 41 m.
(Mielaišiuose ?)
Ruplėno Kazimiero žm. Marė, 46 m.
Jos dukterys: Ona (3), Ieva (1).
Nutkūno Martyno dukterys: Da
rata (17), Zanė (14), Katrė (10),
Sofija (7).
Šidlos Petro žm. Ona, 39 m.
Gasiūno Martyno žm. Barbora,
25 m.
Ruplėno Tamošiaus d. Helena,
20 m. (tarn.).

Balzieriškis (Balzaryszki)
1) Jakubonis Boguslavas, Motie
jaus, 28 m.
Boguslavo brolis Motiejus, 21 m.
Kregždė Stanislovas, Martyno,
39 m. (bernas). [ iš Lyglaukių?
Išėjo į Lyglaukius?]
Jakubonio Boguslavo žm. Ona, 26 m.
Jos d. Marė, 1 m.

Kraupo Mykolo d. Katrė, 17 m.
(tarn.)
Natkūno Stanislovo d. Marė, 12 m.

Kopeliškis – Beržynė (vien
kiemis)
Klybas Motiejus, Martyno, 44 m.
Jo sūnūs: Martynas (18), Jonas
(11).
Klibo Motiejaus žm. Zanė, 39 m.
Jos d.: Ieva (20). Marė (14), Zanė
(4).
Klibo Kristupo našlė Katrė, 40 m.
Jos d. Konstancija, 13 m.
Kojeliškis (vienkiemis)
[KIELIŠKIS]
Plapas Baltramiejus, 72 m. mirė
1852 m.
Jo s. Jokūbas, 24 m.
Yčas Jokūbas Vaitiekaus, 49 m.
Jo sūnūs: Stanislovas (22), Jurgis
(15), Jonas (6).
Adomėnas Mykolas Boguslavo, 17
(bernas).
Yčo Jokūbo žm. Elzbieta, 46 m.
Jos dukros: Zanė (10), Ona (8),
Ieva (2).
Yčo Martyno d. Elena, 25 m,
(tarn.),
Šlėgerio Jurgio d. Katrė, 14 m.
Vilumo Motiejaus našlė Katrė, 35 m.
Jos d. Darata, 8 m.
Jakubiškis (vienkiemis)
Prunski Jan Jana, 31 m. į rekrūtus
1854 m.
Jo brolis Adomas, 26 m.
Adomo sūnus Jonas, 1 m.
Vieržbickis Kazimieras Juozapo,
23 m. (bernas). [Zastaučiai]
Naglis Kristupas Jurgio, 18 m. (į
rekrūtus 1855 m.).
Prunskaus Jono našlė Kristina, 60 m.
Prunskaus Adomo žm. Ona, 26 m.
Jos d. Barbora, 2 m.
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Adomo seserys: Aima (14), Elz
bieta (18).
Jasinsko Jurgio d. Marė, 19 m.
(tarn.),
Misiūno Stanislovo našlė Ona,
50 m.
Mazuro Adomo našlė Ona, 56 m.
Liepsaliai
(Lepsaly, vienkiemis)
Tamulėnas Jokūbas Martyno, 35 m.
Jo sūnūs: Jonas (15), Jokūbas (9).
[abu Klausučiuose]
Jokūbo brolis jonas, 45 m. [Klau
sučiuose]
Tamulėno Jokūbo žm. Zanė, 37 m.
Jos dukterys: Darata (14), Zanė
(12), Elzbieta (6), Katrė (3).
Pavilonio Jono d. Darata, 18 m.

Medinėlė (vienkiemis)
Kontrimas Mataušas Tamošiaus,
26 m.
Jo brolis Juozapas, 30 m. (į rekru
tus1854 m.).
Mataušo mama, našlė Barbora,
60 m.
Mataušo žm. Elzbieta, 26 m.
Jos dukros: Kristina (6), Aima
(1/4).
Strošiai (Strasze, vienkiemis)
1) Plapas Jurgis Motiejaus, 42 m.
Jo broliai: Petras (34), Kristupas
(29).
Plepo Jurgio mama, našlė Katrė,
66 m.
Plepio Jurgio seserys: Elzbieta (38),
Zanė (20), Barbora (18).
2) Plapas Jokūbas Martyno, 39 m. [
v Miluyszach]
Plapas Jokūbas Adomo, 69 m. Mirė
1852 m.
Jo sūnūs: Jonas (26), Mykolas
(22, į rekrutus 1852 m.).
Korsakas Juozas Juozo, 29 m. (kont
min).
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Jo sūnus Jokūbas, 2 m.
Plepio Jokūbo žm. Ona, 30 m.
Jasiukėno Petro d. Barbora, 20 m.
(tarn.)
Balčiūno Petro d. Kristina, 12 m.
Krivicko našlė Helena, 50 m.
Korsako Juozo žm. Ona, 30 m.
Jos d. Elena, 1 m.
Grundeliškis (vienkiemis)
Jakubonis Jonas Motiejaus, 32 m.
Jo brolis Jurgis, 26 m.
Balčiūnas Petras Jurgio, 24 m. (ber
nas). Į rekrutus 1854 m.
Kučinski Jokūbas Petro, 17 m.
Audrimis (Audzimis?) Andrius An
driaus, 37 m.
Launikonis Jonas Andriaus, 14 m.
(piemuo).
Jakubonio Jono mama Darata, 56 m.
Jos dukros: Ona (19), Elzbieta
(15).
Kairio Motiejaus d. Elzbieta, 20 m.

Starkoniai (Sterkany, pali
varkas) Ludzios dvare
Alekna Motiejus Jurgio, 22 m.
Ladyga Jurgis Mykolo, 28 m.
Vilimo Jokūbo d. Ona, 20 m.
Karališkiai
(Karoliszki, vienkiemis)
1) Januševič Martynas Martyno,
21 m.
Jo s. Jokūbas, 1 m.
Martyno brolis Jokūbas, 17 m. (į
rekrutus 1854 m.)
Martyno mama, našlė Elzbieta,
46 m.
Martyno žm. Barbora, 25 m.
Jos d. Elzbieta, 1 m.
Kliaugos Kristupo d. Ona, 22 m.
(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.

Buginiai (užusienis)
1) Ruplėnas Jonas Tamošiaus,
48 m.
jo sūnūs: Tamošius (26), Ado
mas (19), Povilas (17, į rekrutus
1855 m.).
Ruplėno Jono žm. Konstancija,
40 m.
Jos d. Marė, 15 m.
Ruplėno Jono sesuo Barbora, 25 m.
Kiškio Petro d. Barbora, 10 m.
(tarn.)
2) Patkaukos Jokūbo Petro s. Kris
tupas, 37 m.
jo sūnūs: Petras (12), Jokūbas
(10).
Šimkūno Juozapo s. Motiejus, 18 m.
Kristupo žm. Elzbieta, 32 m.
Jos dukros: Elzbieta (7), Konstan
cija (5), Mariana (3), Katrė (1).
Žorio Petro d. Ona, 20 m. (tarn.).
Misiūno Stanislovo d. Ona, 10 m.

2) Viederio Jono s. Mykolas, 37 m.
(į Kilučius?)
Jo s. Petras, 3 m.
Mykolo brolis Kristupas, 30 m. Į
rekrutus 1855 m.
Ramutėno Jono s. Stanislovas,
43 m. Mirė 1851 m.
Viederio Jono žm. Barbora, 30 m.
Ramutėno Stanislovo žm. Konstan
cija, 30 m.
Jos d. Marė, 5 m.
Karasūno Kristupo d. Ieva, 18 m.
(tarn.)
Vasiliausko V. D. Ona, 18 m.

KAMPININKAI šiame
užusienyje
Danilevič Mykolas Kazimiero, 43 m.
Jo s. Andrius, 12 m.
Jasinski Motiejus Stanislovo, 27 m.
Mirė 1852 m.
Palšio Martyno sūnus Juozas, 59 m.
Stalūnas Petras, Baltramiejaus,
53 m. mirė 1851 m.
Danilevičiaus Mykolo žm. Ona,
40 m.
Valkiūnienė Elzbieta, našlė, 30 m.
Palšio Juozo žm. Katrė, 50 m.
Stalūno Petro žm. Ona, 60 m.
Ladygos Mykolo našlė Ona, 60 m.
Vasiliauskienė Magdalena, našlė,
60 m.
Eiduko Krisiaus našlė Darata, 60 m.

Lieknagalė (vienkiemis)
Jakubėnas Andrius Jurgio, 24 m.
Jo broliai: Jonas (21), Petras (21,
gaspadorius nuo 1854 m.?).
Jakubėno Andriaus žm. Teresė, 28 m.
Jos d. Katrė, 7 m.
Andriaus sesuo Elzbieta, 16 m.
Kairio Motiejaus d. Ieva, 20 m.
(tarn.),
Ivaškos Stanislovo d. Darata, 10 m.
Spalviškiai
1) Gielažnik Jurgis Jurgio, 35 m.
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jo s. Jurgis, 4 m.
Rumpis Jokūbas Petro, 46 m. (ber
nas),
Jo s. Jokūbas, 7 m.
Guževskio Andriaus s. Kazimieras,
22 m.
Gelažnyko Jurgio žm. Ona, 25 m.
Jo d. Barbora (6), Katrė (2).
Rumpio Jokūbo žm. Ieva, 46 m.
Bagiūno Jono d. Ona, 20 m. (tarn.),
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. (ber
nas). 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), Pet
ras (32).
Jono s. Kristupas, 2 m.
Matuzevič-Čiuladis, Jokūbas Jokū
bo, 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.
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Kliaugos Motiejaus mama Katrė,
50 m.
5) Zygmuntas Michal Kristupo,
63 m.
jo sūnūs: Antoni (28, Šlepščiuo
se), Mykolas (26), Jokūbas (4),
Motiejus (1).
Mykolo mama našlė Kristina,
90 m.
Mykolo žm. Sofija, 46 m.
Jos dukterys: Mariana (18), Mag
dalena (8).
Taminsko Martyno d. Ona, 10 m.
(tarn.),
Kovalčiuko Jokūbo našlė Barbora,
30 m.
Jos d. Kristina, 4 m.
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?) Kristu
pas Motiejaus, 42 m.
jo sūnūs: Motiejus (24), Stanislo
vas (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), Stanislo
vas (11), Motiejus (1).
Motiejaus brolis Jokūbas, 29 m.
Į rekrutus 1855 m.
Jakubėno Motiejaus žm. Barbora,
46 m.
Jos d.: Ona (15), Barbora (9), Kat
rė (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.

KAMPININKAI
(kuntnicy) Spalviškių kaime
Zygmunto Kristupo s. Jokūbas,
61 m.
Jo s. Frančeskas, 9 m.
Guževskio Mykolo s. Andrius, 53 m.
Smukas Andrius Andriaus, 28 m.
Baltrūno Stanislovo s. Jonas, 32 m.
Gavėno Jurgio s. Petras, 46 m.
Jo s. Jokūbas, 5 m.
Guževskio Antano s. Andrius, 73 m.
Buginio Motiejaus s. Petras, 42 m.
Januševičiaus Adomo s. Jokūbas,
7 m.
Aišparaitės Zuzanos nesantuok. sū

nūs: Motiejus (8), Samuolis (8).
Jakubonis Juozas Jono, 23 m.
Jo brolis Adomas, 9 m.
Zygmunto Jokūbo žm. Liudvika,
40 m.
Jos d. Juozapota, 16 m.
Guževskio Andriaus žm. Marė,
55 m.
Baltrūno Jono mama, našlė Ona,
58 m.
Jos d. Ieva, 20 m.
Gavėno Petro žm. Barbora, 40 m.
Buginio Petro žm. Barbora, 50 m.
Januševičiaus Jokūbo mama našlė
Ona, 45 m.
Aišparo Petro d. Zanė, 38 m. (sen
mergė).
Matuzevičiaus Jokūbo našlė Uršu
lė, 56 m.
Aišparo Petro našlė Ona, 66 m.
Taminsko Martyno žm. Katrė, 50 m.
Zygmuntienė Ieva, našlė, 37 m.
Jos d. Magdalena (9), Katrė (4).
Mikšio Jono d. Barbora, 30 m.
(kintnica ?),
Kliaugos Jono d. Mariana, 36 m.
Jos d. Darata, 4 m.
Tamulėno Jono d. Teofilė, 7 m.
Jakubonio Juozo seserys: Aniela
(16), Kataryna (11), Justina (3).
[iš viso Ageniškio valsčiuje 495 pa
valdiniai vyrai ir 538 moterys].

LAISVI ŽMONĖS
Spalviškiai
Urbanovičiaus Vincento s. Julijo
nas, 23 m.
Jo brolis Jurgis, 17 m.
Abu 1852 m. į Klausučius ?
Medinėlė
Buhačiov Vasilio s. Jonas, 41 m.
Buhačiov Petro s. Jurgis, 13 m.
Buhačo Jurgio sesuo Ona 11 m.
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Svirpliškiai (užusienis).
Zienkievičiaus Antonio s. Jurgis
Ignacijus, 57 m.
Jo sūnūs: Petras (29), Justinas
(22).
Justino s. Adomas, 1 m.
Ignacijaus žm. Marė, 63 m.
Justino žm. Ieva, 25 m.

Lachovičiaus Adomo s. Dominy
kas, 76 m.
Jo sūnūs: Juozapas (26), Stanislo
vas (21).
Gončlevskio Juozapo s. Petras, 8 m.
Petro mama Teresė, 40 m.
Jos d. Katrė, 10 m.

Joana Kvedaravičienė, Jonas Albertas Naktinis

PERSIKĖLUSIEJI
JUNGTUVĖS
Pabandykime apžvelgti baudžiauninkų persikėlimus, pavartę se
nąsias bažnyčių knygas (Kniga predbračnych zajavlenij Popelskogo
prichoda, 1826–1834 g. t. p., 1835–1845 m.). Iš tų nedaugelio ištraukų
pamatysite, kiek smulkiai Papilio klebonas (pagal tipinį klausimyną) tu
rėjo kamantinėti paduodančiuosius užsakus. Kas paruošė tokį klausi
myną? Caro valdžia ar bažnyčios aukštesnieji? Turėjo jauni žmonės, ar
jie vietiniai būtų ar ne, smulkiai išvardinti, kur gimė, kur buvę (gyvenę)
iki užsakų. Lentelėje pateiksime tuos pavyzdžius, kur bent vienas iš be
situokiančių buvo atėjęs iš toliau.
Jis
Jozef Markevič, gimė Vitebske
(1787 m). Čia, Medinių vienkiemy
je nuo 14 m. (t. y. nuo 1801 m.).
Kokių jėgų veikiamas jis atsirado
Papilio parapijoje?
Baichovski. Gimė Saločių
parapijoje
Laus. Gimė Diliuose. Goželiškyje
jau 2 metai
Kaplunas, gimė (1806 m.) Juod
mačiuose (Krinčino parap.). Skre
biškiuose jau 8 metai. Dabar jam
23. Kodėl jis, turėdamas 15 metų,
patraukė į šiaurės rytus ?
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Ji
Iš Papilio parapijos

Iš Papilio parapijos
Iš Goželiškio (Papilio parap.)
Kežytė iš Skrebiškių, 17 m. dabar
jai.

Kosarski, 38 m., gimė Šedžiuose,
Rokiškio parap. Jau 11 metų, kaip
gyvena Parovėjos (prie Papilio)
dvare. Kodėl Kosarski traukė Į Pa
pilio pusę? Giminės čia?
Beinerovič. Iš Kupiškio parap.
Przybyszevski. Gimė Vabalninko
parapijoje (okolica Ogincy).
Dundulis iš Balzieriškio. Mie
laišiuose gyveno 15 metų, Krikš
čiuose 1 metus.
Prybyševski. Gimė Vabalninko
parap. 20 metų gyveno Čypėnuo
se, 3 metus – Kupriuose (Vab. pa
rap.). Dabar jam 35 m.
Jankovski. Gimė Slabadų kaime,
Dolsko parapijoje, Minsko guber
nijoje. Parovėjos dvare jau 25 me
tai, taigi buvo galima apskaičiuoti,
kad jis čia nuo 1805 metų. Kodėl
bėgo į Lietuvą? Kokiais keliais?
Dabar jam 45.
Urbanovič. Gimė Jelno parap. Ly
dos paviete. Ageniškio dvare gy
veno 3 m., Vijoliškio (Vieliškėnų?)
dvare 1 metus. Dabar jam 35. Kas
Urbanovičių pakvietė į Ageniškį?
Ar perkėlė kas?
Žižnievski. Gimė Mičiūnuose,
Panemunio parap. Goželiškyje
gyvena 5 metus. Ar leido buvęs
ponas pasitraukti į kitą dvarą, ar
tai – pabėgimas?
Gintovt. Gimė Pandėlyje. Dabar
jam 23. Ažugariniškyje jau 20 m.
kaip gyvena. Kodėl atėjo (reikia
manyti, su tėvais) į Papilio parap.?

Rutkevičovna, 18 m.; gimė Sala
miestyje, Vabalninko parap. 2
metai kaip Kaušiškyje (2 km iki
Parovėjos dvaro).
Iš Papilio parapijos
Gronska. Iš Goželiškio, Papilio
parap.
Barčunova. Gimė Žadeikuose (Sa
ločių parap.). Mielaišiuose gyve
no 2 metus, Krikščiuose 1 metus.
Kodėl patraukė į Mielaišius?
Jackevičovna. Gimė Radviliškyje
(Biržų parap.). Žiobiškyje gyve
no 5 metus, Žvaguičiuose – 2,
Smaliečiuose – 12 metų. Dabar
jai 20. Kas vertė klajoti nuo pat
mažumės ?
Gimė Tabokinės vnk. Biržų pa
rap. Dabar jai 55. Parovėjos dvare
40 metų.

Kalendraitė. Gimė Vijoliškyje
(Vieliškėnuose?). Dabar jai 20.
Visą laiką gyveno šiame dvare.

Dvilovna. Gimė ir visą laiką gyve
na Goželiškyje.

Fiedorovičova. Našlė. Jai dabar
25. Seniau gyveno Ilgabradose,
po to 6 metus Smaliečiuose.
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Šilingovski. Gimė Trečianuose
(Kamajų parap.). Kalpokiškyje (Pa
pilio parap.) gyvena jau 3 metus.
Dabar jam 25. Ką jis čia veikia?
Tarnauja kokiam nors baudžiau
ninkui? Ar Papilio dvarui?
Bartoševski. Iš Suvainiškio
Wawrzync Plachtan, pervadintas
(przezwany) Kvetkovskiu. Gimė
Slabadų kaime, Berezinos parap.
Minsko gubernijoje. Jam dabar
37. Kodėl reikėjo Plachtaną per
vadinti kitaip? 9 metai, kaip jis
Parovėjos dvare. Kadangi užsakai
paduoti 1828 m., tai reiškia, kad
Parovėjos dvarą jis pasiekė 1819
metais. Rytinė Lietuva jau 24 me
tai, kaip Rusijos valdoma, 6 metai
po Napoleono armijos sutriuški
nimo.
Iš Kumšiškių vnk. Krinčino parap.
Iš Tomašiškių km. Zarasų parap.

Andriuškevičovna (t. y. Andriuš
kevičiūtė) gimė Biržuose. Dabar
jai 27. Kalpokiškyje gyvena jau 2
metai. Kieno ūkelyje ji tarnauja?
Ką jiedu veiks apsivedę?
Iš Smaliečių
Čiudaraitė iš Valkiškių (1 km iki
Parovėjos dvaro).
Užsakus patvirtina savo parašais
(trimis kryžiukais) Kvetkovski,
Čiudaraitė, Valentas, Čiževski,
Kosarski, Juchnievič, Bujalski,
Lukaševič.

Iš Rimšių
Iš Gajūnų. Kur jiedu patrauks
apsivedę?

Daugiausia atėjusių iš kitur – vyrai. Daugiausia iš gretimų (Pan
dėlio ir Kvetkų) parapijų. Ar tiek pat vyrų iš Papilio parapijos išėjo to
liau? Jei maždaug tiek pat, tas rodytų, kad baudžiauninkai lakstė į visas
puses, ieškodami, kur būtų geriau. Jei daugiau atėjo iš kitur, kyla klau
simai. Kodėl traukė Papilio kryptimi? Buvo pasklidęs gandas, kad čia
nuotakos turtingesnės? Gražesnės? Kiek toli sklisdavo gandas tuo lai
kotarpiu, kai nebuvo radijo, televizijos, laikraščių, kai tik koks vienas iš
šimto mokėjo pasirašyti? Tose bažnyčios knygose vien kryželiai vietoje
jaunųjų ir liudininkų parašų. Ar galėjo gandas apie turtingas nuotakas
pasiekti Kamajų parapiją?
Kodėl vyrai traukė Papilio kryptimi? Buvo mažai vietinių vyrų? Jei
taip, tai kas juos išpjovė? Iš senųjų Krinčino bažnyčios knygų matyti, kad
tuomet berniukų ir mergaičių gimdavo maždaug po lygiai (kaip ir dabar).
Atvykę iš toliau sudarė kokius 5–10 procentų visų, norinčių tuo me
tu susituokti, skaičiaus. Buvo kelios vietos, kuriose atvykėliai dažniau
apsistodavo. Viena tokių – Parovėjos dvaras. Kodėl vietiniai negalėjo
užimti tų vietų? Kokį pranašumą turėjo Kosarski, atvykęs iš Rokiškio?
56

Geriau mokėjo lenkiškai kalbėti? Kitas atvykėlių apsistojimo centras
– Kalpokiškis (Kolpaciczki). Ar čia kūrėsi koks dvarelis? Ar Papilio dva
rą valdžiusieji atvykėlius įkurdindavo atokiau, pvz., kirsti miško prie
Kalpokiškio, didinti dirbamos žemės plotą? Netoli nuo Kalpokiškio ir
Žugariniškis. Reformatų bažnyčios to paties laikotarpio knygose vadi
namas Ažugariniškiu. Pirmo pasaulinio karo žemėlapyje minimas kaip
Ažugariškis. Buvusio Ažugariniškio vietoje miško ir dabar yra.
Iš lentelės matyti, kad paduodantieji užsakus buvo atsidūrę netoli
vienas kito. Parovėja ir Kaušiškis. Ažugariniškis ir Smaliečiai.
Už įvykių slypi žmonės, jų veiksmai. Kaip Urbanovič atsidūrė Age
niškyje? Kai iš Lydos pavieto iškeliavo, jam buvo apie 30 metų. Neturė
jo ten šeimos, ar metė ją? Ar ponas išleido jį? Juk baudžiauninkas buvo
pono nuosavybė. Jei išleido, tai už kažkokius nuopelnus? Iš kitos pusės,
kas beišleis, jei esi kažkuo pasižymėjęs? Ėjo pėsčias, ar turėjo arklį? Kaip
žinome iš istorijos, buvo įsakymas, kad bėgantys baudžiauninkai turėjo
būti sugauti ir grąžinti ponui, nuo kurio pabėgo. Ar galėjo jis dieną laisvai
eiti pro kitų dvarų kaimus, pro dirbančius baudžiauninkus, ar ėjo tik nak
timis, o dieną tik pamiškėmis? Ką valgė kelionėje? Kaip pasakojo Jurgis
Skeberdis, kai 1945 m. jis pabėgo iš Stalino armijos naujokų surinkimo
punkto Pabradėje, visą savaitę naktimis ėjo iki savo gimtinės Biržų krašte.
Ateiti baudžiauninkui pėsčiomis iš Lydos ko gero prireikė trijų savaičių.
Minimu anuo laikotarpiu Urbonų jau buvo Rimšiuose (prieš tai
Gajūnuose). Ageniškyje Urbonai gyveno maždaug iki 1970 metų. Ar tai
to Urbanovičiaus palikuonys, ar iš Rimšių atėję? Ar sugrįžo jis su šeima
ar kas iš jo sūnų iš Vieliškėnų palivarko atgal į Ageniškį?
Kodėl iš Minsko gubernijos atkeliavusį Plachtan reikėjo pervadin
ti kita pavarde – Kvietkovskiu? Kad nesurastų? Kad ne lenkiška pavar
dė? Kas pervadino? Dvasiškiai? Savo iniciatyva ar pono (Papilio ar Paro
vėjos) paliepimu? Klausimų lieka daug.
Gerai, kad po ranka pasitaikė Algimanto Krinčiaus išleista knygutė,
atspindinti tą patį laikotarpį, kaip minėti įvykiai Papilio parapijoje. [Algi
mantas Krinčius. Senosios Krinčino bažnyčios knygos. 1827–1848 metų
Jungtuvių metrikų knygos. Krinčinas, savilaida, 2005]. Pamatėme, kad
jaunų vyrų judėjimas čia taip pat vyko. Daugiausia atvykusių buvo iš gre
timų parapijų – Pasvalio, Pabiržės, Vabalninko, Pumpėnų. Atvykdavo iš
tolimesnių – Joniškėlio, Saločių, Pušaloto, Subačiaus. O dar iš toliau? Bu
vo iš Panevėžio, iš Vilniaus. Kaip 1838 metais Godfryd Hermusel (22 me
tų) iš Panevėžio Papyvesiuose surado devyniolikametę Anną Rogalską? O
1844 m. Jan Domanski (25 m.) iš Vilniaus panoro susituokti su Franciska
Borysewičowna (18 m.) iš Papyvesių. O po dviejų dienų jungtuves regist
ruoja Ludwik Kordowski (28 m.) iš Meiliškių (Wasiliska parapija; kur tokia
buvo?) su (bandykite spėti) ogi su Emilia Borysewičowna (26 m.) vėlgi iš
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Papyvesių. Kažkoks traukos centras tie Papyvesiai tolimiems jauniems
vyrams, kaip, kad Parovėjos dvaras Papilio parapijoje!
Jei paklausite, ar labai jauni tuokdavosi anuomet, tai šiuo klausimu
turime ką pasakyti. Jauniausios nuotakos tiek Papilio tiek Krinčino para
pijose būdavo 17 metų. Ir pagal amžiaus pasiskirstymą beveik nesiskyrė
(žr. grafiką 2). Kaip ir kiti, nebuvo lengvas šis laikotarpis baudžiaunin
kams. Krinčino bažnyčios jungtuvių knygoje yra pastaba, kad 1831 m.
Leliškių dvarelyje siaučia cholera. O Papilio parapijos mirčių registravi
mo knygoje galima perskaityti, kad 1838 metais per trumpą laikotarpį
Neciūnų ir Liepalatų kaimuose keletas suaugusių mirė nuo viduriavi
mo. Pastebėjome, kai žmones užpuldavo kokia didelė neganda, galima
suprasti iš to, kad padidėdavo našlių procentas vedybose (žr. grafiką 5).
Vyrų tarpe skirtumų taipogi pamatėme. Paėmus po 300 besituo
kiančių porų (atsitiktinai), grafikas atrodė taip:

Grafikas Nr. 1. Besituokiančių maždaug tuo pačiu laikotarpiu Krinčino
parapijos (JIS) ir Papilio parapijos (PV) vyrų amžiaus palyginimas.

Iš grafiko Nr. 1 matyti, kad besituokiančių iki 24 metų Krinčino
parapijos vyrų buvo 2, 5 karto daugiau nei Papilio parapijos. Užtat nuo
28 iki 34 metų norinčių tuoktis Papilio vyrų buvo 1, 5 karto daugiau,
nei Krinčino parapijoje. Jei sakyti dar trumpiau: dalis Krinčino vyrų
tuokdavosi jaunesni, nei papiliečiai. Merginų ir moterų tarpe žymesnių
skirtumų tarp parapijų nebuvo, bet tendencija buvo panaši: Papilio mer
ginos tuokdavosi šiek tiek vyresnės, nei Krinčino parapijoje.
Labai panašu, kad tai – logaritmiškai normalinis pasiskirstymas,
– pasakytų matematikas. Ką tai reiškia? Tai, kad tam tikros sąlygos (o
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Grafikas Nr. 2. Papilio parapija. Besituokiančių moterų pasiskirstymas
pagal amžių 1837–1850 metais.
ne viena priežastis) lemia, kai reikia, kai patogu tuoktis (kokius darbus
dirba, koks sergamumas ir gyvenimo trukmė populiacijoje, kokiomis
sąlygomis gyvena, kiek išsivystęs dauginimosi instinktas ir t. t.).

Grafikas Nr. 3. Vedybos Papilio katalikų parapijoje (300 atvejų) 1837–
1850 metais. Pasiskirstymas pagal jaunųjų (jo-jos) amžiaus skirtumą D
(D = amžius V – amžius M). Matome, kad didžiausią procentą užima
vedybos, kai vyrai buvo iki 5 ar nuo 5 iki 10 metų vyresni. Maždaug po
lygiai (bet 4 kartus mažiau, nei pirmų minėtų) buvo tokių vedybų, kai
vyrai nuo 10 iki 15 metų vyresni ir kai moterys iki 5 metų vyresnės.
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Čia praleidžiame išsibarstymo grafiką. Jis parodė, kad, pvz., 25 me
tų merginos tekėdavo už vyrų, turinčių nuo 20 iki 50 metų, o, pvz., 30
metų vyrai vesdavo merginas ar moteris nuo 18 iki 35 metų.

Grafikas Nr. 4. Vedybos Krinčino parapijoje 1827–1847 metais (800
atvejų). Pasiskirstymas pagal jaunųjų amžiaus skirtumą.

Matome, kad Papilio ir Krinčino parapijose pasiskirstymas pana
šus. Tik Krinčine daugiausia jungtuvių, kur jis ne vyresnis už ją daugiau
kaip 5 metai. Didžiausi skirtumai į abi puses (virš 20 metų) neįtraukti.
O kokie gi buvo tie didžiausi? – paklausite. Didžiausias: jam 73, jai 22…
Kaip šių dienų kapitalistinėje Amerikoje pasitaiko. Bet, matyt, išvysty
tos baudžiavos laikais (buvo jau praėjęs trečdalis XIX amžiaus) taip pat
buvo kažkokie išskaičiavimai. Jei kas norėtų didesnio tikslumo, tai pa
sakysime, kad iš 100 santuokų vidutiniškai 7 buvo tokios, kur amžiaus
skirtumas į vieną ar kitą pusę viršijo 20 metų.
Vedybų mados buvo panašios didesnėje teritorijoje, negu Papilio
ar Krinčino parapijos. Štai Latgalos teritorijoje (už 150 km), iš bažny
čios knygų atsitiktinai paėmę 65 sutuoktuvių įrašus, radome aštuonias
jaunąsias, kurios tuokėsi, nesulaukusios 20 metų (15, 17, 17, 18, 18, 18,
19, 19). Taigi, kas aštunta pora tokia. Matome, kad čia taip pat, kaip Pa
pilio parapijoje. Net ir kontrastai panašūs. Iš tų 65 porų vieną radome
tokią, kur jam 80, o jai 20… Kitas pavyzdys: jam 72, jai 35. Arba: tuokia
si 31 metų vyras su našle. O jai tik 24 metai. Paskaičiavome, kad imtyje
daugiausia buvo merginų kurios tuokdavosi, sulaukusios 23 metų, ir
daugiausia vyrų, sulaukusių 26 metus. O amžiaus išsibarstymas mote
rims nuo 15 iki 40, vyrams – nuo 17 iki 80.
Neradome Krinčino parapijoje, kurioje gimė (1806) ir iš kurios Kap
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lunas atėjo į Skrebiškius, tokios pavardės. Per visą 20 metų laikotarpį.
Visi likę išmirė? Neturėjo daugiau vaikų? Visi iškeliavo į Papilio parapiją?
Tik anksčiau (1797 m.) yra registruota Kaplunaitės santuoka. Tai galė
jo būti minimo Kapluno teta. Beveik tokia pat pavardė (Kaplanis) daug
anksčiau buvo užrašyta Papilio dvare (prieš du šimtmečius). Kadangi pa
gal mūsų hipotezę ši pavardė reiškia žmogų, mokantį įdirbti žemę, gal
tokie vardažodžiai pasirodė skirtingose vietovėse ir tai nebuvo giminės.

Grafikas Nr 5. Krinčino parapija. Vedybų su našlėmis dalis (procentais)
to laikotarpio vedybų skaičiuje.

Aštuntą stulpelį atitinka 1710 metų jungtuvės (pagal istorinius
duomenis 1710 metais baigėsi maro epidemija Pasvalio krašte). Šiais
metais smarkiai išaugo vedybų skaičius, o dar labiau padidėjo vedybų
skaičius su našlėmis. Kodėl tik maro pabaigoje? Maras kaip liga konkre
čiam žmogui trunka trumpai, siekia vieną-dvi savaites. Šalčius, neder
lių ir badą lydėjo ir kitos epideminės ligos, kurios truko ilgiau, tik buvo

Grafikas Nr 6. Vedybų skaičiaus kitimas mėnesiais Krinčino parapijo
je 1758–1760 metais.
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vadinamos apibendrintai – maru. Ar moterys buvo atsparesnės marui,
negalima atsakyti. Ar tuo laiku tai kam nors rūpėjo? Tik matome, kad
visuomenė bando išgydyti epideminių ligų padarytas žaizdas, kurdama
naujas ląsteles – šeimas. Kurdama iš tų, kurie išliko.

Grafikas Nr. 7. O štai kaip atrodo vedybų sezoniniai ritmai Biržų krašte
po 250 metų (2003 ir 2004 m.).

Vedybų skaičius anais laikais turėdavo savo ritmiką metų bėgyje.
Matome, kad būdavo trys ryškūs vedybų skaičiaus maksimumai: A
– sausis-vasaris, B – birželis-liepa, C – lapkritis. Lygiai su tokia pat rit
mika vykdavo vedybos ir prieš marą. Lapkritį baigdavosi didieji darbai,
mažiausiai trukdymų buvo tuoktis. Kodėl ne gruodį? Nebuvo kantrybės
laukti? Ar todėl, kad gruodį prasidėdavo šalčiai? Ar kokie nors įsitikini
mai (prietarai) iš senų laikų nerekomendavo gruodžio mėnesio?
Nebeliko lapkričio mėnesio vedybų bumo. Kas tuo metu įdomaus?

Grafikas Nr. 8. Jungtuvių skaičiaus pasiskirstymas pagal Jo ir
Jos amžiaus skirtumą (D2) XXI a. pradžioje (2003–2004 me
tais) Biržų krašte.
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– pasakytų šių dienų biržietis. Mažai saulės, daug lietaus, purvas. Da
bar, kai pjauna ir kulia kombainai, sėja sėjamosios, aria su plieniniais
žirgais, malonu tuoktis tuomet, kai daugiausia saulės, paukščių čiulbe
sio, pradedant balandžiu ir baigiant rugpjūčiu.

Grafikas Nr. 9. Besituokiančių moterų pasiskirstymas pagal am
žių po 250 metų (XXI a. pradžia).

Palyginę graf. 8 su graf. 3, matome, kokie pokyčiai įvyko per 250 me
tų. Jei tuomet besituokiančių vyrų, vyresnių už Ją iki 5 metų (grupė B) ar
vyresnių nuo 5 iki 10 metų (grupė C) buvo maždaug vienodai, tai dabar C
grupėje asmenų yra 2, 5 karto mažiau, negu B. Antras ryškus skirtumas: jei
anksčiau tokių jungtuvių, kad Ji būtų vyresnė už Jį, buvo apie 11 procentų,
tai dabar apie 27 procentus – 2, 5 karto daugiau. Kuriam dėl to geriau?

Grafikas Nr. 10. Gimdymų skaičius paros metu latgalių krašte
XIX a. pradžioje. 318 atvejų.
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Jei imsime jaunesnes moteris, tai anksčiau, turėdamos iki 21 me
tų, tuokdavosi beveik pusė jų (graf. 2). Dabar – tik koks penktadalis.
Kalbos apie tai, kad anksčiau tuokdavosi vyresni, yra nepagrįstos.
Pagrindinis sukurtos šeimos tikslas – naujo žmogaus išauginimas.
Latgalių knygose aptikome įrašus apie tai, kuriuo paros metu kūdikiai
gimdavo. Buvo tokie prierašai: pavakare, vakare, naktį, vidurnakti, anks
ti rytą, dieną, vidurdienį. Apjungę pavakarę su vakaru, naktį su vidurnak
čiu ir dieną su vidurdieniu, gavome graf. 11 pavaizduotą pasiskirstymą.
Pabandėme perskaičiuoti, ar tai buvo tamsus paros metas, ar su
Saule. Grafikas Nr. 10 virto į tokį:
Grafikas Nr. 11. Tamsiuoju paros metu gim
dymų būdavo maždaug 2 kartus daugiau.

Paaiškinimas: per dieną išsikankinu
si būsima mama, tamsoje surasdavo jėgų
išstumti kūdikį į neįprastą jam aplinką.
IŠVADOS
Turėjome galimybę palyginti jungtuvių pobūdį Papilio ir Krinčino
parapijose, latgalių krašte XIX a. pradžioje su jungtuvėmis Biržų krašte
XXI a. pradžioje.
Sunkų gyvenimo laikotarpį anais laikais parodo vedybų skaičiaus
su našlėmis dalis.
Nors anksčiau (XIX a. pr.) nebuvo šiame krašte automobilių, dar
tebebuvo baudžiava, varžanti persikėlimą, atstumas tarp Jo ir Jos kar
tais būdavo nemažas.
Anais laikais Krinčino parapijoje dalis vyrų tuokdavosi jaunesni,
negu Papilio parapijoje.
Anais laikais tiek Krinčino tiek Papilio parapijose jungtuvių, kur
Jis už Ją būtų vyresnis iki 5 metų, būdavo maždaug tiek pat, kiek jungtu
vių, kur Jis už Ją vyresnis nuo5 iki 10 metų.
Dabar (XXI a. pr.) jungtuvių, kur Jis už Ją vyresnis nuo 5 iki 10 me
tų, yra 2, 5 karto mažiau, nei tokių, kur Jis vyresnis iki 5 metų.
Dabar jungtuvių, kur Jinai už Jį yra vyresnė iki 5 metų, yra 2, 5 kar
to daugiau, nei seniau (27% pries 11%).
Dabar (XXI a. pr.) turinčių iki 21 metų merginų tuokiasi penktada
lis visų, kai tuo tarpu seniau tokių buvo pusė visų besituokiančių. Teigi
nys, kad anksčiau tuokdavosi vyresni, merginų atžvilgiu yra neteisingas
ir tinka tik daliai vyrų.
Pasikeitė vestuvių sezoniškumas per 250 metų.
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Jonas Albertas Naktinis

KRIKŠTYNŲ PAPROČIAI XIX A. PRADŽIOJE
Skaitant šykščias senovinių įrašų eilutes, užrašytas prieš porą šimt
mečių, galime daug ką sužinoti apie mūsų prosenelių papročius, giminys
tę. Apžvelkime keletą autentiškų to meto krikšto įrašų. 1806 m. Striužuo
se Jonui Striužui ir Daratai Dagilytei gimė sūnus, kuriam krikšto metu
duotas Petro vardas. Krikšto tėvai – Petras Smalas ir Ona Kalvelienė.
Kadangi krikšto tėvais dažniausiai būdavo kviečiami artimiausi giminės,
galime susigaudyti, kokioje teritorijoje tie giminės buvo pasiskleidę. Ka
dangi Dagilytė tikriausiai buvo iš Simanių ar Starkonių, Smalas tuo metu
gyveno Gajūnuose, o Kalvelis – Šniurkiškiuose, suvokiame, kad visi už
rašytieji buvo iš beveik gretimų kaimų. Kitas įrašas: 1805 m. Būginiuose
Mykolui Kėželiui ir Elzbietai Valkiūnaitei gimė dukrelė, kuri pakrikštyta
Daratos vardu. Krikšto tėvai: Motiejus Buginis ir Darata Klybienė. Paly
ginkite abu įrašus, tuomet pastebėsite, kad vienas iš krikšto tėvų turi tokį
pat vardą kaip ir vaikelis. Toks tuo metu buvo paprotys. Bet ne visuomet
jo laikydavosi. Tačiau tikėdavo, kad vaikelio lauks toks pat likimas, kaip
ir krikšto tėvų. Tuo dažniau moterys tikėdavo. Taigi, prieš du šimtme
čius Kėželis jau ne ten, kur Kėželių buvo daug (Aspariškiuose, Briedžiuo
se, Dudiškyje, Juozeliškyje, Ilgavnėje, Smailiuose, Smaltiškiuose, Klusiuo
se, Kėželių kaime, Šleideriškio dvarelyje), bet kitoje Biržų girios pusėje
– Buginiuose, bet dar ne ten, kur jį radome kolūkinės gadynės pradžioje
– Ageniškio, Neciūnų ir Liepalatų žemių sandūroje. Be to, matome, kad
prieš du šimtmečius Buginiuose dar gyveno žmonės, kurių pavardė liko
įamžinta kaimo pavadinime. Prieš 400 metų jau buvo Liepalatų kaimas,
jame užrašytas valstietis (baudžiauninkas) Budginis.
1797 m. Lepolatuose Stanislovui Juodakiui ir Elzbietai Kiškytei gi
mė dukrelė. Krikšto tėvai: Stanislav Mačis su Zuzana Ivaškova.
1817, Heynary (Einoriai). Petrui Skeberdžiui ir Marianai Žiorytei
g. Ona. K.: Bartlomiej Robaševski su Ona Kloviene.
1818, Einoriai. Jonui Januševičiui ir Onai Fiodoravičiūtei gimė Jo
nas. K.: Francišek Jakubonis su…
1823 m. Girsteikiuose Stanislovui Kuliešiui ir Onai Kalvelytei gi
mė sūnus. Krikšto tėvai: Jan Balčūnas su Elzbieta Kulešova.
1831 m. Gegužiuose Boguslavui Ramutėnui ir Daratai Šimonytei
gimė sūnelis. K.: Stanislav Ramutėnas su Marianna Sokolovska.
1828 m. Šagdziškyje (vėliau – Šokdis, Šagdė) Motiejui Skiauterai
ir Katarinai Pakaušytei gimė dvynukai. Petro kūmai – Jonas Palšis su
Ieva Skiauteriene, Jan Pakaušis su Ona Ajutyte, Zuzanos – Jan Pakaušis
su Zuzana Nastopkaite.
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1831 m. Smaliečiuose Kristupui Skiauterei ir Ievai Trečiokaitei gi
mė dvynukai. Kristupui kūmais buvo Jokūbas Čigas su Ona Povilonie
ne, Juozapui – Jokūbas Stalūnas su Zuzana Čerkesaite.
1831 m. Strošiuose Jonui Miuleriui ir Karolinai Mašerinovai gimė
Konstancija. Krikšto tėvai: Johan Bergriun (vargonininkas) su P. Kon
stancija Aramovičiova (kunigo žmona). Nesigiminiavo Miuleris su gre
timų kaimų žmonėmis.
1832 m. Žiobiškyje (vėliau – Žiobai) Mykolui Šleivai ir Kristinai
Stakionytei g. Martynas. K.: Motiejus Baniulis su Mariana Žiobova.
1901 m. – Kristupui Prunskui ir Marijai Jasinskaitei gimė sūnelis,
pakrikštytas Adolfu. Krikšto tėvai: S. Peterburgo istorijos-filologijos stu
dentas Jonas Yčas, Martyno ir Ona Neiman.
Krikštynos, kur vaikelį į bažnyčią veždavo viena pora krikštatė
vių – tai kuklios krikštynos. Dažniausiai būdavo dvi poros. Pavyzdys:
1802 m. kovo 29 d. Sauginuose Petrui Klibui ir Daratai Kubiliūtei gimė
Mykolas. Krikšto tėvai: Mykolas Čereška su Mare Tuiniene ir Jonas Val
kiūnas su Ona Vegiene. 1804 m. Kučgalyje Dovydui Ajučiui ir Katrei
Skeberdytei gimė dukrelė, pakrikštyta Ieva. Krikšto tėvai: Piotr Jackie
vič su Ieva Variakojiene ir Jonas Likas su Ieva Skeberdiene. 1814 m.
Glūdiškyje Jokūbui Naktiniui ir Katarinai Tuinaitei gimė Jurgis. K.: Jur
gis Tuinas su Mare Ruplėniene, Jan Fiodorovič su Mare Skiauteriene.
1830 m. Virškupėnuose Jokūbui Klibui ir Barborai Keirytei gimė Maria
na. K.: Stanislovas Kisielis su Mariana Gugierova, Mykolas Gatavinas
su Kristina Kisielyte. 1844 Blūdiškio vnk. Jonui Naktiniui ir Daratai Kul
bytei g. Petras. K.: Motiejus Naktinis su Barbora Kulbyte, Petras Kulbis
su Ieva Čigaite.
Kitas įrašas: 1804 m. gruodžio 22 d. Smaliečiuose Mykolui Vėjeliui
ir Elzbietai Milišiūnaitei gimė dukrelė, kuriai duotas Zuzanos vardas.
Krikšto tėvai: Jurgis Vėjelis su Zuzana Juodgudiene ir Jan Gronski su
Ona Naktiniene. Gronskio pavardė pirmą kartą Papilio dvare pasirodė
1663 m. Raščiūnuose užrašytas Martynas Gronskis. 1671 m. Martyno
vardą turįs Gronskis užrašytas užusienyje prie Rovėjos netoli Ageniš
kio, bet jau kaip pareigūnas (žemininkas). 1671 m. Grundeliškyje ran
dame Mykolą Gronskį – žemininką, o 1676 metais jis jau bajorų sąraše.
Už kokius nuopelnus, šiame dokumente nerašoma. Nuo Gronskio iki
Grunskio tik mažas žingsnelis, – pasakytų kalbininkai. Kad jie teisūs,
galime pamatyti Pandėlio senosiose kapinėse. Bonifacas Gronskis (m.
1933 m.) – užrašyta ant vieno paminklo. O už keliolikos metrų ant kito
paminklo skaitome: Grunckis. Kaip pavadinsi – nepagadinsi, – sakyda
vo senoliai. Šiandien mes labai žiūrime, kad visos raidelės atitiktų. Jei
tėvas užrašytas kaip Kodis, o dukra – Kuodytė, tai jos laukia rūpesčių
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virtinė, kol įrodys, kad Kodis – tai jos tėvas Kuodis, kurio pavardę ban
dė užrašyti mažaraštis milicijos poskyrio darbuotojas.
Būdavo, kad vienam vaikui būdavo dvi poros krikštatėvių, o kitam
– tik viena. Tik viena pora būdavo, kai mergina pagimdydavo, nesu
dariusi santuokos. Pvz., 1803 m. Semeniškiuose K. P. gimė Mykolas.
Kūmai: Mykolas Valkiūnas ir Darata Mekienė. Ir nieko daugiau įraše
neparašyta. Taigi, kunigą Kurnatauską (Boguslaw Kurnatowski), kurio
protėviai kilę iš dabartinės Baltarusijos, galime vadinti humanistu, nes
vėlesniais laikais (apie XIX a. vidurį) krikšto įrašai merginos vaikeliui
jau būdavo smerkiančio pobūdžio. Tokiai tai pakrikštytas sūnus (duk
ra), pradėtas nesantuokiniame (kitur – neteisėtame) guolyje (pažodžiui
verčiant). Dar išvardijami abu merginos tėvai. Tokiuose žodžiuose nu
blanksta krikšto apeigos iškilmingumas. Ar įrašo pobūdis priklausė tik
nuo kunigo asmenybės, ar tokių gimimų daugėjo, reikėjo kažkaip su
tuo kovoti? Net liaudies dainose perspėjimai merginoms atsispindėda
vo („Neduok žiedo nei vainiko, nei meilių žodelių…“). Kaip pasakoda
vo seni žmonės, nebuvo jos pasileidusios, tos lietuvaitės, bet apgaulė,
pažadai vesti sudaužydavo geresnio gyvenimo viltis („Kad duot Dievus
mon bernėlį, gol nebūtų tiek vargėlio…“). Išliko pasakojimas, kai mergina
sutarė su berneliu (iš Strošių kaimo), kad abu vyks į Ameriką, ten susi
tuoks. Surinko ji pinigų, kad užtektų kelionei abiems, atidavė jam. O
bernelis nusipirko tik vieną bilietą ir, likusių pinigų negrąžinęs, išdūmė
į užjūrį vienas…
Nesunku rasti krikštynas su trimis poromis krikšto tėvų. 1803 m.
Kadaruose Stanislovui Skeberdžiui ir Kristinai Vėjelytei gimė Matau
šas. Krikšto tėvai: Kasparas Vėjelis su Elzbieta Likiene, Juozapas Nakti
nis su Ona Galvanauskiene, Martynas Vištejūnas su Ieva Skeberdiene.
Kadangi visos tos trys poros važiavo į bažnyčią, tai visos pateko į is
toriją, užrašytos krikšto knygoje. 1794 m. Dominiškyje (arba Melnikiš
kiuose) Jonui Palšiui ir Ievai Chodoravičiūtei gimė Petras. Krikšto tė
vai: Motiejus Palšis su Zuzana Skiauteriene, Povilas Mizaras su Darata
Palšiene ir Jonas Nastapko su Elzbieta Žaldokiene. 1780 Kuciūnuose gi
męs, pakrikštytas Motiejaus Varakojo ir Onos Šleivytės sūnelis. Kūmai:
Jakub Jodgudis su Ona Tumosovna, Jonas Suveizdis su Katre Šleiviene,
Jan Januševič su Kasiula Maziukovna. 1827 m. Tauniūnuose Kristupui
Skrodžiui ir Daratai Suveizdytei gimė Petras. K.: Antoni Kontrimovič
su p. Apolonija Bergriun, Jan Suveizdis su Anna Kučinska, Jakob Mažui
ka su Darata Skrodyte.
O štai prašmatnių krikštynų įrašas. 1803 m. lapkričio 8 d. Satkū
nuose Mykolui Zurbai ir Daratai Margienytei gimė dukrelė Zuzana.
Krikšto tėvai: Jozef Medalinski su Elzbieta Likiene, Petras Margienis
su Mariana Margeniene, Mykolas Griciūnas su Mariana Zurbiene ir
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Jokūbas Skeberdis su Kristina Šlekiene. Iš tokių įrašų išaiškėja gerbia
mų giminių ir gerbiamų kaimynų ratas. Prie pačių garbiausių asmenų
pavardžių būdavo prirašoma Pan, JP (šviesiausias ponas), w/pani (wiel
možna pani), o kartais ir pareigos. Pvz., kai 1806 m. Kubiliuose krikšti
jo Jono Fiodorovičiaus ir Ievos Baltušytės sūnelį, kūmais buvo: ponas
Karolis Kozlovskis, matininkas, dar pažymėta, kad kilęs iš garbingos
šeimos, su ponia Elzbieta Kurnatovska, Martynas Juodgudis su panele
Frančeska Vitkievičiuvna, Jokūbas Jakubonis su Kristina Baltušiene.
1793 Papilyje Jonui Varakojui ir Katarinai Mažuikaitei gimė sū
nelis. Kūmai: P Vilhelm Maršand su Ona Jakuboniene, Jakub Možuy
ko su Darata Jakubonyte, Jan Baltušis su Katarina Mažuikiene, Adam
Mažuyko su Ona Varakojyte, Baltramiejus Jakubonis su Katarina Vara
kojyte.
1800 m. Papilyje Kristupui Grundelai (varpininkui) ir Gertrūdai
Lotevkai g. Kristupas. K.: JP Jan Plačkovski (docent Popielski) su Elzbie
ta Voizdžiunova.
1797 m. Smaliečiuose Martynui Juodgudžiui ir Zuzanai Skeberdy
tei gimė Jonas, tarp krikšto dalyvių užrašyti Stefan Niemčevski, Papilio
dvaro ekonomas, Jozef Krupicki, šio dvaro vietininkas, Vilhelm Mar
šand (mokytojas ir vargonininkas), Sofija Maršandova, ponia Elzbieta
Kurnatovska. Viso šešios poros krikštatėvių. Ne vien nelietuviškos pa
vardės. Ona Vėjelienė, Ona Zablockienė, Sofija Suveizdienė, Petras Tre
čiokas, Jonas Juodgudis, Jurgis Variakojis.
Tuo pačiu laikotarpiu Šniurkiškiuose Motiejaus vardu pakrikšty
tas Jono Kalvelio ir Katrės Karosaitės sūnelis. Kūmai: šviesiausias po
nas, Kraštų dvaro ekonomas Felician Kozlovski su su Ieva Kairyte, Mo
tiejus Kliauga su Ieva Karosaite, Kazimieras Kairys (užrašyta Keyrys)
su Ieva Kalveliene. Girdėjau vienus Kazlauskus kalbant, kad senoliai
jiems pasakojo, jog jie kilę iš garbingos giminės. Krikštynų Kubiliuose
ir Šniurkiškiuose įrašai tai galėtų patvirtinti.
1826 m. Papilyje P. P. Johano Bergriuno (vargon. Papilyje) ir Apolo
nijos Šettingen dukrelė pakrikštyta Fryderika Eufrozyna. Kūmai: WJX
Andžej Zubrevič (kunigas) su p. Anna Klotova, WJP Ernest Klot (Rusi
jos kariuomenės poručnikas) su p. Anna Bergriunova.
1834 metų grafo Tiškevičiaus pavaldinių sąraše Semeniškiuose už
rašytas Motiejus Valkiūnas ir jo sūnūs: Jonas, Jokūbas, Mykolas, Petras,
Kristupas, Stanislovas, Motiejus ir Martynas. Kas šiandien gali pasigirti,
kad turi tiek sūnų? Panašu, kad mūsų proseneliai prisilaikė senovinės
išminties: labai svarbu kviečių derlius, o dar svarbiau yra žmonių der
lius… Kiek reikėjo surengti krikštynų? O prie tuščio stalo žmonių juk ne
pasodinsi. Mūsų proseneliams negaliojo šių dienų aiškinimas, kad daug
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vaikų – tai daug nelaimėlių. Kiekvienas, ateidamas į šį pasaulį, atsineša
savo dalią (likimą), ir niekas iš anksto negali pasakyti, koks tas likimas
bus, – sakydavo jie. (Vienas iš tų aštuonių Motiejaus Valkiūno sūnų – tai
mums visiems gerai žinomo Valdemaro Valkiūno senelio senelis).
Tokie tad buvo mūsų prosenelių ir jų tėvų krikštynų papročiai
prieš du šimtmečius.
TRUMPAI GYVENUS, REIKĖDAVO MIRTI
Kai kur buvo parašyta, …mirė garbaus amžiaus… „Pasakymas, gar
baus amžiaus“ rodo, kad sėlių palikuonys neskaičiuodavo savo ir kitų me
tų, ko gero nešvęsdavo gimimo dienos. Net ir kiti užrašymai, pvz., 40
metų, yra apytikriai. Gal ir ne visi. Kai sudarėme išgyvenamumo grafiką
pagal kiekvienus metus, gavome, kad mirčių būdavo daugiau, kai žmo
nėms sukakdavo 40, 50, 60 metų. Iš tikrųjų tai giltinė nesidarbuodavo
smarkiau kas dešimt metų. Tai tik parodo, kad mirusio pragyventą amžių
aplinkiniai nurodydavo apytikriai. Baudžiauninko išgyvenamumo vidur
kis XIX a. pradžioje Ageniškio valsčiuje buvo apie 17 metų, kaip seka iš
tokių įrašų. Tuo tarpu Krinčino parapijoje (A graf.) maždaug po 40 metų
išgyvenamumo vidurkis buvo apie 26 metai. Skirtumas didelis. Ar tai dėl
to, kad gyvenimo sąlygos mūsų kaimynams gerėjo sparčiau, ar dėl to, kad
žemės ten geresnės? Kažkada darėme tokį darbą. Studentai laisvu laiku

A grafikas. Iki 10 metų mirdavo 50 procentų žmonių, iki 52 metų – 80
procentų. Grafikas padarytas, remiantis Algimanto Krinčiaus knyga,
Senosios Krinčino bažnyčios knygos. XI. 1846–1848 metų Mirties
metrikų knyga“. Krinčinas, 2007. Užregistruotos 278 mirtys iš viso.
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B grafikas. Papilio parapija, 1802–1812 metai. Atsitiktinai paimtos
iš šio laikotarpio 654 mirtys. Pasiskirstymas pagal išgyventą amžių
toks pat, kaip Krinčino parapijoje.

nuo socializmo statybų talkų skaičiavo, koks išgyvenamumas pagal už
rašus ant paminklų konkrečiose kapinėse, o paprašyti žemėtvarkininkai
skaičiavo žemės našumo balus teritorijoje apie tas kapines. Nelabai tikė
jomės, bet gavome tokią priklausomybę: kuo žemės vidutinis našumas
didesnis, tuo toje vietovėje žmonės gyvendavo ilgiau. Vargu ar taip buvo
dėl to, kad produktai iš geresnės žemės buvo daug sveikesni. Tikriausiai
iš geresnės žemės didesnis būdavo derlius, didesnis pelnas, žmonės tiek
nenusiplūkdavo, kaip blogesnėje žemėje.
Trys ligos – džiova, raupai ir karštinė – šiuo laikotarpiu beveik
vienodai siautėjo ir retino gyventojus.

C grafikas. Mirusių skaičiaus (procentais) pasiskirstymas pagal mir
ties priežastis Papilio parapijoje 1802–1812 m.
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Raupų aukų skaičių papildydavo vaikų, mirusių nuo priemečio (iš
gąsčiu dar vadinto), nenumaldomo kosulio, piktžaizdžių. Nuo karšti
nės mirdavo daugiausia suaugusieji.
Tymai, palyginus su
raupais, nedaug nusine
šė gyvybių. Nepataikėme
rasti prigėrimo, mirties
nuo ugnies atvejų. Ne
žymus procentas tokių,
kurie mirė susižeidę (du
atvejai). Tik du atvejai
mirties dėl išvaržos, vie
D grafikas. Pakirstų džiovos amžiaus grupės nas – dėl kirminų. Vie
ir mirusių skaičius jose Papilio parapijoje. Ne nas atvejis, kur parašyta,
sant higienos įpročių ir tinkamo gydymo, ser kad 15 metų vaikinukas
gantieji džiova dažniausiai išgyvendavo 30– mirė, sušalęs ant grindų.
60 metų. O dar kiek metų iki mirties būdavo Kokios buvo gyvenimo
nedarbingi, leisgyviai? Nepastebėjome, kad sąlygos jam? Vienas atve
vyrai ir moterys skirtųsi. Sergančių buvo tiek jis, kur kalbama apie apie
pat, tik šiek tiek daugiau buvo mirusių vyrų,
išsikerojusį auglį, įveikusį
pasiekusių trečią amžiaus dešimtį, ir daugiau
moterų, mirusių ketvirtoje savo amžiaus de žmogų. Vienas užsimušė
statyboje, vieną užmušė
šimtyje. Moterys buvo atsparesnės šiai ligai.
piktadariai, jam grįžtant
iš Rygos, 4 mylios nuo šio miesto. Vieną girioje mirtinai prispaudė nuvir

E grafikas. Raupai praretindavo vyresnių vaikų gretas. Tirtame lai
kotarpyje (1802–1812 m.) Papilio parapijoje pastebėjome du šios
ligos paūmėjimus: 1802 ir 1811 m.
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tęs medis. Neaptikome peržiūrėtame įrašų masyve mirčių dėl muštynių.
Taigi, gyvenime baudžiauninkams ir jų vaikams didžiausią pavojų kelda
vo infekcinės ligos.
Artėjant 1812 metams, daugėja įrašų, kur parašyta „nusilpo“, „išti
no“. Ar tai tik ne bado, išbadėjusio žmogaus mirties požymiai? Ne tik
Napoleono armijos kariai, grįždami 1812 m. iš Rusijos, krito kaip lapai
rudenį. Lietuvos baudžiauninkams vargų padaugėjo. Įrašai apie mirtį
dėl nusilpimo tęsiasi dar kelis metus po 1812 m.
Lentelė (suminiai procentai) parodo, kad 1802–1812 m., išgyvenę
Amžius Kiek Procentai Suminiai ne daugiau vienų metų, mirda
procentai vo trečdalis populiacijos, o 17
metų nesulaukdavo du trečda
1
193 29,8
29,8
liai. Bažnyčios būdavo pilnos
2
84
13
42,8
prašančių malonės, pasigailė
3
40
6,2
49
jimo, bet dievai buvo negailes
4
33
5,1
54,1
tingi. Išliko pasakojimas, kaip
viena mama, netekusi visų
5
13
2
56,1
keturių savo atžalų ir nesupra
6
14
2,2
58,3
tusi, kuo ji galėjo užrūstinti
7
8
1,2
59,5
dievus, nusprendė gyventi, ne
8
8
1,2
60,7
sikreipdama į juos.
9
6
0,9
61,7
O tas faktas, kad Papilio
10
8
1,2
62,9
parapijoje 1802–1812 m. kas
11
3
0,5
63,4
penktas turėjo mirti, pakirstas
džiovos, kai tuo tarpu Krinči
12
6
0,9
64,3
no parapijoje, praėjus 40 me
14
3
0,5
64,7
tų, tik kas dvyliktas, reikalavo
15
9
1,4
66,2
papildomo dėmesio. Teko ras
16
4
0,6
66,8
ti tokius duomenis, kurie pa
gal laikotarpį atitiktų Krinčine aprašytus.
Ką naujo pamatėme? Džiova pakirsdavo tiek pat dažnai (vidutiniš
kai kas penktą), kaip ir prieš 40 metų. Vėl tas pats didžiulis skirtumas, pa
lyginus su Krinčino parapija (ten kas dvyliktą). Nebuvo šiuo laikotarpiu
raupų epidemijos, bet užslinko jadra ir kas aštuntas mirė nuo jos (Krin
čino parap. kas dešimtas). Jauni. Dviems vyriausiems šioje grupėje 18 ir
23 metai. Jadra abiejose parapijose siautė tuo pat metu – 1846 metais.
Mirtys dėl krupo sudarė 3%; jos įtrauktos į skyrelį „kitos priežastys“. Kūdi
kiams iki 1 metų pusei mirčių atvejų užrašyta „konvulsijos“, ketvirtadaliui
– „kosulys“ arba „kokliušas“. Kadangi nuo kokliušo mirusiai vyriausiai jau
nuolei buvo 11 metų, tai kokliušas iš tikrųjų pakirto kas devintą parapijos
žmogų (jauną). Skyrelis „vandenė“ (Z vodianey puchliny) liko toks pat.
Džiugina tai, kad po 40 metų sumažėjo kūdikių iki vienų metų
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F grafikas. 1846–1849 metų (imtinai) mirčių skaičiaus pasiskirstymas pa
gal buvusius susirgimus Papilio parapijoje. Atskirai išskirti mirę kūdikiai
iki vienų metų. Kiti procentai – likusiems (1–91 m.). Viso panagrinėti 253
mirties atvejai.

mirtingumas (nuo 33 iki 21 procento visų mirčių). Mažiau mirčių dėl
karštinės atvejų (10 % nuo visų, palyginus su buvusiais 23%). Tokie skai
čiavimai yra tik apytikriai, nes skaičiuojama kitų mirčių atžvilgiu. Iš tik
rųjų reikia skaičiuoti gyventojų skaičiaus atžvilgiu. Bet to iš bažnytinių
knygų negalėjome sužinoti.
Jadros epidemija slinko per abi parapijas. Kokliušas užgriuvo tik pa
piliečius. Taip pat dažniau jie mirdavo nuo karštinės. Nuo karštinės abie

G grafikas. Kai kurių mirties priežasčių palyginimas abiems parapijoms
XIX a. penktajame dešimtmetyje. Primename, kad gauti rezultatai būtų
tikri, jei procentai būtų skaičiuoti nuo to paties gyventojų skaičiaus. Kitais
žodžiais, tikri, jei gyventojų skaičius šiose parapijose tuo metu nedaug sky
rėsi. Bet ir dabar galime kai ką įžiūrėti.

jose parapijose dažniau mirdavo vyrai (maždaug 2 kartus). Piktžaizdės
(jauniems) labiau kankindavo Pasvalio kraštą. Viename krašte mirties
priežastimi dažniau nurodydavo išgąstį, kitame – konvulsijas. Ar čia taip
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dėl to, kad buvo nestandartizuotas apibūdinančių buvusią ligą žmonių ir
ją užrašančių į knygą mąstymas, ar iš tikrųjų Ageniškio-Papilio žemėje
jaunus žmones puolė mirtina liga, sukelianti konvulsijas?
Kaip žinome, XXI amžiaus pradžioje sergamumas džiova Biržų ra
jone yra didesnis (1, 2 karto?), negu Pasvalio rajone. Turėtų mus šiandien
džiuginti tik tai, kad tas skirtumas nebėra toks didelis, kaip XIX a. vidu
ryje. Dėl ko toks sergamumo skirtumas tuomet buvo? Prie Biržų girios
nesveika aplinka? Pasirinktas neteisingas gyvenimo būdas? Mažiau der
lingi laukai? Čia gyvenę žmonės buvo mažiau genetiškai atsparūs šiai
ligai? Papilio ir Ageniškio valsčių baudžiauninkai buvo daugiau engiami
ir kankinami, nei pasvaliečiai? Kas pasakys?
Prieš mane dar viena mirčių registracijos knyga. Tie patys kaimai,
kitos pavardės ir kitokį tikėjimą išpažįstantys žmonės. Palyginus visas
knygas, matyti, kad virusai, bakterijos bei kiti mikroorganizmai nesirin
ko aukų pagal tikėjimą, pagal tai, kokiems dievams jie meldėsi, kokius
ženklus, mostus naudojo melsdamiesi, o puolė visur, kur tik galėjo patek
ti. Papilio parapijos senoliai pasakodavo, kad būdavo šiltų ir vandeningų
vasarų. Pievas užliedavo vanduo. Kartais, kiek įbrisdavai į vandenį, iki
tiek išberdavo, – kalbėjo jie. Taigi, net oda kai kurių mikroorganizmų ne
sulaikydavo. Papildoma kankynė laukdavo tų, kas nusikasydavo išbertas
vietas ar nesugebėdavo kojų švariai užlaikyti.
Aprašytas ilgesnis laikotarpis (1838–1849 m.) leidžia pamatyti, kaip
epidemijos ritosi bangomis. Ne visur tuo pat metu. 1838–1839 metais
nuo diarėjos mirė daugiausiai Neciūnuose ir Liepalatuose, mažiau Kubi
liuose ir Semeniškiuose, kiti kaimai beveik neminimi. Tuo tarpu 1840–
1841 metais viduriavimas, besibaigiąs mirtimi, kamuoja Skrebiškių, Pa
rovėjos dvaro, Valkiškių, Kuprių ir Kučgalio kaimų žmones. O 1848 m.
be žodžio „diarėja“ mirties priežasčių tarpe pasirodo žodis „cholera“.
1838–1841 m. vidutinio ir senesnio amžiaus žmones amžinai pagul
do karštligė, o vaikus nenumaldomas kosulys ir priemetis. Karštligė tebe
puola ir vėliau. Mirčių nuo jos dažnis sumažėja tik apie 1845 metus. Jei
nuo jos, pvz., miršta 50 metų vyras, o po dviejų dienų 40 metų jo žmona,
tai rodo, kad ši liga buvo užkrečiama. Tai buvo gripo atmaina?
Mirtys gimdant sudarė tik apie vieną procentą nuo visų mirusių
skaičiaus (10 iš 1113), taigi, yra beveik nepastebimos mirčių dėl infek
cijų tvane.
Nuo 1842 m. iš mirties priežasčių dingsta žodis „priemetis“, atsi
randa žodis „konvulsijos“. Kas pasikeitė: atsirado nauja liga, ar keitėsi
jos įvardinimas? Taip pat nuo 1842 m. dažnėja mirties atvejų jauniems,
kur nurodyta mirties priežastis – piktžaizdės.
Džiovos dažnis didėja ir pasiekia didžiausią apie 1845 metus. Ko ge
ro taip yra dėl to, kad džiovą maskavo kitos infekcijos, pvz., jei džiova
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sergantys mirdavo nuo Amžius Kiek Iš viso Procentai Suminiai
karštligės. Kai mirčių
procentai
nuo karštligės suma 1
11
11
6,5
6,5
žėjo, tuomet padidėjo
2
26
37
15,3
21,8
mirčių nuo džiovos.
3
10
47
5,9
27,6
Trečioje matytoje mir
9
56
5,3
32,9
čių registracijos kny 4
4
60
2,4
35,3
goje vaikai iki 11 me 5
tų sudaro vos ne pusę 6
2
62
1,2
36,5
mirusių nuo džiovos 7
2
64
1,2
37,6
skaičiaus (2-a lentelė). 8
1
65
0,6
38,2
Net dvarininkų vaikai
10
5
70
2,9
41,2
nuo šios ligos mirdavo,
2 lentelė. Per 11 metų (1838–1849) vaikų, mi
kaip aiškėja iš įrašų.
rusių iki 11 metų amžiaus, skaičius (70) sudaro
Koks turėjo bū 41 procentą visų mirusių nuo džiovos (137) tuo
ti infekuotumo lygis, laikotarpiu. Dažniausiai mirdavo, kaip matyti iš
kad vaikas toje aplin lentelės (antra kolona, pavadinta kiek), dviejų
koje atlaikydavo tik du metukų vaikai.
metus?
Ar sulaukdavo baudžiauninkai senatvės šiuo laikotarpiu? Taip. Iš
1113 mirusių senatvė kaip mirties priežastis užrašyta 108, t. y., dešim
tadaliui (64 M ir 44 V). Vyriausi šioje mirusių grupėje buvo 98 metų
moteris ir 85 metų sulaukęs vyras. O jauniausi? Jauniausi, dėl senatvės
mirę: 56 metų moteris ir 50 metų vyras. Jei mirties priežastis (senatvė)
nustatyta teisingai, turime įtarti, kad egzistavo pagreitinto senėjimo
reiškinys?

H graf. Sumarinis mirčių skaičius kiekvienais metais (pagal KSIĘGA Met
ryk Pogrzebovych Kościola Parafiałnego Popielskiego od roku 1838). Infek
cijų protrūkiai sukeldavo nevienodą mirčių skaičių.

75

Vis tik labiausiai sukrečiantis reiškinys XIX a. viduryje buvo di
džiulis jaunų žmonių mirtingumas. Turime pajusti pagarbą žmonių ko
lektyviniam protui, sugebėjusiam per šimtmetį su trupučiu susilpninti
mikroorganizmų poveikį žmonijai.
GIMINYSTĖS, BIČIULYSTĖS, GEROS KAIMINYSTĖS
RYŠIAI AGENIŠKIO VALSČIAUS APLINKOJE
Rėmiausi XIX a. pradžios bažnyčiose rašytomis knygomis. Dvi vie
tovės parodo, iš kur buvo jaunieji. Pavardės netaisytos, paimtos tokios,
kaip originale.
Iš knygos „KSIĘGA Examinov przedślubnych Kościola Parafialnego
Popelskiego od roku 1837“ (Biržų „Sėlos“ muziejus). Autorius dėkoja mu
ziejaus darbuotojams.
Laužadiškis – Dusetos, 1827 m.
Voicechovski – Jakulovič – Gienis – Gasiūnas – Prunckas.
Gegužiai – Čypėnai, 1827.
Pietrukienas – Gasiūnas – Eidukonis – Budziul – Baniulis – Čižius
– Sokolovski.
Akmenai – Akmenai(?), 1827.
Šeikovski – Matiukas – Gasiūnas – Vaivoda – Levonas (Mykolas).
Čypėnai – Čižiškiai, 1827.
Didžiulis – Jievaltas – Rudis – Lukša – Martinka – Macevič – Petrulis.
Rimšiai – Semeniškiai, 1827.
Jasiūnas – Stikleris – Ivaško – Strožas – Valkiūnas (Maciej) – Norbut
– Klonovski – Vitort.
Vaidginai – Mižaliai, 1827.
Umpartas – Kairis – Misiūnas – Gasiūnas – Lisovski – Visockas – Čer
ko – Vittort.
Radviliškis – Pakiburiškis, 1827.
Kudulis – Palukaitis – Grunckus – Kigielūnas – Tomaševski – Roma
novski.
Ageniškis – Ageniškis, 1828.
Beinorovič – Rychlevski – Kildyš – Gronski.
Skrėbiškis – Šukiai, 1828.
Dovydėnas – Jasiūnas – (Pavel) Valkiūnas – Vitort – Žimčiugas – Sa
dovski – Jurevič.
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Krikščiai – Krikščiai, 1827.
Dundulis – Povilonis – Žemaitis – Barčiūnas – Sobolevski – Linkievič.
Rimšiai – Kučgalys, 1827.
Stankievič – Šinkūnas – Grandzki – Šymanis – Pronievski – Žižnievski.
Kašeliškis – Gajūnai, 1828.
Launikonis – Umpartas – Timukas – Gatavina – Misiūnas – Sokolovski.
Gajūnai – Gegužiai, 1828.
Janiūnas – Valulis – Žoldak – Kigielis – Palulonis – Palulonis – Stiklaris
– Smolas – Viebicki.
Laužadiškis – Šukiai, 1829.
Jasiūnas – Stankūnas – Sadovski – Palšis – Žimčiūgas – Ivanovski.
Gajūnai – Neciūnai, 1829.
Čereška – Zaborovski – Gasiūnas – Kairis – Launikonis – Misiūnas.
Semeniškiai – Neciūnai, 1830.
Stikleris – Stroža – Jasiūnas – Linkievič – Ruplėnas – Miekienis.
Rimšiai – Kalpokiškis, 1831.
Valūnas – Petrulis – Stankievič – Mockievič – Stalūnas – Povilonis.
Skrebiškiai – Sauginai, 1831.
Butėnas – Šeškas – Misiūnas – Kairis – Kiežis – Vilemas – Tuinas
– Sadovski.
Miliškiai – Neciūnai, 1831.
Žukovski – Baranovski – Gasiūnas – Keiris – Žižnievski – Valevski.
Gajūnai – Grinčiagalis (Kupiškio parap.), 1831.
Misiūnas – Petronis – Čereška – Palšis – Stankūnas – Jakievič – Jasiūnas.
Gavėniškis – Mernatiškis (Panemunio parap.), 1834.
Eidukas – Briedis – Jakubienis – Butėnas – Jakevič – Vatkievič – Povilo
nis – Piotrovskas – Tamėnas.
Valkiškiai – Gajūnai, 1834.
Kiburys – Kujelis – Launikonis – Vitort – Vilimas.
Skrebiškiai – Sauginai, 1834.
Vilimas – Šeškas – Misiūnas – Kairys – Tuinas – Kujelis – Butėnas.
Gajūnai – Gajūnai, 1834.
Sokolovski – Daukša – Virbicki – Ombor – Žimčiugas – Stikleris – Ga
siūnas – Palilionis.
Medinėlė – Komaje (Kamajai?), 1834.
Pugovič – Čiževski – Čeplinski – Michalovski – Dauguviet – Mickievič.
Gavėniškis – Bernotiški, 1837.
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Eidukas – Briedis – Jakubėnas – Tomenas – Butėnas – Vatkievič – Gre
viškis – Petrauskas.
Semeniškiai – Semeniškiai, 1837.
Stikleris – Launikonis – Misiūnas – Ramutėnas – Macis.
Neciūnai – Biržai, 1838.
Keiris – Kvilius – Kulbis – Lukša – Janilionis – Kaziūnas – Parčevski.
Būginiai – Samuliškis, 1838.
Eidukas – Briedis – Korsak – Šimonovič – Bačiūnas.
Yčai – Liepalatai, 1838.
Bžozovski – Zurba – Ivaško – Kulbis.
Gajūnai – Unglininkai, 1838.
Bakšys – Borovski – Plepas – Gulgovski – Varekojis – Vaigčias – Mie
dzievič.
Gajūnai – Gegužiai, 1839.
Styklerius – Pinas – Žuk – Stakienas – Gasiūnas.
Šukiai – Skrėbiškis, 1839.
Vittard – Jasiūnas – Tuinas – Samolonis – Kuraša – Šymanis – Stružas.
Girsteikiai – Liepalatai, 1839.
Hrynkievič – Gasiūnas – Dunovski – Bučevič – Freimant – Sokolovski.
Kilučiai – Liepalatai, 1839.
Žyrovski – Parčevski – Petrovski – Meškiera – Hermanovič.
Dirvonakiai – Gajūnai, 1839.
Ladyga – Vilimas – Pietkievič – Guligovski – Valulis – Stykleris.
Mickūnai – Šniurkiškiai, 1840.
Pilkovski – Kučinski – Keiris – Kulbis – Sokolovski – Eynaris.
Gajūnai – Gajūnai, 1840.
Skardis – Samulėnas – Čereška – Zubarovski – Stikleris – Gasiūnas
– Misiūnas – Valkiūnas (Kristoff ).
Gegužiai – Griaužiai, 1841.
Gienis – Kraupas – Sokolovski – Vilimas – Jarmovič.
Akmenai – Ageniškis, 1841.
Jasiūnas – Stikleris – Mieržvinski – Brigiuvič – Žemčiūgas – Sadovski.
Gajūnai – Stačkūnai, 1841.
Misiūnas – Karaša – Ivaška – Ladyga – Kisielūnas – Ruplėnas – Šneras.
Rimšiai – Kumšiškiai (Krinčino parap.)	1838.
Marcinkievič – Skarževski – Žarski – Januška – Šimonis – Guligovski.
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Mikoliškis – Jakubiškis, 1844.
Šimonis – Butėnas – Prunskus – Baranovski – Kuvalūnas – Gasiūnas.
Mielaišiai – Gajūnai, 1845.
Stikleris – Umpartas – Stankūnas – Samulonis – Gasiūnas – Užubalis.
Mikoliškis – Gajūnai, 1845.
Stikleris – Briedis – Šimonis – Butėnas – Urban – Misiūnas.
Gajūnai – Semeniškiai, 1847.
Dilinski – Likas – Apynys – Sobolevski – Kalvelis.
Janiškiai – Vaiginai, 1847.
Dūda – Gasiūnas – Gronski – Vitart – Styra.
Vaitkūnai – Jakubiškiai, 1847.
Kucinski – Prunckus – Lukšia – Sadovski – Lingvenas.
Gegužiai – Gegužiai, 1848
Stakienas – Čereška – Launikonis – Zaborovski – Styklaris.
Gegužiai – Užubaliai, 1848.
Samulonis – Žemeitis – Žukovski – Zurba – Ivaška.
Rimšiai – Gajūnai, 1848.
Auguslovič – Jankūnas – Žukovski.
Paberžiai – Neciūnai, 1848.
Lukša – Gasiūnas – Jievaltas – Sokolovski – Galvanovski.
IŠRAŠAI IŠ KITŲ SENŲJŲ BAŽNYČIOS KNYGŲ
Vedybos. Sutrumpinimai: n. – našlys, vnk. – vienkiemis. Trečioje
eilutėje – vedybų liudininkai.
Mikolaiškiai – Rimšiai, 1799.
Mykolas Gasiūnas – Zuzana Vitartaitė
Stačkūnai – Neciūnai, 1799.
Mykolas Grundela – Ieva Daukšaitė.
Gajūnai – Smaliečiai, 1799.
Motiejus Vilimas – Katrė Veidelaitė.
Liepalatai – Ciplintiškis, 1799.
Kristupas Karosas – Katrė Chodoravičiūtė.
Semeniškiai – Garšvos, 1799.
Jokūbas Valkiūnas – Ona Gavėnaitė.
Strošiai – Kubiliai, 1799.
Jan Plapas – Katrė Ajutytė.
Miniškiai (vnk.) – Semeniškiai, 1803.
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Jonas Keiris – Mariana Valkiūnaitė.
Gajūnai – Gajūnai, 1803.
Povilas Kalvelis – Zuzana Jankūnaitė.
Liepalatai – Liepalatai, 1803.
Stanislovas Daukša – Darata Karosaitė.
Juodžioniai (B. parap.) – Mantvidiškis, 1803.
Vladislovas Kulbis – Sofija Varakojytė.
Žvirbliai – Strošiai, 1804.
Jonas Januševičius – Darata Plapaitė.
Laužadiškis – Strošiai, 1804.
Mykolas Macis – Ieva Plepaitė.
Garšvos – Stružai, 1804.
Boguslavas Gavėnas – Elzbieta Valkiūnaitė.
Garšvos – Stružai, 1804.
Boguslavas Gavėnas – Elzbieta Valkiūnaitė.
Semeniškiai – Žiūriškis, 1804.
Jurgis Valkiūnas – Ieva Naktinytė.
Juodžioniai – Kuginiai, 1804.
Jokūbas Stružas – Ieva Klibaitė.
Neciūnai – Neciūnai, 1807.
Tamošius Keiris – Darata Klibienė.
Glūdiškis – Sauginai, 1808.
Jokūbas Naktinis, n. – Katrė Tuinaitė.
Šniurkiškiai – Juodžioniai, 1808.
Mykolas Keiris – Elzbieta Kulbytė,
(tarnaujanti Ageniškio dvare).
Neciūnai – Pakieturiškis, 1808.
Motiejus Kulbis, n. – Ona Klibaitė.
Satkūnai – Gajūnai, 1808.
Mykolas Zurba, n. – Kristina Palulonytė.
Šukiai – Šukiai, 1809.
Petras Gasiūnas – Ieva Vitartienė.
Satkūnai – Gajūnai, 1809.
Kasparas Vėjelis – Katrė Smalaitė.
Sauginai – ..., 1809.
Jonas Šilūnas – Magdalena Brzozowska.
Žvirbliai – Strošiai, 1809.
Petras Trečiokas – Marė Plapaitė.
Pakieturiškis – Gavėniškis, 1810.
Povilas Klibas – Ieva Kėželytė.
Skročiškis (Skratiškiai?) – Lepolatai, 1810.
Motiejus Lapienis – Ieva Karosaitė.
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Einoriai – Gajūnai, 1810.
Motiejus Klavas (Klova?) – Ona Kalvelytė.
Sauginai – Rimšiai, 1810.
Povilas Valkiūnas – Ieva Vitartaitė.
Marmakiškis – Kuciūnai, 1810.
Petras Variakojis – Darata Suveizdytė.
Katkūniškis – Neciūnai, 1810.
Jonas Skiauterė – Marija Ruplėnaitė.
Juodžioniai – Stružai, 1811.
Povilas Baltrūnas – Barbora Valkiūnaitė.
Gajūnai – Gajūnai, 1811.
Motiejus Smalas – Sofija Možuikaitė
Sauginai – Sauginai, 1811.
Jurgis Tumosas – Zuzana Klibaitė.
Semeniškiai – Semeniškiai, 1813.
Stanislovas Mažuika – Marė Viederienė.
Neciūnai – Liepalatai, 1813.
Petras Pakaušis – Ona Macytė.
Neciūnai – Stefaniškis, 1813.
Jakob Podkovka – Ieva Naktinytė.
Iškonys – Neciūnai, 1814.
Jokūbas Šarkanas – Barbora Ruplėnaitė.
Sauginai – Miliškiai, 1814.
Jokūbas Tuinas – Ona Mitraitė.
Gavėniškis – Balzieriškis, 1815.
Tamošius Januševičius (n.) – Konstancija Tuinaitė.
Neciūnai – Juozeliškis, 1817.
Jurgis Podkoviec – Zuzana Januševičienė.
Krikščiai – Gajūnai, 1818.
Dovydas Lapienė – Katrė Vilamienė.
Čigai – Laužadiškis, 1818.
Petras Yčas – Katrė Mačiūtė.
Kilučiai – Rimšiai, 1818.
Jurgis Lapienė – Ona Vitartaitė.
Kilučiai – Gajūnai, 1818.
Stanislovas Urbonas – Ieva Tuinienė.
N. – N.
Gajūnai – Žvaguičiai, 1818.
Kristupas Palulonis – Zuzana Patupaitė.
Štakiriai – Liepalatai, 1819.
Mataušas Laumė – Elzbieta Daukšaitė.
Sauginai – Laužadiškis, 1819.
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Motiejus Plapas – Darata Žaldokaitė.
Sauginai – Laužadiškis, 1819.
Motiejus Plapas – Darata Žaldokaitė.
Kubiliai – Neciūnai, 1819.
Motiejus Trečiokas – Elzbieta Daukšaitė.
Gajūnai – Gajūnai, 1820.
Justinas Tomaševičius (Januševičius?) – Elzbieta Smalaitė.
Gajūnai – Gajūnai, 1820.
Motiejus Smalas, n. – Darata Mažuikaitė.
Starkoniai – Mantvidiškis, 1820.
Mykolas Klauga – Katrė Varakojytė.
Rimšiai – Šukiai, 1820.
Jokūbas Vitartas – Katrė Urbonaitė.
Ageniškis – Kuginiai, 1820.
Jonas Kalinovskis – Ona Šlėgerytė.
Strošiai – Semeniškiai, 1820.
Motiejus Karosas – Katrė Viederytė.
Dominiškis – Juozeliškis, 1820.
Martynas Palšis – Katrė Januševičiūtė.
Beržinių vnk. – Gajūnai, 1820.
Jokūbas Peleanis – Zuzana Skeberdžiūtė.
Šiliškis – Raščiūnai, 1820.
Jonas Valkiūnas – Ona Ajutytė.
Sabuliškis – Gavėniškis, 1820.
Piotr Bubela – Ona Januševičiūtė.
Pakieturiškis – Beržiniai, 1820.
Motiejus Klibas – Ieva Ruplėnaitė.
Sutuokė kun. Adam Aramovič.
Jakubiškis – Griaužiai, 1821.
Jan Kozlovski – Ieva Naudžiūnienė.
Marmakiškis – Laužadiškis, 1821.
Jonas Varakojis – Ona Tamulėnaitė.
Gavėniškis – Kubiliai, 1821.
Adomas Januševičius – Ieva Fiedorovičiūtė.
Šimpeliškis – Liepalatai, 1822.
Martynas Karaša – Regina Vilimaitė.
Mantvydai – Gajūnai, 1822.
Jurgis Balčiūnas – Katrė Mažuikaitė.
Kupriai – Mantvidiškis, 1822.
Juozapas Povilonis – Elzbieta Varakojytė.
Kuciūnai – Jozeliškis, 1822.
Jokūbas Zablockis – Ona Januševičiūtė.
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Kuciūnai – Balzieriškis, 1822.
Jonas Variakojis – Katrė Tuinaitė.
Laužadiškis – Laužadiškis, 1822.
Jonas Macis – Ona Tamulėnaitė.
Štakiriai (B. p.) – Kuginiai, 1822.
Jokūbas Krikščius – Darata Dagytė.
Neciūnai – Kupriai, 1822.
Jurgis Daukša – Zuzana Trečiokaitė.
Mantvydiškis – Žardeliškis, 1822.
Stanislovas Varakojis – Ona Mitraitė.
Miliškiai – Laužadiškis, 1823.
Jonas Mitras – Darata Šlėgerytė.
Griaužiai – Gajūnai, 1823.
Stanislovas Vilamas – Darata Ramutėnaitė.
Katkūniškis (vnk.) – Neciūnai, 1823.
Motiejus Skiauterė – Katrė Pakaušytė.
Kuginiai – Smaliečiai, 1824.
Motiejus Šlėgeris – Zuzana Ajutytė.
Balzieriškis – Jozeliškis, 1824.
Jokūbas Tuinas – Elzbieta Januševičiūtė.
Siemieniškiai – Žardiniai (vnk.), 1824.
Juozapas Šimkūnas – Ona Lukšaitė.
Šniurkiškiai – Papilys, 1824.
Jonas Ramutėnas – Ieva Margienytė.
Papilys – Strošiai, 1824.
Jokūbas Varakojis – Ona Plapaitė.
Čigai – Kojeliškis, 1825.
Jokūbas Yčas – Marė Plepaitė.
Laužadiškis – Griaužiai, 1825.
Jurgis Šlėgeris – Darata Vilimaitė.
Juškany (Iškonys) – Gajūnai, 1825.
Mykolas Kriaupas – Darata Vilimaitė.
Sauginai – Gajūnai, 1825.
Jonas Valkiūnas – Darata Skeberdytė.
Paberžiai – Virškupėnai.
Jurgis Braškis – Ieva Klibaitė.
Gajūnai – Neciūnai, 1825.
Petras Čiapas – Konstancija Ruplėnienė.
Gajūnai – Pipliškiai (vnk.), 1825.
Jurgis Aukštikalnis – Elzbieta Mažuikaitė.
Smaliečiai – Neciūnai, 1825.
Petras Jodgudis – Konstancija Kulbytė.
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Smaliečiai – Griaužiai, 1825.
Motiejus Vėjelis – Zuzana Vilimaitė.
Liepalatai – Sauginai, 1826.
Stanislovas Karosas – Ona Valkiūnaitė.
Šniurkiškiai – Neciūnai, 1826.
Stanislovas Ramutėnas – Barbora Daukšaitė.
Dominiškio vnk. – Liepalatai, 1826.
Petras Palšis – Kristina Daukšaitė.
Balzieriškio vnk. – Neciūnai, 1827.
Petras Tuinas – Ieva Patkaukienė.
Gavėniškis – Sauginai, 1827.
Povilas Misiūnas – Ona Kulbienė.
Juodžioniai – Kuginiai, 1827.
Kazimieras Urbonas (n.) – Barbora Klibaitė.
Kuginiai – Kyliškiai, 1827.
Andrius Klibas – Zuzana Fiedorovičiūtė.
Gajūnai – Sauginai, 1827.
Petras Skeberdis – Ona Valkiūnaitė.
Mantvydai – Semeniškiai, 1827.
Petras Balčiūnas – Elzbieta Viederytė.
Kuciūnai – Jozeliškis, 1828.
Martynas Varakojis – Elzbieta Januševičiūtė.
Svirgieliškis – Buginiai, 1828.
Jonas Varakojis – Teofilė Mizeraitė.
Sauginai – Kubiliai, 1828.
Jonas Tuinas – Ona Zurbaitė.
Šarkiūnai (Suvain. p.) – Virškupėnai, 1829.
Jan Kozlovski – Ona Klibaitė.
Kuginiai – Beržiškių vnk.. 1829.
Motiejus Klibas – Zuzana Šlėgerytė.
Kuginiai – Strošiai, 1829.
Adomas Klova – Mariana Plapaitė.
Laužadiškis – Miliškiai, 1829.
Kristupas Tamulėnas – Ieva Mitraitė.
Simaniai – Sauginai, 1829.
Jurgis Vitortas – Katrė Valkiūnaitė.
Liepalatai – Sauginai, 1829.
Kristupas Karosas – Katrė Valkiūnaitė.
Neciūnai – Smaliečiai, 1829.
Povilas Kulbis – Ona Ajutytė.
Griaužiai – Jozeliškis, 1829.
Kristupas Vilamas – Zuzana Januševičiūtė.
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Liepolatai – Liepolatai, 1830.
Juozapas Laumė – Kasia Daukšaitė.
Kristupas Karosas, Mykolas Januševičius, Jan Piotrovski.
Semeniškiai – Laužadiškis, 1830.
Andrius Mekas – Barbora Naktinytė.
Marcin Reinotas, Jakob Mitras, Piotr Tuinas.
Žabiškis – Kuginiai, 1831.
Jonas Šleiva – Barbora Dagytė.
Mykolas Stakionis, Kristupas Šlėgeris,
Petras Ajutis.
Jozeliškis – Tauniūnai, 1831.
Petras Januševičius – Darata Skrodžiūtė(?), Skrodytė ?
Martynas Palšis, Jurgis Padkauka, Jan Šlekis.
Girsteikiai – Balzieriškis, 1831.
Kazimieras Kulieša – Kasia Bozaitė (?).
Maciej Padkauka, Jakob Samulonis, Jan Ramutėnas.
Sviliai – Gajūnai, 1831.
N. – N.
Jurgis Jasinskis – Darata Smalienė.
Kristupas Palulonis, Kristupas Mažuika.
Strošiai – Strošiai, 1831.
Petras Meakas – Barbora Plapaitė.
Adam Klova, Krištof Fiedorovič, Piotr Mitras.
Žvirbliai – Liepalatai, 1831.
Jurgis Trečiakas – Darata Podkovkaitė.
Maciej Podkavka, Stanislav Karosas, Michal Trečiak.
Semeniškiai – Semeniškiai, 1831.
Stanislovas Misiūnas – Ona Rimkūnienė.
Piotr Tuinas, Jan Smalas, Maciej Valkiūnas.
Kuginiai – Kuginiai, 1831.
Martynas Natka – Mariana Klovienė.
Maciej Vilimas, Boguslav Šlėgeris, Michal Šlėgeris.
Laužadiškis – Laužadiškis, 1832.
Jokūbas Tamulėnas – Zuzana Macytė.
Tamošius Ruplėnas, Povilas Macis, Peatras Varakojis.
Neciūnai – Gajūnai, 1832.
Mykolas Smalas – Ona Viederytė.
Jurgis Daukša, Jan Viederis, Pavel Macis.
Semeniškiai – Gajūnai, 1832.
Povilas Kulbis – Katarina Tuinaitė.
Jurgis Šlėgeris, Jurgis Tuinas, Povilas Valkiūnas.
Gajūnai – Gajūnai, 1833.
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Motiejus Macis – Mariana Skeberdytė.
Kristupas Palulonis, Motiejus Tuinas, Motiejus Vilimas.
Rinkuškiai – Jozeliškis, 1833.
Piotr Plapas – Darata Januševičiūtė.
Jan Januševičius, Jurgis Suveizdis, Jan Čigas.
Griaužiai – Semeniškiai, 1833.
Stanislovas Vilamas – Kristina Tuinaitė.
Jurgis Tuinas, Jurgis Šlėgeris, Maciej Januševič.
Balzieriškis – Balzieriškis, 1833.
Kristupas Podkauka – Elzbieta Tuinienė.
Jurgis Januševičius, Motiejus Podkauka.
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NEĮPRASTOS ARBA NEĮPRASTAI UŽRAŠYTOS
PAVARDĖS AGENIŠKIO – PAPILIO
VALSČIUOSE XVIII A. VIDURYJE
Agonicia, Atkočis, Ažunora;
Bernotis, Bukovska, Butecki;
Cielevič;
Daukšis, Dovydienia, Drukčenia, Dzierkalis;
Ejutis, Ešerienia;
Fergizovna;
Gadvelova, Gargianis, Glušokas, Gudauskas;
Ilgavyžys, Jašinska, Jaugiel, Jockevič, Jodakis, Jodiločia, Jodinski, Juškov
ski;
Kadarėnas, Karasis, Kaziulaicia, Kepalas, Kiapestas, Kilevič, Kipas, Kiršlis,
Klepieris, Klepienia, Kliviova, Klopman, Kubilūnas, Kuginaičia, Kulbenas,
Kulešania, Kurtinis;
Lačega, Laukminas, Laumela, Legienia, Lotyš, Lotevka;
Malinovski, Marciukienas, Mikilėnas, Mlynacka;
Pakulenia, Pauksninaičia, Peykčenis, Pykucnis, Plačkovski, Plapikas, Plikie
nia, Plinis, Plivienia, Podkauka, Polnis;
Rymetis, Rymšiene, Rudelane, Rudiekis, Rugilienia;
Salmonienia, Satkūnas, Skačukienia, Skradis, Skrudis, Skreberdienia, Sma
lekis, Stalūnas, Starosielski, Stauskas, Sterch, Stuinia;
Šarykas, Šerikas, Šerelis, Šidlova, Šilagalis, Špygiala, Šutris;
Tereča;
Urpšene;
Varčiukas, Vargičia, Veidginas, Veikšė, Veštejūnas, Vilimena, Vinčis, Vitartėlis;
Zugaričia;
Žymčugas, Žodeikiene, Žoldaka.
Priedas: elegantiškos sudurtinės pavardės Pasvalio krašte XVIII a. pra
džioje, kokių Papilio dvare beveik nebuvo (tik Mergabernis, Ilgavyžis,
Laukazylis).
Artnatataicia, Balmaras, Balamnaras, Biluszkurowa, Blaumanicia, Ci
wiluszkuris, Dewinergis, Dydagalvis, Eynamarczia, Kalibodaycia, Ki
selzentis, Kiznuszkuris, Krysztapienas, Krysztaponis, Kurkližyntas,
Lapazenaytys, Lukpetris, Masiulmarti, Niewiarekas, Nowodzielski,
Paberwalkis, Paprudunas, Pawkszmarte, Pietrulzentis, Rudakienas,
Szansinazentas, Szalciamalkis, Szapopienienia, Szczypirszaicia, Swen
tadonis, Tikniazentis, Tiltagalis, Tolkman, Totorzentis, Traczpedys.
Tuziurgis, Ubagzentis, Wadapalas, Waydmaricia, Waytekmarte, Wak
sargonis, Wilkodegis, Žagrakalicia, Žalakalis.
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II dalis. PRAEITIES PĖDSAKAI

Anų laikų mados. Gajūnų malūno
savininko Variakojo šeima.

Gajūnai. Seserys ir brolis (iš Patkau
kų giminės). Apie 1933 m.

Gajūnuose malkų stygiaus nebuvo. Poviliukas su tėvu Jokūbu. Apie 1915 m.
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Strošių kaimo žmonės turėjo maldak
nyges odiniais viršeliais gotišku šrif
tu atspausdintas. Ištrauka iš giesmės
(315 psl.): „Neverk, kūdiki, linksmin
tis išpuola, nes amžinos laimės dalia
tau pripuola; nors užugimei ant bėdų
ir sielų, su Dievu našta kilot tau bus
miela…“
Neabejokite: ši mergaitė (Janina Pat
kaukaitė) pakinkyti ir suvaldyti arklį
mokėjo…

Talka Gajūnuose. Pjovėjai: Jonas Stalauskas, broliai Maciai, Jurgis Patkauka.
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Gajūnai. Knygų skaitytojai ir gegužinių rengėjai.

Kraštų pradinė mokykla 1949 m. Buvo įrengta Griuntalio name. Mokytojai:
Jonas Narbutas, Gustevičiūtė, Jonas Karosas. 5 vaikai buvo iš Koplūnų gimi
nės, po 7 – iš Būtėnų ir Gobulų. Tik dešimta dalis visų (nufotografuotų) šian
dien tebevaikšto po tuos pačius laukus. Penktadalio nebėra gyvųjų tarpe.
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Variakojai mokslus pradėdavo Laužadiškio mokykloje.

Ar dar atvažiuos Deveniai iš Kanados į Semeniškius, kai nebeliks čia
giminių?
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Kostas Šlėgeris, Kuginių Jono
Šlėgerio ir Gajūnų Onos Tamulė
naitės sūnus. Pokaryje baudėjai
beginklius Kostą ir Petrą Klybą
užtiko prie Biržų girios, besta
tančius tiltelį per griovį. Abu bu
vo nukankinti, jų kūnai nuvežti į
Papilį ir užkasti duobėse.

Kuginių Kostas Šlėgeris turėjo reto grožio šachmatus.
Šitie – jo.
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Karo metai (1943). Konfirmantai. Šalia vargonininko Jono Mikelėno sėdi
Semeniškių Olga Tuinaitė Povilo, viena eile aukščiau (tamsiaplaukis) tarp
Mikelėno ir kunigo Mykolo Franko stovi Olgos brolis Jonas, po dviejų me
tų žuvęs fronte. Paskutinėje eilėje, šeštas iš dešinės (aukščiausias) – Jonas
Valkiūnas iš Gajūnų.

1990 metai. Variakojų giminės suėjimas Mantvidiškyje.
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Niekas Strošiuose nesugebėjo taip
gražiai apsirengti, kaip iš Strošių
į Kanadą išvažiavęs Plepys Marty
nas.

1948 metai. Su dviračiais daug kur bu
vo galima nulėkti, netgi į Rygą. Stro
šių Plepytė Lena ir Kvedaravičiūtė Ol
ga, patyrusi tremtinės dalią.

Žiemą važiu buvo galima pavežti daugiau nei vieną panelę…
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Vestuvės Neciūnuose, pokario laikotarpis. Pamergės. Iš kairės sėdi: Jan
kauskaitė Genutė (Ageniškis), Plepytė Lena (Strošiai), Kulbytė Marytė (Ne
ciūnai). Stovi už jų: Olga Naktinytė (Neciūnai), Vilma Trečiokaitė (Serben
tiškis), Olga Pakaušytė (Neciūnai). Neturėjome prašmatnių apdarų, bet
buvome linksmos ir laimingos.

1958 metai. Adolfo Variakojo vestuvės su E. Kučinskaite Rimšiuose.
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Kontrimaitės. Genovaitė Kuprienė, Kontrimaitės. Emilija – Tunkūnie
Emilija Tunkūnienė, Ona Vilimienė. nė ir Elena – Misevičienė.

Paulina ir Petras Kontrimai. Kodėl
reikėjo sunaikinti Kontrimus? Ką jie
nušovė? Ką ištrėmė? Kieno turtą pasi
savino? Ar po šių priminimų jūs drį
site įrodinėti, kad žmogus turi kažką
dieviško – sielą – kuri tik retkarčiais
(susidūrusi su degtine, su staliniz
mu) iš kūno išeina ir, toliau paėjusi,
žiūri, ką jis išdarinėja?
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Dešinysis – Gajūnų Skeberdis. Gal Tie, kas gyveno arba tarnavo Kugi
tai to Skeberdžio, kuris buvo 1863 niuose.
metų sukilėlių talkininku, rymoriu
mi, palikuonis?

Dešinysis – Romualdas Kiburys,
1917 m. tarnavęs carienės pulke,
pagal ūgį ir dailumą, kaip ir šioje
knygoje aprašytas Bernotas Julius,
atitikęs reikalavimus tokiam pul
kui. Mūšių prie Žiemos rūmų me
tu buvo sužeistas į nugarą, bet išsi
kapstė. Palikuonys šiandien negali
pasakyti, kiek sunkus buvo jo sugrį
žimas į Lietuvą.
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Kolūkiai. Neciūnų skyrius, melžėjos. Pakaušytė Viliusė (Ne
ciūnai), Plepytė Lena (Strošiai), Sadauskienė Alė (Semeniš
kiai), Karašienė Mania (Papilys), Naktinytė Olga (Neciūnai).

Kraštų tarybinio ūkio Skrėbiškio skyriaus lauko darbininkų
brigada. Birutė Vosyliūtė, Regina Levonaitė, X, Elvyra Re
meikaitė, Genutė Kiburytė, Bėnia Kalpokaitė, Irena Binky
tė, Aldona Blažytė, Rasimavičiūtė, už jos pusė Aldonos Ki
burytės veido, Petras Kiburys, Emilija Tuinaitė (Medinėlės),
neseniai grįžęs iš tarnystės armijoje Algis Gasiūnas, Stasė
Povilauskaitė, Jonas Blažys, Danutė Lasminavičiūtė. Nepate
ko į kadrą Kazys Koplūnas.
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Kraštų tarybinis ūkis. Paškučių skyriaus lauko darbininkės 1963 m. Iš kai
rės sėdi: Angelė Kežytė, Emilija Palilionytė – Čiudarienė, Alvina Baltušytė
– Kulbienė, Ona Mažuikaitė – Naktinienė. Stovi: Aldona Užkurėlytė, Ele
na Busvilytė, Danutė Kazlauskaitė, Erna Naktinytė.
Jaunystė. Gegužinių laikai. Kraštų jau
nimas. Matilda Smukaitė, Olga Tur
kaitė, Emilija Smukaitė, Vytautas Vi
lemas, Kazys Koplūnas. Žodis smuks
turi prasmę gražus, dailus. Vilemo
pavardė artima žodžiui vilināt – vilio
ti, gundyti. Kaplanis – tokia pavardė
buvo žinoma Papilio dvare prieš 400
metų. Pavardė galėjo aplinkinių bū
ti duota žmogui, mokančiam įdirbti
daržus. Kaplēt – kaupti, kaupuoti,
įdirbti tarpueilius. Yra ir kitokių duo
menų archyvuose: jaunuolis pavarde
Kapluns galėjo ateiti į šį kraštą iš Krin
čino parapijos.
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Dukurnių Juodgudžiai 1960 metais. Arvydas su žmona Adziune Mažuikai
te ir Raisa su vyru Alfredu Juodgudžiu. Alfredas po tarnybos rusų armijoje
pasiliko Krasnodaro srityje. XX a. vidurį pasitiko keturi Dukurnių Juodgu
džiai – pusbrolių vaikai. Kito pusbrolio sūnūs paliko Dukurnius. Leonar
das visam laikui apsigyveno Švenčionių rajone, Algis – Pasvalyje. 8-jo de
šimtmečio pabaiga Juodgudžiams buvo pažymėta nelaimėmis. Nuo 1979
metų Alfredas nustojo atsakinėti į laiškus iš Lietuvos. Jo likimas taip ir liko
nežinomas. Arvydo sūnusArvydas (buvo 4 mėnesiai kaip vedęs) 1979 me
tais tragiškai žuvo Pasvalyje, remontuodamas sunkiasvorį automobilį. Iš
Ažugariniškio kilęs Vilius Juodgudis (jau nebesigiminiuojąs su Dukurnių
Juodgudžiais) tragiškai žuvo 1980 metų rugpjūtį besklandydamas.
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Paminklas Gajūnų plokštinio kapinyno (XV–XVII a.) centre. Gajūniečiai
šią vietą vadino maro kapeliais (75x82 m). Paminklą suprojektavo ir pasta
tė vietiniai gyventojai Romualdas Musteikis su Rimantu Šimoniu.

Karo sukeltų neramumų aukos. Papilio mokyklos mokytojo Jono Vilemo
kapas Pūteliuose prie miško. „Žiaurios ir neteisingos rankos gyvybę Tavo
atėmė…“
– parašyta ant paminklinio akmens. Jono draugo, taip pat Papilio
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mokytojo, Balio Vidugirio kapas Chabarovske…

Iš Janušonių – Marciukų – Vaidilų giminės archyvo. Papilys, 1942 metai.
Olgos Marciukaitės – Janušonienės, Janušonio Jono žmonos laidotuvės.
Iš kairės: Marciukas Petras (prasidėjus trėmimams pabėgo į Kretingą ir
ten gyveno), Marciukas Juozas (nušautas pokaryje 1944 m, Papilyje), Mar
ciukas Jonas, seniūno pavaduotojas, 1952 m. su žmona Maryte Vaidilaite
žuvęs Griauzdžiuose, naikintojams šturmuojant jų slėptuvę. Toliau stovi
Janušonis Jonas, priekyje jo – 4 metukų sūnelis Adolfas, dabar atsisveiki
nantis su mama... Tai jis užaugęs išsaugojo šią nuotrauką. Už nuotrauką su
Jonu Marciuku galima buvo patekti į tarybų valdžios (enkavedistų) nema
lonę. Šalia stovi Emilija Marciukaitė – Vaidilienė, Petras Marciukas (tėvas,
miręs Sibire, tremtyje), moterys iš Miliškių.
Plačiau apie Joną Marciuką Broniaus Skiauterės pasakojime knygoje Aukš
taitijos partizanų prisiminimai, IV dalis. Vilnius, Margi raštai, 2004.

Aldona Kiburytė-Koplūnienė su
vyru Kazimieru. Kraštų vienkie
mis prie Gojelio, Aldonos tėviškė,
apie 1955 m. Jam 27, jai 20. Jau
metai kaip vedę. Pilni svajonių,
ryžto laimingai apeiti gyvenime
tykančias vilkduobes. Papilio
dvare Kiburio pavardė užrašyta
XVII a. viduryje.
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Iškasus žvyrą (keliams Biržų girioje tiesti), Mantvidiškio laukuose atsirado
ežerėlis, o šalia jo (kairėje) – Linksmagirės poilsiavietė.

Pūtelių vandens malūno liekanos apie 1960 m. Tur būt nutuokiate, kad
šiuo metu metalo čia jau nėra…
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Beržinių Klibaitė-Mažuikienė ir
jos vaikai Olga, Jokūbas, Anėlė. Ol
ga nutekėjo į Strošius ir tapo Ple
piene. Olgos dukra Lena nutekėjo
į Paškučius ir tapo Suveizdiene.

Papilys. Klaros Šepetienės namų šeimininkių kursuose buvo ir gajūniečių.

105

Ageniškio valsčiaus žmonės stalininę okupaciją pasitiko, turėda
mi arklių traukiamas javų kertamąsias mašinas. Jos netrukus bu
vo nusavintos, steigiant kolektyvinio darbo ūkius.

Gajūnų kaimo skaityklos aktyvas (apie 1935 m.). Iš kairės į dešinę, pirma
eilė: Olga Variakojytė (skaityklos vedėja), Jonas Baltušis (savo seklyčią buvo
užleidęs skaityklai), Stefanija Lukšytė. Antroji eilė: Povilas Patkauka, Jokū
bas Šernas (mokytojas), Mykolas Šlėgeris, Povilas Macys, Levutė Lukšytė,
Povilas Januševičius. Trečioje eilėje – Motiejus Valkiūnas, Sadauskaitė. Ket
virtoji eilė: Juozas Misiūnas, Jokūbas Patkauka, Jonas Stikleris, Motiejus Če
reška, Ona Čereškaitė, Mykolas Čereška, Julė Baltušytė, Alfonsas Lukšė.
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Papilys, 1932 m., kovo 3 d. Iš kairės: Eugenija Marinskaitė, Katrė Variakojy
tė, Aldona Marinskaitė, Kazė Eidukonytė; Jurgis Variakojis, Povilas Aukšti
kalnis, Kostas Kučinskas, Balys Naktinis, Jonas Variakojis.

Pokaris. Pirmoje eilėje iš kairės: Petras Suveizdis, pokaryje pusbrolio nu
šautas Gajūnų Misiūno klėtyje vakarėlio metu. Šalia jo Povilas Tumosas,
kurį laiką dirbęs Papilio kolūkio pirmininku. Trečiasis – Adolfas Banys,
buvusių ginklo draugų nušautas po prisiregistravimo. Antroje eilėje: Jonas
Turkas, Jokūbas Variakojis, Romas Baltušis.
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Vaiginuose prie Kalninio trobos. Griuntaliai, Kalniniai, Uodiniai, Vidugi
riai, Dobilai. Apie 1935 m. Pirmos eilės viduryje Albertas Kalninis. Antro
je eilėje trečias iš kairės – Jonas Kalninis. Trečioje eilėje kraštinis iš kairės
– Karlis Griuntalis, ketvirtas – Jokūbas Uodinis, šalia jo (penktas) Kraštų
dvarininkas Karolis Griuntalis, aštuntas – Jonas Uodinis, šalia jo (į dešinę)
Uodinienė Marija. Toje pat eilėje penkta iš dešinės – Dobilaitė Anna. Po
Jonu Uodiniu – Balys Vidugiris. Į kairę šalia Balio – jo žmona Emilija. Pas
kutinėje eilėje, trečias iš kairės – Petras Dobilas. Septintas iš kairės Kurtas
Griuntalis.
Iš Biržų „Sėlos“ muziejaus
archyvų.
Šios nuotraukos antroje pu
sėje parašyta: „Ketvirtukas
mūsų papiliečių Jums prisi
minimui. Edvardo Žilinsko
parašas. 1952 08 03.“
Iš kairės: Vladas Butėnas,
Edvardas Žilinskas, Mary
tė Vaidilaitė, Jonas Mar
ciukas.
Partizanai kurį laiką nesu
prato, kad Bitinų, Gaigalų
kaimo, Parnavų bei kitos grupuotės viso labo yra tik plėšikai, ne tik plėšę,
mušę, bet ir žudę žmones, išdavinėję partizanus. Todėl jų „nematydavo“
liaudies gynėjai.
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Lietuvaitė iš Kuginių (Ona Šlėgerytė, aukštai, antra iš dešinės, be skarelės),
tarnaujanti Latvijoje.

Giminės. Visi jie – Variakojai.
Iš kairės: Jokūbas, Katrė, Jur
gis; priekyje Petras. 1933 m.
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Jie šoko ir dainavo Ageniškyje. Iš kairės į dešinę: Marinskas Albinas, Urbo
nas Julius, Prunskus Albinas, Jašinskas Antanas, Gružauskas Jonas, Arlike
vičius Petras, Puodžiūnas Kostas; Usevičienė Emilija, Lapienienė Otilija,
Macienė Marytė, Aleknienė Elzbieta, Mažuikienė Matilda, Gružauskienė
Zanytė, Puodžiūnienė Milda. Priekyje vadovai Prakaitienė Alfonsa ir Var
kalis Antanas. Apie 1960 m.

Paskutinio Steponiškio kaimo gyventojo Jono Skeberdžio sodyba.
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Kuginių kaimo kapinaitės atsidūrė miško apsuptyje. Kaimas pradėjo nykti,
kai prasidėjo trėmimai į Sibirą ir baigė savo dienas, tiesiant pro jį naftotie
kio trasą.

Socializmo statytojai nukasė dalį (dabar ten, kairėje, pušelės) Laužadiškio
senkapio ir kartu su žvyru išbarstė kažkada čia palaidotų žmonių kaulus…
Naronskio žemėlapyje (XVII a.) ties šia vieta pažymėta lyg tai pilaitė, lyg
tai kažkoks įtvirtinimas.
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Beveik visos jos – papilietės. Elvyra Parnavaitė, Bajoraitė, Malvina Naktiny
tė, Aldona Parnavaitė, Liucija Jasiūnaitė (gyveno netoli Skrėbiškio); viršuje
Monika Parnavaitė. Monika ir Aldona priklausė religinės pakraipos pava
sarininkų draugijai. Kokia pavardės Parnavas prasmė? Pār+nāve? Apmirš
tantis? Įveikęs mirtį?

Edvardo Trečioko vestuvės su Olga Paunksnyte. Papilys, 1934 m. Tai biržie
čiams gerai žinomo žurnalisto Vytauto Trečioko tėvai.
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Žvoguičių kaimo kapinės taip pat jau miške.

Jie grojo Griauzdžiuose, Kraštuose. Antras iš kairės – Petras Užkurėlis.
Kraštų dvaras, 1936 m.
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Paškučiuose apie 1930 m. Iš dešinės sėdi: Narbutas Viktoras (karo metais
emigravęs į Prancūziją), Marytė Rintautaitė, Ona Rintautienė – Narbutie
nė, Jonas Narbutas (kilęs iš senos bajorų giminės), Paškučių girininko Gri
ciūno šeima. Stovi (iš dešinės): Emilija Narbutaitė, Emilija Kežytė, Bronius
Narbutas.

Mantvidiškio Marija Variakojytė (centre) ir jos draugės.
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Glūdiškio kaimelio, XX a. pradžioje turėjusio 5 sodybas, likučiai 1996 m.

Liepalotų kaimo valstiečio Jono Kulbio sodyba ir sklypelis kolūkio žemių
apsuptyje. Jo mama Ona Gelažnikaitė užaugino tris sūnus ir išgyveno 103
metus. Niekada neskubėdavo, nesijaudindavo, nedirbo sunkių vyriškų dar
bų. (Fotografavo J. N. iš trianguliacijai skirto bokšto).
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Emilija Narbutaitė – Užkurėlienė.

Pasakoja Emilijos duktė Aldona Užkurėly
tė. Pokaryje Papilio naikintojų (liaudies gynėjų)
vyresnybė nutarė apginkluoti Griauzdžių kaimo
vyrus, kaip neturtingųjų atstovus. Dauguma su
kviestų į Papilį vyrų tų šautuvų, kuriuos buvo
siūloma parsinešti į namus, atsisakė. Visą naktį
pralaikė Papilio skrebų daboklėje, vistiek šautu
vo neėmiau, rytą buvau išleistas jau kaip liaudies
priešas, - prisimindavo tas dienas Pranas Matu
zevičius. Lisinskas, Užkurėlis, Būtėnas ir Kontrimas šautuvus paėmė.
Tiktai Kontrimas buvo smulkus valdžios atstovas. Dešimtininkas. Per
duodavo tarybų valdžios įsakymus, nurodymus dešimčiai kiemų. Visi
apginkluotieji – mažažemiai valstiečiai.
Vieną 1947 m. kovo vakarą rogėmis ir važiu atslydo iš miško keršy
tojai. Gavę įsakymą iš savo vadų nubausti Griauzdžių kaimą už tai, kad
bendrauja su okupantų valdžia.
– Turi šautuvą?, – paklausė Būtėno, įėję į trobą.
– Turiu, – atsakė Būtėnas ir parodė pakabintą ant sienos šautuvą.
Sušaudė Būtėnus, vyriausią jų dukterį ir dar dvi giminaites, atvyku
sias iš Rusijos paviešėti. Sulaukė, kol grįš iš miško Užkurėliai. Parsivežė
jie medienos namui statyti. Bet statyti nebeteko. Nušovė abu Užkurė
lius, Užkurėlio mamą, nušovė visus tris suaugusius, kuriuos rado Kon
trimo troboje. Po kraujo klanus braidė likę maži vaikai. Lisinską patyko
jo vieną daug vėliau. Po kelių dienų kaimas ir giminės lydėjo į kapines
vienuolika karstų. Karstus žmonių, kurie nieko neplanavo sunaikinti, o
tik apsiginti, jei reikės. Našlaičiais liko vienuolika vaikų.

Jauni, maži prie tėvų kapo. Petriukas, Jani
na ir Aldutė Užkurėliai, 1949 m.
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Portretai. Gajūnų kaimo skaityklos
vedėja Olga Variakojytė, 1932 m.

Portretai. Senieji Semeniškiai. Jo
nas Ruplėnas.

Portretai. Auksinių rankų meistras
Griauzdžių Petras Užkurėlis.
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Petro Užkurėlio daryta spintelė ir lova.

Vaizdelis, žiūrint į tą vietą (į Glūdiškio kaimą) iš to paties taško po 15 metų
(2011). Taigi, augmenija greit pakeičia kraštovaizdį, jei tik duodi jai laisvę.
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Tarp durpynėlio ir balos žmonės pastebėjo smėlio kalnelį. Taip atsirado
Sauginų kaimo kapinaitės.

Nykstanti senoji Lietuva. Tiek liko iš vienos sodybos Krikščių kaime.
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Nebėra Žardinių ir Sabuliškio, tik stūkso šių žemių sandūroje prieš tūks
tančius metų vykusių procesų liudininkai. Tų didelių akmenų Ageniškio
– Papilio žemėje ne vienas.

Kelis metus neliestoje dirvoje pradėjo augti metro aukščio žolės, kurių šia
me kaime niekada nebuvo.
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Atnaujintoje Ageniškio kaimo koplytėlėje stovi Algirdo Butkevičiaus iš
drožta šv. Jono Nepomuko statulėlė.

Sunku šiandien rasti mišku apaugusį senąjį Kuginių plokštinį kapinyną.
Nežymus kalnelis žemoje vietoje.
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1654 metais J. Naronskio-Naronovičiaus daryto Biržų kunigaikštystės že
mėlapio dalis, kurioje matyti Papilys, Kubiliai, Kraštai, Neciūnai, Semeniš
kiai, Liepalatai, Ageniškis, Gajūnai, Starkoniai bei kitos vietovės.

Beržinių kaimo kapinaitėse ilsisi poeto Juliaus Janonio artimieji.
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Mantvidiškio kapinaitės apsuptos miško.

Biržų girios apsupto Šniurkiškių kaimo likučiai. Kažkur netoli nuo šios vie
tos 1863 m. gegužės 10-11 d. sukilę baudžiauninkai susirėmė su caro kariuo
mene. Kairioji troba Ramutėno. Mūšių metu Ramutėnai čia jau gyveno.

123

Tokio tipo pjūklu Olga Plepytė, tapusi politine kaline, septynis metus pjo
vė egles taigoje.

Mantvidiškis. Kilnojamas avių gardas, nesunkiai pervežamas, nes viename
gale turi ratus, šiek tiek apsaugantis nuo plėšikų iš girios.
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Tik medžiai ant nedidelio kalnelio primena, kad čia buvo Gegužių (Varia
kojiškio) kapinės. Kas buvo kaimo pavadinimo keitimo iniciatorius?

Dalis Mantvidiškio kaimelio. Matyti prisiglaudusios viena prie kitos Jur
gio, Motiejaus ir Stasio Variakojų sodybos. Motiejaus sodyboje 7 pastatai.
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Žemės gelmėse karšta. Tiek karšta, kad akmenys susilydo. Štai į skystą ak
mens masę sukrito kito akmens skeveldros. Kažkuriuo momentu skysta
masė sukietėjo. Toks lydinys buvo išmestas į Žemės paviršių, ledyno neša
mas toliau. Pakeliui nuglūdinti aštrūs kampai. Akmuo užsiliko Semeniškių
lauke, kur jį pastebėjo smalsuoliai. Akmens svoris apie 20 kg.

Žiūrint nuo Laužadiškio senkapio viršūnės. Tolumoje Laužadiškio, Griau
žių ir Liepsalių laukai.
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Iš „Šiaurės Rytų“ archyvo. Gajūnų kaimo 400 metų jubiliejaus minėjimas.
Kai šią nuotrauką nusiuntėme draugams į Chabarovską, iš ten atskriejo
pastaba: „Tiek apkrovę stalus, jūs dar skundžiatės, kad blogai gyvenate ir
bėgate iš Lietuvos?“

Kad dažniau prisimintume žiląją Lietuvos senovę, Jonas Laumė pastatė Ge
dimino pilies bokšto modelį.
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Gajūnai. Atnaujinant gyvenamąjį namą, langai buvo parinkti tokie, kad de
rintųsi prie senosios Gajūnų kaimo architektūros.

Kraštų dvaro savininko Karolio Griuntalio statyto pastato liekanos Pašku
čiuose (senovėje – Poškučiai?). Kolūkių laikais čia buvo Kraštų tarybinio
ūkio malūnas. Ir tas išputėjo.
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Statė seniau žmonės gražius ir tvirtus pastatus, kurie turėjo atlaikyti šim
tus metų. Bet tiek neprireikė, kai šiose sodybose pradėjo lankytis liaudies
gynėjai... Kai kurios sodybos net kolūkinės eros nesulaukė.

Dukurnių pakraštys. Ant akmens užrašyta: „Čia buvo kanklininko Jono
Plepo sodyba“.
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Kraštai. Griuntalio šeimos, giminių ir bendratikių kapų vartai. Antrajame
vartų aukšte dieną naktį kabėjo varpas. Kabėjo iki kokių 1970 metų…

Jau ne vienas penkmetis, kaip garbingos praeities Smaliečių mokykla stovi
tuščia.
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Nuo Kalpokiškio (kalpot – tarnauti) vienkiemio kalnelio gerai matomas
ežerėlis atsirado iš Ajučio sklypo išvežus žvyrą socializmo statyboms. Ar
timiausia statyba buvo už 3 km, nedidelis atsarginis karinis aerodromas,
įrengtas ant kelio Biržai – Papilys – Pandėlys – Rokiškis.

Kadarų akmuo.
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Stovi niekam nebereikalingas Kubilių pieno surinkimo punktas. Statytas
apie 1935 metus.

Ant lauko šito vien tik ąžuolas beliko… Ąžuolas žymi vietą, kur buvo Lau
žadiškio Jokūbo Klibo sodyba.
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Tų pačių uogų pavadinimų įvairovė Šiaurės Vakarų Rusijoje. Kiek čia įta
kos turėjo baltų gentys? [Školnyj dialektologičeskij atlas, Wikipedia].
Taip buvo transformuotas dailininko Vytau
to Jackevičiaus (Kvetkų pagrindinė mokykla)
piešinys po diskusijų apie tai, kaip turėtų atrody
ti Papilio miestelio herbas. Papilio dvarą įkūrė ir
valdė kelios kunigaikščių Radvilų kartos. Mika
lojus, Mikalojus Rudasis, Kristupas Perkūnas,
Jonušas, Karolina. Jie pastatė Papilio miestelį,
pastatė bažnyčią evangelikams-reformatams.
Todėl Papilio herbe yra dalis Radvilų herbo
– dalis erelio. Skirtingai nuo įprastinio erelio,
šis erelis, kaip ir tas, rastasis ant koklių Papilio
zomkelyje, žiūri ne į kairę, o į dešinę. Tai svar
bus simbolis. Jis atspindi nuolatinį kunigaikščių
Radvilų siekį kaip nors išsipainioti iš pragaištingos Lietuvai unijos su Lenkija,
atspindi žvilgsnį į kitą pusę – į Švediją. Bet 43 metų Jonušui Radvilai, Lietu
vos vardu pasirašiusiam unijos su Švedija dokumentą, perskilo dangus (ar tai
dėl žaizdų ar dėl nuodų reikėjo mirti). Todėl ir Papilio herbas perskilęs.
Po Jonušo mirties nepaprastai suaktyvėjo unijos su Lenkija šalininkai.
Lietuvai vėl buvo užmautas Lenkijos apynasris. Latvijos Vidzemė, patekusi
Švedijos įtakon savo išsivystymo lygiu ne tik pralenkė Latgalą, likusią Len
kijos valdžioje, bet ir Lietuvą.
Herbo fone – dviejų Papilio krašto religinių bendruomenių bažnyčių
siluetai. Herbo eskizo idėjos autorius – Jonas Albertas Naktinis, piešė – Vy
tautas Jackevičius.
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SENIEJI RAŠTAI

1663 m. Teksto gražinimui ribų nebuvo.
LEWA STRONA (kairioji gatvės pusė). Pa
pilio miestelio kiemų surašymas.
Dar nebuvo Virškupėnų kaimo, o panaši pavardė
1606 metais jau buvo. Tomal (argi ne iš čia kilo Tuo
meliai?) Baltynėl ir Mykolas Viaškapėnas, Po kelių
dešimčių metų – Virškapėnas.
Papilys. Kita tos pačios gatvės pusė, nuo
turgavietės einant kaire puse. Jan Jančū
nas, Jan Zablocki, Mikolaj Jaroševič,
Aleksander Gieltelis, Lavryn Garšvela.
Ar pastebėjote, kad tik vardai buvo rašo
mi iš didžiosios raidės? Papilyje XVII a.
buvo dvi gatvės: Biržų ir Rokiškio.

Papilys, 1606 m. Kita turgaus pusė, žiūrint nuo
miestiečiams duotų margų. Tai daržams duoda
ma žemė. 1 margas – tai apie 0,5 ha. Kas prisime
na, vieną margą ir kolūkiečiams duodavo... Uždavinys: jei pagal vieną
turgavietės šoną tilpo keturi kiemai, tai kokio didumo buvo turgaus
aikštė?
Papilys, 1606 m. Jei manote, kad alaus kar
čiamas turėjo tik Maciej Tkač, Mis Klivel
ir Marcin Lapiena, labai apsirinkate. Jų
tuo metu buvo 16... Kas tie kiti? Ogi Mis
Gieltelis, Janel Podvoiski, Lavryn Garšve
la, Alulis Gieltelis, Matul Bukielis, Stanislav Nogcin, Jurij Nogcin, Piotr
Nogcin, Indre Baltušanis, Frančko, Marcin Mergabernis, Matys Zieč,
Plepik Koval. Viso 16 nedidelių alaus karčiamų. Miestelio kalvis, kaip
matyti iš sąrašo, taip pat prilaikė alaus, be to, matyt, paplepėti apie gyve
nimą mėgo... Papilyje tuo metu buvo du kalviai: Plepik Koval ir Urban
Koval. O trys iš šio sąrašo turėjo karčiamas ne tik su alumi, bet ir su
degtinėle... Už visa tai buvo renkami mokesčiai. Po tiek tai kapų lietu
viškų grašių per metus.
Kubilių kaimas, 1606 m. Jame būta Kubilių. Mikolaj Kubilus ir vėliau
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prirašytas Indre (šiandien sakytume Andrius) Kubilu
nonis. Tuo laikotarpiu Kubiliuose buvo 13 kiemų. Be
minėtų valstiečių gyveno: Pavilanis, Matelanis, Kliauga
nis, Jakštanis, Petranis, Tiučanis, Dauknelis, Popemčiu
ris, Skaičysta, Ciesla, Mlynaž.
Papilys, 1606 m. Iš ko pragyvensi, jei žemės ne
dirbsi? Vieną valaką (apie 18 ha) dalinasi Ma
tulis Lotvelis su Kasparu Kuginiu. Kitą valaką
– Janis Jančiūnas su Martynu Lapiene, trečią
valaką – Laurynas Garšvela su Jonu Zabloc
kiu. Jurijus Nokcinis vienas ima valaką žemės.
Ir taip toliau. Žemės aplink Papilį buvo sočiai.
Kas galėjo apdirbti, ėmė. Ne už dyka gaudavo. Daržams žemė buvo ar
ti, valakai miestiečiams buvo skiriami apie Kyliškius, į Smaliečių pusę,
į šiaurę nuo Papilio. Vienas iš kalvių žemę dirbo Ilgabradose, apie 4 km
nuo Papilio. Ten buvo ir miško.
Ilgabradų vietovės pavadinimas (Ilgobroda) išliko iki šiandien.
Tuomet ilgai reikėjo bristi einant iš Sauginų ar iš Gajūnų į Pa
pilį. Apie kilometrą. Šiandien balos nerasite. Miškas. Jausti, kad vieta
žema, bet pavasarį neapsemiama. Žemės paviršius keitėsi, aukštėjo.
Šiandien dažnai sunku pasakyti, kur XVII a. pradžioje minima
vietovė buvo. Pvz., Juniliški, Maniučiški.
Kur šiandien Maniučiškiai? Tai ne šiaip sklype
lis buvo, o apie 150 ha.
Gražiai išraitytas Blindiniškio užusienio pavadinimas 1606 metais. Ku
rioje vietoje jis buvo? Šiandien žinome tik tiek, kad jis pri
klausė Smaliečių kaimui. Abu beveik tokio pat didumo
(Blindiniškio 9 valakai, Smaliečių – 10).
Po 55 metų Smaliečių kai
mas, kaip matote, buvo va
dinamas dvejopai. Smalie
čiai arba Tortulanai. Kokie
procesai už to slypėjo? Ar išliko apie tai kur nors parašyta? Papilio dva
ro sąrašuose svarbiausia buvo užrašyti, kas kam tuo metu priklauso ir
kiek už tai reikės mokėti.
Jei 1606 m. Pakaušis užrašytas netoli Ageniškio, tai
1663 – Matul Pakovš – jau Smaliečiuose.
Jau po 5 metų (skaičiuojant nuo 1606) nebemi
nimas šis Leilūnų kaimas. Kur jis buvo? Išliko
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tik jame gyvenusių baudžiauninkų pavardės. Kaspar Šymanis, Jurgis Ja
nikūnas, Piotr Bujanis, Jurgis Paputilanis, Markus Šymiašius. Origina
lios pavardės. Bet baudžiauninkai judėdavo. Galėdavo apsivesti kitame
kaime. Galėjo vyrų linija baigtis, o su ja ir pavardė. Atrodo paprasta
ieškoti. Kadangi Papilio dvaro sąrašai XVII šimtmetyje buvo daryti 5
kartus, atrodo, tereikia pažiūrėti, kur tos pavardės atsirado vėliau. Bet
nematyti tokių pavardžių vėliau. Kas pradangino Leilūnus?
Viskas aišku su Milašių kaimu. Milašiai – Mylū
nai – Miliškiai (XX a.). O ir pavardė viena daug
pasako. Milašiūnai virto į Milišiūnus.
Kur buvo gabalėlis žemės (1 valakas), 1606 metais vadintas
Bugieniškiais? Ar tikrai netoli dabartinių Buginių? Kažkur,
kaip rašoma dvaro sąrašuose, prie miškingos ir klampios (Bagnysta) vie
tos (įsivaizduokite liūlantį spanguolyną), užimančios, kaip rašoma 19
valakų plotą. Tokio dydžio vietovė galėjo apimti 2,8 km x 1,3 km. teri
toriją. Bugieniškiuose vienas valakas duodamas Matys Popovičiui, o iš
didelės Bagnystos 3 valakus paėmęs Jan Piernevič, tituluojamas bajoru,
šalia jo įsitaisęs poddanny Pavel Užkuris.
Gerai būna, kada pasitaiko nors keli paaiškinantys žodžiai. Štai kitame
puslapyje rašoma, kad Kilpaciškio užusienį paėmęs Piotr Kieibela, ša
lia kalbama apie Užubalio užusienį, pridedama, kad šis netoli Neciūnų
(Užubaliai Papilio dvare buvo keli, paaiškinti reikėjo), tuomet supranta
me, kad ir Kilpaciškis kažkur apie Neciūnus.
1606 m. Taluniškiuose (Tolūniškiuose?) 6 valakus pa
sidalina Kaspar ir Voiciech Nokcinovie, tituluojami
poddanni (valstybės pavaldiniai). Kur ši vietovė bu
vo?
1663 m. kalbama apie dve
jopai vadinamą kaimą. Jei
gu Taluniški ir Taluški turi tą pačią prasmę, tai reiškia, kad tiedu Nak
tiniai gyveno kažkur apie Sližius. Sliželių ir Taluniškio plotai tie patys
– 6 valakai. Bet 1663 m. Naktinių Sližiuose nėra. Žuvo kare? Parašyta,
kad Sližiuose nebėra Rukielio (Rudielio?) ir Užkurio, dabar gyvena Jan
Jankun (šis nuskurdęs) ir Krys Jankun. Po Mikalojaus Skžrl(?) žemę pa
ima Jan Skžrl(?) su broliu. Pastaroji pavardė paini, nors artima pavar
dė Stržel (Striuželis) buvo keliose vietose anuo laiku ir išliko iki šiol
(Striužas).
Papilys, 1663 metai. Paraštėje parašyta, kad Jan Nok
cin nuskurdęs (ubogi), o kitas baudžiauninkas, panašiai vadinamas
– Jan Nokcinovič – 1662
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metais paėmė dirbti tuščią, jau nebedirbamą, Novikaniui skirtą žemę.
Kodėl Novikanis jos nebedirba, iš sąrašo neaišku. Mirė, žuvo kare, ser
ga, paseno, o vaikų neturi?
Liepalatai, 1663 m. Mykolo Guda
nio sodyba tuščia. Joje piekarnia – troba su didele krosnimi, du tvartai,
klėtis, tok – grindinys (javų kūlimui, daužant spragilais per javus ant
plūkto molio) su?, odryna – klojimas (kluonas). Kur dingo Gudanio šei
myna?
Žvaguičių kaimas, 1663 m. Jurgis Lopianis mi
rė 1662 m. Trobą (su didele krosnimi) ir klėtį paima Žaba. Tokia pavar
dė buvo, netgi vietovė (Žabovie), vėliau ten atsirado Žiobų kaimas.
Pastatų įvairovė buvo nemaža tais laikais. Štai Kubiliuose minimi vie
nos sodybos pastatai bei jų priedai: Piekarnia, komora, swiren, trzma (?).
Palyginkite: Liepalatuose klec, o Kubiliuose swiren. Jei tas pats raštinin
kas vienur rašo, kad tai klėtis, o kitur, kad svirnas, skirtumas tarp jų
turėjo būti.
1606 m. kažkur buvo vieno valako
ploto Kutelių užusienis (gal ir netoli
Kučgalio, nes čia pat kalbama apie 9
valakų Pariškių užusienį.). O Kučga
lys tuomet vadintas Kudžiogaliais.
Ten Staniul Gaželanis, Kaspar Juch
nanis (XIX a. virtęs į Juchnevič),
Stasius Bohdananis, Grig Kaplanis
(vėliau – Koplūnas?), Jan Kalynanis, Kaspar Devenianis (vėliau – De
venis), Čepas Butrimanis, Mikolaj Kozakielis (vėliau – Kazokas?). 13
valakų jiems šiame kaime skirta.
Užrašyta, kad į miško darbus eis Jan Gikiel iš Gavėnų.
Raštininko klaida? Janis Gikielis tuo metu (1663) gyve
no Gajūnuose.
Papilio dvaras, 1612 m. Šio užusienio bau
džiauninkai už žemę turės mokėti avižomis,
žąsimis, vištomis, kiaušiniais, linų pundeliais.
Kiti – žole, šienu, malkomis, medumi.
Virškupėnai 1663 metais turėjo duoti pastotes
(podwody – arklių traukiamus vežimus) grū
dams bei šienui nuvežti į Vilnių arba į Rygą.
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Paršuko žemė šiuo metu tuš
čia (nedirbama), ją 1663 me
tais paima Jan Plepik.
Krisius Urbanonis iš Pupiškių
kaimo gamina medžio anglis
(kalviams) ir kibirus (medinius, suprantama) daro.
Liepalatai, 1663 metai. Mikolaj Kalitėnas me
džio anglis gamina, o Jan Valūnas ir Motie
jus Kliauga kuolus daro.
Volčūnas su broliu, Neciūnai, 1671 m.
Čep Voičelonis su švogeriu, Gajūnai,
1671 m.
1663 m. Piotrova Volkiunova. Valkiūnienė Petrie
nė (Petro žmona).
1606 m. Matul Švalėnas, Jurij Užkuris, Valul Valkū
nas. Kiemai šalia Ageniškio dvaro.

1606 m. Mikolaj Lapelanas. Semeniškiai.
1797 m. – iš Gavėniškio: Budginis su Ona Januševičiene.

Iš Semeniškių: Mariana Mekaitė ir Kristupas Baronas.

1797 m. – iš Lepolatų: Stanislav Mačis su Zuzana Ivaškiene.
1796 m. – iš Gajūnų: Piotr Smalas, Michal Kubilis.
1781 m. Jokūbas Januševičius Joze
liškiuose.
1781 m. Benedikta Vilimovna (Vilimaitė)
Gajūnuose.
138

Zuzana Skeberdytė Gajūnuose.
1752 m. Naktinis, Šlékis, Ilgavyžis.
1774 m. Jakub Vilems. Griaužiai.
1776 m. Jons Plapas iš Strošių.
1786 m. Varakoiovna (kas reiškia – Varakojytė, net
ne Variakojytė).
1786 m. Veičius Volkiūnas.
1782 m. J. P. Boguslav Orvid, docent Po
pielskij (Ponas Orvidas, Papilio mokyklos
mokytojas).
1800 m. Iš Sauginų: Mykolas Meakas su Darata Klibiene.
1799 m. Jakub Varakojis su Ona Yčaite
1799 m. Jurgis Tuinus su Ieva Sakalaus
kiene.
1803 m. Saugi
nuose Petro Kli
bo ir Daratos Ku
biliūtės sūnelio
krikštynose kūmais buvo Mykolas Čereška su Mariana Tuiniene ir Jons
Valkiūnas su Ona Vegyte.
1803 m. Kūmai: Jakub Podkovka su
Sofija Varakojyte.
1800 m. Rimšiuose krikštijamo vaiko tėvas Kazimieras
Vitartas, motina – Katerina
Paunksnytė.
1808 m. Plačkovski, Papilio mokyklos docentas
(mokytojas).
1808 m. Sabuliškyje
Jurgio Pakaušio ir
Katarinos Šarkanai
tės dukrelė buvo pa
krikštyta Onute. Kūmai: Petras Pakaušis su Sofija Šarkanaite ir Andrius
Anzienas su Ona Pakaušiene.
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1826 m. Jonas Mekas ir Ieva Pelenytė.
1826 m. Motiejus Valkiūnas su Kristina
Gavėniene.
1826 m. Michal Kubilis su Anna Misiunovna.
Stanislovas Karosas ir Ona Valkiū
naitė
1761 m. Kasiula Močulienia, Anusia Jodilyčia, Helena
Plikienia, Atra Kuginaičia.
1779 m. Jokubus Šlegieris ir Zasiutė Daukšyčia.
1808 m. Jurgis Valkiūnas iš Seme
niškių tuokiasi su Ieva Naktinyte
Žiūriškio.
1796 m. Ieva Chodorovičovna
1779 m. Fedoravičienė
1776 m. Jons Kvedaravičas.
Fedoravičiai ir Chodorovičiai palaipsniui virto Kvedaravičiais.
1799 m. XVIII a. pabaigoje Šniurkiškiuose gyveno
Jurgis Kalvelis.
1676 m. Pupiškių kaimui XVII a. antroje
pusėje priklausė 16 valakų žemės.
1676 m. Trijų valakų užusienis prie
Rovėjos upės priklausė žemininkams
Tamošiui Laužodai, Matijošiui Petkevi
čiui ir Danieliui Petkevičiui.
1676 m. Surašymo metu Starkonių kaime užrašyti: Gryg
Valūnas, Krisius Užkuris, Janis Linkonis, Valulis Misiū
nas, Valulis Jonenis, Čepas Mūras. Dalis šių vardažodžių
turi pamatinį žodį „pavelti“.
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1676 m. Surašymo metu Gajūnų kaime be
kitų užrašyti Krisius Vorokaj, Janis Niūra su
sūnumis Stasiu ir Tamošiumi, Tamošius Ba
siūnas su broliu Janiu, Janis Delis, Janis Kubi
lis su sūnumis Mikolajumi ir Paluliu, Palulis
Kipelis.
1800 m. Palindiškyje tuo laiku buvo susirin
kę: Mažuikaičia, Laurynas Valunčiūnas, Žal
dakaičia.
1663 m. Strelčun ir Krištofovič gyveno Papilyje, Rokiš
kio gatvėje.
1663 m. Krištofovičius – karaimas, sprendžiant
iš tikėjimo. Kaip rašoma, Papilyje jų buvo trys
kiemai.
1663 m. Originali pavardė: Skorodziejova vdova.
1671 m. Kuginių kaime be kitų užrašyti Maciej Kugi
nis ir Andrej Išel (Iszel). Galimas dalykas, kad čia ma
tome vieną anksčiausių Yčo pavardės paminėjimą Papilio dvare. Tais
pačiais metais Neciūnuose užrašytas Mis (Misius?) Itelis.
1671 m. Dalies baudžiaunin
kų surašymo knygos pavadi
nimas: Ageniškio palivarko
valsčius.
1671 m. Ageniškio dvaro giria. Rašoma,
kad ji prasideda nuo sienos su Kurliandija
ir tęsiasi tris mylias Biržų žemių link. Joje yra labai gerų medžių staty
boms.
1671 m. Vieliškių palivarke kurį laiką gy
veno kunigas Reder, Slucko Superinten
dentas.
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III dalis. EILĖS, PASAKOJIMAI.
Olga Šarkanaitė

ČIGAI SEMENIŠKIUOSE
Čigas Petras atėjo į Semeniškius XIX a. pabaigoje iš Sližių, čia ap
sivedė Valkiūnaitę Ievą. O Ievos sesuo nutekėjo Į Sližius ir apsivedė su
kitu Čigu. Susikeitė – taip sakydavo apie tokias vedybas senovėje.
XVII a. netoli būsimo Kraštų dvaro buvo kaimelis, senovės raštuo
se vadintas Sliželiais arba Taluškiais. Tuo metu Čigų ten dar nebuvo.
Buvo žmonės, vadinami Broškieliais, Sliželiais, Jankūnais. Beje ir kituo
se Papilio dvaro kaimuose Čigai tuo metu neminimi. Tik XVII a. ant
roje pusėje Papilyje užrašytas Kristupas Čikanis. Galima manyti, kad
tai galėjo būti Čigo pavardės prototipas. Bažnyčios knygose yra žinutė,
kad 1782 m. Sližiuose mirė Motiejus Čigas. Reiškia, buvo gimęs apie
XVIII a. vidurį. 1797 m. Papilyje gimusi Jurgio Čigo ir Kristinos Varako
jytės dukrelė pakrikštyta Ieva. Krikšto tėvai: Jan Baltušis su Sofija Mar
šandova, Vilhelm Maršand (vargonininkas Papilyje) su Ieva Baltušyte.
Tuo laikotarpiu vienas iš Papilio Varakojų buvo Papilio vaitas. 1797 m.
Žvoguičiuose Čigui ir Šleivaitei gimė Jurgiukas. Krikšto tėvai: Kulbis
su (Patupiene?), Ruplėnas su Zurbaite. 1822 m. Papilio Jonas Čigas su
situokė su Zuzana Baltušyte Kyliškių. 1823 m. Kyliškiuose Petrui Čigui
ir Daratai Baltušytei g. Adomas. K.: Adam Aukštikalnis su Ona Mitrai
te, Jurgis Varakojis su Zuzana Čigaite. 1825 m. Sližiuose Čigas tuokia
si su Zalvovna. Iškilmių liudininkai: Lašukas – Januševičienė, Treynis
– Grygulunovna. Trumpai kalbant, XIX a. pradžioje Čigai jau buvo išsi
sėję po visą Papilio dvarą. Grafo Tiškevičiaus sąrašuose Čigai užrašyti
(1834 m.) Mikeliškiuose ir Kilučiuose. Netoli Liepalatų tarp Šilų yra Či
gų kaimelis, bet ten šiuo metu Briedžiai, Yčai, Gelažnykai, Tomašiūnai.
Kada čia gyveno Čigai?
1895 m. Petras Čigas ir Valkiūnaitė Ieva Semeniškiuose susilau
kė pirmagimės, kuriai krikšto metu buvo duotas Emilijos vardas, o
1899 m. gimė Petras, kuris iškilo aukščiausiai iš šios Čigų giminės atša
kos. Tapo Biržų apskrities savivaldybės sekretoriumi ir ilgai juo dirbo
(1920–1944 m.). Bet apie viską iš eilės.
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Trečiojo gimdymo metu Čigienė Ieva ir jos kūdikis mirė (tais lai
kais tokia lemtis nebuvo reta). Laidotuvių metu našlaičiu tapusiam Pet
riukui buvo 4 metukai. Po laidotuvių gedulingų pietų metu Beržinių
Kregždė Petriuko paklausė, ar jis mokąs poterius. Ne tik poterius mo
ka, bet ir pagiedoti gali, – atsakė už jį tėvas. Taip ir buvo. Petriukas be
klaidų sukalbėjo poterius, sugiedojo giesmę, neišklysdamas iš natų.
Koks gyvenimas darbščiam ūkininkui (o toks buvo Petras Čigas)
be žmonos? Vedė Petras antrą kartą. Dar keturi vaikeliai, atlaikę ligas,
įsitvirtino šioje žemėje. Katrė, Alvina, Adolfas, Marija. Petriukui ir Mi
liutei teko našlaičių dalia, nes pamotė nesugebėjo vienodai visų mylėti.
Pvz., rytais šie turėdavo anksčiau keltis ir supti anuos, kad nepabustų,
šeimynai pradedant darbus, ilgiau pamiegotų. Kaimynai per laiką pa
stebėjo, kaip prastai valgo tie du pusiau našlaičiai. Iš pieno atliekų pa
gaminta jiems buvo duodama labai rūgšti varškė. Ir kitas maistas pras
tokas. Kaimynai išbarė Petrą Čigą, kad tinkamai neprižiūri savo vaikų,
visko savo ūkyje turėdamas. Reikalai šiek tiek pagerėjo.
Šių dienų medicina sako, kad miego stoka gali būti žemo ūgio prie
žastis. Mat tuomet nesigamina augimo hormonas. Kai Petriukas pradė
jo lankyti Papilio mokyklą, jis iš tikrųjų buvo labai mažas. Kad pasiektų
lentą, turėdavo pasilypėti ant laiptelių, esančių prie lentos… Bet po ke
liolikos metų išsitempė į dailų aukštą vyrą.
Valkiūnaitės ir Čigai iš tikrųjų buvo darbštūs ir sumaningi. Valkiū
naitės verpė vyrų paruoštus linus, audė plonas drobes. Mokėjo jas išba
linti. Tokias drobes noriai pirkdavo ir brangiai mokėdavo judaizmo reli
giją išpažįstantys. Mat 10 metrų tokios drobės labai tikdavo mirusiam
apvynioti, palydint į paskutinę kelionę. Į tuos darbus ir kiti giminės įsi
traukė. Čigas buvo darbštus, taupus, skolindavo pinigus kaimynams.
Kai atidaviau dalį pinigų į Budbergio banką, auksą su bezmėnu svėriau,
– mėgdavo kartais pajuokauti. Bet atūžė Pirmasis pasaulinis karas. Ban
krutavo bankai, tų 4000 aukso rublių, padėtų į banką, neliko…
Ir atsitik tu man, kad kažkam (caro valdininkams?) pavyko suagi
tuoti Čigą, kad trauktųsi nuo vokiečių tolyn, į Rusijos gilumą. Pasodino
jis žmoną su vaikais į vežimą, susidėjo vertingiausius daiktus, įvertė
dar didžiąją kraičio skrynią, pilną turto, ir išvažiavo. Apsistojo Petrog
rade, šalia kareivinių. Čia buvo patogu, namų ūkiui likdavo maisto liku
čių. Bendravo su kitais lietuviais, jau seniau Petrograde įsitvirtinusiais.
Iš anksto pasakysiu, kad, kai po kelių metų visi grįžo sveiki, nepalūžę,
parsivežė ir tą didžiąją kraičio skrynią… Kaip jiems tai pavyko, iki šiol
nesuprantu.
Petrograde Petriukas su Emilija buvo prisiglaudę pas Martyną Yčą,
kilusį iš Šimpeliškių, Rusijos Valstybės Dūmos narį. Jei neklystu, tai tik
toks vienas nuo Lietuvos buvo Dūmos narys. Petriukas mokėsi toliau,
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o mano būsima mama Emilija patarnaudavo Yčų šeimynai. Ten rinkda
vosi rinktinė publika, vykdavo diskusijos. Padėdavo ponams nusirengti
paltus, padėdavo apsirengti, patarnaudavo pietų metu. Savo grožiu ir
apsukrumu patiko susirenkantiems, gaudavo arbatpinigių. Kai kurių
produktų (pvz., sviesto) važiuodavo toliau nuo didžiojo miesto. Kuo
toliau, tuo sviestas būdavo pigesnis. Nors ir ne pačios geriausios koky
bės. Mat lydytas būdavo, sukauptas per ilgesnį laiką. Petrograde daug
brangiau (kad ir toks) kainavo. Bet buvo kažkokia keista tvarka, kad
negalima buvo daugiau sviesto išvežti iš bendruomenės užimamos te
ritorijos. Tikrindavo, atimdavo. Apsukrioji Emilija ir čia nepasimetė.
Rasdavo vietinių, kurie produktus išveždavo iš draudžiamosios zonos.
Grįžo į Lietuvą, pavažinėję po Rusiją, ne visai biedni. Nusipirko 2 kar
ves ir kumelę. Semeniškiuose ties Januševičiaus upeliu buvo grįžusio iš
Rusijos Petro Čigo sodyba.
Petro sūnus Petras jau buvo nemažai mokęsis. Gavo darbą Pasva
lyje, nes ten iš pradžių buvo apskrities centras. Susirgo. Tėvas gavo
žinią, kad sūnaus būklė blogėja, susiruošė važiuoti. Nenorėjo vežtis
sergančios Emilijos. Emili
ja tuomet pareiškė, kad eis
į Pasvalį pėsčiomis, jei jos
neveš. Išvažiavo abu. Bro
lį rado kliedintį. Pasvalio
vaistininkas, kuris gydė Pet
rą, patarė Emilijai kalbinti
brolį, nors ir nesąmoningą.
Šiandien medicina jau gali
paaiškinti, kodėl reikia taip
daryti. Kalbino sesuo beišei
nantį iš gyvenimo brolį ir jis
atsigavo.
Petras stengdavosi pa
dėti visoms seserims vieno
dai. Nepatiko Kosto Gavėno
iš Garšvų mamai Kosto išsi
rinktoji būsima Gavėnienės
marti Alvina Čigaitė. Atėjo
Alvina į Iškonis pas Emiliją
pagalbos prašyti. Mat senoji
Gavėnienė pareikalavo dides
nės pasogos. Matyt pagalvo
Biržų apskrities savivaldybės sekretorius
jo, kad daugiau Alvina ne
Petras Čigas. Apie 1928 m. Nuotrauka Pet
surinks ir vestuvės neįvyks.
ro Ločerio.
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Emilija lėkė į Biržus pas brolį, parnešė Alvinai pinigų. Gavėnienė nusilei
do. Bet nebuvo sėkmingas Alvinos ir Kosto gyvenimas. Nesusilaukė vaikų.
Nesutarė. Dažnai riedavosi. Supykę, ištisomis dienomis nesikalbėdavo.
Petro brolis Adolfas Semeniškiuose žemę dirbo. Vieną vasaros
dieną vos spėjo įstumti prikrautus šieno vežimus į klojimą ir daržinę,
kaip prasidėjo didelė audra su perkūnija. Adolfas, sėdėdamas prie atvi
ro lango, spėliojo, kur trenks žaibas – į daržinę ar į klojimą. Neįspėjo…
Trenkė į Adolfą… Ugnies kamuolys įlėkė į trobą per langą ir išėjo per
kaminą. Visi liko gyvi, išskyrus Adolfą. Panašu, kad tai buvo kamuolinis
žaibas. Į laidotuves suvažiavo giminės, atėjo daug vyrų iš Garšvų. Žmo
nės tuoj susigaudė. Tai buvo Garšvų pogrindinės komunistų kuopelės
nariai. Tuomet giminės suprato, kokių pažiūrų prisilaikė Adolfas. Sura
do paaiškinimą šiai tragedijai: Dievas nemėgsta bedievių komunistų.
Nebuvo kvaili ar laidokėliai tie Garšvų komunistai. Jų vadas Martynas
Gavėnas valdė apie 30 ha žemės plotą. Garšvų ūkininkų derlių iškulda
vo Jokūbas Levonas iš Bakiškių, kuris turėjo kuliamąją mašiną ir trak
torių. Vieną kartą Levonas, perveždamas kuliamąją į kitą kiemą, nepa
stebėjo didelės, vandens pilnos duobės, nuslydo į ją, virto, traktorius
jį, iškritusį, prispaudė vandenyje. Kol žmonės pamatė, kas atsitiko, kol
surado dalbas, kol pakėlė traktorių, kol ištraukė Levoną, šis jau buvo
be gyvybės žymių. Gavėnaitė surado stiprią paklodę, kad galima būtų
skenduolį supti. Supti buvo sunku, nes viena Jokūbo Levono ranka bu
vo sulaužyta. Martynas Gavėnas greit parbėgo namo, atsinešė knygą,
kurioje buvo aprašyta, kaip gaivinti skenduolį. Martynas garsiai skaitė
knygą, o kūlimo talkininkai viską stengėsi daryti taip, kaip buvo sako
ma. Ir Levoną grąžino į gyvenimą. Jokūbo sūnus Jonas šiandien sako,
kad, pravažiuojant pro Garšvų kapines, jį vis traukia pastovėti prie Ga
vėnų kapų kauburėlių, žmonių, kurie sugebėjo atgaivinti jo tėvą.
Kai prasidėjo trėmimai, prievartinis varymas į subendrintus ūkius,
komunistai pamatė, kiek skiriasi teorinis jų įsivaizdavimas apie švie
sią ateitį nuo praktinių okupantų veiksmų. Bet jau buvo vėlu. Garšvų
kaimas laimėjo tik tiek, kad šio kaimo didžiažemiai nė vienas nebuvo
išbuožinti ir išvežti pakvėpuoti Sibiro oru. Tokį palankų likimą nulė
mė, matyt, tai, kad vienas iš garšviečių (Stekionis Jonas) buvo patekęs į
Sniečkaus CK. Kai Biržų krašto komunistai vokiečių laikais prašė Petro
Čigo įvairiausios pagalbos, šis nelabai kuo galėjo padėti, nes vokiečiai
blato nepripažino. Tai ne kokį lietuviuką paprašyti.
Petras vedė dantų gydytoją Klybaitę, kilusią iš Pakiburiškio. Vestu
vės vyko Švobiškio bažnyčioje. Žmona gerai mokėjo vokiškai. Kai iš rytų
pusės artėjo frontas, Petras su žmona, gerai suvokdami, kokia tvarka Lie
tuvoje bus įvesta, ryžosi bėgti į užsienį. Trumpam buvo apsistoję netoli
Jurbarko. Likimas juos saugojo. Kalbino kartą žmona nueiti papietauti į
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miestelį. Petras, lyg ką nujausdamas, atsikalbinėjo. Netrukus buvo lėktu
vų antskrydis, pataikė viena bomba į valgyklą ir ta išlėkė į orą…
Jau gerokai po karo gauna Krikščiaus duktė laišką, adresuotą tė
vui. O tėvas tai miręs. Atplėšia, skaito. Pavardė nieko nesakanti. Puzi
niškis. Tik iš klausimų suprato, kad klausinėja daugiausia apie Čigų
artimuosius. Nunešė tad laišką Čigų giminėms. Taip po truputį prasi
dėjo atsargus susirašinėjimas. Sužinojo giminės, kad Petro žmona turė
jo perlaikyti specialybės egzaminus, nes diplomą per skubėjimą buvo
palikusi Biržuose. Sužinojo, kad abu dirba, kad jau ir namą nusipirkę.
Neprapuolė gabūs Čigai Amerikoje. Be Petro šeimos į JAV jau seniau
buvo išvykę Gabrys, Julė ir Mykolas Čigai. Tik Gabrys, užsidirbęs pini
gų, grįžo į Lietuvą. O Julė ir Mykolas sukūrė ten šeimas, taip ir liko toje
šalyje. Petras negalėjo kreiptis į JAV valdžios organus, kad padėtų suras
ti gimines. Palikdami Biržus, nepasiėmė adresų, – galvojo, kad suirutė
baigsis, netrukus sugrįš. Bet teko palikti Biržų kraštą visam laikui… Gi
mines surasti jiems padėjo buvęs Plechavičiaus dalinio karys.
Emilija, išgy
venusi Semeniš
kiuose iki 1923 m.,
nutekėjo į Iškonis.
Tapo Šarkaniene.
Pasitraukus bro
liui iš Biržų, nu
važiavo į jo butą,
parsivežė apvalų
stalą, lovą, spintą,
dar kai ką. Pasidė
jo pas kaimyną,
į savo namus ne
vežė. Bet budrios
Buvęs Biržų apskrities savivaldybės sekretorius Pet saugumiečių akys
ras Čigas su žmona Emilija Klybaite, karo pabaigo ir tokius veiksmus
je (1944 m.) priverstinai emigravę į JAV. Klivlendas, pastebėjo. Vieną
1958 m.
sekmadienį, pasa
kęs namiškiams, kad važiuoja akmenų rinkti, nulėkė kaimynas į Papilį.
Tuoj po to, atvažiavo baudėjai su keliais vežimais, pasiėmė atsivežtą Emi
lijos brolio turtą ir dar Emilijos dukrą Danutę, kitų neradę. Nesuprato
Emilija tokio baudėjų elgesio. Nebuvo brangūs tie daiktai kaip turtas,
kiek buvo brangūs jie, kaip brolio prisiminimas. Beaimanuodama, besi
ruošdama važiuoti Į Papilio miliciją dukters išvaduoti, išsitarė garsiai:
– Kad ir jam, tam skundikui, ką nors brangaus Dievas atimtų!..
Po kiek laiko susirgo ir mirė to kaimyno sūnus…
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Dėdė Petras nenustojo rūpintis giminėmis, kai jau gyveno JAV.
Kai man staiga sutriko sveikata, surašiau viską apie savo būseną, nu
siunčiau laišką jam. Dėdė nuėjo pas gydytoją, tas nusprendė, kas galėtų
būti. Tuomet dėdė suorganizavo vaistų nupirkimą Vakarų Vokietijoje
(nes iš JAV siuntiniu ilgai būtų keliavę). Praėjo nedaug laiko ir vaistai
jau gulėjo ant mano stalo. Patarinėjo dėdė Petras laiškuose, kaip reikia
rūpintis dukros išmokslinimu.
Sesuo Katrė ištekėjo už Kubilių Aukštikalnio. Užaugino tris pro
tingus vaikus.
Atėjo laikas Semeniškių Petro Čigo vaikams amžinam poilsiui.
Garšvų kapinėse ilsisi Alvina, Emilija ir Katrė, Semeniškių – Marytė ir
Adolfas. Petras – Čikagos kapinėse.
Pasakoja Irena Čygaitė – Buožienė (Kaunas).
Pagal padavimus iš Biržų kraštotyros šaltinių, tikėjimo priešinin
kų persekiojami kalvinistai-protestantai XVIII a. pabaigoje iš Škotijos
atsikėlė į Lietuvą. Jų pirmosios pavardės buvo Yčai ir Čygai (Chigger).
Išsiplėtusi bendruomenė susibūrė į kaimą, esantį į pietvakarius nuo Lie
palotų miško, kuris lig šiol vadinamas Čigais.
Apie 1860 m. Biržų majorato valdų žemėlapyje nurodytas stam
bus kaimas Čigai, pro kurį kelias veda į Ageniškio palivarką. Šiandien
šios minimos vietos atrodo kitaip…
Metams bėgant Čigų (Čygų) giminės atstovai išsibarstė artimesnė
se ir tolimesnėse vietovėse: Biržuose, Rinkuškiuose, Nemunėlio Radvi
liškyje, Jasiškiuose, Kilučiuose, Astrave. Daugelis atsidūrė Papilio pusė
je ir įsikūrė Kyliškių, Mikalių, Semeniškių, Slyžių, Smaliečių kaimuose.
Šiuo metu yra gyvenančių Kaune, Vilniuje bei užsienyje – JAV.
Renas Čygas

Tauniūnų Čygai
Pagal pasakojimus, Čygai atkeliavo iš Škotijos, nežinia, ar kartu su
visa bendruomene, pasirinkusia Lietuvą. Kėdainiuose škotų bendruome
nę sudarė apie 300 žmonių. Bendruomenė Lietuvoje pritapo. Nėra žinių,
kokiais keliais Čygai pasiekė Biržus. Kaip matyti iš O. Šarkanaitės pasako
jimo, XIX a. pradžioje Čygai jau buvo išsisėję po visą Papilio dvarą.
1872 m. Tauniūnų kaime gimė Jokūbas Čygas sūnus Jokūbo, ve
dė Emiliją Aukštikalnytę, susilaukė trijų sūnų: Jono 1924 m., Adolfo
1925 m. ir Viliaus 1932 m.
1944 metais, kada Lietuvos jaunuolius priverstinai ėmė į sovietinę
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kariuomenę, stribai iš Tauniūnų kaimo Čygų kiemo išsivarė ir Joną su
Adolfu, bet broliai nusprendė netarnauti svetimai jėgai ir pirmai progai
pasitaikius bėgti. Jonas Čygas kartu su Kostu Kvedaravičiumi spruko Pa
bradėje ir, po kelių dienų ėjimo laukais, pasiekė namus. Adolfas Čygas
bandė bėgti kažkur ties Radviliškiu, deja, nesėkmingai. Buvo sugautas
ir jau kaip dezertyras uždarytas į kalėjimą. Po kurio laiko tėvus pasiekė
laiškas, siųstas iš Velykije Luki, kad esąs gyvas. Tai buvo paskutinė ži
nia. Po kurio laiko Žadeikių Valkiūnas pranešė, kad Adolfas mirė.
Tuo tarpu Jonas namie ramiai pragyveno pusę metų, bet kažkas
Papilio stribams pranešė, kad šis esąs namie. Kadangi tokių jaunuolių
šiame krašte buvo ir daugiau, stribai surengė reidą į Tauniūnus. Prie
pat miško gyvenęs Jonas Vaitkevičius buvo nušautas, taip pat ir Ska
burskis, na, o stribams apsupus Čygų sodybą, motina pastebėjo kažką
bežiūrintį pro langą ir sušuko: „Jonai griebk kailinius, slėpkis!“. Stribas
turbūt išgirdo, kad įėję į trobą puolė buožėmis daužyti lubas šaukdami:
„lipk žemėn!“. Jonas, pasislėpęs antrame namo gale po lova, suprato,
kad vis tiek suras ir pasidavė. Čygai buvo ką tik paskerdę kiaulę, tad stri
bai susikrovė visą mėsą, prisipylė maišus avižų, pasiėmė Čygų turėtą
dviratį. Kartu su Jonu visa tai išsivežė į Papilį.
Po trijų metų, grįžęs iš kariuomenės, Jonas Čygas nuvyko pas Pa
pilio stribų vadą Parfionovą ir paprašė dviratį grąžinti. Parfionovas at
sakęs, kad dviratis yra, tik padangos nusidėvėję. Tada Jonas nuvyko į
Biržus pas Sviridovą, šis nurodęs grąžinti dviratį tokį, kokį paėmė. Su
tokiu nurodymu vėl nuvykus į Papilį, Parfionovas ištarė „žal, čto tebia
togda ne zastrelili“. Dviratį grąžino sveikomis padangomis.
Olga Tuinaitė – Palšienė

MANO GYVENIMO SEMENIŠKIUOSE NUOTRUPOS
Seneliai
Tuinai nuo seno gyveno Semeniškiuose. Mano senelio Tuino Jokū
bo kiemas buvo maždaug ten, kur dabar Semeniškių autobusų stotelė.
Senelis Jokūbas buvo vedęs Januševičiūtę Oną iš Jakniūnų. Turėjo jiedu
du sūnus ir tris dukteris, išlikusius iš 15 pagimdytų. Anais laikais daug
mirdavo vaikų ne tiek dėl to, kad blogai juos prižiūrėdavo, o dėl to, kad
užpuldavo užkrečiamos ligos, šlavusios jaunus nuo šios žemės. Suaugę
eidavo dirbti, o vyresnieji vaikai prižiūrėdavo mažesnius.
Ona ištekėjo už Stipiniavietės Ajučio. Antro gimdymo metu mirė,
bet pagimdytas sūnus išliko gyvas. Tuomet jos sesuo (mano teta) Marė
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nuėjo į Stipiniavietę ir išaugino jos vaikus. Buvo du broliai Jonas ir Pet
ras. Jonas po karo nėjo į Stalino armiją, išėjo į mišką. Kažkas sprogo jo
rankose ir Jono neliko. Draugai užkasė Biržų girioje prie kažkokio beržo.
Dar man tėvai, einant į girią rinkti uogų, parodydavo tą Jono žūties vietą.
Kažin ar kas perlaidojo jį kitur. Dabar aš tos vietos nerasčiau. Petras vedė
Skeberdytę iš Kilučių (partizano Jurgio Skeberdžio seserį). Žmona mirė
anksčiau už jį, Petras mirė senelių namuose, sulaukęs virš 90 m. Mano
teta Marė mirė, turėdama per 100 metų.
Trečioji Jokūbo Tuino dukra Zanytė nuo mažens sirgo džiova. Mi
rė mano tėvo namuose, sulaukusi virš 20 metų. Aš ją mažai mačiau, nes
gulėdavo atskirame kambarėlyje. Rimto gydymo nuo tokios ligos anais
laikais nebuvo. Kai ligos sukėlėjas sunaikino visus plaučius, reikėjo jai
jaunai uždusti…
Vienkiemyje.
Aš gimiau 1924 m. Dar Semeniškiuose, kaime. Senelio Jokūbo sū
nūs Petras ir Povilas buvo sveiki, stiprūs, todėl, skirstantis į vienkiemius,
žemę ėmė kaimo žemių pakraštyje. Mano tėvas Povilas, paėmęs krūmus
ir balas, vietoje 3 ha gavo 15. Svajojo, kad išdirbs ir turės daug geros že
mės. Bet kiek vargo jo šeima dėl to patyrė. Iškirto krūmus, išrovė kelmus.
Ne taip lengva išrauti buvo be dabartinės technikos. Ir po to, dirba tėvas
žemę, o žmona eina su kirviu iš paskos. Užkliūna žagrė ar akėčios už išli
kusios šaknies, iškerta su kirviu ir dirba toliau. Mano mama Olga Tuinie
nė – tai Štakirių Olga Ruplėnaitė. Reikėjo samdyti griovakasius, kad kaip
nors sumažinti apsemiamų laukų plotą. Mano mama net apsirengti į sve
čius einant neturėjo kuo. Tik kasdieninius darbinius drabužius. Kviečiai,
užaugę vandens persunktoje žemėje, nebuvo tokie, kaip iš geros dirvos.
Kažkokie pilki miltai sumalus pasirodydavo. Ragaišio žmoniško iškepti
taip pat nebuvo galima. Kažkoks suzmekęs išeidavo.
Darbininkė, auklytė
Aš labai buvau pasišovus dirbti. Turėjau apie 3-4 metukus, tėvai išei
davo dirbti į Ageniškio dvarą. Kartais paimdavo mane, paguldydavo ant
ražienų ir dirbdavo. Kartais likdavau namie. Pasistatydavau puodą prie
lango ir išlipdavau per langą į lauką. Durys tai užrakintos būdavo. Susiran
du smėlio, prisipilu į sterblę ir sėju kieme. Tapdavau ūkininke. Atsirado
sesutė. Reikėdavo supti ją. O ir man pačiai norėdavosi suptis. Atsiklupda
vau gale lopšio ir supamės abidvi. Dėdienė, vieną kartą patikrinusi, pama
tė, kad aš užmigusi, guliu lopšyje ant sesutės, o ta vos kvėpuoja… Išgelbė
jo sesę, davė man pipirų, nedaug truko, būčiau nuspaudusi. Po kiek laiko
gimė dar viena sesutė. Mama sirgo, tai buvau auklė. Liepia, pvz., man se
sutę pasiimti ir išplauti upelyje vystyklus. Aiškiai matau ir šiandien baltą
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epušės lentą, permestą
per upelį. Pasodinau
sesutę ant lentos, o
pati plaunu vystyk
lus. Tik staiga matau
– sesutė aukštielninka
guli vandenyje. Puo
liau į upelį ir meste iš
mečiau ją ant pievos.
Pati skalbiau toliau ir
laukiau, kol apdžius
sesutė. Nusprendžiau
Seserys. Iš kairės: Emilija, Palmyra, Olga Tuinai
niekam nieko nesaky
tės. 1947 metai.
ti (sesutė dar nekalbė
jo), nes supratau, kad bausmė, vykdoma tėvo rankomis, bus ypač griež
ta… Seseriai pasakiau, kas su ja buvo nutikę, tik po kokių 15 metų…
Piemenė
Aštuonius metus turėdama, išėjau tarnauti, – karvių ganyti. Pas tė
vo giminaitį Jakniūnuose. Ganykla – tai krūmai, beveik miškas, aptvertas
tvora. Rytą reikėdavo nueiti į ganyklą, pažiūrėti, suskaičiuoti, ar visos kar
vės tebėra. Po pietų vėl ta pati užduotis. Pažiūrėti, ar neperšoko tvoros,
sumaniusios zylioti, ar kas neišvaikė. Čia buvo man gera. Dar duodavo
radiją paklausyti. Su ausinėmis. Kitokių tada nebuvo. Įdomu: žmogaus
nematai, o jis kalba, dainuoja. Rudeniop baigėsi tarnyba, parvežė mane
namo, davė visiems vaikams po obelaitę pasisodinti. Buvome penki: trys
seserys ir du broliai. Tos obelaitės užaugo, obuoliais mus maitino.
Gaspadorių buvo visokių. Gerų, labai gerų ir velnio neštų. Vienas
parveždavo iš turgaus ir už gerą darbą duodavo smetoniškų saldainių
„Dul dul dul dūdelė, graži mano mergelė“. Kitas, kai paprašyta per pie
tus bėgdavau į kamarą ko nors atnešti, įberdavo druskos į mano sriubą.
Pavargusi, išalkusi, o valgyti staiga darosi neįmanoma, nes sriuba sūri.
Jam, gaspadoriui, tik juokas, o man nuoskauda. Bet ir jam užtaisydavo
visokių prajovų, kaltę suversdami man. Atsigaudavau dainuodama. Vie
noj šeimoj betarnaujant, bundinykas vis prašydavo, kai po dienos darbų,
išjojant arklius į ganyklą, padėčiau jam dainuoti. Dainuodavom abu ir
gražiai mudviems išeidavo. Mokėjau netoli šimto dainų.
Nepasisekė, kai turėjau 10 metų. Buvo labai bloga šeimininkė. Ne
vien man, visiems ji buvo bloga. Mano patalo niekas nekeitė ir neplovė.
O jau blakių, blusų ir utėlių kiek buvo, niekas nepatikės. Mama vieną
sekmadienį atėjo aplankyti ir mato, kad aš rankų iš galvos nebeištraukiu,
vis kasausi ir kasausi. Pažiūri. Blogai su tavim, – sako, – tau galvoje visas
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klodas utėlių. Kai vakare parginsi gyvulius, ateis brolis, pareikite abu na
mo. Vėlų vakarą atėjo brolis, einame pievom, laimingai perėjome lieptu
per Rovėją. Žiūriu – mažytis žiburiukas juda. Pasidarė baisu. Buvau gir
dėjusi, kad naktį vilko akys šviečia. Bet sutikom rūkantį vyrą. Vaikeliai,
kur jūs naktį einate? – klausia jis. Taip lengva pasidarė, kad ne vilkas.
Kai parėjome, tėvas užvirino vandens, pylė ant galvos (atvėsintą iki tiek,
kad galima būtų pakęsti), o su tankiom šukom traukėme tuos gyvūnus iš
plaukų. Tuomet dar nežinojau, kad utėlės nešiodavo labai pavojingas už
krečiamas ligas, nuo kurių senovėje mirdavo daug žmonių. Mano kūnas
buvo nusėtas blakių ir blusų dūrių žymėmis. Po dienos darbų nuvargusi
kaip krisdavau į lovą, tai jau nejausdavau, kas mane kandžioja. O dar
reikėdavo dvi karves pamelžti. Labai skaudėdavo rankų ir kojų riešus. Ta
da nebūdavo mados melžti karves, sėdint ant kėdutės, kad kojoms būtų
lengviau. Dar vargino tai, kad atėjo šalnų metas, o žadėto apavo man taip

Kaimynai. Giminės čia tik Petras su Povilu Tuinai (broliai), Sauginų abu
Jokūbai taip pat ne giminės nei mums, nei tarpusavyje. Matyt labai seniai
iš vieno kelmo išlakstė.
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ir nedavė. Turėdavau ant apšarmojusios žolės basa vaikščioti. Bet atlai
kiau, invalide nepasidariau. Paskaudėjo tuos kojų riešus, po metų praėjo.
Kitam piemenėliui (iš Kadarų), girdėjau, pasiuvo per mažas naginėles.
Tai nieko, – sakė. Panešiosi ir išsitemps. Bet išsitempdavo tik tuomet, kai
būdavo drėgnos. O vidurdienį susitraukdavo ir verždavo taip, kad išstū
mė po vieną pirštą iš kiekvienos kojos iš vienos linijos aukštyn. Senatvėje
jis galėjo vaikščioti tik apsiavęs didžiulius batus. Tuos išstumtus iš vietos
pirštus greit batai nuspausdavo, jam labai skaudėdavo. Taigi, žmonės ki
tiems būdavo negailestingi. Mes kentėjom ir tu kentėk. Tų mano samdy
tojų gyvenimas taip pat buvo pilnas nelaimių.
Prietarai
Buvo jų pilna. Sakydavo: šitą linų plotelį iki vakaro jei nurausi, gra
žų vyrą gausi. Ir plušėdavo pusmergė be poilsio, kol iki vakaro nurauda
vo. Pareidavo nugaros nebejausdama. Vis dėl to gražaus. Daug prietarų
buvo užsilikę iš senovės Griaužiuose pas Patkauką Jurgį, kur mokiausi
siūti ir padėdavau dirbti. Ten pas juos kuriuo keliu eini prie stalo valgyti,
tuo pačiu turi ir išeiti pavalgęs. Atriektą duonos kepalą negalima buvo
padėti nupjauta puse į duris, nes duona greit baigsis (išeis). Jei valgai
kepsnius tiesiai iš keptuvės – gausi juodą, nesiprausiantį vyrą. Iš lovos
keldamasi, jei pirma pastatysi ant aslos kairę koją – nesiseks. Girdėjau,
kad prieš tūkstantį metų mūsų protėviai irgi panašiai būrė. Jei žirgas, ve
damas per paguldytą ant žemės ietį, pirma perkels kairę koją, būsimame
mūšyje nesiseks. Taigi, daugelio žmonių protelis po 1000 metų nepajėgia
suprasti aplinkinio pasaulio geriau. Žmogus kaip ir jo draugas šunelis
nedaug savo protu pažengė į priekį. Tik atskiros asmenybės nuėjo toliau,
genijai. Bet žmonės greit juos suėda. Arba jie ėda milijonus žmonių, kaip
tai darė Hitleris su Stalinu. O kiek dabar visokiausių žinių sninga ant mū
sų. Taip ir gyvename, apsupti pasakų, iliuzijų, įkyriai peršamų prietarų,
nebesuprasdami, kas vyksta iš tikrųjų. Pradedame gyvenimą su pasako
mis lopšyje ir baigiame jį su valdovų ir kitų galingųjų pasakomis. Laimė,
kad Patkauka prietarus sakydavo pusiau juokais. O kai vienas tragiško
likimo kunigas Pakaunėje krikštijo telyčią – tai buvo daroma rimtai, ar
pusiau juokais? Kai krapijamos (švęstu vandeniu šlakstomos) lenktyninės
mašinos – tai rimtai, ar tik vaidinimas? Įsikalbėjau kartą su Patkaukos
Jurgio giminaičiu jau metuose būdama. Galima būtų tikėti Jurgiu, sako
jis man, kai Jurgis pasakoja apie tai, kad prie Biržų girios žmonės rasdavo
palaidotų labai didelių žmonių kaulus. Bet kad jis tokiu pat rimtu veidu
pasakoja, kad prie šios girios yra vietų, kur vaidenasi.
Nereikėjo eiti iki Griaužių, kad išgirstum prietarų jie buvo visur
aplink. Mano bendravardė ir bendrapavardė Olga Tuinaitė – Karosienė
prisimena šiandien tokius prietarus. Nepalik peilio ant stalo, bus barniai
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namuose. Nedėk peilio ant stalo ašmenimis į viršų, kažkas greit turės
mirti. Nepilk gėrimo atgalia ranka, nes sugėrovą rėmuo ės. Jei Semeniš
kių kapinėse naktį matyti švieselės, netrukus čia kažką laidos. Nepalik
akėčių lauke, nes aitvaras išneš grūdus. Kai veža javus į klojimą, reikia
per 3 vietas padėti po 3 akmenėlius, tuomet pelės neės grūdų iš tų ja
vų. Jei leidi vištą perėti, tai pirma sudėk kiaušinius į kepurę, o tik po to
į gūžtą, tuomet visi viščiukai išsiris vienu metu. Pakūrenus krosnį, su
kask žarijas į krūvelę, apsisaugosi nuo
gaisro. Girdėjau, kad žiloje senovėje,
kai dar buvome pagonys, kai žarijos iš
blėsdavo ir virsdavo pelenais, brėždavo
juose ratą, o viduryje kryžiaus ženklą,
kad ugnis iš namų neišbėgtų ir kad vėl
ją būtų galima įkurti. Vėliau pradėjome
garbinti du sukryžiuotus medžius, bet
jau dėl kitko.
Dvi kartos. Priekyje (iš kairės): mano te
ta Katrė Skeberdienė, tėvas Povilas Tui
nas, mama Olga Ruplėnaitė – Tuinienė.
Antroje eilėje: Palmyra ir Emilija Tuinai
tės, Kilučių Alvina Skeberdytė, kaimynas
iš Sauginų Jurgis Šimonis, šalia aš, Olga
Tuinaitė. Tarp eilių stovi kaimynė iš Se
meniškių Genutė Macytė. Kapų šventės
dienos proga, 1947 m. rugpjūčio 26 d.

Karas
Labiausiai prisimenu, kaip atėjo į Lietuvą vokiečiai. Pasklido kalbos,
kad tuos, kas neturi darbo, veš darbams į Saksoniją. Aš tokio likimo ne
norėjau. Tėvas paprašė kaimyno Šimonio, tas priėmė mane. Šimoniams
nebuvo lengva. Mat Šimonienė tik valgyti virė ir knygas skaitė, ūkio dar
bų nedirbo. Bet šiaip geros širdies buvo. Aš įpratau dirbti sunkius vyriš
kus darbus, kasdien vis daugiau jėgos įgydavau. Saksonijos išvengiau.
Vieną dieną pralėkė su motociklu vokietis ir liepė išsikasti apkasus,
nes artėja fronto linija. Netoli namų įsirengėme. Vieną dieną dangus pa
sidarė peršviečiamai raudonas nuo zvimbiančių kulkų. Mes, moterys
sėdėjome apkase, o tėvas su sūnumis suvirto į artimiausią griovį, nes
nebuvo galima apkaso pasiekti. Nuo padegamųjų kulkų užsidegė sody
ba. Visi trobesiai sudegė, šienas, 5 bekonai, kaimyno kiaulė, krito nuo
kulkų dvi karvės, kitos nutrūko ir išlėkė laukais. Tais 1944 metais buvo
labai karštas rugpjūtis, o dar netoli didžiulis gaisras. Pasibaigus mūšiui,
sunku buvo kvėpuoti dūmų pilnu oru, nebuvo galima atsigerti vandens
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iš šulinio, į kuri prikrito pelenų. Šulinio dangtis tai nudegė. O gerti kaip
norėjosi. Laimė, kad buvo įleistas į šulinį bidonėlis su pienu. Javuose bu
vo išnešta lova su patalyne, per ją pervažiavo tankas. Laimei, kad ne per
mūsų bunkerį. Galėjo neatlaikyti. Tėvas truputį mokėjo vokiškai, po dvi
ejų dienų sutiko vokiečius, šie liepė trauktis kokius 5 km, nes bus dar bai
sesnis susirėmimas. Pakinkė vyrai sužeistą kumelę į uorę, sukrovėme, ką
dar vertingesnio turėjome ir pasiekėme Kraštus. Buvo šiurpus vaizdas,
kai ant kelio pamatėme daugybę sulaužytos karinės technikos. Kur karei
viai? Nebėra jų? Susirinko prie Kraštų trys šeimos, 14 žmonių, radome
apvalią žvyro duobę, sugulėme. Kol žiūrėjome, atrodė, kad duobė didelė,
o kai sugulėme, pasirodė, kad kojas reikia dėti ant kito žmogaus kojų. Kie
no kojos atsiduria pačioje apačioje, tas ilgai neištveria. Todėl, pasinaudo
ję laikina tyla fronte, traukėme toliau, pas gimines į Jakniūnus. Ten užėjo
rusai, po to vokiečiai, su jais vienas lietuviukas. Prikalbino mano brolius
trauktis kartu su vokiečiais, nes, sakė, rusai vistiek prievarta ims į savo ar
miją. Bet likimas broliams buvo negailestingas. Bombardavo rusai vieną
bunkerį, kur broliai kartu su vokiečiais slėpėsi. Visi žuvo, tik tas vienas
jaunuolis lietuviukas liko gyvas, sužeistas. Pateko jis į Vokietiją, po to į
Angliją. Jis ir pranešė, kas nutiko mano broliams. Turėjo keli metai praei
ti, kol mūsų liūdesys išblėso. Sukūrė tas jaunuolis šeimą, susilaukė trijų
sūnų, dabar gyvena N. Zelandijoje, sulaukęs 86 metų. O mano broliams
nebuvo lemta gyventi.
Po karo buvo visokių baisybių, tardymų. Neturėjome kur dėtis. Iš
sodybos buvo likęs tik trobos krosnies kaminas. Eidavom pas dėdę mie
goti ant grindų, ką nutvėrę užsimesdavom ant pečių. Žiemą prakentę,
pavasari su tėte važiavom į šilą rąstų trobėsiams. Prasidėjo statybos. Val
gis – duona ir bulvės. Sunkiai dirbant labai norėdavosi lašinių. Bet užsig
rūdinom, rimtai nesirgdavom, gal būt todėl, kad niekada neprarasdavom
vilties gyventi geriau.
Malūnas
Po karo pasamdė mane viena šeima už tarnaitę. Du vaikai, karvė,
kiaulė, žąsys, visus prižiūrėti, šeimą apskalbti, kambarius sutvarkyti, gir
nas prižiūrėti. Kai gerai dirbi, tai daug krauna. O girnas prižiūrėti daž
niausiai reikėdavo naktį, kai zėliai (pameistriai) pasigėrę nebeįstengdavo
dirbti. Padėdavau užvesti motorą, kai vieni vyrai nepajėgdavo. Įsigijau
pravardę Velnio Jėga. Jeigu kas girtas pradėdavo kabinėtis, meilintis,
šveisdavau tokį į kampą, tas stengdavosi daugiau manęs nematyti. Ne
toli esąs vėjinis malūnas dar nebuvo valdžios susprogdintas, malė abie
juose. Ten, kur aš tarnavau, kur buvo motoru varomos girnos, pastatas
įspūdingai atrodė. Tai buvo dviejų aukštų akmeninis namas, magazinu
vadinamas. Caro valdžia statė tokius kaip grūdų sandėlius, bado laikme
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Iš akmenų pastatytas caro laikais Garšvų kaimo žemėje grūdų sandėlis, ku
riame po Antrojo pasaulinio karo buvo įrengtas malūnas. Daug kas sako,
kad tai anų laikų kaimo architektūros puošmena.

čiui palengvinti. Ties pastato viduriu lauko pusėje buvo akmeninė lenta,
kurioje parašyta, kad pastatas baigtas statyti 1892 m. spalio mėn. Dar
užrašytos pavardės: Voron, Jakubonis, Marciukas, Naktinis, Striužas.
Kažkas pasakojo, kad Voron – tai statybos viršininkas, o minėti lietuviai
kažkaip prisidėjo prie šios statybos, tikėdamiesi vėliau pelno.
Moksleiviai suskaičiavo, kad statybai reikėjo iš aplinkinių laukų
suvežti apie 4000 didelių akmenų, neskaitant sukrautų į pamatus. Ak
menis sukeldavo savo darbo keltuvais. Pastatas buvo pastatytas Garš
vų kaimo žemėje, per
kokius 2 km nuo ma
no gimtinės Semeniš
kiuose.
Daug ką man ža
dėjo antriesiems tar
nystės metams. Bet
kad šeimininkė visai
nesirūpino šeima ir
ūkiu. Nenormuotas
darbas ūkyje ir malū
ne, girtų vyriškių stra
paliojimas ir keiksmai
Pirmieji kolūkiečiai Semeniškiuose.
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aplinkui vis labiau ėmė man įkyrėti. Darbų vis daugėjo, vis kitokie. Pa
daugėjo mano tarnybos vietoje gyventojų. Atėjo našlys su trimis vai
kais, kurie sirgo niežais. Po karo visokios ligos kamavo žmones. Reikėjo
saugoti tuos du sveikus nuo sergančių, kad neužsikrėstų. Pabandyk nu
saugoti vaikus. Viską apmąsčiusi, nusprendžiau pakeisti tokią aplinką.
Kolūkis
Būčiau likusi kaime visam laikui, savo gimtinėje, bet kad nieko ne
mokėjo už darbą. O dar duoklės. Tėvas už kelių kaimų surado pabėgu
sią mūšių metu karvę. Kai atiduodavai valdžiai pieno duoklę, patiems
pieno beveik nelikdavo. Eidavau siūti, mokėjo kad ir pienu, nes pinigų
kolūkiečiai neturėjo. Bet tai vis atsitiktiniai darbai. Kolūkis prisiėmė
auginti koksagyzą (neprisiimti negalėjo), aš buvau tų augalų prižiūrė
toja. Bet nepatiko jam Semeniškių žemė. Teko stalinistams ieškoti kitų
būdų, kaip pasigaminti kaučuko. O man reikėjo ieškoti kito darbo, kad
galėčiau pragyventi.
Miestas
Pradžiai patraukiau
į Biržus. Bet tai jau kitas
mano gyvenimo etapas,
su Semeniškiais mažai su
sijęs.
Kaunas, 2010 m.

Šio pasakojimo autorė Olga Tuinaitė – Palšienė
(86 m.) su anūku Vyteniu Romeika (24 m.).
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Jonas Šernas

PASODINAU PAMINKLĄ SEMENIŠKIŲ ŽEMĖJE
Semeniškių pušynėlis
Smėlėtą, nederlią žemelę
Pušaitėm kadais apsodinom.
Dabar jos suaugę, jau medžiai,
Ir ošia, krūtinę ramina.
Semeniškiai. Rovėja sruvena.
Mekų čia gimtinė nuo seno.
Čia pirmuosius eilėraščius savo
Jonas Mekas jaunystėj eiliavo.
Kapai čia seni ir naujieji,
Ten ilsisi protėvių kūnai,
Ir kuorai, aukštai pasistiebę,
Iš tolo nuo Papilio žiūri.
Jūs pušys, jūs žaliosios pušys,
Gyvenimo mūsų dalelė.
Jūs oškite, net kai mes būsim
Užbaigę gyvenimo kelią.
2010 m. birželio 13 d.
Gimtadienis
Na ir ką tau pavasari mielas
Pasakyti daugiau nežinau,
Kad brangiausias vienintelis vienas
Aš ir pats kovo naktį gimiau.
Užšalę, suskilę langeliai,
Sukrypus bakužė sena.
Sklido verksmas mažyčio vaikelio,
Prie širdies švelniai glaudė mama.
Greit prabėgo gyvenimo sapnas,
Nusinešdamas džiaugsmą ir vargus.
Tik kiekvieną gimtadienio datą
Skaičiavau savo amžiaus metus.
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Gal ir mirsiu pavasario metą,
Gal padangėj čiulbės vyturys,
Kažkas tars: jis eilėraščius rašė,
Šypsena kažkam lūpom nuslys…
Rudens vizija
Krenta lapai nuo beržo ir klevo
Lyg ašaros, kraujas širdies,
Vis laša ir laša, ir laša
Tarsi laikas dienos ir nakties.
Aš kryžkelių kryžkelėj stoviu
Ir svarstau vis dar prasmę būties,
Kas man kelią į tiesą parodys
Kas man ranką pagalbos išties?
Ir liksiu be vilties taip stovėti,
Dengia šviesą jau skliautas nakties,
Krenta lapai čia blaškomi vėjo,
Muša dūžiai paskutiniai širdies.
Atminimas
Menu aš tave, motinėle,
Prie ratelio palinkus verpei,
Ir dieną ir vakarą vėlų
Kasdienos rūpestėliai, darbai.
O augom vaikai ąžuolėliais,
Kartais buvom labai negeri.
Tu viską iškęsti mokėjai,
Motinėle, tu mano brangi.
Ir teliko tiktai atminimas,
Ir nieko, jau nieko daugiau, –
Kad būta, kad gyventa iš viso
Man brangiausio pasauly žmogaus.
Vėl
Gaivalingas pavasari, vėl
Tu per tėviškę mano keliauji,
Tau pražydo pirmoji gėlė,
Tave sveikina tekanti saulė.
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Naujam derliui vėl sėklą paskleis
Artojas į dirvą derlingą,
Jam padangėj čiulbės vyturiai
Amžinąjį pavasario himną.
Ir iš beržo vėl teka sula
Lyg vaiko skaidri ašarėlė,
O iš mano krūtinės daina,
Kad pavasaris vėl tėviškėlėj.
Nuotaika
Kartais taip tuščia, kad nors stauki
Kaip vilkas į melsvas erdves,
Kam gyvenai, svajojei ir laukei,
Ir pikta kartais ant savęs.
Seime politikų žaidimai
Įgriso sąmonei žmogaus.
Kažkas kažkur kažkam grąsina,
Kažkas pablūdęs nusišaus.
Norėjo svetimo, o savo
Praradęs raunasi plaukus.
Kaip pasakoj daugnora Petras
Patrūko, bėgdams per laukus.
Erdves užliejo naujos bangos,
Idėjos, mintys svetimų.
Į rudeninį pilkšvą dangų,
Lyg ko ieškodamas žvelgiu.
Beieškant
Apgaulės ir melo pasauly
Teisybės vistiek nerasi.
Veltui tu jos ieškai ir klausi,
Veltui tiktai laiką gaišti.
Geriau jau, kad trenktų perkūnas
Į sostus vadovų tokių,
Negaila, tegu sau pražūna
Su turtais privogtais kartu.
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Tik Teismo dienoj paskutinėj
Teisybė pažvelgs į akis.
Už melą, apgaulę, suktybes
Prieš Dievą visi atsakys.
Gal kam toks pasakymas keistas,
Kai kas čia suktai šyptelės,
Velnio kailį į šventą iškeitęs,
Jis Dievui prie šono sėdės…
Prakeikimas
Lyg prakeikimui į dangų šaukias
Sausas šakas iškėlęs medis,
Ir nenutūps daugiau čia paukštis,
Ir nečiulbės, vaikų neperins,.
Nusmelkia širdį laikinumas,
Užklydęs žvilgsnis ilgam sustoja.
Ko rymo medis, anksti nudžiuvęs,
Kam prakeikimą šakom grūmoja?
Depresija
Neperskaityti laikraščiai ir knygos guli –
Aš daug ko gyvenime nebesuspėju.
Para tik dvidešimt keturias valandas turi,
O keturiasdešimt aštuonias galėjo.
Tad būčiau gal pastatęs aukso pilį,
Jos bokštai siektų dangų mėlyną aukštai,
O aš, didvyris, žingsniais šimtamyliais
Praeičiau pasaulį skersa ir išilgai.
Ir ponui Dievui skrybėlę nukėlęs,
„Laba diena“ pasakęs būčiau išdidžiai,
ir kvailai minčiai būčiau patikėjęs,
kad galingesnis aš už jį tikrai.
Bet para tik dvidešimt keturias valandas turi,
O aš toks menkas gyvenime šiame,
Tas laikas lekia, skuba lyg padūkęs,
Per amžinybę nešdamas mane.
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Komunistų pirmjam sekretoriui K. Bitinui
Žiemos naktis
Pro langą žvelgia pilnatis
Ir sniego pusnys baltos.
Aplink gūdi žiemos naktis,
Sukaustė viską šaltis.
O mintys mano, svajonės tos
Ramybės man neduoda.
Mus valdė čia tironas toks,
Menu kaip šmėklą juodą.
Žmonėms jis spjaudė į akis,
Jam nieko nebuvo šventa.
Dabar jau viskas praeity,
Iškęsta, išgyventa.
Tiktai kai šviečia pilnatis,
Aplinkui pusnys baltos,
Jo veidą primena man ji,
Bejausmį žvilgsnį šaltą.
Gyvenimas kaime
Ligi vidurnakčio pilkos nakties
Vis triūsiu, triūsiu, triūsiu,
Ir, kai gulu jau pailsėt,
Stačiai griūte nugriūnu.
Ir nei lakštingalos giesmės
Ten tarp Rovėjos krūmų
Pasiklausyt, pasigėrėt
Jėgų jau nebebūna.
Ir tiktai sapnas su kerais
Po praeitį vedžioja.
Ir vėl ant kojų paryčiais,
Gaidžiai kai užgiedoja.
Ir taip kasdien tolyn, tolyn
Gyvenimas prabėga,
Kol paskutinis spindulys
Bus alfa ir omega.
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Pragaras
Prieš akis tuščias popieriaus lapas, o pasąmonėje kažkieno pasaky
ti žodžiai: „Parašyk, kaip gyveno kolchozuose žmonės sovietinės okupa
cijos metais, kad jaunimas susigaudytų, kokie tai buvo laikai“.
Sakyčiau, kad ne gyveno, o egzistavo. Pragare. Kada buvo sugniuž
dyta žmogaus valia, teisingumo jausmas, kada svarbiausia buvo lozun
gai, o tikrovė visai kita. Žmogaus sąmonė dar buvo gyva, tik labai jau
užgožta. Kaip derlius neravėtame darže. Visa tai vyko tironijos, užgriu
vusios mus iš rytų, aplinkoje. Lietuviai tokius laikus jau buvo pergyvenę
baudžiavos laikais. Užgriuvo dar kartą. Net vietiniai, laukę socializmo
gerovės, neįsivaizdavo, kad tikrovė taip skirsis nuo jų svajonių.
Jėga. Grasinimai. Smurtas. Į Sibirą vežamų žmonių aimanos. Ir ne
žinia. Nežinia, kas bus rytoj, poryt. Į trobą suvirsdavo būrys ginkluotų
vyrų, smirdinčių tabaku ir degtine. Tas vienas, neginkluotas, kviesdavo
rašyti pareiškimą, kad priimtų į kolektyvinį ūkį. Ginklai turėjo paliudy
ti, kokie dideli pavojai vidurdienį tyko naujosios santvarkos. Jeigu šune
lis per daug įkyriai aplodavo valdžios atstovus, kartais tokį nušaudavo.
Gretimame prie Semeniškių kaime šuneliui kulka išnešė akį. Žmonės
nematė, kas jam atsitiko, nes pasirodė jiems tik po savaitės, kad gyvas.
Gyveno toliau vienaakis. O žmonėms anksčiau ar vėliau tekdavo para
šyti valdžios reikalaujamą prašymą. O jau tuomet besąlygiškai paklusti
naujajai tvarkai. Kas dar delsė, susilaukė didelių mokesčių, duoklių, ko
kių išmokėti, atiduoti nebuvo įmanoma.
Praradęs nuosavybės teisę, žmogus ėjo, dirbo kaip užguitas kui
nas. Atidavė žmonės viską. Trobesius, padargus, gyvulius. Valstietis,
pabučiavęs savo arkliuką į nosį, nubraukęs skausmo ašarą, pasidavė,
pakluso. Pasirinkimo nebuvo (tiksliau buvo kalėjimas arba Sibiras). Pir
mininku paskyrė girtuoklį komunistą, buhalteriu tinginį, brigadininku
vagį. Prasidėjo kitoks gyvenimas. Ne gyvenimas, o pragaras.
Į darbą kvietė ant medžio šakos pakabinta sudilusi žagrė. Susirin
kimai be perstojo. Iš rajono atvažiavę žmonės, apie žemės ūkį skaitę
tik laikraščiuose, aiškino, kaip reikia dirbti, tvarkyti žemės ūkį. Reikėjo
klausyti, kad nebūtum apšauktas liaudies priešu ar kenkėju. Ir sėjo kuo
greičiau, kaip buvo liepiama, į šlapią, neišdirbtą žemę. Derlius buvo ma
žas. Gyvuliams į pavasarį trūkdavo pašaro. Tekdavo juos parišti virvė
mis, kad išsilaikytų ant kojų. Nes išbadėjęs gyvulys, kai atsiguldavo, tai
jau visam laikui. Net ir gavęs gero pašaro, nebesugebėdavo atsikelti.
Rudenį už darbadienį gaudavo gramus grūdų ir kapeikas pinigų.
O gyventi reikėjo. Teko vogti. Šėrikas nešdavosi saują miltų, sandėli
ninkas grūdų, melžėja pieno. Iš kūlimo grįždavo su tarbelėmis. Rudenį
nuimdavo cukrinius runkelius. Mažesnius atmesdavo, iš jų padarydavo
alų, nuo kurio ne vienas kolūkietis prakiurdė savo skrandį. Ageniškio
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kaimuose tas cukrinių runkelių alus buvo vadinamas gorgeliu. Plito gir
tuoklystė, vagystės, tinginystė. Vergai nebuvo suinteresuoti dirbti.
Iš gamyklų atvažiavę agitatoriai aiškino kukurūzų naudą. Liepė ma
žinti dobilų plotus. Vertė kukurūzus sėti, bulves sodinti kvadratiniu-liz
diniu būdu. Semeniškių laukuose kažkodėl reikėjo sodinti koksagyzą,
lyg jam, prisitaikiusiam prie vidurinės Azijos žemių, ten nebebūtų likę
vietos… Visos beprotybės buvo brukamos per jėgą.
Dabar jaunos mamos verkia, kad per mažai valstybė moka už vai
kelių auginimą. Ar kas mokėjo anksčiau? Ar davė daugiau atostogų?
Mama, palikusi vaikus pastalėje ir užrakinusi trobą, turėdavo skubėti į
fermą auginti veršelių. Partija veršeliais rūpinosi labiau.
Taip buvo kolchozų eros pradžioje. Vėliau daug kas pasikeitė. At
sirado specialistų. Lyg tai ir suprantančių savo darbą. Prasidėjo fermų,
sandėlių, gyvenamų namų statybos. Kukurūzus pradėjo sėti nebe kvad
ratiniu, o eiliniu būdu. Pirmininkus – nevykėlius pakeitė sukti, į biznį
linkę žmonės. Išsiplėtė buhalterija, atsirado daugiau vedėjų, agronomų,
statybų inžinieriai, mechanizacijos personalas. Kiekvienam eiliniam ko
lūkiečiui teko po „specialistą“. Kai kurių specialistų duona buvo sunkiai
uždirbama. Visą laiką reikėdavo tikrinti, ar atėjo šėrikai, ar visos melžė
jos atėjo. Vieni prasigėrė, kiti išėjo į pensiją. Jaunimas išsilakstė į mies
tus geresnio gyvenimo ieškoti. Pradėjo trūkti dirbančiųjų. Koks darbi
ninkas iš miestiečio, kuris ištremtas į kaimą už valkatavimą mieste?
Kaip dirbdavo partijos nukreipti į kaimą talkininkai, jau sakiau. Statyti
prie kiekvieno dirbančiojo po žmogų su šautuvu? Rusijoje tai jau buvo
išbandyta. Už kelias bulves, parsineštas iš kolchozo lauko, jei pastebėda
vo skundikas, galėjai gauti kelis metus kalėjimo. Košmaras tęsėsi.
Žemės ūkis Lietuvoje artėjo prie krizės. Bankrotų tais laikais nebu
vo. Susidariusias skolas nurašydavo, ir panašus pragaras tęsdavosi. Bu
vo socializmo laikais toks žodis „nurašyti“. Ekonomiškai nepagrįstas,
santykių gyvenime neatitinkąs. Jeigu draugas neatiduoda skolos, nura
šykite ją (išmeskite iš galvos), nebeprašykite grąžinti ir gyvenkite toliau.
Ar ramiai jausitės? Jei negali kažkam grąžinti skolos, „nurašyk“ ją ir
gyvenk kaip gyvenęs. Ar pavyks? Skolos didėjo. Jei būtų buvę laikomasi
ekonomikos dėsnių, toks prasiskolinęs kolchozas nebegalėtų nusipirk
ti, pvz., trąšų ar ko kito. Labiausiai nusmukusiems nurašydavo skolas
ir pervesdavo juos į tarybinius ūkius. Tuomet tokius valstybė šelpdavo
iš kitos kišenės. Skolon duodavo naujos technikos. Atsiuntė vienam ta
rybiniam ūkiui kombainų. Nauja, neregėta technika. Padirbo kiek ir
sustreikavo. Nesusigaudo vietiniai, kaip pataisyti juos. Pasisiūlė vienas,
grįžęs iš tokios vietos, kur tuos kombainus gamina. Nors tėvelis Stali
nas jau dvidešimt metų kaip buvo miręs, bet vietiniai stalinistai kaip
mat pašoko. „Negalima jo prileisti prie brangios technikos. Jis liaudies
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priešas, tremtyje buvęs…“. Bet kombainai tai stovi. Palakstė kolchozo
valdžia po rajoną. Niekas neapsiima suremontuoti. Nematyta technika.
Teko patikėti liaudies priešui. Kaip mat sutaisė, sureguliavo, išmokė vie
tinius mechanizatorius kombainų remonto paslapčių.
Jei ne Gorbačiovo perestroika, žemės ūkio krizė būtų įvykusi anks
čiau. Dar nebuvo perestroikos, nebuvo apie ją net kalbama, o Kaune
kai kas puolė mokytis užsienio kalbų. Iš kur jie nujautė, kad geležinę
uždangą teks pakelti? Kad užsienio kalbų prireiks, kad nebeišsiversime
su didžiąja rusų kalba? Kad teks bendrauti su užsieniečiais? Matyt slap
tų diskusijų Kremliuje aidas atslinko ir iki Kauno. Kokiai visuomenės
struktūrai priklausė tie, kurie sužinojo pirmieji? Kai susikūrė Sąjūdis,
vienas iš tų sparčiai užsienio kalbų besimokiusių kauniečių staiga pa
norėjo pakeliauti po Estiją. Matyt Kremliuje buvo pagalvota, kad per
lietuvius geriau pavyks sužinoti, ką planuoja daryti estai.
Jaunimui dabar gerai. Jiems nebereikia skaityti, ką rašydavo bemoks
liai (ar nesugebantys mokytis) politrukai. Pavyzdžiui, filosofijos žodyne
galėjai perskaityti, kad kibernetika – tai kapitalistų sugalvotas netikras
mokslas (lženauka) darbininkų klasei apkvailinti… Kai iki Lietuvos atsi
rito perestroika, jos pasireiškimai įvairiose srityse rodė, kad vadelės bus
laikomos kietai. Pvz., kai pasirodė kompiuteriai, juos pirkti ir parduoti
(organizacijoms) galėjo tik komjaunimo komitetai. Kai subręsite, supra
site, ką reiškia tokios grimasos. O privatų asmenį kas išleis į užsienį, kad
ten jis nusipirktų kompiuterį? Be blato toje galingoje įstaigoje nė pro kur,
kaip sako biržiečiai. Laimė, kad pabaltijiečiams pavyko pasprukti į kitą
uždangos pusę. Buvęs košmaras liks tik praeities prisiminimais. Nors jo
skaudūs padariniai dar ilgai ilgai parazituos mūsų gyvenime.
Enkavedistai
Taip jau susiklostė gyvenimas, kad partizanas-poetas Bronius Kri
vickas buvo patikėjęs man paslėpti jo eilėraščius. Ant sienos kabančioje
spintelėje, po dvigubu dugnu juos paslėpiau. Ant viršaus buvo įvairios
mano knygos, o pačiam viršuje – dienoraštis. Buvau jaunas. Aprašiau
įspūdžius. Patirtą džiaugsmą ar liūdesį. Apie šokius, mergaites…
Vyko tuo metu partizanų paieškos, gaudymas. Enkavedistai, skre
bai beveik kas dieną šukavo pamiškės sodybas. (Vieno skrebo, kurio
pavardės prasmė senojoje latvių kalboje būtų „vištelė“, žmonės paklau
sė, kodėl jis nuėjo į skrebus. – Šitokia alga, už mėnesio algą gali karvę
nupirkti, o dar bevaikščiodamas randi ką pavogti. Kur geriau gausi?
– atsakė šis).
Sugriuvo vieną dieną grupė enkavedistų į trobą. Klausinėjo, ar nema
tėm banditų. Vienas jų viršininkas, apsigaubęs palapine, tingiai, lyg tarp
kitko, atidarė spintelę… Man širdis, rodos, plakti nustojo. Pagalvojau:
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viskas baigta. Paėmė nuo viršaus dienoraštį, atsivertė, paskaitinėjo, šyp
telėjo, sako: „Gal kokią mokyklą neseniai baigei, kad dienoraštį rašai?“
Padėjo atgal, kitomis knygomis nebesidomėjo. O galėjo būti ir kitaip.
Akimirka, ir gyvenimas būtų susiklostęs visai kitaip. Sibiro lageriuose
ar dar blogiau.
Uoslė
Ir iš kur pas gyvūnus ta nuojauta arba uoslė. Sako, kad dar laivui
neskęstant, pelės pradeda iš apačios bėgti į viršų. Šuo pradeda staugti,
pranašaudamas nukaršusio kiemo šeimininko mirtį. Pašėlusi ta nuojau
tos uoslė. Kartą, jau po kolchozų iširimo, įsikalbėjau su buvusiu par
tiniu darbuotoju. Paaimanavau, kad mažas tvartelis, netelpa gyvuliai.
Tais laikais, kai statėmės gyvenvietėje, projektas buvo toks, kad leido
statyti tvartelį tik vienai karvei. Tuoj bus komunizmas, visuotinė gero
vė, ir tos vienos nebereikės, skelbė propagandistai. Nustebau, kai buvęs
komunistėlis pasakė, kad po Vengrijos ir Čekoslovakijos įvykių, kai so
vietų įvestą tvarką pavyko atstatyti tik tankų pagalba, jis jau tada su
prato, kad komunistinė santvarka žlugs, ir statėsi (slaptai) kiek galima
didesnius ūkinius pastatus. Nujautė, kad ateityje teks laikyti daugiau
gyvulių. Taigi, iš kur ta uoslė komunistinė?
„Arkliams“
Kadaise grūdus nuo kūlimo arkliais veždavo į sandėlius. Vežikai į
dideles terbas semdavo dar nepasvertus grūdus neva arkliams pašerti.
Nedrausdavo. Terbas paslėpdavo vežimo dugne po šiaudais. Grįždami
atgal, stengdavosi važiuoti pro savo namus, kur terbas išpildavo. Prisik
rovę maišų antrą kartą, vėl semdavo grūdus į terbas. Tik arkliukai tų
grūdų nematė. Taip kasdien terbeliaudavo, kol baigdavosi kūlimas. O
kuldavo ilgai, ligi pat viduržiemio.
Terbos
Arklio terba, terba ubago mantai susidėti, patogus ir praktiškas
daiktas. Vyko kolchozo susirinkimas. Už stalo sėdėjo rajono partinio
aktyvo nariai ir priiminėjo naujus narius. Į kandų jumorą linkęs žmo
gelis, ligotos žmonos vyras, keleto mažų vaikų tėvas, naginėtas, suvar
gęs, padavė pareiškimą. Skaudžiai nusišypsojo ir tarė: „Dabar belieka
nuvažiuoti į Rusiją pasimokyti siūti terbą“… Kad pašoks vienas komu
nistėlis, kad suriks: „Pagal tokį ir tokį straipsnius Sibiran jį!“. Žmogelis
nesuglumo, apsisuko ir išeidamas tepasakė: „Vežkite…“
Ir išėjo namo per pavasario pažliugusį lauką, nuo vargo ir bėdų pa
kumpęs, o dabar atrodo, kad dar labiau sulinko. Be vilties, be ateities,
be paguodos, kaip reikės toliau gyventi.
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Antra karvė
Kolchoze šeimai galima buvo laikyti tik vieną karvę. Darbštus pa
grindinis kolchozo darbininkas Andrius pabandė įsiveisti antrą. Maži
vaikai, ligotas tėvas, daktarų patarimai maitintis pienišku maistu. Vie
nos karvės lyg ir mažoka. Kai yra dvi ir viena užtrunka, kita tuo metu
duoda pieno. Brigadininkas bevaikis tik su žmona gyveno. Neužjautė
Andriaus. Įskundė kolūkio valdybai, kad kaimynas laiko dvi karves. Pir
mininkas su fermos vedėju patikrino ir rado antrą karvę užmaskuotą
po vištų lakta.
Iš susijaudinimo drebančia ranka Andrius padavė pasą „pardavi
mo“ aktui surašyti. Liūdna stovėjo dviejų vaikų mama Ona. Įsitvėrę jos
sijono, jie bailiom akutėm žiūrėjo į atvykusius. Vaikai dar nesuprato,
kodėl svetimi žmonės kažką daro, kažko ieško, kažką rašo, piktai kalba.
Tiktai kai pro langą pamatė, kad jų Dvilę išsiveda, graudžiai pravirko.
Andrius, niūriu žvilgsniu nužvelgęs tolstančius, atsigręžęs į žmoną te
pasakė: „Pasprings, prakeiktieji“…
Po mėnesio karvė apsiveršiavo, bet svetimai melžėjai nesidavė mel
žiama. Sugedo tešmuo. Išbrokavo ir išvežė į skerdyklą. Taigi, kolchozui
naudos nebuvo. Tik žmogus liko be pieno, kurio taip reikėjo jų šeimai.
Nieko nepadarysi. Tokie buvo Partijos ir Vyriausybės patvirtinti
artelės įstatai. Ir jų pažeisti niekam nebuvo leista.
Talkininkai
Rudenį atsiųsdavo studentus, kad padėtų nuimti derlių, t. y. statyti
socializmą. Studentams kas. Kad nereikėtų su keseliais tampytis daug,
giliau esančių bulvių „nepastebėdavo“, matomas įmindavo giliau. Iš pa
žiūros laukas likdavo švarus, be bulvių. Kolūkiečiai paslapčiomis tokius
laukus kasdavo, antra tiek bulvių prikasdavo.
Davė viename kolūkyje studentams vežti avižas. Arkliai pakinkyti
į uores. Vežimų ir vežikų daug, o stirta pildosi lėtai. Mat neminto der
liaus greit primeta atrodytų didelį vežimą, o per kelius glėbius bemat
iškrauna. Judėjimo daug, rezultatas menkas.
Žmonės stebėjosi: ko tie studentai šuoliais lekia nuo stirtos į lau
kus? Kaime nepriimta taip gainioti darbinius arklius. O buvo talkininkų
sugalvota pramoga – lenktynės. Kas greičiau pasieks avižų lauką? Kai
vienas lenktyninkas užkliudė elektros stulpą, po ko uorė nepataisomai
sukiužo (studentas ir arklys liko sveiki), pramoga buvo uždrausta.
Davė vežikams vežimų minėjas. Minėja tingi apeiti vežimą, mina
tik po savimi. Vėl parveža dideles, pilnas uores, o išmeta į stirtą mažai.
Tuomet davė vežti miežius. Mat jie sunkesni, tai ir nemintų daugiau
parveždavo. Kadangi pirmininkas buvo pijokas, liepė prakulti tų mie
žių, padaryti alaus, nors iki studentų išleistuvių dar visa savaitė buvo.
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Gėrė valdžia, gėrė studentai. Įsivaizduokite vaizdelį vidurnaktį: studen
tų vadas sėdi prie sodybos esančiame krūme ir šaukia „gelbėkit!“. Mat
pradėjo veikti biržietiškas alus…
Stiprieji gėrimai
Buvo viename kolchoze gabus vyrukas, gerų tėvų vaikas. Sugebė
jo suvaldyti naują, iš užsienio pirktą techniką. Bet va, įjunko į tą gėri
mą. Įjunko tiek, kad saiko nebejautė. Vieną gražią saulėtą dieną vežė
šiaudus. Vežė kolchozui, vežė ir tiems, kas tik paprašė. Visi atsilygino
tais velnio lašeliais. Atėjo momentas, kai nelabai bematė, kur važiuoja.
Važiuodamas vieškieliuku, įvažiavo į griovį ir virto. Išsiropštė iš trakto
riaus, paprašė pravažiuojančio, kad iškviestų iš centro pagalbą, o pats
atsigulė kitoje kelio pusėje į kiečius, nes ant kojų vos pastovėjo. Atvažia
vo galinga technika traktoriui atversti, ėmėsi žmonės darbo. Miegantis
persigėręs Jonas triukšmo negirdėjo, o šie tankiuose kiečiuose jo ne
matė. Suvažinėjo… Šiandien pasodintas prie vieškelio maumedis žymi
vietą, kur baigėsi gerų ir darbščių tėvų sūnaus gyvenimas.
Iš laikotarpio, kai V. Landsbergis pralaimėjo A. Brazauskui
LIETUVA
Apstatėme Lietuvą kryžiais,
Prie kelio smūtkeliais liūdnais.
Ir vargą išvargt pasiryžom,
Nors ir tektų kęst ilgai.
Bet vergo būtis įsisėdo
Į kraują, į dvasią, mintis,
Lietuvis, prie urnos atėjęs,
Gėdą amžiną Tau padarys.
Ir slinks vėl čia rūškanos dienos –
Apsiniaukė dangus Lietuvos –
Lyg Eglė, žalčių karalienė,
Išduota dukrelės savos.
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Angėlė Narbutaitė – Šidlienė

AGENIŠKIO VALSČIAUS ŽMONIŲ PRISIMINIMAI
APIE ŠV. JONO NEPOMUKO STATULĖLĘ
Sadauskienė Alė, g. 1918 m., Gavėniškio km.
Ji pasakojo uošvės prisiminimus, neva ponas Tarvydas (Ageniškio
dvaro ponas), susipykęs su Papilio klebonu, pasistatė koplytėlę, pasi
samdė kitą kunigą ir prie koplytėlės melsdavosi, nebevažiuodavo į Pa
pilio bažnyčią.
Ulevičienė Irena, Būginių km.
Pasak mano mamos Usevičienės Onos, buvusio Ageniškio dvaro
ponas susilaukė vaikelio su tarnaite. Kūdikis mirė, jį palaidojo ten prie
kelio, o po to pastatė koplytėlę su šv. Jono Nepomuko statulėle.
Bulovienė Gėnė, Ageniškio km.
Jos tėvo Jankausko žiniomis koplytėlę statė Ageniškio dvaro po
nas. Nuo Ageniškio dvaro iki koplytėlės abi pusės kelio buvo apsodin
tos liepomis. Liepų alėja buvo graži ir didelė.
1932 m. iš valdžios buvo gautas leidimas ir žemės plotas kapi
nėms. Vienoj pusėj koplytėlės turėjo būti katalikų kapai, kitoje pusėje
– reformatų. Kadangi antroje koplytėlės pusėje (į Papilio pusę) buvo
žema vieta ir kapinėms mažai tiko. Reformatai savo naujuosius kapus
įrengė Semeniškiuose, netoli nuo senųjų jų kapinių (aukšta vieta, pu
šys, smėlis), o čia liko katalikų kapinės ir koplytėlė.
Nuo senovės yra žinių, kad būtent šioje vietoje ir senais laikais yra
buvę kapinės, tik jų niekas jau nebetvarkė, buvo apleistos, ir, laikui bė
gant, susilygino su žeme.
Buvo labai gražios liepos, bet jos trukdė žemės ūkio darbams. Jan
kauskas su Klanausku važiavo į Biržus prašyti valdžios leidimo liepas
nupjauti. Gavę leidimą, liepas nupjovė.
Ivaškienė Bronė, Ageniškio km.
Koplytėlę pastatė Ageniškio dvaro ponas. Buvo labai graži liepų
alėja. Kalbėdavo, kad po koplytėle palaidotas pono vaikelis.
Karosienė Julija, Ageniškio km.
Prisimenu, kaip mane mažą nusivesdavo į dvarą kino žiūrėti.
1928-29 m. dvaro jau nebebuvo. Dvaro prižiūrėtoju buvęs Gatavyna.
Prisimenu, kaip sekmadieniais po vakaruškų kaimo bernai paim
davo statulėlę, nunešę pastatydavo ant tilto ir juokdavosi, kad „šventas
Jonas pas Kučinskaites eina…“
Ulevičius Algis, g. 1926 m., Gajūnai
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Šv. Jono Nepomuko statulėlė buvo pastatyta jau labai seniai. Kar
tais, po švenčių statulėlę kaimo bernai nukeldavo ir pastatydavo ant
tilto per Rovėją ir juokdavosi šv. Jonas eina pas Liepalatų mergas…
1928-29 m. dvaro jau nebebuvo, gyveno dvare tik nuomininkas
Gatavyna. Jo dukra ištekėjusi už Starkonių Dagiliuko.
Marinskas Leonas, Ageniškio km.
Jis prisimena, kaip žmonės kalbėdavo, kad baudžiavos laikais Age
niškyje buvo labai piktas ponas, kuris skriausdavo baudžiauninkus. Šie
pasiskundė Papilio klebonui. Klebonas apibaręs poną, o šis pasistatė
Ageniškyje koplytėlę ir ten melsdavosi.
Vienu metu dvaro nuomininku buvo toks Beinartas.
Dagys Valentinas, Biržai
Jis prisimena, kaip su tėvu važiuodavo į Biržus pro šią vietą. Statu
lėlė buvus medinė, vienoje rankoje šv. Jonas laikė kryželį, kitoje – pal
mės plunksną. Dar prisimena, kad statulėlės apdaras buvęs spalvotas
(lyg tai melsvos spalvos). Bernai mėgdavo statulėlę pastatyti ant kelio.

Knygos sudarytojai prideda nuo savęs dar dviejų žmonių pasakojimus.
Būtėnas Vytautas, Biržai, anksčiau Užusienio vnk. (prie Būginių).
Žmonės kalbėdavo, kad pirmąją statulėlę išdrožė iš medžio kaž
koks piemenėlis. Pastovėjo ji vienoje klėtelėje, pastovėjo kitoje, kol kaž
kas surado jai vietą – Ageniškio koplytėlę.
Tuinaitė – Karosienė Olga, g. 1930 m., Biržai (anksčiau Sauginų k.).
Prisimenu, kaip 1931 m. Ageniškyje buvo pašventinta vietinio
meistro (nuo Papilio) Mykolo Kučinsko ištekinta ir išdrožta šv. Jono sta
tulėlė. Labai gabus meistras Mykolas buvo. Piešdavo gražius paveikslus.
Gaila, kad protą buvo praradęs. Kalbėdavo, kad dėl nelaimingos meilės.
Mykolo daryta statulėlė išgyveno karą. Pokaryje vienos liepos drevėje
netoli koplytėlės išdavikai palikdavo raštelius su informacija Papilio stri
bams, kad nereikėtų eiti į Papilį, kur žmonės greit pastebėtų, kas pas
ką ateina. Jau gerokai po karo statulėlė dingo. Kalbėjo, kad į Kauno mu
ziejų paėmė. Dabar restauruotoje (mokytojo Antano Prakaičio ir kitų
rūpesčiu) koplytėlėje stovi Algirdo Butkevičiaus išdrožta statulėlė.
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Jonas Dagilis

APIE KĄ RAŠĖ VACLOVAS BIRŽIŠKA
IŠ J. SKEBERDŽIO DIENORAŠČIO

„Žardinės vienkiemyje Biržų val. susirado rankraščio nuotrupa
(vienas lankas, p. 17–42) su lietuviškais eilėraščiais ir vienu prozos da
lykėliu, kaip matyt iš parašų po eilėraščiais, surašytais kažkokio J. Ske
berdžio 1842–1847 m. Greičiausia tai buvęs rinkinys, į kurį jau daug
vėliau autorius surašė visus savo senesniuosius rašinius. Tuose Skeber
džio eilėraščiuose poezijos nedaug rasime, bet jie mums ypatingai įdo
mūs savo turiniu – juose atsispindi daug vėlesnė lietuvių šviesuome
nės dvasia, griežtas nusistatymas tiek prieš lenkus, tiek prieš rusus, ko
mes šiame laikotarpyje nei spausdintuose, nei rankraštiniuose lietuvių
žinomų rašytojų darbuose nerandame. Išeitų, kad tos mūsų politinės
tendencijos, kurias mes įpratę rasti lietuviuose tik nuo „Aušros“ ar net
nuo vėlesnių laikų, Lietuvoje radosi daug anksčiau ir tai ne Žemaičiuo
se ar Užnemunėje, bet Lietuvos šiaurėje – Biržų aps. Atrodo, kad tos
Skeberdžio rankraščio nuotrupos padės mums, greta kitų žinomų ir ne
žinomų raštų, lietuvių tautinio atgimimo darbą išplėsti į daug didesnę
Lietuvos teritoriją ir į daug senesnį laikotarpį.“
Apie patį Skeberdį ir jo brolį, kurio porą nuorašų jis įdėjo savo rinki
nėlin, iš paties rankraščio beveik nieko nesužinome. Minimi Papilys, Pane
vėžys ir Skrėbiškiai (Biržų val.) leidžia spėti juos buvus iš Biržų aps. Kilu
sius. Minimos kažkokios studijos, kurios galėjo būti ir aukštesnės, jei mini
mi Kristijono Volfo ir Tomasiuso vardai. Tačiau rankraštį suradęs Štreitas
rinko apie Skeberdį žinias iš senesnių žinių. Iš jų išeitų, kad J. Skeberdis
gimęs ir augęs Eigulynėje (dabar negyvenamoje Pūstynėje, netoli Gajūnų
– red.) Biržų val., kur jo tėvas buvo Jono Tiškevičiaus eiguliu. Tėvas žuvo
miške, besikaudamas su briedžiu, kurio vaikus norėjęs paimti, tuojau mirė
ir motina, palikusi šešerių metų vaiką (kad būtų turėjęs brolį – neigiama,
tai ir eilėraščius „brolio dienoraštis“ siūlo suprasti bendrine, ne kraujo ry
šio prasme). Vaiką pasiėmė pas save auginti ir auklėti Tiškevičius į Astra
vą. Prieš 1860 m. kažkoks Skeberdis iš Astravo atsikėlė gyventi į Žardines
Biržų val. (ten ir rankraštis rastas) ir čia vertėsi rimoriaus (taigi studijos
galėjo būti ne mokyklinės, bet pas amatininką) amatu. Žardinės kaime gy
venę ir Daukšos (ar ne Jokūbas Daukša – Daukšys?), pas kuriuos sukilimo
metu buvęs sukilimo centras. Čia Skeberdis, sukilimui prasidėjus, gami
nęs sukilėlių raiteliams įvairus odos dirbinius (balnus ir t. t.). Sukilėliams,
Sierakausko vedamiems, pralaimėjus, Skeberdis dingsta iš akių.
Tiek yra padavimų, bet jie turėtų būti rimčiau paremti ir prieštaravi
mai tarp jo tariamos biografijos ir eilėraščių pašalinti. Dar toji pavardė,
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bet greičiausia ne toji šeima minima 1904 m. išleistoje knygelėje „Kario
nė tamsybės su šviesybe“ (iš Skeberdžių gyvenimo), tačiau mano infor
matorių tvirtinimu tie Skeberdžiai su šiais nieko bendro neturėjo.
Red.: XIX–XX a. Skeberdžių giminę žinome Kadaruose. Bet ankstes
ni įrašai bažnyčios knygose patvirtina tai, apie ką rašė V. Biržiška. 1802 m.
Gajūnuose Skeberdžiui ir Aukštikalnytei gimė dukrelė. Krikšto tėvai: Skeber
dis – Tuinienė, Gasiūnas – Palulonienė. Įrašas rodo, kad Skeberdžių buvo
ne vienas. Gajūnų Skeberdis galėjo būti eiguliu, nes Pūstynė yra arčiausiai
Gajūnų, nei kiti kaimai. Tuinienė galėjo būti iš Balzieriškio. Kojeliškyje, ku
ris taip pat netoli Pūstynės, tuo metu (1814) gyveno Plepas. Ar Žardiniuo
se galėjo gyventi Daukšos? 1826 m. Žardiniuose Bubelai ir Januševičiūtei
gimė dukrelė. Apie 1860 – 1864 m. Neciūnuose Jokūbui Daukšai(Ageniš
kio dvaro vaitui) ir O. Trečiokaitei gimė sūnelis, pakrikštytas Gabrieliu
mi. Krikšto tėvais buvo Jurgis Daukša su Katarina Daukšiene. Tuo pačiu
laikotarpiu Neciūnuose Stanislovui Daukšai ir Katrei Ruplėnaitei gimė
dukrelė.1825 m. Gajūnuose, o 1833 m. Žardinių vnk. minima Čepaitė Da
rata.1814 m. Žardiniuose minima Vilamaitė. Šalia Žardinių, Sabuliškio
vnk.1814 m. minimas Banys, čia 1815 m. užrašyti Pakaušis ir Šarkanaitė.
Ramutėnų šiuo laikotarpiu Žardiniuose dar nebuvo (tik Gajūnuose ir Šniur
kiškiuose), be aukščiau minėtų čia bandė įsitvirtinti Valkiūnas Jokūbas. Dar
anksčiau, 1812 m. Žardiniuose mirė Valkiūno Jono 30 m. amžiaus žmona
Ona. 1796 m. Neciūnuose užrašytas Jan Daukša, o Ciplintiškyje – Maciej
Daukšis. 1822 m. Liepalatuose minimas Stanislovas Daukša. Panašu, kad
Žardiniuose Daukšų nebuvo. Bet greitas ryšys tarp Žardinių ir Neciūnų,
ruošiantis sukilimui, buvo įmanomas, nes atstumas tarp jų tik apie 3 km.
1823 – 1839 m. laikotarpyje Gajūnuose minimi trys Skeberdžiai: Baltra
miejus, Petras, Jonas. Parašyta, kad Jonas Skeberdis, turėdamas 62 metus,
1825 m. mirė, palaidotas Gajūnų kapinėse. Dar anksčiau, apie 1810 metus
Gajūnuose taip pat trys Skeberdžiai: Jonas, Mykolas ir Stanislovas. 1776 m.
Gajūnuose minima Ona Skeberdienė. Taigi, Skeberdžiai – sena, Gajūnuose
įsitvirtinusi giminė. Tai, ką radome, neprieštarauja tam, kad valdantieji
(pradedant Tiškevičiumi) rėmė Žardiniuose pasiruošimą sukilimui.
Iš Skeberdžio raštų:
SKRIEBIŠKIO NEVIDONAS
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Ateina vaidai iš gojų – šilų
Kaip vilkas pervertas kad staugia.
Tie visi iš dvaro obalsiai –
Ten rykštes kraujuose plauna.

		
		
		
		

Nukankino vargšą Baltramą,
Kad savo pačią užstojo –
Ir šunim apleido Jonienę,
Kam šile uogas ranjiojo.

		
		
		
		

Dar Navickams su druska iššovė
Kad briedžių virš neužvarė,
Ir kitiems į sprandą įmovė
Kad ir nieko nepadarė.

		
		
		
		

O penkias dešimtis ir dvidešimt penkius
Kas vakarą rytą skaičiavo,
Šaukdavo šėtonus ir velnius,
Kaip ir berazumis rėkavo.

		
Bet palauk tu, bubinpilvi,
		
Greit lietuviai susipras
		
Išardys jums taukų skilvį
		
Ir teismą jums atras.
				1843 m. Skeberdis
Iš Skeberdžio straipsnio „Kodėl Lietuva vergauja?“
„Tiktai dabar pradeda atsirasti tikrų tautvyrių, kurie mėgina pakel
ti plunksnuotą ranką prieš neteisingą vergijos žaltį, kas kaip užkeiktas
smauglys smaugia lietuvių tautą. Mano studijų draugas Frankas Czie
cinskis greitu laiku pasirodys atspausdintu du tomai. Būtų jau ir skaito
mi, bet kad išdrukavoti lietuviškus raštus yra taip sunku, tai Frankas iš
Vilniaus išsiuntė juos į Karaliaučių, nes ten atsiranda lietuviškų raštų
patogi apdirbtuvė, iš kurios jau šimtai yra išėję ir atkeliavę į Lietuvos
dvarus ir kaimus.“
„Mūsų – dabartinės kartos galiūnai būsime tie, kas garbingai pa
baigsime kunigaikščio Vytauto didįjį darbą ir su šobliais rankose išplė
šim apleistus dirvonus ir tarpe jų galėtų ramiai ilsėtis Lietuvos artojai,
kurie…“ (Čia Skeberdžio rankraštis nutrūksta). V. Biržiška, Mūsų seno
vė, II t., 1937 m.
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Jonas Ramutėnas

ŽARDINIŲ VIENKIEMIS – MANO GIMTINĖ.
PRISIMINIMAI

Mūsų gyvenimas – tai lyg jūros banga. Kokia ji nuostabi, artėda
ma prie kranto. Priartėjusi subliūkšta, ir jos kaip nebūta. Į jūros bangas
panašūs mūsų gyvenimai. Gimę džiaugiamės nerūpestinga vaikyste,
po to seka žydinti jaunystė. Nepastebimai ateina brandus amžius. Po
kiek laiko pajuntame, kad nebe tiek jėgų, jos senka, blanksta mintys,
pradedi suvokti, kad visi jaunystės siekiai, svajonės tebuvo tik trumpas
sapnas, kuris jau nepasikartos.

Broliai Jonas ir Kostas.
Visa tai rašau, įsigilinęs į prisiminimų labirintą apie savo gimtinę,
Žardinių vienkiemį, kuriame 1942.02.21 išvydau pasaulį. Mano tėvas
Martynas Ramutėnas buvo gimęs 1892.10.03. Vedė Elzbietą Juodgu
dytę iš Dukurnių. Susilaukė dviejų sūnų. Mano brolis Kostas gimė
1934 m. Aš 1942 m. Papilio evangelikų-reformatų bažnyčioje kunigo
Mykolo Franko buvau pakrikštytas Jono vardu.
Kiek man žinoma, mano senelis Jurgis Ramutėnas buvo vedęs Oną
Valkiūnaitę. Susilaukė keturių sūnų (Juozo, Krisiaus, Petro, Martyno) ir
vienos dukters Daratos, kuriai nepavyko vedybinis gyvenimas. Ištekėjo
1932 m., būdama solidaus amžiaus, gavo vyrą Joną Tamulėną, daugiau
nei 30 metų jaunesnį už ją. Kaip vėliau pasklido kalbos, jam reikėjo ne
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Daratos, bet nemažos tiems laikams pasogos (2500 Lt ir 7 ha žemės).
Jų visas gyvenimas praėjo nesutarimuose, barniuose ir neištikimybėje.
Vaikų jie neturėjo. Darata mirė 1968 m., o jos vyras Jonas 1987 m. Uk
mergės rajono pensionate.
Juozas, atitarnavęs caro
kariuomenėje Kaukaze, išvyko
į JAV. Iš pradžių dirbo anglių ka
sykloje. Po to vertėsi žemdirbys
te, buvo įsteigęs pieno ūkį. Ve
dė lietuvaitę, susilaukė sūnaus.
Juozas mirė po Antrojo pasauli
nio karo, apie 1946–47 m.
Jo sūnaus bei žmonos liki
mai nežinomi.
Kitas tėvo brolis Petras –
tai labai spalvinga asmenybė.
Tarnaudamas caro kariuome
nėje, sulaukė Spalio revoliuci
jos, aktyviai dalyvavo tuose įvy
kiuose. Kai po daugelio metų
Maskvos archyvuose ieškojo
dokumentų, patvirtinančių jo
dalyvavimą , jų nerado, todėl
Juozas (centre) Kaukaze.
senatvėje iš Tarybų valdžios jo
kių lengvatų nesulaukė. Grįžęs į Lietuva, į Žardinius, savo gimtinę, bu
vo labai aikštingas, santykius su broliu Krisiumi dėl kokios žemės ežios
ar obels dažniausiai aiškindavosi lazdomis. Po to kiekvienas prie savo
šulinio plaudavosi kraują. Tokios tad buvo žmonių nesuderinamumo
pasekmės. O apie 1930 metus po ginčų dėl žemės buvo peršovęs žmo
gų. Buvo nuteistas 8 metus sunkiųjų darbų kalėjimo. Grįžęs iš kalėjimo,
prieš pat karą vedė Oną Variakojytę, apsigyveno Marmakiškio kaime.
Mirė 1971 m., o jo žmona 1988 m. Savo vaikų jie neturėjo, 1959 m.
įsisūnijo kūdikį, jam davė savo pavardę. Šiuo metu šis vedęs, augina dvi
dukteris.
Krisius susilaukė sūnaus Povilo (šis šiuo metu jau miręs) ir dukros
Emilijos, kuri šiuo metu gyvena Šiauliuose. Smulkiau jos likimas neži
nomas. Nuo 1950 m. Krisius liko vienas. Buvo vedęs moterį su vaiku,
tad be savo dviejų vaikų turėjo dar posūnį. Šis studijavo Anglijoje, po to
dirbo Naujoje Zelandijoje, kur ir mirė apie 1979 m.
Dabar apie savo tėvą Martyną. Kadangi jo tėvas Jurgis buvo priklau
somas nuo alkoholio, tai mirė, nesulaukęs brandaus amžiaus, o jo žmona,
mano tėvo motina (t. y. mano senelė) sulaukė beveik šimto metų ir mirė
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1944 m., palikdama mano tėvui 12,5 ha žemės. Žemė tais laikais buvo
pagrindinis žemdirbių turtas. Tuo metu Žardiniuose buvo dvi sodybos:
Krisiaus Ramutėno su medine troba ir Martyno su akmenine troba.
Martyno akmeninė troba atsirado vietoj sudegusios medinės.
Gaisro priežasties nežinau. Sklido kalbos, kad galėjo būti ir padegta.
Pagal tėvo pasakojimą Lauža
diškio kaime gyveno labai kerš
tinga moteriškė T. Z. Jei ant ko
supykdavo, tam ką nors padeg
davo. Darydavo tai labai suma
niai: po padegimo gaisras kilda
vo tik po kelių valandų. Kaip ji
tai padarydavo, nematau reika
lo plačiau kalbėti.
Kraštų dvare pas poną
Grintelį (Grüntahl) daug metų
dirbo iš Žardinių kilęs Jonas Ra
mutėnas. Dirbo kalviu, beveik
neimdamas algos. Mediniam
namui sudegus, buvo nutarta
statyti mūrinį. Reikėjo nema
žos paramos. Ponas Grintelis
padėjo organizuoti akmenų
Nuotraukos dešinėje – Ramutėnas Pet ir plytų (pagamintų jo dvare)
ras su Variakojyte Ona vestuvių dieną. suvežimą. Namo vidus buvo

Žardinių sodybos ir medžiai.
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išmūrytas degtom plytom, kurių reikėjo apie 3000. Iš išorės sumūrijo
akmenis.
Tarp plytų ir akmenų ėjo kanalai, kas garantavo namo vėdinimą.
Po karo tėvas ar užsimiršęs ar kitokiais sumetimais pagrindinį vėdini
mo kanalą užvertė. Po to sienos iš vidaus pradėjo labai drėkti. Sienos
būdavo šlapios, o žiemą apšerkšnijusios ties palangėmis. Tik šiltuoju
vasaros metu būdavo jame gera, nes būdavo vėsu.

Akmeninė Martyno troba.
Namas buvo statytas 1904 m. Kai žmonės melioratorių buvo ragina
mi išsikelti iš vienkiemių, sodyba 1978 m. buvo nugriauta. Dabar Žardinių
vietoje lygi vieta. Nežinodamas neįtarsi, kad čia galėjo būti dvi sodybos.
Per kilometrą į šiaurės vakarus nuo Žardinių buvo nors neaukšta,
bet didoką plotą užėmusi kalva. Jei žmonės seniau būtų susipažinę su Ju
zefo Naronskio-Naronovičiaus Biržų kunigaikštystės žemėlapiu, darytu
XVII a. viduryje, jie būtų neleidę toje vietoje kasti žvyrą. Naronskio že
mėlapyje ta kalva buvo pažymėta kažkaip savotiškai (ne taip, kaip aplin
kiniai kaimai). Pasirodo, toks pažymėjimas reiškė kažkokios labai senos
gyvenvietės vietą, šalia kurios buvo kapai. Dabar pusė kalvos – tai žemu
ma, kur telkšo vanduo, auga pušelės. Žvyrą su protėvių kaulais išvežė
ir išbarstė po socializmo statybvietes. Archeologų literatūroje kartais
minimas Laužadiškio senkapis, esąs už 400 m nuo Serbentos upelio. Ko
gero tai ta pati vieta. Kitos tokios gražios kalvos prie Laužadiškio (tarp
Laužadiškio ir Žardinių) nėra.
Pas Krisių kažkada gyveno toks Jurgis. Jis buvo ne tik labai išnau
dojamas, bet ir buvo patyčių objektu. Patyčios tęsėsi ir jam mirus. Kai
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Martyno troba baigia savo egzistavimą.

Jurgis mirė, Krisius jo kūną idėjo į grabą, grabą įkėlė į ratus, pats ap
žergė grabą, atsisėdo ant jo ir nuvežė į Semeniškių kapus. Tokie buvo
laikai, tokie papročiai.
Kaime žmonės kartais su artimaisiais elgdavosi kaip su gyvuliais. Per
kilometrą į pietryčius nuo Žardinių buvo sodyba, kurioje suaugusi (ir su
šeima) anūkė prižiūrėjo abu savo senelius. Nutarė ji su vyru, kad dviejų
senelių jiems per daug, kad reikia vieną permesti pas mamą. Ir štai vieną
dieną išvežė senelę pas jos dukterį už 15 km (į Pagervės kaimą), būk tai
paviešėti. Kai senolė suprato, kad nėra norinčių ją parvežti atgal, pradėjo
prašyti, kad nors kiek leistų pasimatyti jai su vyru, su kuriuo labai gerai vi
są gyvenimą sutarė. Niekas jos prašymų negirdėjo. Taip tęsėsi keletą metų.
Kai sužinojo, kad jos gyvenimo bendražygis mirė, prašė, kad nuvežtų nors
prie jo kapo apverkti. Niekas į jos raudas nekreipė dėmesio. Nei artimieji,
nei kaimynai. Taip ir mirė beaimanuodama atskirai. Net palaidoti liko abu
atskirti (per 15 km). O kokia romantiška buvo jų jaunystė. Kai susimylėjo,
kažkas iš giminių prieštaravo vedyboms, tad pabėgo abu į Ameriką, ten
apsivedė, sunkiai dirbo, susilaukė vaikų, grįžo į Lietuvą. Pergyveno karą,
pokarį, kai visa sodyba buvo sudeginta iki pamatų. Atsistatė. Bet gyvenimo
pabaiga buvo jiems negailestinga. Socializmo ideologai skelbė, kad sukurs
naujo tipo tarybinį žmogų. Nesukūrė. Šių dviejų senukų gyvenimo pabaiga
veda į mintį, kad gal ir ne be pagrindo lietuvių tautosakoje pasakojama apie
vaikus, kurie nusenusius ir tapusius neįgaliais tėvus rogutėmis žiemą išvež
davo į mišką… Tuomet jau kyla kitas klausimas: kiek sutvėrimai, kuriuos
mes vadiname žmonėmis, skiriasi nuo žvėrių? Kažin ar labai jau daug.
178

Prisimenant pokarį
Nors nuo tų dienų praėjo 60 metų, bet keletas epizodų iš pokario
metų išliko.
Gal būt niekur kitur taip dažnai nesilankydavo stribai, kaip mūsų
Žardinių vienkiemyje. Po kiekvieno apsilankymo likdavo baisūs kratos
pėdsakai: išverstos iš pastogės malkos, išlaužtos grindys kambariuose.
Specialiais ilgais durtuvais būdavo išbadomas šienas daržinėje, ieškant
miškinių slėptuvės. Bjauriausi būdavo Papilio stribai. Kartą, viską išver
tę ir nieko neradę, pradėjo tardymą nuo manęs, 8 metų vyro. Vienas iš
jų pasodino mane ant suolo (tėvai buvo nugrūsti toliau) ir gana man
dagiai pradėjo klausinėti: kas pas mus ateina, kokie žmonės, dieną ar
naktį ateina ir taip toliau. Nieko sau reikalingo neišgavę, išėjo.
Sklido gandai, kad tos visos kratos tai dėl kažkokių skundų, lyg tai
kaimyno Antano iš gretimo Sabuliškio kaimo. Prieš tai Žardinių gyven
tojas Krisius įskundė Papilio stribams, kad tas Antanas žino, kur Biržų
girioje yra miškinių bunkeriai. Vežiojo stribai Antaną po girią ir liepė
parodyti, kur tie bunkeriai. Neparodžius mušdavo. O parodyti Antanas
negalėjo, nes iš tikrųjų nežinojo. Čia buvo Krisiaus kerštas Antanui. Ki
lusios pjautynės taip greit neužgeso. Vieną rudenį (apie 1953 metus) po
bulvių kasimo talkos prasidėjo pas Antaną vaišės, nuo stipraus alaus (iš
burokų) šeimininkai nusigėrė greičiau ir užmigo. Žibalinė lempa kažko
dėl buvo pakabinta aukštai, netoli lubų, gal todėl, kad kas su galva neuž
gautų, o dar kaip reikiant dagtis išleistas, kad stipriau šviestų. Tarp lu
bas sudarančių lentų būta plyšių, tai ir netruko nuo žibalo degimo dujų
dūmai pasirodyti. Tą pastebėjo Laužadiškio kaimo gyventojas Petras.
Bandė pasirodžiusią lubose ugnį gesinti, bet buvo vėlu, nes jau degė
visas aukštas virš lubų. Girti talkininkai vos spėjo patys išbėgti, dar spė
jo ištempti į kiemą miegančius Antaną su žmona. Sudegė visas turtas.
Iškepė neseniai po talkos suneštos bulvės, Antano siuvamoji mašina
gulėjo, nuo karščio išsilanksčiusiu rėmu. Išsiblaivęs Antanas pradėjo
kalbėti, kad čia Ramutėnų darbas. Jei ne Petro paliudijimas, kad gaisras
kilo nuo lempos, galėjo kilti nauji dideli nemalonumai. Po to Antanas
ilgai pyko ant Petro, kad tas NKVD būstinėje prakalbo apie lempą.
Mūsų vienkiemis galėjo būti ir buvo įtariamas. Mat iš gretimo Lau
žadiškio kaimo nenuėjo šaukiamas į Tarybinę armiją, bet išėjo į mišką
samdinys Kulbis Jurgis. O Žardiniuose buvo graži mergina, Krisiaus
duktė Emilija, tai Jurgis tankiai Žardiniuose atsilankydavo. Emilija, nu
jausdama, kad tie vizitai geruoju nesibaigs, išvažiavo į Kuršėnus, po to
persikėlė į Šiaulius. Jurgis 1950 m. Gegužių kaime pateko į pasalą buvo
sužeistas, jam buvo peršauta koja. Gajūnietės merginos sutvarstė žaizdą,
paslėpė Jurgį, slaugė. Bet išdavikai nemiegojo. Vos merginos spėjo Jurgį
pervežti į Latviją, kaip buvo suimtos Olga Patkaukaitė ir Olga Plepytė.
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Teismas atseikėjo joms ar ne po 15 metų. Jei ne tautų tėvo Stalino mirtis,
būtų ir supuvusios lageriuose. Po kokių 7 metų grįžo, sulaužytais liki
mais, pairusiomis sveikatomis.
Dar vienas įvykis, kuris galėjo labai blogai baigtis, baigėsi laimin
gai. 1950 metais, suvarius žmones į kolūkius, buvo atimti padargai,
dauguma gyvulių, pasėliai jau laikomi buvo kolūkio nuosavybe. Stogai
Žardiniuose buvo šiaudiniai, kuris, kaip žinome, neilgaamžiai. Tėvas
sugalvojo pasidaryti
šiaudų atsargą stogų
remontui. Kai rugiai
buvo nupjauti, surišti,
o pėdai į gubas sustaty
ti, tėvas iš kiekvienos
gubos paėmė po kelis
pėdus, grūdus išbloš
kė, o pėdus, paruoštus
stogo dengimui, susi
dėjo ant tvarto. Kai
atvažiavo kolūkiečiai
vežti rugių, pastebė
Mes laimingi kolūkiečiai, mums Tarybų saulė jo, kad gubose trūksta
šviečia… Iš kairės: Macys Petras, Martynas Ra pėdų. Buvo pranešta
mutėnas, Arlikevičius Petras, Jankauskas Jonas. valdžiai. Ir vėl gauja
Kitų trijų neatpažįstu dabar. Dešinėje priekyje
stribų, aiškinasi, kas
Kraupas Jonas.
čia taip padarė. Suėjo
stribai į daržinę, viską išvertė, beliko tik ant tvarto lubų užlipti. Kopėčių
čia pat nebuvo. Pažiūrėjo iš toliau, iš daržinės vidurio, kiek galėjo užma
tyti, numojo ranka ir išėjo. Gal laimingai baigėsi ir todėl, kad šiuo kartu
buvo ne Papilio, o Medeikių stribai, kurie buvo žmoniškesni.
Tėvas visą gyvenimą pragyveno Žardiniuose. Mano motina Elzbie
ta mirė anksti, 1952 m., sulaukusi 48 metų, neatlaikiusi ligos, kurią mes
vadiname vėžiu. Ramutėnas Krisius mirė 1954 m.
Suvarius žmones į kolūkį (1950 m.), tėvas visą laiką dirbo eiliniu
kolūkiečiu. Nemačiusiems to gyvenimo, pasakysiu tik tiek, kad kai ku
riais metais už dirbtą dieną atlyginimas buvo skaičiuojamas gramais.
Nepagalvokite, kad auksu. Grūdais. Metų uždarbį galėdavai parsinešti
maišelyje ant pečių. Nė arklio nereikėdavo.
Maždaug 15 metų (iki kokių 1965 m.) būdavo dirbama praktiš
kai veltui. Nors brigadininkai skaičiuodavo darbadienius, už juos ne
kas išeidavo. 1961 m. rublio kursu „Vienybės“ kolūkyje už darbadienį
mokėdavo nuo 0,05 iki 0,20 kapeikos. O norint uždirbti tą darbadie
nį, reikėdavo dirbti dažniausiai visą dieną. Žmonės greit susigaudė, ko
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kius darbus apsimoka dirbti, kad daugiau tų darbadienių išeitų. Todėl
verždavosi rinkti akmenų nuo laukų, nes tuomet per dieną galima buvo
įdirbti daugiau nei vieną darbadienį. Būdavo nustatyta, kiek tų darba
dienių per metus reikėjo įgyti. Vyras turėjo išdirbti 240 darbadienių, o
moteris 200. Neišdirbus nustatyto minimumo, grėsė įvairios sankcijos
– nuo pašaro nedavimo asmeninei karvei iki sodybinio sklypo (0,50 ha)
sumažinimo. Prie kai kurių prisikabindavo ypač smarkiai. Štai kaimyno
Tuino Jokūbo ūkelį, nors visi šeimos nariai dirbo kolūkyje ir buvo atida
vę bendram labui gyvulius, padargus, apdėjo tokiais mokesčiais (gal ir
už kalbas tarybų valdžios adresu), kad išmokėti nebuvo jokios vilties.
Nuteisė šeimos galvą Tuiną Jokūbą ar ne penkiems metams kalėjimo.
Laimė, kad vyriausias imperijos (vadintos TSRS) tironas mirė, ir Tuinas
Jokūbas, atlaikęs dvejus metus vargo, buvo paleistas.
Kai kurie brigadininkai, nežinia kokioms struktūroms tarnavę, tų
darbadienių visų neužrašydavo. Pasiskųsti nebuvo kam. Ką tai reiškia
0,20 kapeikos už visos dienos darbą? Palyginimui: pusalkaniai Vilniaus
studentai, bėgdami iš vienų paskaitų į kitas pro Gerosios Vilties (vieti
niai vadina Dobra Rada) turgelį, galėdavo už pusrublį nusipirkti stikli
nę naminio moldaviško vyno. Taip buvo statomas socializmas. Tokia
mano gimtinės Žardinių bei artimųjų gyvenimo istorija.
Tėvas paliko šį pasaulį 1972 metais.

Namas, kuriame prasidėjo mano mokslai. Tai Laužadiškio pradinė mokykla.
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Laužadiškio mokyklos ketvirtokai 1959 m. Pirmoje eilėje iš kairės: Tuinaitė
Janė (Semeniškiai), Macytė Ona (Serbentiškis), Šlėgerytė Ona (Gajūnai),
Patkaukaitė (Sabuliškis), Elijonytė Vanda (Serbentiškis), Elijonytė Vilma
(Gajūnai). Antroje eilėje: Bronius Baronas (Šniurkiškiai), Adolfas Marins
kas (Serbentiškis), Leonas Sadauskas (Semeniškiai), mokytojas Algis Audic
kas, Saulius Urbonas (Ageniškis), Rimas Punys (Laužadiškis) ir aš, Jonas
Ramutėnas (Žardiniai). Mokykla veikė iki 1979 metų.

Vietoje pabaigos
Žardinių kilmė bei Ramutėnų atsiradimas toje vietoje tiksliai nėra
žinomi. XVII a. Radvilų archyvai rodo, kad Papilio dvarui priklausė Pa
pilio ir Ageniškio valsčiai. Per penkis kaimų ir vienkiemių surašymus
šiame amžiuje nei Žardiniai nei Ramutėno pavardė neminimi. Yra tik
panašių pavardžių, kurios gal būt galėjo transformuotis į Ramutėną.
Tokios yra Ramaškanis (latv. Rams – ramus žmogus), Rymašius (latv.
Rimt – nurimti). Taigi, visos pavardės gali reikšti tą patį – ramų žmo
gų. XVII a. net Laužadiškio kaimo dar nebuvo. Tik prie Gajūnų kaimo
užrašytas Tamošius Laužoda, žemionis (tam tikras tarnybos dvare eta
tas), turįs tame kaime žemės. 1676 metų surašyme parašyta, kad Lau
žoda ir prie Rovėjos upės kartu su broliais Pietkievičiais valdo 3 valakų
užusienį. Laužodai priklauso pusė tos žemės. Dar Laužodai priklausė
Melkiškių užusienis ir gal būt Burniškis. Aiškiai parašyta, kad Laužodai
dar priklauso Urbaniškio užusienis prie Serbentos upelio. Kaip galėjo
vienas žmogus (jo šeima) tiek aprėpti, net jei tie vienkiemiai ir buvo arti
vienas kito? Galima įtarti, kad Žardinių vietovė tuomet galėjo būti va
dinama kitaip (gal Melkiškiu ar Burniškiu), vietoje Urbaniškio gal būt
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atsirado Serbentiškis, o vėliau atsiradusio Laužadiškio kaimo pavadini
mas įamžino Laužodos pavardę.
Senieji žmonės kalbėdavo, kad čia kažkada gyveno labai šykštus
savininkas Mizaras, kuris samdinius maitindavo šutintomis bulvėmis ir
burokų rasalu. Samdinės verkdavo, baudžiavos laikais varomos į Miza
rų palivarką, – taip tada vadinosi Žardiniai. Mizarui mirus, skambėjo
visų bažnyčių varpai, nes buvo turtingas žmogus. Palaidotas jis Seme
niškių senosiose kapinėse. Ant paminklo užrašas lenkų kalba: „Užmi
gau, Viešpatie, su viltimi prisikelti“. Apie ką su juo kalbėtume, jei pasa
ka apie prisikėlimą virstų tikrove? Nieko nekalbėtume, tik giedotume
?.. Tos kalbos apie Mizarą turi istorinį patvirtinimą. Pirmo pasaulinio
karo metu (1914–1918) vokiečiai naudojo kažkokį seną žemėlapį, kur
yra Sabuliškis, Laužadiškis, Sauginai, bet vietoje Žardinių užrašyta Mi
zer. Žardiniai grafo Tiškevičiaus knygose minimi 1835 ir 1850 m. Bažny
čios knygose Žardiniai minimi apie 1820 metus. Taigi, tas šykštuolis
Mizeras gyveno čia dar anksčiau.
Tai ir visos istorijos šiai dienai.
1850 metų surašymo duomenimis Žardiniai minimi kaip vienkie
mis, kuriame gyvena Ramutėnas Motiejus Stanislovo (20 m.), jo broliai:
Jonas (17 m.), Jokūbas (12 m.), Jurgis (5 m.), Stanislovas (5 m.), seserys:
Darata (18 m.), Zuzana (7 m.), Motiejaus mama našlė Barbora (50 m.).

Čia buvo Gegužių kapinės, kuriose ilsisi Kuginių ir Šniurkiškių Ramutėnai,
ko gero kažkada su Žardinių Ramutėnais kilę iš vieno kamieno.
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Žardiniuose tarnauja Stiklerio Motiejaus duktė Ieva (18 m.). Pagal me
tus, tas 5 metų Jurgiukas – tai tikriausiai mano senelis. Senelio sesuo
Darata, turėdama 19 metų, ištekėjo už Naktinio Mykolo iš Glūdiškio
vienkiemio (taip rašoma senosiose bažnyčios knygose).

Dvarininkų Grintelių, pas kurių vaikus tarnavo Žardinių Jonas Ramutė
nas, kapai Kraštų kapinėse.
Kairėje: Elise Constance Grünthal geb. Wiedehofft, 1839–1905. Dešinėje: Carl
Grünthal, 1811–1884.

Ramutėnų tais 1850 metais būta nemažai. Štai Gavėniškyje pas
Jakevičių Petrą tarnauja dvidešimtmetė Ramutėnaitė Elzbieta Jokūbo.
Semeniškiuose pas Valkiūną Motiejų tarnauja taip pat dvidešimtmetė
Ramutėnaitė Ona Jono. Semeniškiuose pas Laumę Stanislovą tarnauja
Ramutėnas Jokūbas (44 m.) ir jo žmona Elzbieta (46 m.). Neciūnuose
pas Daukšą Stanislovą piemeniu tarnauja Ramutėnas Petras Stanislovo
(9 m.). Liepalatuose pas Pakaušį Joną tarnauja Ramutėno Povilo duktė
Marė (26 m.). Liepalatuose pas Laumę Andrių tarnauja Ramutėnaitė
Ona Petro (20 m.). Juozeliškyje pas Plepą Joną tarnauja Ramutėnas Sta
nislovas Boguslavo (18 m.). Matyt Ramutėnų būta stiprių žmonių. Kas
priims tarnauti silpnučius? Ramutėnų kaimynas iš Sauginų (Tuinas Jo
kūbas) iš mažumės turėjo nesveiką koją. Todėl rugiapjūtės metu padėti
pasamdė kažkurį iš Žardinių Ramutėnų. Tuino dukra Olga prisimena,
kad tas Ramutėnas per pusdienį nukirto neregėtai didelį plotą rugių.
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Šniurkiškiuose Pavilonio Petro (31 m.) šeimoje gyvena Ramutėno
Jono našlė Ieva (46 m.) ir jos dukros: Darata (13 m.), Kristina (10 m.),
Konstancija (8 m.). Dar čia užrašytas Ramutėnas Stanislovas Jono
(6 m.). Bažnyčios knygose užrašyta, kad Ramutėno Jono duktė Ieva mi
rė 1837 m., turėdama 6 metukus. Palaidota Gegužių kapinėse. Taip pat
Gegužių kapinėse 1831 m. palaidotas Šniurkiškių Ramutėnas Jurgis,
sulaukęs 68 metų. Seniausias išlikęs įrašas yra apie 1811 m. Gajūnuo
se mirusį Ramutėną. Šis palaidotas Gajūnų kapinėse. Jo žmona mirė
1838 m., palaidota taip pat Gajūnų kapinėse.
Dar apie senus laikus. 1809 Sabuliškyje Pakaušiui ir Šarkanaitei
g. Ona. Krikšto tėvai: Pakaušis – Šarkanienė, Anzienas – Pakaušienė.
Taigi, XIX a. pradžioje Žardinių kaiminystėje – Sabuliškyje – buvo įsi
tvirtinęs Pakaušis. 1824 Laužadiškyje Povilui Ramutėnui ir Elzb. Ma
žuikaitei g. Boguslavas. Krikšto tėvai: Boguslavas Ramutėnas – Katrė
Lapėnienė. O 1826 Žardiniuose Bubelai ir Januševičiūtei g Barbora. K:
Pakaušis – Jakevičienė. Taigi, šiuo laikotarpiu Ramutėnai dar ne Žardi
niuose, bet šalia.
1847 m. Gajūnuose Motiejui ir Elzbietai Ramutėnams gimė Ona.
Ramutėnai, kaip seka iš tokių duomenų, Žardiniuose pasirodė
tarp 1830 ir 1850 metų, greičiausiai iš Laužadiškio (nors galėjo ir iš
kitur atsikelti). 1834 m. grafas Tiškevičius jau buvo nupirkęs Ageniškio
valsčių, tame tarpe ir Žardinius. Tų metų sąrašuose Žardiniuose užra
šyti Valkiūnas, Šlėgeris, Bubela, Šimkovič, Obeliūnas.
2008 m. gruodžio 26 d.
Olga Tuinaitė – Karosienė

PRISIMINIMAI IŠ SAUGINŲ GYVENIMO
Mano močiutė, tėvelio mama buvo iš Strošių kaimo Katrė Plepytė.
Ji turėjo du brolius – Stanislovą ir Konstantiną. Abu caro laikais buvo
baigę mokslus. Vienas buvo mokytojas, kitas dirbo Voroneže garvežių
depo viršininku. Kodėl taip toli – Voroneže? Mat pirmo pasaulinio ka
ro metu abu Katrės broliai (su kuo iš giminių, neprisimenu) pasitraukė
į Rusiją, o Katrė liko Strošiuose. Abu broliai baigė mokslus Rusijoje,
abu Rusijoje ir dirbo. Atgavus Lietuvai Nepriklausomybę, abu grįžo į
Tėvynę. Abu ligoti. Vienas sirgo džiova, bet ir toliau rūkė kaip garvežys.
Tad netrukus atgulė į patalą ir taip baigė savo dienas.
Vienas iš mano močiutės brolių turėjo dukterį Valytę. Ji buvo bai
gusi mokslus ir buvo pirmoji moteris-inžinierė Lietuvoje. Kai ištekėjo,
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tapo Rimšiene Valerija. Abu buvo inžinieriai. Smetonos laikais Kaune
pasistatė muilo fabriką, tik toks vienas buvo Kaune. Kai 1940 metais ru
sai užėmė Kauną, Rimšos susiprato suvisuomeninti tą savo fabriką. To
dėl jiems neteko važiuoti į Sibirą. Juos paliko vadovauti fabrikui. Apie
2002 metus Valytė mirė, palaidota Kauno kapinėse.
Mano močiutė buvo labai graži, turėjo gražų balsą, dainuodavo,
giedodavo. Tėvai pasiturinčiai gyveno, tai vis piršliai pas ją važiuoda
vo. Pamatysi ir išgirsta nuo Neciūnų pusės skambant dzingulius. Mat
į Strošius kelias eidavo pro Neciūnus. Po tų visų piršlybų ėmė ir ište
kėjo už Laumės Jono iš Semeniškių, irgi didžiažemio. Semeniškiai tai
nepilni du kilometrai nuo Strošių. Susilaukė 8 vaikų, bet užaugo tik du,
Jonas ir Motiejus. Tokie buvo laikai, siautėjo ligos, prieš kurias žmonės
buvo bejėgiai. Joną išleido į Ameriką, o Motiejus liko ūkininkauti.
Mirė Katrės vyras, tai ištekėjo vėl, šį kartą už Tuino Motiejaus iš
Sauginų. Susilaukė 6 vaikų. Tokios ligos kaip skarlatina, šiltinės ir kitos
darė savo. Užaugo trys: Marytė, Jokūbas, Palmyra, kiti maži mirė. Taip
ir gyveno su likusiais. Kadangi Tuinų Sauginuose buvo ne viena šeima
(ir giminėmis nesivadindavo), tai šį Motiejų, kadangi buvo vedęs Lau
mienę, praminė ir kartais vadindavo Laumotuiniu.
Mano senelis Tuinas Motiejus buvo ragavęs mokslo, caro laikais
buvo baigęs liaudišką (narodną) mokyklą. Gerai skaitė ir kalbėjo rusiš
kai. Laikraštyje perskaitė skelbimą, kad ieškomi žmonės, kurie galėtų
auginti šilkverpius. Pasiuntė laišką į Maskvą, jam atsiuntė lervučių ir
kažkokų augalų sėklų. Iš tų sėklų išaugo žolės dideliais lapais. Tais la
pais šėrė lervas, kol užaugdavo dideli vabalai. O kiek jie daug ėdė! Tik
prikloja tų lapų į lentynas, žiūrėk jau ir tuščia. Kai vabalai užaugdavo iki
reikiamo svorio, tada jie eidavo ilgai miegoti. Apsivydavo šilko siūlais.
Tuomet tuos vabalus suvyniodavo į tam skirtą popierių ir kepdavo pe
čiuje. Iškeptus siųsdavo į Maskvą ir laukdavo pinigų.
Senelis dar Kraštų dvare dirbo prievaizdu, dalindavo baudžiaunin
kams grūdus, dar ir dabar stovi tas akmeninis sandėlis.
Mirė senelis, vėl liko Katrė viena su vaikais. Atėjo laikas, kai Saugi
nų kaimas skirstėsi į vienkiemius. Gavo 40 ha žemės. Reikėjo persikel
ti trobesius, kai kuriuos naujai statytis. Neturėjo medienos. Močiutė
buvo apsukri. Žinojo, kad Skrėbiškio dvaro grafienė anksti rytais basa
vaikšto po sodą (kad ilgiau išlaikytų jaunystę). Nuėjo močiutė vieną ry
tą į sodą ir puolė grafienei po kojomis. Pagailo grafienei našlės su vai
kais, davė miško tiek, kiek reikėjo trobesių statybai. Pasistatė trobas,
ėjo metai, užaugo vaikai.
Palmyra išvažiavo į Kanadą, tiksliau, gavo iškvietimą. Kai per Gavė
nią mokėsi tikybos Papilyje, įsižiūrėjo ją toks bernelis iš Papilio mieste
lio. Trečiokas. Išvažiavo jis į Kanadą, įsitaisė ten ir atsiuntė jai iškvietimą
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(tuo pačiu ir bilietą). Bet jai buvo tik 17 metų, Kanados valdžia ją tuoj
pat būtų grąžinusi į Lietuvą. Tad pasikvietė Trečiokas kunigą, atsinešė iš
sinuomotą vestuvinę suknelę, ir, tik išlipus jai į krantą, čia pat, prieplau
koje, dar nepraėjus visų patikrinimų, kunigas juos sutuokė… Romantiš
ka, argi ne? Nuėjo į fabriką jaunoji žmona darbo ieškoti. Paklausė jos,
ar moka dirbti su elektrine siuvamąja mašina. Buvo drąsi, atsakė, kad
moka. Bet savo žodžius pateisino. Išmoko greit. Darbas buvo konvejeri
nis. Visą pamainą siūdavo tik rankoves. Susilaukė vaikelio.
Marija valdė Strošių žemes, apsivedė su Vėjeliu Motiejumi iš Miliš
kių. Po kiek laiko išsiskyrė su juo susidėjo su Plepu Jonu. Ten, Strošiuo
se ir gyveno. Kurį laiką jos žemę dirbo jos ir Vėjelio sūnus Petras.
Jokūbas ūkininkavo Sauginuose. Išmoko groti armonika ir smui
ku. Trise sudarė Sauginų kaimo kapelą. Šimėnas Petras grojo armonika,
Tuinas Jokūbas smuiku griežė, o Jasiūnas Povilas būgną mušė. Ne vien
Sauginuose jie grojo. Kviesdavosi juos kiti kaimai, Gajūnai, pavyzdžiui.
Tuino Jokūbo žodis kaime buvo svarus. Ypač, kai apsivedė. Netgi prigijo
jam taikintojo pravardė. Prisiskaitė Šimonienė smetoninių meilės roma
nų, pradėjo jai atrodyti, kad vyras nepakankamai ją myli, o gal ir visai
nebemyli… Pradėjo ji ruoštis grįžti į gimtinę, į Miegonių kaimą. Atbėgo
Šimonis pas Jokūbą pagalbos. Sutaikė juos Jokūbas. Gyveno Šimoniai
laimingai iki pat mirties. Nebėra dabar Šimonių Sauginuose. Tik laukai
čia gyvenusiems primena, kur gyveno ši šeima. Kilo nesklandumai Jasiū
no Petro šeimoje. Ir čia Jokūbas sėkmingai atliko taikintojo rolę. Kitoje
Jasiūnų šeimoje dar rimtesni dalykai darydavosi. Įgriūdavo kartais naktį
sūnus į trobą su kirviu rankoje sakydamas: „Nu, žegnokitas! Paskutina
dabar jum valandala“. Ir atlėkdavo vidurnaktį pas Tuiną trys į baltas pa
klodes susisupusios žmogystos. Apsirengti tai nebūdavo kada. Čia bandy
mai sutaikyti nebuvo sėkmingi. O kaip
gražiai grodavo armonika tas sūnus, bet
kažkokie tėvų veiksmai ar žodžiai išves
davo jį iš pusiausvyros. Nebuvo tada te
levizijos ir filmų su kraujo klanais. Šiais
laikais jis gal ir būtų savo ketinimus įvyk
dęs, bet anuo metu įvykiai nakties metu
baigdavosi laimingai. Tik reikėdavo pus
nuogiams naktį puskilometrį pabėgėti
iki Tuino Jokūbo, t. y., iki mūsų namų,
nepaisant koks oras nebūtų.
Pasidabojo Jokūbas Tuinas Nakti
nytę Olgą iš Garšvų. Ji turėjo du brolius.
Joną ir Motiejų. Motiejus baigė Biržų
gimnaziją, žemės dirbti jau nebenorėjo,
Dėdė Motiejus Naktinis.
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išvažiavo į Kauną. Pradėjo dirb
ti kažkokioje redakcijoje. Susi
pažino su Paleckiu, pradėjo po
litikuoti.
Šiandien kyla klausimas,
kokių jėgų veikiami dalis garš
viečių susibūrė Smetonos lai
kais į pogrindinę komunistinę
kuopelę. Į gegužines ateidavo
raudonais šlipsais. Prisiprašy
davo kokį piemenį, kad iškeltų
raudoną vėliavą medyje kai ku
riomis progomis. Laukė, kada
į Lietuvą ateis šviesus rytojus.
Sulaukė. Kai į Lietuvą atėjo ru
sai, Paleckis tapo pirmuoju ko
munistų partijos sekretoriumi,
o Motiejų paėmė asmeniniu
sekretoriumi, Kai pradėjo vežti
žmones į Sibirą, Motiejus smar
Motiejus Naktinis su mama.
kiai susiginčijo su Paleckiu: „Ką
jūs darote? Juk naikinate lietuvių tautą!“ Paleckis bandė teisintis, Mo
tiejus, netekęs kantrybės ir pritrūkęs argumentų, puolė Paleckį mušti.
Kaip mat neteko tarnybos, buvo išvytas. Ilgai negavo darbo. Pagaliau
gavo kontrolieriaus darbą, eidavo, tikrindamas pardavėjas, ar šios neap
gaudinėja pirkėjų. Kai buvo jaunesnis, atvažiuodavo į Garšvas, vaikščio
davo po gimtinės laukus. Po to susirado draugę lenkę, nutolo nuo savo
giminių. Net nežinome šiandien, kuriose kapinėse palaidotas.
Mano darbai
Prisimenu, kokia buvau darbininkė. Kur tik mama eina, ten ir aš.
Dirbu tą patį, ką ir mama. Kartą nuėjom šerti arklių. Nešiau kuokštą
šieno. Man einant, kaip griebė kumelė (turinti mažą vaikelį) man už gal
vos. Po to paleido. Pajutau, kad kažkas šilto sruvena per veidą. Nukirpo
man plaukus, kad geriau gytų žaizda. Vaikščiojau kaip berniukas, plika
galva. Kaimynų mergytė ėmė prašyti, kad ir jai nukirptų plaukus, kad
abi būtume tokios pat… Taip ir lakstėme kurį laiką abi plikom galvom.
Tėvai nekuriam laikui išnuomavo žemę, persikėlėm gyventi į Vabal
ninką. Prisimenu, kaip, važiuojant iš Sauginų, mudvi su sesute sėdėjo
me rogėse, lubnioje, gerai apkamšytos, nes buvo labai šalta. Vabalninke
tėvai nusipirko vėjo malūną, taip ir vertėmės. Kai paaugau, pradėjau
eiti į Balio Sruogos mokyklą. Kadangi mokėjau skaityti ir rašyti, tai
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Laužadiškio pradinės mokyklos jaunųjų ūkininkų ratelis su mokytoja
Juodgudiene (centre). 1940 metai. Pirmoje eilėje (iš kairės): Tuinaitė Irena
Petro, Tuinaitė Olga Povilo (abi iš Semeniškių), Lilija Mažuikaitė (Serben
tiškio), Emilija Ramutėnaitė Žardinių, Alė Klybaitė Serbentiškio, Emilija
Tuinaitė Povilo (Semeniškiai). Dešinioji – mano sesutė Tuinaitė Danutė
Jokūbo (Sauginai).

mokytoja liepė man mokyti kitus vaikus, kurie nieko nemokėjo. Moky
davau koridoriuje prie lango. Pradėjo kitų klasių vaikai vadinti mane
mokytoja. Susisarmatinau, pasiskundžiau mokytojai. Tuomet klasėje
prie lango mokydavau. Jei kurie ilgai neišmokdavo to, kas buvo reika
laujama, pažnaibydavau juos. Tuomet greičiau išmokdavo… Kaip sako
kiti: vaiko ausys yra jo nugaroje…
Mamutei nusibodo malūne malti tuos grūdus, pradėjo kalbinti
tėvelį, kad grįžtume į Sauginus. Sugrįžome. Čia teko ganyti gyvulius.
O kaip eina miegas, kai anksti rytą, Saulei tekant, prikelia. Per mūsų ga
nyklas ėjo griovys. Jis atvingiuodavo nuo Vaiginų. Po to per Sauginus,
per mūsų žemę pro Žardinius ėjo į Sabuliškį, toliau į Ageniškį ir ten
įtekėdavo į Serbentos upelį. Būdavo atsigulu ant griovio kranto, akys
merkiasi, o vanduo čiurlendamas sako man:„Tik neužmik, o tai gausi
su žabu…“. Taip ir gulėdavau, bijodama užmigti. Mano mylimiausi gy
vuliai buvo arkliai, nes teko daug su jais dirbti, arti, akėti. Todėl aš juos
labai mylėdavau, nors ir užpykdydavo kartais. Buvo tokia pora – ku
melaitė su eržiliuku. Jeigu juos palikdavai pakinkytus nors dešimčiai
minučių, taip susipainiodavo valkčiuose, kad būdavo didelio vargo, kol
atpainiodavau. Man anūkė net nupirko antklodę su arklių atvaizdu.
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Vienas juodas, kitas gelsvas… Taip ir gyvenu prisiminimais, maloniais
ir kitais, sunkiais, slegiančiais.
Sauginuose gyvenant, lankiau Laužadiškio mokyklą. Bet užėjo ka
ras, taip ir likau nebaigusi šios mokyklos, visai nedaug bebuvo likę. O
mokytis labai norėjau.
Praūžė antrojo pasaulinio karo 1944 metų frontas. Trobos buvo
sudegintos. Sunku buvo pradėti gyventi po karo. Pranešė iš seniūnijos,
kad norintieji medienos turi atvykti į Biržų urėdiją orderį miškui paim
ti. Mane tėvai ir pasiuntė į Biržus. Kadangi reikia tik popierių pargaben
ti, kas arklį tokiam darbui duos. Taigi, ėjau pėsčiomis, 15 metų mergai
čiukė. Per Šilų miškus 15 kilometrų. Tiek pat atgal. Kad suprastumėte,
ar tai daug, nueikite per dieną 30 km.
Gavau urėdijoje tą orderį, įsidėjau į paltuko kišenę. Ėjau pagal bro
lių kapus. Stovėjo žmonių būrys. Įsimaišiau į jų tarpą. Norėjau sužinoti,
kas vyksta. Vieni sakė, kad laidoja liaudies gynėją, kiti – kad istrebitelių,
tokį, kuris žmones šaudo. Kol aš klausiausi tų kalbų, man iš kišenės dingo
piniginė su tuo popieriumi. Ką dabar daryti? Eiti be orderio namo bijau.
Vėl bėgau pas urėdą, pasisakiau, kokia nelaimė nutiko. Gero būta urėdo.
Išrašė jis orderio nuorašą ir dar 10 kietmetrių pridėjo, sakydamas:„Tik ne
beverk daugiau…“ Laiminga grįžau namo. Vis pabėgėdama tuos 15 km.
Dabar reikėjo medžius nusipjauti ir parsivežti. Mudvi su seserimi
Danute pjovėme tuos medžius Biržų girioje prie Anglių kalnelio, o tėve
lis vežė. „Sutraiškys medžiai tas mergaičiukes,“ – sakė netoliese dirbę
Kubilių kaimo vyrai. Po kiek laiko taip ir atsitiko. Užsikorė vienas me
dis begriūdamas ant kito. Mudvi pradėjome pjauti tą kitą medį, kuris
laikė nupjautą. Taigi, bebaigiant pjauti, virto jau du medžiai. Medžiai
buvo apledėję, todėl lengvai slydo į šalis. Aš dar suspėjau atšokti į šalį,
o mano sesutei medis kad trenks į koją. Ties blauzdikauliu koja pradėjo
lankstytis toje vietoje, kur sąnario nebuvo… Bėgau į girios pakraštį pas
žmones, pasiskolinau arklį su vežimu, parvežiau sesutę namo. Tuomet
jau tėvai kinkė savo arklį ir, minkštai prikloję ratus, vežė Danutę į Bir
žus, o aš grąžinau paskolintą vežimą su arkliu. Namo pėsčiomis. Dar
teko nueiti į Biržus pas chirurgą. Nunešiau jam didelį gabalą sviesto ir
didelį kalakutą, atsidėkojant už tai, kad sutvarkė Danutei koją. Po karo
su maistu Biržuose buvo striuka.
Kaip iš medžių pasidaryti lentų ir sienojų? Kraštų dvare dar buvo
likęs garinis malūnas ir gateris lentoms išpjauti, bet viskas buvo sudaužy
ta, sugadinta. Valdžia leido atremontuoti, tėvelis išsiderėjo, kad už atre
montavimą jam bus leista išsipjauti medieną. Taip po truputį pasistatėme
namą. Bet prasidėjo kitokų bėdų virtinė. Mirė močiutė. O po kokių trijų
dienų pavogė karvę. Pranešėme Papilio milicijai. Atvažiavo ir pradėjo tė
velį tardyti, šūkauti, gąsdinti. Namo antras galas buvo neįrengtas, visokių
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daiktų prikrauta. Buvo ten ir likęs maistas po laidotuvių, po gedulingų pie
tų. Tai tie skrebai susikrovė viską į vežimą ir išsivežė. Tuo ir baigėsi karvės
ir vagies ieškojimas. Tokio lygio buvo teisingumas po karo.
Už kilometro nuo mūsų naktį kažkas atvažiavo į Bernoto sodybą,
įsilaužė į tvartą, papjovė kiaulę ir išsivežė. Kadangi buvo toks laikas, kad
liko vėžių pėdsakai, patys bandė ieškoti, kur nuvežtas grobis. Vėžių pėd
sakai nuvedė į Papilį.
Žmonės padarė išva
dą, kad tai liaudies
gynėjų darbas. Ber
notas kurį laiką buvo
gyvenęs Leningrade,
grįžo į Lietuvą, apim
tas socializmo idėjų.
Bet naujoji tvarka ir
jam buvo negailestin
ga. Žardeliuose Ajutis
pardavė karvę liau
dies gynėjui, o po dvi
Semeniškių, Sauginų ir Laužadiškio panelės. Pirmo ejų dienų buvo rastas
je eilėje kairioji Danutė Tuinaitė Jokūbo; toliau: Ire nušautas savo trobo
na Tuinaitė Petro, Elzbietos Patkaukaitės dukra, Alė je, durys atlapos, o jo
Klybaitė iš Laužadiškio, Olga Tuinaitė Povilo. Antro ligota motina, nepasi
je eilėje – Sadauskaitė Leokadija, Jasiūnaitė Eugeni kelianti iš lovos, buvo
ja ir šio straipsnelio autorė Olga Tuinaitė Jokūbo.
sušalusi. Buvo žiemos
metas. Kai po kiek lai
ko tas liaudies gynėjas prie Rygos buvo sulaikytas kaip plėšikas, žmonės
suprato, kad tai tas pats, kuris pirko karvę iš Ajučio, o kitą naktį atėjo,
atėmė pinigus ir nužudė. Baisūs buvo laikai.
Sauginų pirmu seniūnu buvo paskirtas Šimonis Antanas. Jis gavo
laišką iš Pandėlio valsčiaus. Atėjo pas tėvelį ir prašo:
– Jokūbai perskaityk, kas čia parašyta.
Perskaitė jam: čia tave kviečia nuvažiuoti į valsčių.
Bet kad aš neturiu kuo apsirengti. Jokūbai, paskolink kostiumą ir
batus su kaliošais.
Paskolino ne iš meilės, o iš baimės, nes atsirado naujas valdininkas.
Sauginuose gyveno ir kitas Tuinas Jokūbas. Jis užaugino du sūnus
– Jokūbą ir Vytautą. Mums jie ne giminės. Kojugalio Naktinis Jonas
– tai mano mamos pusbrolis ir mano krikšto tėvas. O Naktinienė Emili
ja – tėvelio pusseserė. Gajūnuose giminių trys kiemai – Januševičiaus,
Macio ir Patkaukos. Dar giminės iš mamutės pusės tai Vaivadynės Nak
tinio kiemas.
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Tėvelio sugebėjimai
Antrą kartą įtvirtinus tarybų valdžią, rugius, vasarojų reikėjo kulti
kaip ir visais laikais. O aplinkui jokių kuliamųjų nebuvo. Nejaugi reikės
grįžti į spragilų gadynę? Mano tėveliui galva buvo pramušta ant visokių
mašinų. Išsiklausinėjo žmones. Kitokio ryšio ar skelbimų laikraščiuo
se tuomet nebuvo. Laikraščiai buvo pilni propagandos. Pasiklausinėjęs
žmonių, tėvelis Panemunyje iš Viplentienės nusipirko kuliamąją, tiks
liau tai, kas iš jos liko po gaisro. Suremontavo. Tuomet iš Kraštų dvaro
išprašė iš valdžios, kad leistų suremontuoti „dampę“ – senovinį garu
varomą variklį. Mums, jauniklėms tekdavo lįsti į tos dampės pakuros
vidų (kiti suaugusieji negalėdavo į tą pakurą patekti) ir žiūrėti, ar nepra
leidžia vamzdeliai kur nors vandens. Suremontavo ir garinę. Tuomet
iškūlė Kerpiškiams, Paškučiams, Vaiginams, Sauginams, Kojūgaliui. O
valdininkus tuomet paėmė noras atimti tą kuliamąją ir atiduoti tikriems
tarybiniams žmonėms. Tėveliui pavyko išprašyti, kad dar leistų seseriai
iškulti. Tuomet perėmė kuliamąją toks Skaburskis su Giedra. Nuvažia
vo (tiksliau visą agregatą reikėdavo tempti arkliais) jiedu į Neciūnus kul
ti pas Karosą Jokūbą. Tiek jie ir pakūlė. Pakuroje maišė anglis, malkas
taip, kad žiežirbos tumulais veržėsi pro dampės kaminą. Sukėlė gaisrą.
Sudegė Karoso klojimas, kuliamoji, apdegė dampė. Tiek daug darbo bu
vo įdėta, o naujieji mašinoriai bemat viską paleido vėjais.
O buvo dar baisiau
Pokario laikai buvo baisūs. Kratos, šaudymai aplink. Žmonės skun
dė vieni kitus. Tai vyko ir prieš kelis metus, kai Lietuvą buvo užėmę
vokiečiai. Buvo uždrausta tiems, kurie turėjo mažiau kaip 10 ha žemės,
turėti daugiau kaip vieną arklį. Bet koks čia arimas plūgu su vienu ar
kliu, tik gyvulio kankinimas. Štai ir paslėpė mūsų kaimynai Jasiūnai ant
rąjį arklį daržinėje. Vakarais išvesdavo ir kinkydavo į plūgą du arklius.
Vieną rytą girdi: žvengia jų slepiamas arklelis, bet jau pririštas kieme
prie tvoros. Šoko į kiemą ir pamatė nueinantį kaimyną. „Argi galima
po tokių darbų mylėti savo kaimynus kaip labai artimus žmones, kai jie
tokius dalykus daro, nors klebonui pasiruošę batus išbučiuoti“, – aima
navo kaimynė.
Aplink šaudėsi, vežė tardyti, kankino, o mus, jaunimą traukė prie
linksmybių, šokių, troškome mylėti ir būti mylimi. Bet vyrų vis mažė
jo ir mažėjo. Kartą už nepilnų dviejų kilometrų nuo mūsų, Misiūno
klėtyje, buvo suruoštos vakaruškos. Susirinko kelių kaimų jaunimas,
šokom, davėm garo. Grojo Jonas Jasiūnas iš Sauginų. Grojo gražiai. Bu
vo linksma. Tik staiga įlėkė vyriškis į klėtį ir spyrė į Jono armoniką. Mes
išsigandom, o broliai Būtėnai puolė jį ir ėmė kumščiais vanoti per gal
vą. Tas atšoko, iššovė du šūvius į lubas ir liepė visiems klauptis. Kas jį
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pažino, sumaišties metu spėjo išbėgti laukan, o didžioji dauguma likom
ir klaupėmės. Tai buvo Suveizdis Mykolas, garsėjęs savo žiaurumu. Jo
pusbrolis Suveizdis Petras buvo išgėręs ir turėjo drąsos nesiklaupti.
„Kas neklups, – nušausiu“, – toliau gąsdino Mykolas. „Šauk, jei taip no
ri“, – tarė Petras. Mykolas ir šovė. Petras nuvirto nuo suolo, dar pamojo
ranka, atsisveikindamas. Mykolas šovė į jį antrą kartą, po to pakišo jam
po galva armoniką. Išeidamas dar trenkė pistoletu tokiam Čigeliui per
ausį, prakirto ją, tas kaip mat apsipylė kraujais. Kai tik Mykolas išėjo iš
klėties, mes puolėme namo. Parėjom drebėdamos. Mama išklausė, kas
ten atsitiko, davė mums išgerti samagono ir liepė eiti miegoti. Po kiek
laiko atsigavome.
Prasidėjo kolūkių gadynė. 1949 m. įstojom į kolūkį, atidavėm gyvu
lius, padargus, ratus, plūgus, patys dirbome kolūkyje. Bet štai 1952 m. už
dėjo mokesčius – 16 000 rublių. Iš kur tiek surinksi. Surašė likusį turtą.
Teisė Panemunėje teisėja Kopūstaitė. Nuteisė tėvelį penkiems metams
kalėjimo. Kalėjo Macikuose, kuris faktiškai buvo konclageris liaudies
priešams naikinti. Kaimynas iš Sauginų Kulbis Jonas, taip pat nuteistas
kaip nesusimokąs mokesčių, kalėjimo režimo neatlaikė ir kalėjime mirė.
Tokiais dideliais mokesčiais paprastai
apdėdavo tuos priešus, kurie nestoda
vo į kolūkį, gąsdinami automatais.
O mums ši bausmė buvo pritaikyta,
nors jau treji metai buvo praėję, kaip
dirbome kolūkyje. Tai dar laimė, kad
greit mirė imperijos tironas ir krau
gerys Stalinas. Išbuvusį kalėjime me
tus, tėvelį išteisino ir paleido.
Kai tėvelį uždarė į kalėjimą, mes
niekur darbo negavom. Šiap taip susi
radau darbą – tarnaite pas gydytoją
Čeponį. Danutė gyveno pas tetą, ma
ma pas pusbrolį Jokūbą Kulbį Klausu
čiuose. Kai tėvelis grįžo, nusisamdėm
butą Biržuose. Aš su tėveliu ėjome
mūryti krosnių, pamatų lieti, mamu
tė butą tvarkė, valgyti virė. Pagaliau
pasistatėme ir savo namą, šiaip taip
išsikapstėme iš tų baisių vargų, ku
riuos užtaisė mums tarybų valdžia. Semeniškių ir Sauginų Tuinaitės
prie Kubilių vandens malūno griu
Aš ištekėjau, užauginau sūnų ir duk vėsių. Antroje eilėje kairioji – Da
rą, sesuo taip pat turi sūnų ir dukrą. nutė, aukštai priešpaskutinė deši
nioji – Olga.
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A- Šimonis Jonas, B – Tuinas Jokūbas, C – Jasiūnas P., D – JasiūnasR., E
- Jasiūnas V., F – Zimka J., G – Šimėnas, H – Tuinas Jokūbas, I – Mažuika, J
– Kulbis J. K – Kapinės, L – Kručytė A., M – Malinauskienė, N – Šimonis A.,
O – Kežys P., P – Kulbis ; R – Rudelis M, S – Kulbis J., Š – Šimonis Julius.

Smagu palaikyti rankose anūkės atestatą…
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Ne mažiau smagu žinoti, kad anūkas ne tik studentas, bet ir jaunasis ūki
ninkas.

Susitikimas Sauginuose. Kaimui 400 metų. Sustojo prieš objektyvą seniau
si sauginiečiai. Iš kairės: Genutė Jasiūnaitė – Kežienė, Kulbis Jonas, Danu
tė Tuinaitė – Karosienė, Olga Tuinaitė – Karosienė, Olė Kulbytė, Aldona
Jasiūnaitė, Kulbis Vilius, Marytė Jasiūnaitė – Piragienė, Kulbis Ernestas,
Tuinas Jokūbas, Kežys Alfonsas.
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ALDONA JASIŪNAITĖ

(Sauginai)
MOTINOS DIENAI
Kai miško palaukę papuošia žibutės,
Padangėje skamba paukštelių daina,
Toj gražioj pavasario garsų harmonijoj
Minima Tavo, motute, diena.
Motina – tai gražiausias vardas šioj žemėj,
Kaip ta miela vyturėlio giesmė.
Jis skamba per visą pasaulį,
Motina – tai kelrodė žvaigždė.
Tu išmokei žengt pirmą žingsnelį,
Pirmą žodį ištarti mama,
Nieko nėra brangesnio pasauly
Už Tave, motinėle miela.
Kaip gera priglusti prie Tavo krūtinės
Lyg saldžiam svajonių sapne.
Man nebaisios jokios gyvenimo audros,
Kai Tu, motinėle, šalia.
Jei gyvenime tektų suklupti,
Pasukti ne tuo takeliu,
Tik Tu nuraminsi, patarsi, paguosi,
Ir vėl širdyje bus ramu.
Tad ačiū, brangioji motute,
Lenkiuosi ir ačiū už viską tariu.
Bučiuoju rankas, sengalvėle,
kad šiandien šioj žemėj esu.
Šias eilute skiriu motinoms, kurios pamiršo savo vaikelius.
ATEIK
Baltą žemę jau sutemos gaubia,
Padangėje mirga žvaigždučių gausa,
Šį šventą Kūčių vakarą
Aš taip laukiu motute tavęs.
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Tu ateik šį vienintelį kartą,
Apkabinki, paguoski mane.
Kas paduos man tą baltą plotkelį,
Jei tavęs, motinėle, nėra.
Neužpustė dar sniegas takelio,
Žiburėlis dar spindi nakty.
Ateik, motinėle, šį vakarą šventą,
Ir vėl būsim laimingos abi.
DRAUGUI
Vis menu tą rudenio rytmetį tykų,
Kai sodo takeliais tujen išėjai.
Ir likau aš viena su savo gėla,
Kad jaunystę pakando šalna.
Nekaltinu tavęs, nepykstu,
Ilsėkis amžinybėje ramiai.
Jau greit ir aš eisiu „namo“,
Gal susitiksime tenai.
Tik kartais, kai prisiminimai bunda,
Kažko man būna liūdna ir skaudu,
Tur būt, kad rudenėlis jau atėjo ,
O gal, kad nebėra daržely gėlių.
Žvelgiu, kaip krinta gelsvi obels lapai,
Juos gainioja rustus šiaurys.
Kodėl taip mažai laimės šiam pasauly,
Kas pasakys? Argi tai – paslaptis?
Šias eilutes skiriu savo brolienės motinai, kurios du sūnūs nebegrį
žo iš karo, tai Latvygalos kaime gyvenusiai Juozapavičienei.
KAREIVIO MOTINA
Jau užgeso vakaro žaros,
Greit atslinks juodaskraistė naktis,
O tu, motinėle, stovėjai prie vartų,
Įsmeigus į tolį akis.
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Tu ilgai prie vartelių rymosi,
Sūrios ašaros vilgys skruostus.
Tu lauksi sūnų, nevilties apimta,
Tyliai šaukei jų vardus.
Suspaudusi kietai popierėlį
Suvargusiam savo delne, –
Tai žinutė, iš fronto atėjus,
Kad vieno tarp gyvų nebėra.
O antras, – kur jis? Dar rusens viltis,
Gal dar mano akys jį išvys?
Bet širdis tarsi nujautė ir sakė,
Kad abudu niekada nebegrįš.
Nežinomo, tolimo krašto
Juos priglaudė žemė šalta.
Nenueis motinėlė aplankyti jų kapo,
Nežydės ten chrizantema balta.
O šios eilutės apie tai, kaip aš praleidau karą.
KARO PRISIMINIMAI
Aš dar buvau maža mergaitė,
Linksma bėgiojau kiemo takeliu.
Bet juodi karo dūmai aptemdė dangų,
Darėsi neramu, baisu.
Patrankų gausmas vis artėjo,
Mamyte, aš bijau.
Kur bėgti, slėptis, pasakyki,
Aš mažytė nežinau.
Ir išsiskirstėm visi,
Net nežinojom vienas kito.
Aš su mamyte palikau,
O kur kiti, aš nežinau.
Nubėgom į Šimonio rūsį,
Buvome pačioj ugny,
Aplinkui vieni kareiviai,
O mes rūsio vidury.
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Ir įėjęs kareivis paklausė,
Ar daugel čionai jūsų žūs,
O verksmas, kauksmas siaubingas,
Motut, ar ilgai čia taip bus?
O mūsų nameliai liepsnoja,
Verčias dūmai juodi.
Aš to nemačiau, tik pasakė,
Kad jau dega nameliai gimti.
Staiga nutilo smarkūs šūviai,
Mamytė mane stvėrė ir bėgom lauku.
Nežinau, kas ten augo juose,
Bet bėgti buvo taip sunku.
Štai guli pašautas kareivis,
Sukniubęs ant žemės šaltos.
Aš greitai peršokau per jį
Įsikibus motutės rankos.
Atbėgom į tvartą kaimyno
Ir tenai sėdėjom ilgai.
Pilnas kiemas kareivių,
Bet mums nieko nesakė visai.
Po trumpos pertraukėlės vėl aidėjo šūviai,
Bet daug smarkesni nei anksčiau.
Ten rūsyje kaukė žmonės palikę,
O man su mamyte čia buvo ramiau.
O paskui išvažiavom į girią.
Medžiai ošia, čia taip tylu, ramu.
Sulipę į didelę duobę,
Su kaimynais gyvenom kartu.
Pagaliau sugrįžom į savo kiemelį,
Verkėm tyliai, lyg nebyliai.
Kasiojom pelenus savo namelių
Bet kartu ir laimingi labai.
Laimingi, kad dar susitikom,
Susikibom rankom visi,
Kad po to siaubingo košmaro
Mes dar gyvi visi ir sveiki.
199

Sode gulėjo ilgas drobės takas,
Išaustas motutės senos,
Bet jį pasiėmė kareiviai.
Gal už kąsnį duonos juodos atiduos.
O žirgas, gražus didelis žirgas,
Kur mane mažą tėveliai vežiojo,
Bet vokiečiai paėmė jį
Ir nežinia kur išjojo.
O armonika mano brolelio,
Kai slinko vakarai valso garsuos,
Neliko ir jos, pradingo.
Gal kareiviai su ja uždainuos.
O Dieve, kad daugiau nebetektų matyti
Tų siaubingų karo audrų,
Kad mūsų laisvoj Lietuvėlėj
Būtų gera gyvent ir ramu.
ILGESYS
Obelėle, parimus prie namo,
Vėjas drasko tavus lapelius.
O man gera, prigludus prie tavo kamieno,
Pasvajot, prisiminti laimingus metus.
Aš norėčiau dar būti mažyte,
Pamiršti bėdas ir vargus,
Bėgioti po žydinčią pievą
Ir gaudyt baltus drugelius.
O jaunystė, gražiausias gyvenimo tarpsnis
Išliks atminty amžinai,
Kai berželiais papuoštoj gegužinėj
Skambėjo svajingi armonikos garsai.
O gimtadieniai tai lyg šventė didžiausia
Su vainikais į kiemą kiekvieno,
Ne tik durys papuoštos vainikais,
Bet ir takeliai į kiemą.
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Ant stalo alutis putoja,
Juokas, dainos, smagus klegesys.
Tada negalvojau, kad graži jaunystė
Kaip alyvos žiedas taip greitai nuvys.
Ak, kaip greitai gyvenimas bėga
Lyg sraunus Nemunėlio vanduo.
Štai saulėlydis jau priartėjo,
Ir gamtoj ir širdyje jau ruduo.
PRAEITIES PRISIMINIMAI
Žvelgiu, kaip juoduoja arimai
Apie gimtus, savus namelius.
Prisimenu savo vaikystę,
Išbėgiotus kiemo takelius.
O kiek vargo patyrė tėveliai,
Kokie sunkūs buvo laikai.
Karas, audros, statybos
Vargino juos amžinai.
Kai vyturėlis pakyla,
Vos raudonuoja rytai,
Jau kaimo sodybose girdis
Plakamų dalgių garsai.
Reikėjo šienelio pripjauti,
Kad karvutė turėtų per žiemą
Ir žemelę arkleliais aparti,
Kad duonytės būtų kasdieną.
Motutė nuvėlė vailokėlius,
Kad kojytės būtų šiltai.
Tėvelis naginytes pasiuvo,
Taip ėjom ir buvo gerai.
Namuose lempa žibalinė,
Sunku skaityti, rašyti,
Arba prie nuodingo karbido,
Prie jo aiškiau matyti.
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Nei televizorių, nei radijų, –
Tokių tada nebuvo.
Tiktai ausinės ant ausų,
Jei nori paklausyt žinių.
Oi, kiek skausmo patyrė tėveliai,
Augindami savo vaikelius,
Kai mažą dukrytę, sūnelį
Išlydėjo į kapelius.
Vakare ratelis dūzgė,
Motutė verpė linelius.
Iš pelenų išvirtu šarmu
Reikėjo plauti rūbelius.
O paskui į kibirėlius
Ir sunkūs naščiai ant pečių
Keliavo į kaimyno duobę
Skalaut rūbelių tų baltų.
Laikas bėgo, sūneliai užaugo
Ir, rodos, gyventi bus lengviau.
Bet nebuvo ramybės gyventi
Ir skausmo širdy dar daugiau.
Sūnelį išvežė darbuos,
Toli nuo namelių.
Dažnai mačiau motutę verkiant
Parimus ant vartelių.
Bet jis pabėgo iš tolimo kelio,
Šimtus kilometrų ėjo pėsčiomis,
Sutinusiom kojom keliavo,
Išvargęs dienom, naktimis.
Ir vieną vakarą tylų
Pabeldė į mano langelį.
Nustebo, nudžiugo tėveliai, –
Sugrįžo mūsų sūnelis.
Bet kur dėtis, kur slėptis dabar,
Kad nesugautų stribai?
Tėvelis iškasė duobę,
Įlindo sūnelis lyg kurmis tenai.
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O aš kiekvieną rytą
Nešiau jam pusrytėlį,
Įleisdavau į duobę
Mažą rezginėlę.
Kiek ilgai buvo tenai, nežinau.
Vieną naktį įšėjo į šviesą,
Į mišką su likimo draugais
Ėjo gintis nuo priešų.
O motutė nešė jiems maistą
Vos tik aušta dienelė.
Nebijojo nieko ir ėjo
Kaip tikra partizanė.
Ir vieną gražų tylų rytą
Smarkūs šūviai į girios pusę.
Sustingo motutė, stovėjusi kieme:
Jau mano vaikeliai gal žuvę.
Oi daugel galvelių paguldė
Tą gražų vasaros rytą,
Bet mano broleliai išliko
Kulkų nesuvarpyti.
Paskui jau greitai prisiregistravo,
Numetė ginklus nuo savo pečių.
Sugrįžo į savo gimtą namelį,
Ir vėl gyvenom kartu.
Sunku prisimint tuos laikus,
Rodos, tik sapnas sapnuotas,
Bet taip buvo tikrai, iš tiesų,
Tas nerimas neišmatuotas.
Taip man svajonėse paskendus,
Aplink tik arimai juodi.
Kur gi dingo namai ir žmonės?
O buvo jų tiek daug ir taip arti.
Vieni amžinybėje ilsis,
Kiti mieste gyvena.
Palikę tik du žiburėliai
Sauginų vardą mena.
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KAPUOSE
Nueinu prie kapelių savųjų,
Ten taip gera, tyku, ramu.
Tik kurapkėlė, išgąsdinta kartais suklykia,
Bėgdama kapų takeliu.
Sodinu gėles, ašarėlę nubraukiu.
Taip gera, pasitraukus nuo kasdienių vargų.
Tai tikras ramybės uostas,
Kito tokio nėra tikrai iš tiesų.
Ir ilgai ten rymoju,
Kol ima gęsti vakarė žara.
Atleisk, motinėle, kartoju,
Kalbuosi su juoda žemele.
Atleisk, motinėle, už viską atleiski,
Gal mažai tau padėjau, kai buvo sunku,
Per darbų ir rūpesčių verpetą
Nespėjau to ištart, kol buvome kartu.
VAKARAS
Naktis jau tiesia savo juodą rūbą,
Aukštybėj mirga aibė žiburių.
Po baltu apklotu žemelė miega,
Aplink nė garso, taip tyku, ramu.
Žvelgiu į nuostabią mėlynę,
O širdyje taip gera, taip ramu.
Ir pamirštu, kas širdį slegia,
Kai mintimis nuskrieju lig dausų.
O koks gražus pasaulis stebuklingas
Ir tas žvaigždėtas, mėlynas dangus.
Tik gaila, kad gyvenimas šioj žemėj
Toks trumpas ir trapus.
Taip greitai prabėga dienelės
Kaip sraunus upelio vanduo.
Rodos, dar taip norėtųsi pabūti,
Bet pamatai, kad jau gyvenimo ruduo.
Aldona Jasiūnaitė
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2009 m. sausio 17 d.

Eilių autorė sauginietė Aldona Jasiūnaitė, kaimynas iš Glūdiškio Jonas Nak
tinis, kaimynė iš Paškučių Malvina Baltušytė-Kulbienė, sauginietė Marytė
Jasiūnaitė.
Susitikimas įvyko 2007 m., praslinkus 400 metų nuo pirmojo kaimo pami
nėjimo.

Svečiai kaimo 400 metų šventei susirinko vienoje iš dviejų likusių sodybų
Sauginuose, Aldonos Jasiūnaitės tėvų statytoje.
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IŠ SLYŽIŲ OLGOS ČIGAITĖS DIENORAŠČIO
Pirma užrašų dalis dingusi. Antroji pradėta 1945 m. birželio 24 d. Tuo
metu autorei galėjo būti apie 40 m. Paprasta kaimo mergina, savo gamybos
kietais viršeliais sąsiuvinyje daugiausia aprašo savo bendraamžių likimus.
Iš dienoraščio:
Birželio 20 dieną registravosi Juozas Čerka iš Mikalių kaimo. Ka
dangi jis buvo Lietuvos kapitonas, tai miškiniams tas labai nepatiko.
Į Papilį atvežė kokius 7 ar 8 nušautus.
Prie Panaračio (pasienyje) atrado slėptuvę, o ten buvo daug turto.
Net keliais arkliais vežė.
Dešimtuoju nušautas buvo Bronius Povilonis iš Gajūnų. Jo į armi
ją dar neėmė, mokinosi jis Papilio progimnazijoje, buvo labai gabus,
galėjo kuo nors pasižymėti, bet likimo buvo kitaip nuspręsta. Paėmė
ginklą jis į savo rankas.
Ketvirtadienį, birželio 28 dieną (per Petrines) buvo susirėmimas
Satkūnų kaime. Papilio vyresnieji važiavo medžioti miškinių. Tie juos
pamatė ir iš kapinių pradėjo šaudyti. Nušovė Smaliečių Mitrą ir Pava
riškių Žilinską. Nuvežė į Papilį ir numetė žmonėms ant tako. Tardymui
paėmė Marę Galvanauskienę ir Šlėgerį, prie kapų gyvenantį. Sudegino
Šlekio trobėsius. Tie mūsų miškiniai vis atneša nelaimių.
Į Papilį buvo atvykę kariuomenės su 6 tankais. Tankai vyko į Kup
reliškio pusę.
Nelaimė Štakirių kaime. 1940 metais vokiečiai nušovė šeimos vy
rą. Pokaryje ją gąsdino raudonieji, esą ji palaiko ryšius su miškiniais.
O 1945 liepos 20 d. atėjo pažįstami (buvę kaimynai) ir nušovė ją. Liko
trys mergaitės.
Iš Kučgalio kaimo miškiniai buvo išvedę į mišką mano mokyklos
draugą iš Kučgalio Ajutį Motiejų. Jis buvo ištremtas prie vokiečių, ru
sams užėjus, grįžo į namus, bet ramybės jam čia nebuvo.
Liepos 24 rytą išvežė Skrebiškių kaimą Petronienės šeimą, nes
jos sūnus nesiregistravo. Tą patį rytą vežė ir turtą. Iš Kučgalio išvežė
Kazlausko ir Vajegos šeimas. Iš Vanagynės vienkiemio išvežė Germaną
Kalpoką. Į Papilio kalėjimą išvežta Žemčiūgienė su dukteria. Kai prisi
registravo Raščiūnų Aukštikalnis, paleido jo seserį. Iš Latvygalos regist
ravosi Binkys ir Byra. Iš Satkūnų – Julius Šlekys, du broliai Balčiūnai
Šniurkiškių, Jonas Juodelis iš Skrėbiškio dvaro, Papilio Adolfas Banys,
Mikalių Atlavinis, Jakniūnų Jonas ir Petras Januševičiai.
Antrą rugpjūčio registravosi du ar trys Šeškai, Parnavas iš Bokiš
kių, 7-ą d. Alfonsas Žemčiūgas, Skrebiškių Vilemas.
Grundeliškio Jokūboniui išvežė turtą, už tai, kad žentas nesiregist
ravo, Liepalatų kaime išvežė Ivaškos turtą, o Jokūbėnus smarkiai sumu
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šė, už tai, kad ginklų nenorėjo atiduoti. Kai pagaliau atidavė, vistiek
buvo mušami toliau.
Rugpjūčio 9 d., praėjus metams po karo audros mūsų krašte, re
gistravosi Skrebiškių J. Petronis. Dar Kraštų dvaro Bitinas. Po kelių die
nų – Povilas Naktinis, Griauzdės.
Rugpjūčio 16 d. išvežė Mikalių Motiejų Suvaizdį ir jo dukterį, už
tai, kad sūnus nesiregistravo. Tą dieną Papilyje gulėjo du nušauti vyrai.
Vienas – Būginių Klybas, kitas nežinomas.
23 dieną nušovė Žvirblių kaimo Suvaizdį, turbūt buvo išduotas.
Žvirblių kaimą laiko apsupę, vėl atvežė į Papilį du nušautus. Pas Mede
linską Satkūnų kaime žuvo Jonas Jackevičius Kadarų ir Smaliečių Zaba
rauskas. Visus palaidojo Papilyje, dabar ten palaidota be skaičiaus.
28-os rugpjūčio miškiniai nušovė Smaliečių kaimo Klybą, esą tai
jis įskundė Jackevičių ir Zabarauską. Bet klausimas, ar tai tiesa, nes lai
kas yra piktas dabar.
Rugpjūčio 31 d. gulėjo du nušauti: Judiškių Audickas ir Tauniūnų
Vaitkevičius. Dar pridėjo trečią – Kostantą Vėjelį Žiobų. Satkūnų kai
me daugiau nebus Jono Šlekio. Jurgis Kvedaravičius su sūnumi drauge
paimti ir, rodos, į sklepą įgabenti.
14 rugsėjo gulėjo nušautas Jonas Petronis Skrebiškių ir Papilio Juo
zas Marciukas. Tėvą ir dukterį (Marciukus) išvežė už kitą sūnų (Joną).
Mikalių Motiejų Suvaizdį paleido kelioms dienoms, kad sūnų paragin
tų prisiregistruoti.
Atvežė į kooperatyvą skarų, pamušalams medžiagos, didžiųjų ska
rų bei prastesnės medžiagos. Šią dar galima įpirkti už kiaušinius, o už vil
nones medžiagas prašo pūdais linų. Neįmanoma nupirkti. Į turgų važiuo
jant turi turėti kvitus, kad esi atidavęs duokles, kitaip grąžina namo.
20 rugsėjo iš Skrebiškių kaimo krūmų rinko karo metu kritusius
karius ir vežė į Papilio Pakalnės kapines. Nieko neliko iš tų karių, tik
kauleliai, ir tie nebe visi. Viskas vyksta pagal Šventą raštą, kur pasakyta,
kad nebus žmonės nei palaidoti, nei apraudoti. Mano pažįstamų ir drau
gų laukia toks pat likimas.
28 dieną buvo apsupti Marės Užkurėlienės krūmai. Buvo apsuptas
Roksalos miškas.
Mitlanų Švedas prisiregistravo, tai valdžia leido tėvą, brolį ir švoge
rį išsikasti ir palaidoti Kvetkų kapinėse.
Lietuvių kareiviai Rusijoje negauna laiškų iš savo namiškių.
Spalio 8 dieną Jono Čigo laukas, nupjovus rugius, buvo jau apartas.
Bet žmonės atsiminė vietą ir surado toje duobėje 6 rusų karių palaikus.
Į Papilį atvežti trys išardyti gyvenamieji namai: Balčiūno, Kazlaus
ko ir Marciuko.
Lapkričio pabaigoje sugrįžo Alfonsas Einoris, kuris buvo ištrem
tas į Vokietiją. Iš rusų armijos grįžo į Latvygalą Bronius Abazorius. Į
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Papilį atvežtas iš Veliškėnų nušautas Galvanauskas. Iš Sibiro Emilija Pet
ronytė parašė laišką, kad jos mama ir teta abi mirė tą pačią dieną rug
sėjo pabaigoje. Prašė atsiųsti vilnones pirštines ir kojines, nes, kertant
mišką, labai šąla rankos ir kojos.
Išvesti iš namų Parnavai, Banys ir Karaša, niekas nežino, į kurią pusę.
1945 m. gruodį nušautas Petras Vaidila iš Satkūnų. Tas vargšas jau
nuolis vos pragyveno iš savo rankdarbių. Jam buvo gadinta kalba, jis
negirdėjo. Kulka atėmė paskutinę paguodą motinai.
Kūčių dienoje mano ponas buvo nuvažiavęs į Biržus, Vytauto gat
vėje matė paguldytus aštuonis asmenis, vieni nuauti, kiti visai basi, rū
bai visų sudraskyti, matosi žaizdos.
Atvažiavo iš Rusijos Krisius Krisiukėnas su žmona ir keturiais vaikais.
1946 m. sausio 19 dieną surado pasislėpusį sienoje ir neprisiregistra
vusį Mielaišių Užunarį. Jo šeimą išvežė, turtą nusavino ir atvežė į Papilį.
Artinasi rinkimai, neturintiems pasų gręsia baudos. O paso leng
vai gauti negali: pas fotografą reikia krepšio, pas išdavėjus butelio.
Pas mus pradėjo lankytis rusų tautos elgetos, po kelis kožną diena.
Dar apie mus bastosi penki neprisiregistravę miškiniai. Romualdas
Naktinis Griauzdės, Raščiūnų Skiauterė, Virškupėnų Krikščiukas, Petras
Suvaizdis, mokytojas, ir Mykolas Suvaizdis, krautuvininkas, abu Mikalių.
Balsavimas įvyko 10 vasario Gaigalų mokykloje Kalpoko namuo
se. Jokio slapto balsavimo ten nebuvo, o tik viešas, visus žmones sekant
nuo stalo. Prie stalo sėdėjo daug žmonių. Prie dėžės sėdėjo Leokadija
Naktinytė ir du vaikai.
Rygos turguje dienos metu Elksnienei išpjovė palto priekį ir paė
mė pinigus. Nieko ji nejautė.
Tokių didelių pusnių, kaip šią žiemą (1946), per 14 metų, kaip gy
vename vienkiemyje, nėra buvę.
Satkūnų kaime K. Trečiokas – nelaimingas žmogus. Per karą sude
gė jam trobos ir inventorius, o dabar valdžia likvidavo jo ūkį už sūnaus
nesiregistravimą.
Kučgalio kaimo Motiejus Ajutis 1946 m. vasario pradžioje tikrai
tapo baltųjų auka, sulaukęs 46 metų.
Vasario21–23 dienomis pas Česlovą Naktinį buvo talka. Vieną die
ną 9 arkliais, o kitą dar daugiau vežė ir suvežė sienojus. Galės dabar
puikų rūmą pasistatyti.
Kovo viduryje išrinktas naujas viršaitis. Tai Antanas Lašinskas
Slyžių. Seniūnais yra du kandidatai – Pilypas ir Valionis, abu buvusieji
40-ais metais. Seniūnu tapo Pilypas, padėjėju J. Kulišauskas, sekretore
Leokadija Naktinytė.
Kovo pabaigoje lėktuvas būk tai nuleido su parašiutu siųstuvą, pro
klamacijų ar tai ant Edvardo Januševičiaus, ar Kuliešiaus lauko.
Nebeleidžia važiuoti į Neretų turgų. Milicininkai atiminėja produktus.
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Balandžio 10 d. nušautas Gegužių Užubalis, 12-tos naktį Symanių
Kostas Čigas ir Stasys Dagilis Rimšių. Dar tą pačią naktį Gargužinas
iš Kvedariškio. Dar tomis naktimis Tauniūnų Daumė. Symanių abu
Valkiūnai buvo pririšti prie medžių. Kol miškiniai jiems skaitė mirties
nuosprendį, vienas spėjo pabėgti, antras buvo nušautas.
Pradėjo vogti ir plėšti stambesnius ūkininkus. Nėra žinios, kas taip daro.
Liepos mėnuo. Privažiavo kareivių, iš viso gal 60. Suėmė 16 žmo
nių iš miško, dar moterų pagavo. Tris nušovė.
Atstatytas viršaitis Lašinskas, jo vietoje dabar P. Bajoras. Petro Su
vaizdžio, mokytojo jau nėra gyvųjų tarpe. Mizarienę peršovė. Suvaizdis
Mykolas kol kas dar gyvas. Mirė peršautas Romas Naktinis.
Mūsų namuose nekokios naujienos, kelintą kartą ieško šeiminin
ko, surast nepavyksta. Pagirėje, ten, kur mūsų giminės, trijų gyventojų
šeimininkus paėmė pertardymui. Vilemienės pamiškėje rado Parnavo,
Banio ir Karašos lavonus. Palaidojo prie koplyčios.
Grįžo atitarnavęs Levackų (?) Naktinis, grįžo Antanas Užkurėlis.
1946 m. spalio 15-os d. vakare Kučgalio kaime kilo didelis gaisras.
Kuliant užsidegė Šepečio kluonas su javais. Buvo Petro Žilinsko maši
na, kūlė Stepas Naktinis.
Spalio 26 dienos pavakaryje suėjo vyrai į Čimaškos pirtį vanotis.
Ten buvo žmonių, įtartų priklausančių valdžiai. Braškys, kažkoks malū
no vėdėjas, ir Jonas Gabulas su savo sūnumi. Staiga įėjo ginkluoti vyrai,
patikrino, kas tokie vanojasi. Vienam kažkaip pavyko pabėgti. Ginkluo
tieji, išėję, metė į pirtį granatą. Žuvo Braškys ir Gabulas.
Dar Skrebiškių kaime nušovė kažkuo įtartą Lisinską. Jo žmona sėdi
kalėjime už degtinės varymą. O tarnaitę ir Gabulo vaiką tardo Papilyje.
Gruodžio 16 d. Pandėlyje gulėjo 12 lavonų, nuogų ir pusnuogių,
apsnigtais veidais. Klaikus vaizdas.
Labai spaudžia žmones su tėvynės fondu ir laisvu pardavimu.
Traktorininkams už kūlimą reikia mokėti 60 cnt grūdų.
Prieš pat Kalėdas buvo nužudytas Gaigalų Čižauskas.
Plėšikavimai stiprėja. Apiplėštas gali būti namuose dienos metu,
ar ant kelio. Apiplėštas Žardelių Mitras, dar du gyventojai Semeniškiuo
se. Įsibrovę į Kubilių malūną, plėšikai peršovė Joną Variakojį. Artimieji
tikisi, kad gal dar pagys.
1947 metai, sausis. Latvygalos kaime Kaminskas savo žmoną pir
ma užmušė, po to pakorė.
Sausis. Slyžių kaime jaunimas surengė pasilinksminimą pas Zanę
Bružienę. Atėjo ten miškiniai. Liepė sugiedoti Lietuvos Himną. Po to
dar kartą. Po to liepė nusiauti batus ir šokti basomis. Mes kraują liejam,
o jūs čia linksminatės, – buvo sakoma jaunimui. – Sekantį kartą šoksite
basomis ant sugrūstų stiklų. Tardymas Papilyje vyko keturias dienas.
Bružienė kokią parą sėdėjo Papilio kalėjime. Buvo kratomi stambesni
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kaimo ūkininkai. Vyresnybė uždraudė vakaruškas.
1947 m. kovo 24 d. vakare buvo nužudyta 11 žmonių. Kuntrimo
abu tėvus, liko penki vaikai. Būtėno penkis, Užkurėlio tris.
Aplankė ir mūsų kaimą vagystės. Per birželio mėnesį apvogė Joną
Vaitkevičių, Joną Naktinį, Antaną Lašinską, Kunigundą Vatkevičiūtę.
Paaiškėjo, kad tie vagys buvo iš čia pat, iš Gaigalų kaimo. Edvardas Šeš
kas, Lionginas Čižauskas, Povilas Kiburys ir Jonas Dundulis. Tas visų
žiauriausias, vadas. Be šitų suėmė Čižauskienę ir Kiburienę. Jos pateko
į kalėjimą, kaip ir tie vyrai. O iki šiol bėda visą laiką buvo verčiama miš
kiniams. Tai vyko 1947 m. spalio pabaigoje.
Panaikintos maisto, druskos ir žibalo kortelės. Pakeisti pinigai me
tų gale (1947.12.18). Už vieną červoncą davė vieną rublį. Daug žmonių
tomis dienomis turguje apgavo. Kas bus toliau, nėra žinoma, tik žino
me, kad reikia laukti blogo.
Stojo naujas viršaitis Kurkinas, kuris labai neapkentė buožių ir
stengėsi juos ištremti.
1948 gegužės 22 dieną prasidėjo žmonių vežimas iš Lietuvos neži
nia kur. Mūsų kaimynui pavyko pasprukti. Po trijų dienų turtas buvo
vežamas 20-čia arklių. Aš beveik negalėjau miegoti, negalėjau susilaiky
ti neverkus, buvo liūdna ir klaiku.
1948 m. rugpjūčio 12 d. nužudė Kvedariškio Parfionovą su žmona
Liepalatų šiluose, sutikę bevažiuojančius į turgų.
1950-1951 mūsų kaimas neatsilaikė ir visi suėjo į kolūkį. Daugiau
sia priveikė mokesčiais. Pavienių liko visai mažai. Povilauskas, Nakti
nis, Pilypas, Jasiūnas, Jankūnas, Narbutytė, Zinkevičius iš Kučgalio.
Sausio 20 Paškučiuose vienas miškinis išbėgo iš 17 jį apsupusių
Macijausko namuose.
Šį rudenį išvežė Algirdą Šarkiūną su motina, Čerkesą su motina ir
žmona, Čerką Vytautą ir Kapitoną, Kalninį Albertą su šeima, Miliškių
Mitrą, Smaliečių Juodgudį, Mažuiką. O kur dar man nežinomi. Išvežta
Latvygalos Čepienė, Juozapavičiai, pernai Januševičius ir Mažuolis.
Suimtos dvi vagių gaujos. Prie vienos prisidėjo buvęs mūsų batsiu
vys Vaičikonis.
Mūsų pažįstamas enkavedistų vadas Petras Ušakovas 1952 m. va
sario 24 d. persikėlė į Obelius. Papilyje jis išgyveno 6 metus, jo daug kas
gailėjo. Jis nebuvo blogas žmogus. Jo žmona Šura Aleksandra buvo gim
nazijos mokytoja, gimnazijos vaikai jos gailėjo. Jos vyras niekuomet ne
atėjo pas mus kratos daryti, negąsdino ginklu.
Gyvenant žmonėms kolūkyje, žmonės pasidarė žiaurūs ir pilni pavydo.
1952 m balandį buvo padegta Griauzdžiuose Matuzevičienės ne
baigta statyti gryčia, mat po ja buvo rastas apkasas, kuriame slėpėsi Jonas
Marciukas su žmona Vaidilyte. Abu buvo nušauti. Koks šiurpus likimas.
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Sližių kaimo gimusieji.
Margarita Čigaitė, 1923; Ladusis Vatkevičius, 1923; Bronė Vatke
vičiūtė,1926; Vanda Vatkevičiūtė,1925; Petras Vatkevičius.1927; Milfa
Irena Bružytė, 1927; Gediminas Vatkevičius. 1929; Henrikas Jonas Či
gas,1933; Aldona Vatkevičiūtė, 1931; Irena Čigaitė, 1935; Alfonsas Juod
gudis, 1938; Nijolė ir Sandra Čigaitės, 1938; Vilma Čigaitė, 1938Jonas
Juodgudis, 1942; Jonas Einoris, 1942; Algimantas Kvedaravičius, 1942;
Jonas Užkurėlis, 1942; Vytautas Povilas Juodelis. 1942; Arvydas Janu
ševičius. 1943; Gertrūda Vatkevičiūtė, 1940; Gaudencija Vatkevičiūtė,
1933; Aldona Januševičiūtė, 1940; Alvina Čigaitė, 1940. Vanda Lašins
kaitė, 1940; Naktinis Rimutis, 1942; Birutė Venclovaitė, 1944; Bronė
Lašinskaitė, 1944; Saulius Naktinis, 1941; Marė Naktinytė, 1946; Užku
rėlis, 1952; Povilas Palmonas, 1945; Užkurėlis, 1957 ...

Olgos Čigaitės motinos laidotuvės Slyžių kaime Jankūnų vienkiemyje
1955 m. Olga – antroje eilėje pirma iš kairės.
Sėdi iš kairės: antras Jurgis Kvedaravičius (Mikalių), Jankūnienė (Olgos
Čigaitės sesuo), jos vyras Jankūnas iš Jankūnų vnk.
Antroje eilėje: Olga Čigaitė, trečia, balta skarele, Matilda Čigaitė (Maldiškių
k.), šešta Olga Kvedaravičienė ir jos sūnus Algis Kvedaravičius (Slyžių k.).
Trečioje eilėje: trečia Danutė Aukštikalnytė – Tumosienė Maldiškių, kiti –
nežinomi. Aukščiausiai stovintis - Konstantas Kvedaravičius, Jurgio brolis
(Mikalių k.).
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Laima Ramutėnienė

LIEPALOTŲ PRADŽIOS MOKYKLA
1940 metais Liepalotų kaime buvo įkurta pradžios mokykla. Ji
įkurta ūkininkų Kėželių namuose. Viename namo gale gyveno šeimi
ninkai su vaikais, kitame buvo mokykla ir gyveno mokytojai. Mokyklą
lankė vaikučiai iš Liepalotų ir aplinkinių Ageniškio, Užubalių, Strošių,
Neciūnų, Rudėnų, Paskevitiškio, Semeniškių, Čigų, kaimų. Iš viso mo
kyklą lankė per 30 vaikų. Mokykloje buvo mokoma gimtosios kalbos,
aritmetikos, geografijos, piešimo, dainavimo, vertinama drausmė ir pa
žangumas.
Liepalotų pradžios mokyklėlėje yra dirbę šie mokytojai: Boleslo
vas Šimas, Stasė Klevečkaitė iš Panevėžio, Kėželytė (šeimininkams ne
giminė), Kaziūnas, Jonas Klybas iš Pakeburiškių, Palmyra Yčienė iš Pa
keburiškių, Kazys Mieliauskas.
Kaimo gyventojų Jakubėnų šeimą ištrėmus į Sibirą, mokykla per
kelta į jų namus. 1947 metais mokykla buvo uždaryta. Ją lankę vaikai
mokslus toliau tęsė Laužadiškio ar Būginių mokyklose.

Liepalotų pradžios mokyklos mokinukai ir mokytoja. (apie 1940 m.). J.
Dambrausko nuotrauka (Papilys).
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Prie mokyklos žiemą.

Liepalotų pradžios mokyklos mokytoja
Stasė Klevečkaitė. 1944 06 18.

Liepalotų pradžios mokyklos mokytojas
Kazys Mieliauskas su šeimininkų Kėželių
vaikais Aldona ir Petru.
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Mokiniai 1947 m.
Arlikevičiūtė Teresė
Balodis Alfredas			
Balodis Emilis			
Baltušis Algis			
Butėnaitė Zita			
Dilys Albertas			
Gatavina Kostas			
Gatavinaitė Matilda
Gatavinaitė Marė			
Gužauskaitė Elena			
Ivaška Alfonsas			
Ivaškaitė Genovaitė
Ivaškaitė Otilija			
Ivaškaitė Ona			
Ivaškaitė Stasė			
Yčaitė Vida			
Jakubėnas Vincas			
Jašinskas Lendrius			
Karosas Vilius			
Krivickaitė Aldona		
Kulbis Jokūbas			
Kutra Petras			
Laumė Jonas			
Naktinis Alis			
Plepys Jonas			
Ruplėnaitė Palmyra
Ruplėnas Vilius			
Ruplėnas Vytautas		
Stakėnas Bronius			
Stakėnaitė Irena			
Starkaitė Stasė			
Trečiokas Emilis			
Trečiokaitė Olga			

Ageniškis
Neciūnai
Neciūnai
Semeniškiai
Liepalotai
Neciūnai (g. Semeniškiuose)
Neciūnai
Neciūnai
Neciūnai
Rudėnai
Liepalotai
Liepalotai
Užubaliai
Liepalotai
Liepalotai
Čigai
Ageniškis
Neciūnai
Neciūnai
Liepalotai
Liepalotai
Paskevitiškis
Liepalotai
Neciūnai
Strošiai
Neciūnai
Neciūnai
Čigai
Liepalotai
Liepalotai
Rudėnai
Ageniškis (g. Smaliečiuose)
Ageniškis

Parengta pagal Aldonos Kėželytės-Januševičienės, Petro Kėželio
atsiminimus, išlikusį 1947 metų mokyklos dienyną. Nuotraukos iš as
meninio Petro Kėželio archyvo.
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NAKTINIAI
XVII a.
1606 – Papilys – Jurij Nokcin, Piotr Nokcin, Stanislav Nokcin.
1606 – Taluniški – nežinoma vietovė, kuriai priklauso 6 valakai (gal
tai ta pati, kuri vėliau vadinta Taluški abo Slizele), joje šiuos 6 valakus
pasidalina pusiau Kaspar ir Voiciech Nokciunovie (tituluojami poddani
– valstybės pavaldiniai).
1612 – Papilys – Jerzy Nokcin, Piotr Nokcin. Kur Stanislovas?
1654 – Naronskio-Naronovičiaus žemėlapyje į rytus nuo Papilio pa
žymėta gyvenamoji vieta „Nogcin“. Ar tai tarp Slyžių ir Jakniūnų, kur
vėliau ši vieta buvo vadinama Naktiniais? Ar tai ta pati, kuri kituose
puslapiuose vadinta Naktūniškiu?
1663 – Smaliečiuose minimas Stasio Naktinio kiemas, kuriame šiuo
metu gyvena Stasio našlė. Kitame kieme, kaip parašyta, Jonas Naktinis
išėjo (mirė?). 1663 metais už žemę mokės tijūnas Zurba, o nuo 1664 me
tų – Jono sūnus Kristupas, kuris šiuo metu Smaliečių kaime bernauja.
1667 – Steponiškyje
1671 – Papilyje – Jan Nakcius (kitur – Jan Nakunis), Piotr Nokciun
(kitur – Piotr Nokin). Tai rodo, kiek lengvai tuo metu buvo keičiamos
pavardės, jei kitame puslapyje jau kitokia. Vargu ar žmogus sakydavo
kitokią, greičiausiai raštininkas kitaip išgirsdavo ar jam norėjosi kitokią
parašyti.
1671 – Smaliečiuose – Matiaš Noktin su trimis broliais paima 1/3 valako,
o Marcin Naktinis su kitu valstiečiu yra paėmę apdirbti vieną užusienį;
Motiejus Naktinis 2 metams nuo darbo dvare kažkodėl atleistas.
1671 – Steponiškyje – Papilio bajorų sąrašui priklausąs Jurgis Naktinis.
Įdomu, kad Papilio valsčiuje tuo metu buvo Naktuniškio užusienis, kur
gyveno bajoras Samuel Pielicki.
1676 – Steponiškyje – Jurgis Naktinis (rangas – poddany) su sūnumi
Mykolu, broliais Dovydu, Adomu, Steponu ir Povilu (čia sūnaus Myko
lo broliai?).
1697 – Daukšiuose (Krinčino parap.) – Nakciaraicia.
XVIII a.
1701 m. sausio 9 d. Krinčino bažnyčioje buvo pakrikštyta Augusto Pa
štonėlio ir Onos Raudovičiūtės dukrelė. Kūmai – Kazimieras Daubaras
ir Barbora Nakčejienė. Visi keturi iš to paties Daučkėnų kaimo.
Kur ir kada minimi Naktiniai?
1700 – Klingai, Mantvydai, Papilys, Satkūnai;
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1719 – Daukšių Motiejus Nakciunis su žmona Ona savo dukrelę pavadi
no Darata. Kūmai: Mykolas Švilalis su Agniete Gavėniene.
1721 – Juozapas Juška iš Guodžių susituokė su Katarina Nakciarycia iš
Daukšių.
1725 – Daukšiai. Motiejus Nikciaris su žmona Anna savo sūnų pakrikš
tijo Petru. Kūmai: Petras Varnas su Anna Franckienienia.
1725(g.) – 1777(m.) – Jokūbas Nakcijonavičius (Nakcionovič? Nakcio
nek?), matematikas, jėzuitas. Baigęs VU, mokė matematikos Ilūkstėje.
Atėjęs į VU, parašė matematikos vadovėlį. 1758–1764 buvo VU Ast
ronomijos observatorijos direktorius. Vėliau dar mokytojavo Gardino
mokyklose (faktai imti iš VLE).
1729 – Kazimiero ir Marianos Juškų sūnelio krikštynose buvo Juozapas
Nakcierėlis su Darata Gavėniene. Krikštyta Krinčino bažnyčioje.
1744 – 1747. Nakcianis, Nakciaris Krinčino parapijoje (Daučkiany,
Daukšiany).
1754 – Daučkėnų Tamošius Niekciarys susituokė su Sofija Daubaraičia.
1759 – Daučkėnai. Tamošius Žyleiko tuokėsi su Sofija Nakciaraite. Įvy
kio liudininkai: Martynas Šilvenas iš Gulbinėnų ir Mykolas Kaciaris
(Nakciaris?) iš Daučkėnų
1760 – Daučkėnai? Martynas Jorakienas tuokėsi su Marianna Nakciary
cia. Liud.: Kazimieras Cingas ir Andrius Adkočius.
1770 – Daučkėnai. Andrius Paštonis tuokėsi su Anastazija Zluboničia.
Liud.: Baltrus Paštonis ir Motiejus Nakcerys.
1774 – Kadarai;
1777 – Staponiškis;
1796 – Papilys;
1731 – 1750 – Krinčino parapijoje: Nakcianis, Nakceris, Nakčeris,
Nakčėnas.
1794 – Kadaruose Juozui Naktiniui ir Onai Ajutytei g. Darata.
1800 – Neciūnuose Ruplėnui ir Naktinytei g. Petras. K.: Smukas – Fiodo
ravičienė, Jokūbas Naktinis (Glūdiškio ar iš kitur?) – Ruplėnienė.
XIX a.
1801 – Salamiestyje – Jonas, Jozė, Motiejus, Petras Naktiniai.
1803 – Klinguose mirė Naktinis, sulaukęs 80 m.
1803 – Petras Naktinis iš Klingų susituokė su Sofija Sprindyte iš Čepokų.
1803 – Petras Naktinis Steponiškio susituokė su Barbora Suveizdyte
Mižalių.
1804 – Naktiniuose Petrui Naktiniui ir Barborai Suveizdytei gimė dukrelė.
1804 – Klinguose Petrui Naktiniui ir Kristinai Sprindytei gimė Juozukas.
1804 – Kazimieras Naktinis Mažuikių susituokė su Darata Karašaite
Mielaišių.
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1805 – Žiūriškyje Jokūbui Naktiniui ir Katrei Januševičiūtei gimė dukrelė.
1807 – Klausučiuose mirė Juozukas Naktinis.
1807 – Glūdiškije mirė Jokūbo Naktinio žmona Katrė (20 m.)
1808 – susituokė Jokūbas Naktinis ir Marė Tonkūnaitė. Abu iš Svirplėnų.
1808 – tuokėsi Krisius Naktinis Smaliečių su Mare Trečiokaite Žvirblių.
1808 – sutuokti Mykolas Nakčeris iš Daučkėnų su Barbora Medinaicia
Daukšių. Liud.: Jokūbas Nakčeris, Juozapas Medinis iš Daukšių, Myko
las Šyleika iš Daučkėnų.
1809 – Liepolatuose mirė Krisiaus Naktinio d. Ieva, 12 m.
1809 – Krinčino bažnyčioje sutuokti Andrius Varža ir Darata Ratnikaic
zia. Abu (?) iš Daučkėnų. Iškilmėse dalyvavo Andrius Warža, Juozapas
Murnikas ir Jokūbas Nakčeris Daučkėnų.
1811 – Klinguose Jonui Naktiniui ir Barborai Dagliūtei gimė Juozas.
1811 – sutuokti Adomas Naujikas su Agota Nakčeričia. Abu iš Dauk
šių. Liud.; Kazimieras Zielenkevičius, Adomas Rasimovičius ir Jurgis
Nakčeris (visi iš Daukšių).
1814 – Juozapas Medinis vedė Rozaliją Nakčerovną. Liud.: Kazimieras
Ratnikas ir Jonas Medinis, Jurgys Nakčerys.
Kur ir kada minimi Naktiniai?
1802 – Jokūbas Naktinis Plepiškių vnk. tuokėsi su Katre Januševičiūte
Einorių.
1803 – Žiūriškyje Jokūbui Naktiniui ir Katarinai Januševičiūtei gimė
Marė (Jokūbas su Katre persikėlė į Žiūriškį?).
1809 – Steponiškyje Petrui Naktiniui ir Barborai Suveizdytei gimė My
kolas.
1809 – Glūdiškyje Jokūbui Naktiniui ir Katrei Tuinaitei gimė Darata.
1812 – Glūdiškyje Jokūbui Naktiniui ir Katrei Tuinaitei gimė Barbora.
1814 – Glūdiškyje Jokūbui Naktiniui ir Katrei Tuinaitei gimė Jurgis.
1820 – Glūdiškyje Jokūbui Naktiniui ir Katrei Tuinaitei gimė Ieva.
1822 – Glūdiškyje Jokūbui Naktiniui ir Katrei Tuinaitei gimė Motiejus.
1824 – Glūdiškyje Jokūbui Naktiniui ir Katrei Tuinaitei gimė Jokūbas.
1825 – našlys Petras Naktinis Papilio tuokėsi su našle Ona Kulbiene
Iškonių (Juškany).
1828 – Petras Naktinis Papilio tuokėsi su Elzbieta Suveizdyte Jakniūnų.
1830 – Mantvyduose mirė Jokūbo Naktinio sūnelis. Palaid. Žadeikių
kapinėse.
1830 – Mykolas Naktinis Steponiškio tuokėsi su Ona Mažuikaite Ga
lintiškio.
1836 – Tuokėsi Blūdiškio Jonas Naktinis su Darata Kulbyte Sauginų.
Liud.: Jurgis Variakojis, Jonas Kulbis, Motiejus Šlėgeris.
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1839 – Blūdiškyje Jonui Naktiniui ir Daratai Kulbytei gimė Ona.
1843 – Kadaruose Petrui Naktiniui ir Onai Grigonytei gimė Mykolas.
1878 – Neciūnuose Naktiniui Krisiui Mykolo gimė Katrė.
1880 – Žardeliuose Adomui Naktiniui ir Daratai Januševičiūtei gimė
dvynukės.
1882 – Smaliečiuose Jonui Naktiniui Jono ir Onai Mažuikaitei gimė
Jokūbas.
1888 – Glūdiškyje minimi: Jokūbas Naktinis ir Zanė Mažuikaitė, Mykolas
Naktinis ir Katrė Patkaukaitė, Motiejus Naktinis ir Darata Marciukaitė.
1817 – Papilys;
1823 – Glūdiškis, Kadarai, Smaliečiai, Steponiškis, Strošiai;
1826 – Blūdiškis;
1833 – Einarai (dabar – Einoriai), Ilgabrados, Mielaišiai, Papilys, Žardeliai;
1827–1847. Krinčino parap. tuokiasi Kinskis (iš Daukniūnų, 40 m.) su
Nakčiarovna (iš Daukšių, 30);
Tuokiasi Nakčeris (iš Daučkėnų, 40 m.) su Barysovna (iš Daučkėnų,
20 m.);
Tuokiasi Nakčeris (iš Daučkenėlių, 46 m.) su Ratnikova (iš Daukšių,
42 m.). Našlys su našle.
Tuokiasi Nakčeris (iš Daučkėnų, 23 m.) su Zielenkievičovna (Daučkė
nai, 17 m.). Duomenys paimti iš Algimanto Krinčiaus perskaitytų to
laikotarpio Krinčino parapijos jungtuvių įrašų knygų, atspausdintų sa
vilaidos knygutės pavidalu.
1835 – kaimas Kubilovie, Šaipusludzas parapijoje (Latgala) – čia
užrašytas Nakcionek.
1837 – Šaipusludzas parapija, užrašyta Anna z Nokciov.
1810 – Glūdiškyje Jokūbui Naktiniui ir Katrei Tuinaitei g. Jonas.
1811 – Glūdiškis, Neciūnai, Smaliečiai, Raščiūnai;
1815 – Glūdiškyje Jokūbui Naktiniui ir Katrei Tuinaitei g. Mykolas.
1817 – Glūdiškyje Jokūbui Naktiniui ir Katrei Tuinaitei g. Petras.
1817 – Papilyje Petro Naktinio ir Onos Čigaitės dukrelė pakrikštyta
Onute. Kūmai: Jurgis Jūrėnas su Ona Stakioniene.
1817 – Smaliečiuose Kristupo Naktinio ir Marianos Trečiokaitės duk
ra pakrikštyta Barbora. Kūmai: Jokūbas Čigas su Barbora Kuliešiene ir
Jeronimas Jackievičius su Ona Žukovska.
1818 – Glūdiškyje mirė Jokūbo Naktinio dukrelė Barbora (raupai).
1818 – Kadaruose Stanislovo Naktinio ir Elzbietos Likaitės dukra pa
krikštyta Ieva. Kūmai: Kristupas Čigas su Darata Likiene ir Kazimieras
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Pelenis su Zuzana Patupaite.
1819 – Sviliuose Motiejaus Naktinio ir Elzbietos Karosaitės sūnus pa
krikštytas Juozapu. Kūmai: Stanislovas Mačis su Elzbieta Stakioniene.
1822 – Glūdiškyje Jokūbui Naktiniui ir Katrei Tuinaitei g. Motiejus.
1822 – Kadaruose Stanislovui Naktiniui ir Elzbietai Likaitei gimė Sta
nislovas ir Jonas. Kūmai: Petras Naktinis su Darata Skeberdiene (Stanis
lovui) ir Jonas Čepėnas su Ieva Žilinskiene (Jonui).
1822 – Papilyje Jurgiui Naktiniui ir Katrei Braškytei gimė Ieva. Kūmai:
Petras Povilonis su Ona Naktiniene, Motiejus Naktinis su Barbora
Naktiniene.
1822 – Papilyje Kristupui Naktiniui ir Barborai Jankūnaitei gimė Kris
tupas. Kūmai: Motiejus Marciukas su Ieva Čigiene, Jokūbas Trečiokas
su Ona Naktiniene.
1824 – Glūdiškyje Jokūbui Nakiniui ir Katrei Tuinaitei g. Jokūbas.
1825 – Papilyje Stanislovui Naktiniui ir Kristinai Šlekytei gimė Petras.
Kūmai: ponas Jan Bergriun su ponia Konstancija Aramovičiene, Jan Bal
tušis su Mariana Šlekiene, Jurgis Stružas su Ona Naktinyte.
1826 – Glūdiškyje Jokūbui Naktiniui ir Katrei Tuinaitei gimė Tomas.
Kūmai: Jurgis Plepas su Ona Kučinskiene, Jokūbas Tuinas su Darata
Plepiene.
1826 – Kadaruose Stanislovui Naktiniui ir Elzbietai Likaitei g. Petras.
1828 – Papilyje Kristupui Naktiniui ir Barborai Jankūnaitei gimė Elz
bieta. Kūmai: Stanislav Naktinis su Ona Naktiniene, Adam Varakois su
Elzbieta Jankūniene.
1829 – Kadaruose mirė Juozas, Stanislovo Naktinio sūnus. Palaidotas
Satkūnų kap.
1830 – Papilyje Petrui Naktiniui ir Elzbietai Suveizdytei gimė Jonas.
Kūmai: Kristupas Fiedorovič su Darata Braškyte (?), Jurgis Suveizdis su
Ona Marciukaite, Maciej Naktinis su Mariana Smalaite.
1830(?) – Laukugalėje Naktiniui Motiejui g. Ona.
1831 – Montviduose Jokūbui Naktiniui ir Ievai Kuliešiutei gimė dvy
nukai Jonas ir Petras. Kūmai: Andrius Mekas su Ona Fiedorovičiova,
Jurgis Veidelas su Ona Smukaite.
1831 – Papilyje Kristupui Naktiniui ir Barborai Mačiulytei gimė Jurgis.
Kūmai: Adam Varakojis ir Barbara Trečiakova.
1831 – Tuokėsi Naktinytė Barbora Laužadiškio su Andriumi Meku
Semeniškių.
1831(?) – Šagdėje Naktiniui Motiejui g. Mykolas.
1833 – Einoriuose Jokūbui Naktiniui ir Ievai Kuliešiūtei gimė Ona. Kū
mai: Simonas Truska su Kasia Kuliešiūte, Stanislovas Naktinis su Bar
bora Klovaite.
1834 – į Mielaišius pas P. Klibą atkeltas jo uošvis, 47 metų Naktinis Petras,
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Juozo. Atkeltas (pereselion) iš Naradavos palivarkui priklausančio Čepukų
kaimo.
1834 – į Mielaišius pas Klibą atkeltas Petro Naktinio brolis Motiejus
(50 metų) iš Klingų kaimo.
1836 – Einoriuose Jokūbui ir Ievai Naktiniams g. Jokūbas.
1836 – Glūdiškio vnk. Motiejui ir Katrei Naktiniams g. Ona.
1838 – Griauzdėje mirė Elzbieta Naktinytė – Cilevičienė (40 m.).
1838 – Šagdėje Motiejui ir Katrei Naktiniams g. Mykolas.
1840 – Mielaišiuose mirė Petras Naktinis, sulaukęs 60 m. amžiaus.
1840 – vnk. Bludyszek Jonui Naktiniui ir Daratai Kulbytei g. Ieva.
1842 – Krikščiuose Jonui Klibui ir Onai Naktinytei gimė Zuzana. Kū
mai: Janušis Balčiūnas – Katrė Snarska.
1842 – Pariškiuose Martynui Mitrui ir Daratai Naktinytei gimė Elzbie
ta. Kūmai: Petras Naktinis – Ona Trečiokienė.
1842 – Smaliečiuose Jonui Naktiniui ir Elzbietai Čigaitei gimė Petras.
Kūmai: Petras Naktinis – Darata Čigaitė.
1842 – vnk. Bludyszek Jonui Naktiniui ir Daratai Kulbytei g. Motiejus.
1844 – Blūdiškio vnk. Jonui Naktiniui ir Daratai Kulbytei gimė Petras. Kū
mai: Petras Kulbis – Ieva Čigaitė, Motiejus Naktinis – Barbora Kulbytė.
1845 – Kučgalyje Jonui ir Ievai Naktiniams gimė Barbora. Kūmai: Mo
tiejus Kaupelis – Ona Skeberdienė.
1846 – Blūdiškyje Jonui ir Daratai Naktiniams g. Adomas.
1847 – min. Darata Naktinytė Jono, Steponiškis.
1847 – minimas Jonas Naktinis Petro iš Papilio.
1848 – Kubiliuose Petrui ir Daratai Naktiniams g. Kristupas.
1848 – min. Darata Naktinytė Petro, Papilys.
1848 – min. Ona Naktinytė Motiejaus, Laukugalė.
1848 – min. Ona Naktinytė Jokūbo, Steponiškis.
1848 – Neciūnuose Mykolui Naktiniui ir Onai Mažuikaitei gimė sūnus,
pakrikštytas Krisiumi.
1848 – Smaliečiuose Jonui ir Elzb. Naktiniams g. Motiejus.
1849 – Kubiliuose Jokūbas Naktinis Mykolo tuokėsi su Ieva Skiauteryte.
1850 – Glūdiškyje Jonui Naktiniui ir Daratai Kulbytei g. dukrelė.
1850 – Tuokiasi Juozapas Naktinis Svilių su Zuzana Klibaite Čepokų.
1850 – Kilučiuose mirė Jonas Naktinis.
1851 – Mykolas Naktinis Motiejaus, Šagdė.
1852 – Čepukuose (?) gimė Samuolis Naktinis.
1852 – Einoriuose Stanislovui Naktiniui ir Kristinai Klovaitei g. Motiejus.
1853 – Ilgabradose Mykolui Naktiniui ir Daratai Ramutėnaitei g. Barbora.
1853 – min. Jonas Naktinis Jono, Smaliečiai.
1853 – minimas Mykolas Naktinis Petro, Papilys.
1853 – Mykolas Naktinis Blūdiškio vnk tuokėsi su Darata Ramutėnaite
Žardinių vnk.
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1853 – Mykolas Naktinis Jokūbo Ilgabradose tuokėsi su Zuzana Varia
kojyte Papilio.
1853 – Ona Naktinytė Jono, (g. 1837), Blūdiškis.
1854 – Ieva Naktinytė Jono, (g. 1840), Blūdiškis.
1854 – Ilgabradose mirė Mykolo Naktinio sūnelis.
1854 – Ilgabradose Mykolui Naktiniui ir Z. Varakojytei g. Jokūbas.
1854 – Mykolas Naktinis iš Steponiškio tuokėsi su Elzbieta Naktinyte
Krisiaus Papilio.
1854 – Steponiškyje mirė Mykolo Naktinio žmona Ona (45 m.).
1854 – Steponiškyje Mykolui Naktiniui ir O. Mažuikaitei g. Barbora.
1858 – Petras Naktinis Kubilių tuokėsi su Katre Baltušyte (Raščiūnų?).
1859 – Blūdiškyje Jonui Naktiniui ir Daratai Kulbytei g. Martynas.
1861 – Blūdiškyje Mykolui Naktiniui ir Z, Varakojytei g. Ieva.
1861 – minimas Jokūbas Naktinis iš Steponiškio.
1861 – Smaliečiuose g. Petras Naktinis.
1862 – Kubiliuse Petrui Naktiniui g. Motiejus.
1862 – min. Krisius Naktinis Petro iš Kubilių.
1862 – min. Motiejus Naktinis iš Smaliečių.
1863 – Kadaruose g. Zuzana Naktinytė.
1863 – Kubiliuose Jokūbui Naktiniui ir Ievai Skiauterytei g. Petras.
1863 – min. Krisius Naktinis iš Steponiškio.
1864 – Einoriuose mirė Petras Naktinis. Palaidotas Žvirblių kap.
1864 – Stefaniškyje Mykolui Naktiniui ir Elzb Naktinytei g. Ona. Kr.
Krist. Naktinis – O. Tuinienė.
1864 – Tauniūnuose Tamošiui Naktiniui ir Z ? g. Kristupas. K: Čigas
– Skrodienė ir Januševičius – Kučinskienė.
1865 – Našlys Mykolas Naktinis Jokūbo (27? 37? m.) iš Ilgabradų ir
Adomo Variakojo d. Zuzana iš Papilio, 31 m.
1865 – Raščiūnuose g. Katrė Naktinytė.
1866 – Ilgabradose Myk. Naktiniui ir Z. Variakojytei g. Zuzana. K: Jok.
Mažuika – Ieva Naktinienė.
1867 – Ilgabradose Myk. Naktiniui ir Z. Variakojytei g. Elzb. K: Jonas
Naktinis – M. Zurbova.
1868 – Glūdiškyje Motiejui Naktiniui g. Motiejus.
1868 – Kubiliuose Naktiniui Petrui g. Jonas.
1868 – Tauniūnuose g. Jonas Naktinis.
1868 – Tauniūnuose palaid, Jonas Naktinis, 1868 – 1920.
1868 – Virškupėnuose Naktiniams gimė Mykolas.
1869 – Dukurniuose g. Banė Naktinytė.
1869 – Ilgabradose Myk. Naktiniui ir Z. Variakojytei g. Jokūbas. K: P.
Zurba – O. Baltušienė.
1869 – Kubiliuose g. Jokūbas Naktinis.
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1869 – Kubiliuose P. Naktiniui ir Dasai Kvedaravičiūtei g. Katrė. K: J.
Trečiokas – Elzb. Fedoravičienė, P. Naktinis – Z. Kvadaravičienė.
1870 – Griauzdėje maždaug šiais metais gimė Salomėja Naktinytė.
1871 – Glūdiškio vnk. Naktiniui Mykolui Jono g. Jonas.
1873 – Žardeliuose Naktiniui Adomui Mykolo g. Elzbieta.
1876 – Kubiliuose m. Mykolas Naktinis Jurgio, 52 m., otstavnoj soldat.
1876 – Papilyje mirė Krisius Naktinis Krisiaus (54 m.). Palaid. Garšvų
kap. (ne Kubilių).
1876 – Steponiškyje m. Mykolas Naktinis Petro (69 m.). Palaid. Kubilių kap.
1876 – Tuomeliuose Naktiniui Mykolui g. Krisius.
1876 – Virškupėnuose m. Petro Naktinio dukrelė. Pakaid. Pakapinės kap.
1877 – Kiemėnuose Naktiniui Motiejui g. Jonas.
1877 – Žardeliuose Naktiniui Adomui g. Ona.
1879 – Kubiliuose m. Petras Naktinis Petro (60 m.). Palaid. Kubilių kap.
1879 – Neciūnuose Naktiniui Krisiui Mykolo g. Katrė.
1879 – Šagdės vnk. Naktiniui Mykolui Motiejaus g. Darata.
1880 – Kubiliuose m. Katrė Naktinienė-Braškytė (100 m.). Palaid. Ku
bilių kap.
1881 – Blūdiškio vnk. Naktiniui Mykolui Jono ir Katrei Patkaukaitei
Krisiaus g. Marė.
1881 – Mažuikiuose Motiejui Naktiniui Jono ir Barborai Kučinskaitei
g. Zuzana.
1881 – Neciūnuose Naktiniui Krisiui Mykolo ir Daukšaitei Elzbietai
gimė Mykolas.
1882 – Glūdiškio vnk. Jokūbui Naktiniui Jono ir Zanei Mažuikaitei Krisiaus
g. Emilija. K.: Motiejus Naktinis Jono ir Jokūbo Tuino žmona Marija.
1882 – Glūdiškio vnk. Motiejui Naktiniui Jono ir Daratai Marciukaitei
g. Mykolas.
1882 – Iškonyse palaidotas Jokūbas Naktinis, 1882 – 1937.
1882 – Kubiliuose Krisiui Naktiniui Petro ir Daratai Šlėgerytei g. Darata.
1882 – Neciūnuose Naktiniui Krisiui Mykolo ir Daukšaitei Elzbietai
gimė Petras.
1882 – Steponiškio vnk. Jokūbui Naktiniui Mykolo ir Onai Daukšaitei
g. Katrė.
1884 – Pakalnėje Jurgiui Naktiniui g. Petras.
1885 – Glūdiškyje Naktiniui Jokūnui g. Elzbieta.
1885 – Glūdiškyje Naktiniui Motiejui g. Darata.
1887 – Kyliškiuose Naktiniui Petrui g. Jonas.
1887 – Kubiliuose Naktiniui Krisiui g. Natalija.
1888 – Gilupio vnk. Mykolui Naktiniui ir Z. Varakojytei m. d. Ieva
(26 m., raupai). Palaid. Kub.
1889 – Gilupio vnk. m. Mykolas Naktinis (83). Palaid. Kubilių kap.
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1889 – Šagdėje Mykolui Naktiniui ir O. Tuinaitei m. d. Zanė (11 m.,
raupai). Palaid. Kubilių kap.
1891 – Šagdėje Mykolui Naktiniui Motiejaus ir Onai Plepytei Motie
jaus g. Elzbieta.
1894 – Glūdiškyje Jonui Naktiniui g. Jonas (1894.05.16).
1895 – Kubiliuose Jokūbui Naktiniui ir M. Čigaitei g. Vilius.
1898 – Garšvose Jonui Naktiniui Petro ir Magdalenai Stekionytei g. Jonas.
1898 – Papilyje Kristupui Naktiniui Kristupo ir O. Mitraitei g. Jokūbas.
Krikšto tėvai: Petras Naktinis Kristupo ir Jono Naktinio žmona Elzbieta.
1900 – Kubiliuose Jokūbui Naktiniui ir M. Čigaitei g. Konstantinas – Si
meonas.
1900 – Kubiliuose Petrui Naktiniui Kristupo ir Natalijai Trečiokaitei
Petro g. Bronius.
XX a.
1901 – Gilupyje Mykolui Naktiniui Mykolo ir Elzbietai Jašinskaitei g.
Petras.
1903 – Garšvose Jonui Naktiniui Petro ir Z. Kulbytei Motiejaus g. Olga.
1903 – Kiemėnuose Jonui Naktiniui Motiejaus ir B. Šleivaitei g. Zuzana.
1904 – Papilyje Motiejui Naktiniui Mykolo ir Mekaitei Emilijai An
driaus g. Jonas.
1904 – Smaliečiuose Petrui Naktiniui Krisiaus ir Gavėnaitei Kristinai
g. Marija.
1905 – Papilyje Jokūbas Naktinis Petro tuokiasi su M. Kaupelyte.
1907 – Neciūnuose Petrui Naktiniui Krisiaus ir Jurgio Trečioko d. Elz
bietai g. Motiejus.
1907 – Griauzdėje gimė Česlovas Naktinis
1911 – Glūdiškyje Motiejui Naktiniui Motiejaus ir Emilijai Patkaukai
tei Petro g. Kostantas.
1913 – Tuokėsi Krisius Naktinis iš Biržų kaimo ir Ona Ulevičiūtė Buo
žiškių.
1921 – Vinkšniniuose Adomui Naktiniui ir Ievai Ruplėnaitei g. Jonas.
1922 – Užušiliuose Krisiui Naktiniui Krisiaus ir Daratai Ulevičiūtei Pet
ro g, Marė.
1926 – Vinkšniniuose Adomui Naktiniui ir Ievai Ruplėnaitei g. Albinas.
1927 – Vinkšniniuose Adomui Naktiniui ir Ievai Ruplėnaitei g. Myko
las – Vytautas.
Naktinių palaidojimo vietos XIX–XX a.: Antašava, Biržai, Dukur
niai, Gajūnai, Garšvos, Iškonys, Klausučiai, Lamokėliai, Mielaišiai, Pa
guriai, Pakapinė, Pakeburiškis, Papilys, Pilskalnė, Puogeliškis, Salamies
tis, Satkūnai, Semeniškiai, Skrebiškiai, Skultiškis, Šilagala, Tauniūnai,
Užušiliai, Žvirbliai.
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Alis Naktinis

PRISIMINIMAI APIE NAKTINIUS IŠ NECIŪNŲ
KAIMO
Gimęs Neciūnuose, noriu parašyti, kiek leidžia mano atmintis,
apie savo vaikystę ir jaunystę, apie gimines.
Kartu su mano tėvais Kostu ir Matilda Naktiniais gyveno ir mano
seneliai Petras ir Elzbieta Naktiniai. Senelis taip pat buvo gimęs Neciū
nų kaime 1882 m. Jo žmona Elzbieta buvo Trečiokaitė, kilusi iš Satkūnų
kaimo, gimusi 1884 m. Naktinis vedė Trečiokaitę, o Satkūnų Trečiokas
Naktinytę. Tokia dažna buvo tų laikų mada. Senelis ir močiutė praktika
vo baptistų tikėjimą. Pamaldoms rinkdavosi kiekvieną kartą vis kituose
bendraminčių namuose: pas mano senelius, Anglininkuose pas Berlins
kus, Obelaukiuose pas mano tėvo pusseserę Oną ir Petrą Viederius.
Petras Viederis ėjo ir jų kunigo pareigas, vedė pamaldas.
Mano mama gimė 1914 m. , per pačias Kūčias. Tarnavo Neciūnuo
se pas Petrą ir Marę Daukšius. Mama gimė Dukurnių kaime Elzbietos
ir Motiejaus Mažuikų šeimoje. Tarnaudama pas Daukšius, susipažino
su mano tėvu ir 1938 m. jie apsivedė. Mano senelis Mažuika Motiejus
turėjo gerą balsą ir jį kviesdavo į laidotuves giedoriumi. Senelis Mažui
ka mirė, turėdamas 75 metus. Man tuomet buvo 9 metai. Į laidotuves
manęs neėmė, prisimenu, kaip laukiau tėvų iš laidotuvių grįžtant. Ma
no močiutė Mažuikaitė-Mažuikienė buvo kilusi iš Šagdės kaimo (šalia
Kubilių). Dabar to kaimo nėra, tik vieni laukai, nė jokio didesnio me
džio, tik ten gyvenę gali atspėti, kur maždaug to kaimo būta. Močiutė
Mažuikienė, kaip ir jos vyras, taip pat išgyveno 75 metus. Į jos laidotu
ves negalėjau atvykti, nes tarnavau sovietų armijoje. Seneliai Mažuikos
palaidoti Dukurnių kaime.
Mano tėvas buvo kalvis, turėjo Neciūnuose savo kalvę. Šio amato
mokėsi pas kalvį Petrą Žaldoką Semeniškių kaime. Kartu su mano sene
liu turėjo 15 ha žemės ir abu ūkininkavo. Paprastai laikydavo du arklius
ir tris karves. Mamai melžiant karves aš būdavau talkininku, ypač karšto
mis dienomis, kai gyvuliams būdavo sunku apsiginti nuo vienas už kitą
piktesnių vabzdžių, siurbiančių jų kraują. Melžimo pabaigoje mama leis
davo man prisimelžti į puoduką pieno, kurį su malonumu išgerdavau. Ir
dabar mėgstu šiltą, tik ką pamelžtą pieną. Kai kuriose knygose rašoma,
kad mitybos ypatumai ne paveldimi, bet įgyjami vaikystėje. Jei vaikystė
je nevalgei cepelinų, ne per daug jų norėsi ir suaugęs. Mano įprotis yra
pavyzdys, kad tikrai mitybos įpročiai susiformuoja vaikystėje.
Pamenu, kaip bėgdavau į kalvę tėvui padėti. Vieną kartą norėjau bėg
ti, bet mama neišleido, kol neišmokau rusiškai eilėraštuko (gal antroje kla
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sėje buvau). Atsisėdęs šalia duonkubilio, tol mokiausi, kol išmokau, kol ga
vau leidimą malonesniems darbams. Užtat tą eilėraštį ir šiandien atsimenu:
„…Vorobej z beriozki na dorogu pryg, bolše net moroza, čik čirik…“
Pirmas dvi klases lankiau Liepalatų mokykloje. Mokykla buvo
įrengta Mykolo Kėželio troboje. Kai ėjau į trečią klasę, mokykla buvo
perkelta į Liepalatų Jakubėno trobą. Ten buvo toks įsimintinas įvykis.
Mokytoja Yčienė parašė straipsnelį į sienlaikraštį mano vardu, kur pa
gyrė mane, kad gerai mokausi. Gavosi, kad aš pats save pagyriau. Už tai
kliuvo nuo klasiokų. Sužinojau, kad nereikia iššokti aukščiau liaudies.
Ketvirtą klasę baigiau Laužadiškio mokykloje, nes Liepalatų mo
kykla buvo uždaryta. Ten irgi panašiai nutiko. Uždavė mums klausimą,
kuo norime būti su
augę. Net nežinau ko
dėl, bet aš pasakiau,
kad inžinieriumi. Na
tai per pertrauką Jo
nukas Greviškiukas iš
Gajūnų kibo į atlapus
Naktiniukui už tai,
kad šis įsigeidė tapti
inžinieriumi…
Besimokant Bū
ginių mokyklos sep
tintoje klasėje mirė
Prie Liepalatų mokyklos 1948 m. pavasarį. Iš vir mano tėvas (1952 m.
šaus ir iš kairės: Matilda Gatavynaitė, Teresė Ar rugsėjį). Iki kolektyvi
likevičiūtė, Aldona Karosaitė, Vida Yčaitė, Irena zacijos tėvas ūkininka
Stakėnaitė, Emilis Balodis, Vilius Karosas, Jonas vo ir dirbo savo kalve
Baltušis, Bronius Stakėnas, Palmyra Ruplėnaitė, lėje. Apie 1949 metus
Olga Trečiokaitė, Emilis Trečiokas, Alis Naktinis, visi buvo suvaryti į
Algis Baltušis, Jokūbas Kulbis, Vytautas Ruplė
nas, Algimantas Ruplėnas, Vilius Ruplėnas, Jonas kolūkius. Neciūnų kai
Plepys, Jonas Ivaška, Lendris Jašinskas, Albertas mo kolūkis buvo pava
dintas „Raudonuoju
Dilys, Elena Gužauskaitė, Linas Jakubėnas.
artojumi“. Vieną kar
vę tėvai spėjo parduoti, vieną leido pasilikti, trečiąją reikėjo atiduoti.
Iki šiol stovi akyse vaizdas, kaip juodmargę, buvusią lyg ir šeimos nariu,
tėvai veda į kaimo centrą. Tėvas ir toliau dirbo kalvėje, taisė kolūkio in
ventorių. Dar buvo išrinktas revizijos komisijos pirmininku, skaičiau jo
rašytus komisijos aktus apie melžėjų tikrinimo rezultatus.
1944 metų rugpjūtį Stalino armija ginė vokiečius atgal į Berlyną.
Prieš rugiapjūtę užėję kareiviai liepė palikti namus, nes čia praeis fron
to linija. Tėvai sukrovė mantą į uorę, sukėlė ant viršaus vaikus (mane
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penkiametį ir dvimetį broliuką Petrą) ir išvažiavo į mišką, į Ažubalius,
kitoje šilo pusėje ties Strošiais. Neprisimenu, kiek mes ten prabuvome.
Sudilo tas laikas, kaip mėnuo virš girios sudyla (taip sako poetai). Miš
ke gyvenome kartu su Kulbio Adomo (irgi iš Neciūnų kaimo) šeimyna.
Toje mūsų uorėje buvo dėžė medaus. Mat mano tėvo sesers Stefanijos
Yčienės šeima pas mus laikė gal 10 bičių šeimų, Tad pas mus medaus
netrukdavo. Buvo dvi Kulbytės čia – Lena ir Alvina. Gerai prisimenu,
kaip su Alvina kabindavome medų dviese. Lena buvo gerokai už mane
vyresnė, Ją sunkiai prisimenu.
Netoli mūsų stovyklavietės gyveno Ruplėnas Jokūbėlis (jį taip vadi
no dėl smulkaus sudėjimo). Nuėjome su seneliu pas tą Ruplėną į svečius.
Iš kažkur atklydo rusų kareivis ir pavaišino mane gabaliuku gabalinio
cukraus. Nors ir prisilaižiusiam medaus, man tai buvo didelė laimė.
Turėjo tėvas pasidaręs naujas vežėčias. Kai reikėjo 1944-ųjų rug
pjūtį išvažiuoti į mišką, paslėpė tas vežėčias krūmuose, padedant kai
mynui Karosui Kostui, man dalyvaujant slėpimo operacijoje. Grįžtant
mums namo iš tų krūmų, važiavo tankas nuo Ageniškio į Liepalatų
pusę (nežinia, kuriems jis priklausė). Bevažiuodamas pradėjo šaudyti.
Laimė, kad čia pat buvo griovys. Sukritome į jį. Man buvo labai įdomu
pažiūrėti, kas ten dedasi laukuose. Tėvas sudraudė, kad nekaišiočiau
galvos, nes gali nušauti. Apsiraminau ir užmigau, įsitaisęs ant tėvo ko
jų. Pasirodo, už Krisiukėno tvarto buvo pasislėpęs vežikas. Tvartą už
degė, tuomet vežikas, nupjovęs pakinktus, užšoko ant arklio ir šuoliais
raitas pabėgo iš tos vietos į šilą.
Po tų karo baisumų 1945 metais man atsirado sesutė. Buvau jau
šešerių metų „vyras“ ir lygiomis teisėmis su kitais dalyvavau išrenkant
sesutei vardą. Buvo mano viršus, kiti pritarė, kai pasiūliau Alvinos var
dą. Tokį pat, kuris man įstrigo, kai su Kulbyte Alvina miške karo metu
laižėme medų…
Mano prosenelis Krisius turėjo brolį Petrą, Mykolo sūnų, kurio
vaikai ir anūkai įsikūrė Vaivadynėje.
Mano prosenelis Krisius Naktinis gyveno Neciūnų kaime ir turėjo
devynis vaikus (penkias dukteris ir keturis sūnus). Tik taip ir išlieka pa
vardė, kai gimsta daug vaikų. Naktiniai rasti užrašyti Papilio miestelyje
1606 metais, miestelis tuo metu neseniai buvo pastatytas. Naktinių tuo
met Papilyje buvo buvo trys kiemai (Juri Nokcin, Piotr Nokcin, Stanislav
Nogcin). Bet ilgainiui Papilio teisės buvo mažinamos, o Biržų didinamos
(pvz., į turgų valstiečiai turėdavo važiuoti tik į Biržus), Naktiniai pradėjo
iš Papilio traukti į aplinkinius kaimus. Viena šaka nuėjo į Smaliečius, po
to į Mažuikius, Kadarus ir pasiekė Salamiestį. XVII a. pabaigoje Neciū
nuose Naktiniai neminimi, nėra net Daukšos. Be kitų užrašytas Delun
(dabartinių Dilių protėvis), yra mūsų būsimų giminių pavardės – Jakub
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Mažuika, Jakub Skievteranis. Senovės knygose yra duomenų, kad Klingų
(tarp Salamiesčio ir Vabalninko) Naktiniai, Čepukų (netoli Klausučių)
Naktiniai ir Mielaišių Klibai XIX a. pradžioje buvo giminės. Naktinių bū
ta Trečionėliuose (Krinčino parapija). Ten pavardė keitėsi taip: Nakcia
nis – Nakčianis – Nakčeris. Tie Naktiniai, kurie pagal Naronskio XVII a.
vidurio žemėlapį gyveno Naktuniškyje (tarp Jakniūnų ir Sližių, dabarti
niame žemėlapyje tai Griauzdės, šiandien žmonės tą kaimelį tiesiog va
dina Naktiniais), panašu, kad į vakarus nėjo. Naktinis, kuris nuėjo į Ste
poniškį, turėjo iš kunigaikščių Radvilų gavęs bajoro titulą, turėjo keturis
sūnus (kiek turėjo dukterų, XVII amžiuje nebuvo priimta užrašyti). Iš
Steponiškio Naktiniai pasiekė netoliese esančias Ilgabradas, po to už sen
girės (už Ilgabradų) įsikūrė Glūdiškyje. Vienas Naktinis ar tai iš Ilgabra
dų ar tai iš Glūdiškio pasiekė Gilupį prie Nemunėlio (netoli Virškupėnų).
Dar kiti (greičiausiai iš Papilio) pasiekė Kubilius, Vaivadynę. 1850 metų
Ageniškio valsčiaus gyventojų (baudžiauninkų) sąraše Naktiniai nemini
mi. Taigi, į Neciūnus jie atėjo po baudžiavos panaikinimo.
Apie mano prosenelio vaikus. Adomas Naktinis (žmona Ieva Šer
naitė) gyveno Vinkšniniuose, turėjo du sūnus Albiną ir Vytautą. Toli
mesnio jų likimo man nepavyko sužinoti. Emilija Naktinytė buvi ište
kėjusi už Satkūnų Krisiaus Trečioko, turėjo keturis vaikus (tris sūnus ir
dukterį): Petrą, Joną, Krisių ir Emiliją. Mirė jauna, anūkai jau nebežino
nei jos gimimo nei mirties metų.
Ieva Naktinytė ištekėjo už Legailių Trečioko Jokūbo. Turėjo vieną
sūnų Mykolą, kuris, sulaukęs 84 metų, 2010 m. mirė. Gyveno Biržuose,
palaidotas Semeniškių kapinėse. Mirė Ieva jauna, nes sūnus nebežinojo
jos kapo vietos. Mykolo tėvas Jokūbas taip pat mirė jaunas.
Krisius Naktinis gyveno Neciųnų kaime, buvo vedęs Marę Gelažni
kaitę iš Spalviškių kaimo. Apie jo mirtį sužinojau tik tiek, kad žuvo kare.
Ir nieko daugiau. Turėjo vieną dukterį Marę Naktinytę – Krisiukėnienę,
kuri buvo mano krikšto mama. Jos vyras Kostas Krisiukėnas buvo iš Svir
geliškių kaimo. Užaugino sūnų Albertą, kuris gyvena Biržuose.
Ona Naktinytė buvo ištekėjusi už Smaliečių Motiejaus Januševi
čiaus. Užaugino tris vaikus – Joną, Oną ir Adomą.
Katrė Naktinytė buvo ištekėjusi už Mykolo Patkaukos Ažubalių
kaime, netoli Neciūnų. Užaugino dukterį Oną ir sūnų Romualdą. Duk
tė Ona Patkaukaitė – Viederienė (1900–1966) gyveno Obelaukiuose.
Elzbieta Naktinytė buvo ištekėjusi už Jurgio Januševičiaus ir gyve
no Jakniūnų kaime. Užaugino Petrą, Joną ir Oną, mirė apie 1987 metus.
Sūnaus Petro šeima buvo ištremta į Sibirą. Pasibaigus tremties laikui,
grįžti į Lietuvą Lietuvos partinė valdžia neleido. Apsigyveno Latvijoje.
Petras (gimęs 1911 m.), gyveno Rygoje, mirė apie 1993 m. Jis buvo vedęs
Oną Puodžiūnaitę), užaugino jiedu du vaikus. Algirdą (g. 1940 12 07),
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kuris dabar gyvena Jiecavoje ir Olgą (g. 1943 08 15), gyvenančią dabar
Inčukalns gyvenvietėje, Rygos rajone. Olga ištekėjo už baltarusio Pavel
Kijonok. Užaugino penkis vaikus, iš kurių du dabar gyvena JAV (Okla
homos valstijoje), o kiti trys Rygoje. Žinoma, yra nemažas pulkas anū
kų. Taip išsiskirsto giminės po pasaulį, visokių jėgų veikiami.
Petras Naktinis (mano senelis) gyveno Neciūnuose su tėvais, buvo
vedęs Elzbietą Trečiokaitę (sesers Emilijos vyro Krisiaus Trečioko sese
rį). Šalia tėvų namo kaime turėjo pasistatęs sau atskirą namą dar prieš
išskirstant kaimus į vienkiemius. Šis namas ir buvo perkeltas į vienkie
mį Neciūnų kaimo reformos metu. Po karo ten laikinai gyveno rusų
šeima, moteris su vaikais, užklydę iš Rusijos karo metu. Vėliau tą namą
išsivežė mano tėvo sesuo Katrė Pelanienė ir pastatė Svirgeliškyje (netoli
Obelaukių), nes jų namas karo metu buvo sudegintas. Mano senelis per
savo amžių niekada rimčiau nesirgo ir pas gydytojus nebuvo lankęsis.
Įsteigus kolūkį, šėrė arklius kaimyno Karoso Vlado tvarte. 1952 metų
pavasarį po pirties vakare nuėjo pašerti arklių. Pūtė stiprus vėjas, per
šalo, gavo plaučių uždegimą. Pas gydytojus nevažiavo, bet organizmas,
namų gydymu remiamas, neatlaikė, teko palikti šį pasaulį, sulaukus tvir
tam vyrui tik 70 metų. Palyginus su senaisiais baudžiavos laikais, kai vy
rai daug dirbdami ir prastai valgydami, mirdavo nuo plaučių uždegimo
50 ar 40 metų tesulaukę, 70 metų tai būtų buvę daug.
Jonas Naktinis (1890–1950) gyveno Neciūnų kaime, buvo vedęs
Katrę Plepytę iš Strošių kaimo. Turėjo nemažą ūkį netoli savo gimto
sios vietos prie Neciūnų ulyčios. Užaugino dukterį Olgą ir sūnų Petrą.
Dar apie Trečioko Krisiaus gyvenimą. Kaip minėjau, jis buvo mano
močiutės brolis. Jaunai mirus žmonai, gyveno vienas Satkūnų kaime. Pa
sisvečiuodavo pas mus. Išmokė mane pjauti šieną dalgiu, išplakti dalgį
taip, kad būtų aštrus. Abu eidavome pjauti šieną į Strošių kaimą, į tokią
akmenuotą pievą. Dabartinis jaunimas tokių pievų neįsivaizduoja, kaip
tai atrodo. Tik žengi porą žingsnių – ir vėl akmuo. Dideli, ne žmonių
jėgoms iškelti tokius. Tik galingais traktoriais juos įveikė. Tokia akme
nuota pieva, dabar apaugusi eglynėliu, yra išlikusi maždaug už 1 km į
pietvakarius nuo Kubilių kaimo (netoli didžiojo Kubilių akmens).
Savo gyvenimą Krisius baigė pas sūnų Joną Trečioką Serbentiš
kio kaime. Tarybiniais laikais, užtvenkus Serbentos upelį ties buvusiu
Ageniškio dvaru, gavosi nemaža ir graži užtvanka. 1963 metais buvau
grįžęs iš armijos, dirbau „Vienybės“ kolūkyje vairuotoju. Tad man teko
Krisių su palydinčiais žmonėmis vežti į Satkūnų kapines amžinajam
poilsiui. Tuomet lengvųjų mašinų mūsų kaimuose dar nebuvo, tai visi
žmonės važiavo krovininės automašinos kėbule, sustoję apie karstą. Sat
kūnų kaime stabtelėjome ties Krisiaus sodybos vietą žyminčiu kauburė
liu ir pajudėjome kapinių link…
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Neciūnų Naktinio Kos
to (s. Petro) šeima apie
1950 m. Iš kairės: Matilda
Mažuikaitė – Naktinienė,
Alvinutė, Aliukas, Kostas
Naktinis, Petriukas.

1954 m., baigęs Būginių septynmetės mokyklos septynias klases,
įsidarbinau traktorininko padėjėju (prikabinėtoju) pas Krisiaus sūnų Jo
ną Trečioką. Visa technika tuomet priklausė Parovėjos MTS (mašinųtraktorių stočiai). Trečiokas dirbo traktoriumi SCHTZ – 7 (buvo tokie
geležiniais ratais su „šporais“). Panašus tiktai mažesnis dabar stovi ant

Semeniškių kaimo kalvis Petras Žaldokas ir vaikai. 1952 m. rugsėjis. Pirmo
je eilėje iš kairės: Alvina Naktinytė (Neciūnai), Alė Macytė (Kučgalys), Jo
nas Yčas (Čigai), Danutė Macytė (Kučgalys), Elena Patkaukaitė (Neciūnai).
Antra eilė: Romualdas Patkauka (Neciūnai), Petras Naktinis, Alis Naktinis
(abu iš Neciūnų), Jonas Mažuika (Dukurniai).
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Penkiese. 2007 08 10. Iš kairės: Aš, Alis Naktinis, Kosto, Naktinis Aldas
(brolio Petro sūnus), Naktinis Erlandas (mano sūnus), Naktinis Petras (ma
no brolis), brolio žmona Ona Macytė – Naktinienė.

Mažuikų – Naktinių giminė. Pusbroliai ir seserėčios. Iš kairės pirmoje eilė
je: Irena Mažuikaitė – Juknevičienė, Olga Trečiokaitė – Pavalkienė, Irena
Mažuikaitė – Gaidimauskienė (Argentina), Olga Mažuikaitė – Vileišienė,
Olga Mažuikaitė – Baltušienė, Linas Mažuika, Aloyzas Mažuika. Antra ei
lė: Vanda Mažuikaitė – Vitkienė, Petras Naktinis, Alvina Naktinytė – Mi
siūnienė, Jonas Mažuika, Alis Naktinis, Kostas Trečiokas.
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pjedestalo prie Lietžemūktiekimo Biržuose. Taip prasidėjo mano pažin
tis su technika. 1958 m. turėjau važiuoti į karinę tarnybą. Ten baigiau
vairuotojų – autokranininkų kursus, lavinausi, dirbdamas statybose
Sverdlovske.
1965 m. vedžiau ir kartu su broliu Petru apsigyvenau tėvų namuo
se Neciūnuose. Po kelių metų nusipirkau kaimyno Karoso Jurgio sody
bą, nes jie išsikėlė į Biržus. Gyventojų kėlimasis (valdžiai skatinant) iš
numelioruotų plotų į gyvenvietes tapo masiniu. Brolis Petras išsikėlė į
Ageniškį, o aš į Būginius (1972 m. pavasarį). Ten dabar gyvena mano
sūnus Raimondas.
Mano antras sūnus Erlandas po karinės tarnybos vedė karininko
dukterį ir buvo likęs gyventi Vokietijoje. Kada rusų armija turėjo palikti
Vokietiją, išvažiavo ir Er
lando šeima. Dabar jie
Tuloje (200 km į pietus
nuo Maskvos).
Trečias mano sūnus
Žygimantas, besimoky
damas Lietuvos Žemės
Ūkio universitete, susipa
žino ir susidraugavo su
studente iš Plungės. Po
vedybų ir po mokslų ap
sigyveno jos gimtinėje.

Neciūnų gatvinio kaimo schema XX a. pradžioje.
Nubraižė Lena Kulbienė
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LAUŽADIŠKIO PRADINĖ MOKYKLA (1920–1970)
Irenos Vidugirytės-Naktinienės, čia dirbusios 1968–1970 m., pri
siminimai
Mokykla pradėta statyti 1918 m. Laužadiškio kaime ūkininko Šlėge
rio žemėje. Prieš tai mokykla buvo Gajūnų kaime Valkiūno troboje. Ten
dirbęs mokytojas Šernas rūpinosi mokyklos statyba. Ši vieta – Laužadiš
kis – buvo parinkta todėl, kad būtų patogiau aplinkinių kaimų vaikams at
eiti. Mokykla buvo pastatyta apie 2 km nuo kelio Papilys-Parovėja-Biržai.
Į šiaurę nuo mokyklos už 0,5 km miškas, pereinantis į Biržų girią. Į rytus
Griaužiai, Gajūnai, Vaivadynė, Mantvydiškis, Akmenė, Skrėbiškis. Į pie
tus – Rovėjos intakas Serbenta, už šio upelio Serbentiškis, Žardiniai, Sau
ginai, Glūdiškis. Iš vakarų ir pietvakarių rinkdavosi Ageniškio, Liepalatų,
Naciūnų, Strošių, Semeniškių kaimų vaikai. Į šiaurės rytus buvo Variako
jiškis ir Balzieriškis. Mokyklos pastatas buvo medinis, erdvus. Vakarinėje
jo dalyje buvo dvi klasės. Pastato viduryje buvo du koridoriai. Rytinėje
dalyje virtuvė su kaimiška krosnimi ir didesnis ir mažesnis kambariai mo
kytojams. Nuo kelio pusės pagrindinis įėjimas su gonkomis, veranda. Iš
kiemo pusės buvo antras įėjimas. Taką, vedantį į mokyklą juosė akacijų
gyvatvorė. Nuo pagrindinio kelio (Gajūnai-Laužadiškis-Ageniškis) mo
kyklą skyrė eglių siena. Egles sodino mokiniai apie 1933 m. Į šiaurės vaka
rus augo gražūs beržai, mokyklos sodo (taip pat mokinių sodinto) obelys.
Šalia – mokyklos žaidimų aikštelė. Šalia mokyklos pastato – šulinys. To
liau į šiaurę ūkinis pastatas, už jo lauko tualetai. Rytinėje kiemo pusėje
buvo bandymų sklypas. Tai buvo nedidelis daržas, kuriame mokiniai sėjo,
sodino įvairias daržoves, o vasarą susirinkdavo ravėti ir laistyti.
Mokykloje apie 20 metų dirbo mokytojas Jokūbas Šernas su žmo
na Kotryna. Jie išaugino dvi dukras. Danutė Šernaitė-Janilionienė irgi
pasuko tėvų keliu. Ji su vyru mokė pradinukus Butniūnų aštuonmetėje
mokykloje ir kitur. Mokytojus Šernus 1938 m. pakeitė Matilda Jasiukė
naitė ir Petras Aukstinis. Tuo laikotarpiu mokėsi apie 80 mokinių. Tarp
jų ir tokie, kurie vėliau tapo įžymiais žmonėmis. Avangardinio kino kū
rėjas Jonas Mekas iš Semeniškių kaimo. Kartu mokęsis Algirdas Ulevi
čius iš Gajūnų kaimo prisimena, kad jau Laužadiškyje broliai Mekai iš
siskyrė iš kitų savo galvojimu, apsiskaitymu. Čia mokėsi Juozas Stikleris
iš Gajūnų kaimo, buvęs ilgametis Pabiržės vidurinės mokyklos direkto
rius. Matilda Jasiukėnaitė, baigusi Klaipėdos pedagoginį institutą, Lau
žadiškyje irgi dirbo apie 20 metų. Ji mokėjo groti akordeonu, gražiai
piešė, vadovaudavo mokinių ir jaunimo saviveiklai. Mokykloje vykdavo
jaunimo vakarai, vasarą prie mokyklos – gegužinės. (Sovietiniais metai
mokykloje vykdavo kolūkiečių susirinkimai, nes kitos salės arti nebu
vo). 1939 m. Laužadiškio mokyklos ketvirtokai po egzaminų kartu su
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mokytoja Jasiukėnaite aplankė tuometinę Lietuvos sostinę Kauną. O
išleistuvėms ketvirtokai prigaudė Serbentos upelyje puskibirį vėžių…
(Otilijos Baronaitės-Slėnienės, g. 1928 m., dabar gyvenančios Papilyje,
prisiminimai). Daugeliui aplinkinių kaimų vaikų Laužadiškio mokykla,
jos mokytojai liko vieninteliai gyvenime ir todėl ilgai nepamiršti. Moky
toja Jasiukėnaitė irgi nepamiršo Laužadiškio, atvykdavo į susitikimus
su buvusiais mokiniais. Mokykla jai buvo gyvenimo dienų prasmė. Po
to ilgus metus dirbo Medeikiuose, vadovavo saviveiklininkams. Savo
šeimos nesukūrusi, gyvenimą baigė senelių globos namuose…
Virš dešimtmečio Laužadiškyje dirbo mokytoja Erika Druseikaitė. Ji,
jau patyrusi pedagogė, daug dirbo su mokiniais ir jų tėvais, gerai paruošda
vo mokinius tolesniam mokymuisi. Papilio mokyklos mokytojai džiaugėsi
Rita Binkyte, Kostu Tamulėnu ir kitais Erikos Druseikaitės buvusiais mo
kiniais. Mokytoja Erika paruošė pedagogams reikšmingą darbą „Geogra
finio pobūdžio ekskursijos III–IV klasėje“. Laužadiškio mokiniams tokių
ekskursijų netruko. Miškas, pereinantis Į Biržų girią, du žvyrynai, durpy
nas, upelis, laukai, – tokia aplinka buvo dėkinga geram pedagoginiam pro
jektui paruošti, išbandant užduotis su savo mokiniais. Darbas buvo para
šytas 1965 m., o išleistas 1966 m. rinkinyje „Krašto pažinimas pradinėse
klasėse“. 1968 m. rugsėjį mokytoja jau dirbo Biržų rajono Latvelių pradi
nėje mokykloje. 1968 m. rugpjūtį iš jos aš perėmiau Laužadiškio mokyklą.
Uždarius Lebeniškių pradinę mokyklą, reikėjo darbo ieškotis kitur.
Radau išlaikytas patalpas, gražiai sutvarkytą aplinką, tik stogas jau
prašėsi remonto. Valytoja dirbo rūpestinga ir darbšti Malvina Pilkaus
kienė. Mokymui buvo likusi viena klasė. Kita klasė – tai salė, skirta už
klasiniams bei kitiems renginiams, repeticijoms, kūno kultūros pamo
koms, kai oras būdavo negražus.
1968/1969 mokslo metais Laužadiškio pradinėje mokykloje mokė
si dvylika mokinių. Dirbau viena pamaina. Stengiausi, kad jie suprastų,
išmoktų programinius dalykus, suprastų gėrį, grožį, jaustų pareigą, at
sakomybę. Tų metų mokiniai:
I klasė:
1. Mažuikaitė Vida		
2. Orlinytė Regina		

Laužadiškis,
Serbentiškis.

II klasė:
1. Arlikevičiūtė Aldona
Gajūnai,
2. Valkiūnas Valdemaras Gajūnai.
III klasė
1. Bulovaitė Rima		
2. Dūminis Jonas		
3. Misiūnas Stasys		

Semeniškiai,
Ageniškis,
Gajūnai,
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4. Naktinis Jonas		
5. Orlinis Vitalijus		
6. Stakionytė Rima		
7. Tamulėnaitė Rima
8. Ulevičiūtė Vlada

Vaivadynė,
Serbentiškis,
Serbentiškis,
Gajūnai,
Gajūnai.

Ketvirtos klasės tais mokslo metais nebuvo.
Pažiūrėjusi į šį sąrašą po keturių dešimtmečių, džiaugtis galiu, kad
pusė tuomet buvusių pradinukų baigė aukštąjį mokslą. Daug pasiekę
gyvenime, savus vaikus baigia išauginti.
Aukštąjį išsilavinimą įgiję ir jų specialybės:
Bulovaitė Rima (Mačiulskienė) – maisto pramonė,
Mažuikaitė Vida (Zagorskienė) – bitininkystė,
Naktinis Jonas – KPI, radiotechnika,
Orlinytė Regina baigė KKI,
Orlinis Vitalis – KPI,
Valkiūnas Valdemaras – Rygos pedagoginis institutas, socialiniai
mokslai.
1969/70 m. m. mokinių sąrašą papildė penki I klasės mokiniai:
1. Baltušis vladimiras
2. Jasiūnaitė Jūratė		
3. Jurevičiūtė Regina
4. Yčaitė Marytė		
5. Stakionis Vidmantas

Ageniškis,
Sauginai,
Ageniškis,
Šniurkiškiai,
Serbentiškis.

Dirbau jau su 17 mokinių, pusantros pamainos. Šeštadienis tuo
met taip pat buvo darbo diena. Mokykloje vaikai dėvėjo uniformas,
koridoriuje-rūbinėje persiaudavo. Per ilgąją pertrauką – karšta arbata,
bandelė ar sausainiai – kuklūs priešpiečiai.
Mokyklą tikrindavo Biržų švietimo skyriaus inspektorius Petras
Anciūnas, IV-ą klasę su kontroliniais darbais (lietuvių, rusų kalbos, ma
tematika) aplankė Buginių aštuonmetės mokyklos direktorė Angelė Šid
lienė. Džiaugiausi, kad mano pamokos bei mokinių atlikti kontroliniai
darbai buvo įvertinti gerai.
Ne tik klasėje mokėmės. Atsimenu ekskursijas į Būginių mokyklą,
Parovėją. Į mišką, į daigyną. Keletas talkų Kraštų tarybiniame ūkyje.
Nors rankos mažos, bet vaikai darbštūs buvo. Žiemą – žvėrelių, paukš
telių globa. Į mokyklos kiemą stirnos užsukdavo. O kur dar naujameti
niai karnavalai, mokslo metų užbaigimo šventės. Į renginius visada at
vykdavo motinos, kiti šeimos nariai. Šeimos rūpinosi vaikais, abejingų
nebuvo, antramečių irgi nebuvo. Tada buvau 30-metė, neatrodė, kad
sunku 36 pamokos į savaitę, repeticijos, šeima, neakivaizdinės studijos
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(VPI istorijos specialybė), šiek tiek visuomeninės veiklos. Laužadiškio
mokykla mano gyvenime užima antrą vietą po gimtinės. Čia baigėsi
mano jaunystė, mokyklos gonkose muzikantai grojo maršą man ir ma
no vyrui Sauliui Algimantui Naktiniui. Čia pirmuosius žodžius ištarė,
pirmuosius žingsnelius žengė sūnūs Rytas ir Aidas.
1970 m. mokyklą uždarė. Tėvai rūpinosi, kad to nebūtų, bet prieš
vėją nepapūsi. Inventorių ir mokymo priemones perdaviau Latvygalos
pradinei mokyklai. Mokiniai toliau lankė Būginių aštuonmetę ir Papilio
vidurinę. Gyvenimas toliau klostėsi taip, kad šiandien jau nėra nei Būgi
nių nei Latvygalos mokyklų, o Papilyje liko tik pagrindinė mokykla.
Laužadiškyje su šeima gyvenau dar iki 1972 m. Tų metų rudenį
persikėlėme į Papilį.
Uždarius Laužadiškio mokyklą, buvusiose klasėse buvo apgy
vendinta Rimanto Lukšės šeima: jis, jo žmona Danutė, dukra Aušra,
1973 m. šią šeimą papildė sūnus Vaidas. Po kiek laiko Lukšių šeima irgi
apsigyveno Papilyje. Mokyklos pastatą įsigijo Biržų pieninė. Atremon
tavo pastatą, įrengė II-ą aukštą ir turėjo čia savo poilsiavietę. Žlugus
pieninei, pastatas buvo parduotas. Deja, jau niekas juo nebesirūpino,
ar neįstengė pradėti čia rimtos veiklos. Pastatas sunyko, degė, o galop
(2007?) ir nugriautas. Šiandien mokyklos vietoje styro griuvėsiai ir ka
minas. Toks šio kultūros židinio likimas. Prie kelio tebeošia senosios
eglės. Ir Laužadiškio kaimo beveik nėra.
Ošia eglės prie kelio,
Prie mokyklos senos.
Šiandien niekas negali
Sugrąžinti dainos,
Sugrąžinti rugsėjų,
Kai bėgiojot maži.
Daug jau metų praskriejo –
Tik atminimai širdy.
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Jonas Snarskis

KOVOS DEŠIMTMEČIAI
1926 m.
Eilės darbo draugams
Kad suprastumėte kai kurių ano meto žmonių idėjas, pateikiame
ištraukas iš knygelės.
VARGO AUKURAS
Nešuosi kibirkštį įgytą
aušros pirmųjų spindulėlių.
Sietynas sakė, kad prieš rytą
uždegsim auką vargdienėlių…
Nešu ir viltį, kad saulutę
skaistutę tekančią matysim…
šaltieji vėjai paliaus pūtę,
žieduos pavasario paklysim…
Tada jau aukurą sugriausim,
kad jis aukų nebeprašytų;
kaukes gi atminimui krausim
ainiams, kad praeitį matytų…
		

Biržai, 1923 m.

PRIE ŠVIESOS!
Kur pelėdų sparnai
neiškils taip aukštai,
kur gražiausi žiedai
neprilygsta visai, –
ten brolybės keliu
aš iškilti turiu:
už skaisčiųjų žvaigždžių,
už Aušrinės sričių…
O, įgijęs šviesos, –
nusileist atgalios:
kur išdykę stabai,
kur kerštingi „dievai“,
kur vergijos kerai,
kur dorybės arai…
Panevėžio apskr. kalėjimas, 27 kamera, 1923 m.
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„DVASIŠKIEJI“
Gal krikštas per silpnas prieš nuodėmių galę,
Kad atgailos jo nebegali apginti;
Jų „dievas“ – kaip velnias, tik liaudį bedalę
Į pragaro dervą panoro skandinti…
O kiek vargdienėlių paskendo kraujuose
Už jų sakramentus velnioniškai „šventus“, –
„dvasiškių“ keltuose tikybų karuose,
aklai pasišventus – kitų neapkentus…
Bet jei koks ponas nevedęs gyvena
Ir daugel aukoja „dvasiškiams“ šimtinių, –
Žiūrėk, tą ir mirus ilgai vis dar mena,
Nors būtų nužudęs šimtais paslaptinių!..
			

Biržai, 1924 m.

JUDOŠIAI
Tartum brolį glamonės,
Meiliais žodžiais pripenės;
O širdy nuspręs slapčia
Smaugt mirčia! …
Kaip tą siaubą išnaikint,
Kaip mums tiesą išaugint,
Kas laimužėn kelią ras
Per audras? …
			

Marijampolė, 1925 m.

O BROLIAI!
O broliai, –
Juk mes milžinai!
Mūs milijoniniai delnai
Permaino pasaulio vaizdus
Ir sutveria laimę kai kam…
Bet dar tik kai kam…
O broliai!
Išaugštinkim meilę, –
Tą bendrąjį amžiną dievą;
Juk mes jos vaikai milžinai – mes dievai,
Mes proto ir darbo stebūklų šventovės…
Tad pasakų „dievą“ – šalin!
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Alvina Baltušytė – Kulbienė

IŠ MANO TĖVŲ IR SENELIŲ GYVENIMO
Mano senelis, Baltušis Jonas iš Papilio, vedė Kvadaravičiūtę iš Ku
bilių. Netrukus po vedybų buvo paimtas į carinę kariuomenę. Pasitaikė
toks metas, kai vyko rusų-japonų karai. Žuvo jis, nebesugrįžo namo.
Žmona viena išaugino dvi dukteris (Angelę ir Katrę) ir sūnų Joną (g.
1888 m.). Savo žemės neturėjo, eidavo visi tarnauti. Jonas ilgiausiai tar
navo pas Čerką Pūteliuose. Tas Čerka kilimo buvo iš Papilio, geras žmo
nių daktaras. Tėvai negalėjo jo į daktarus išleisti. Vedė jis nuo Kvetkų
pusės gerokai už save vyresnę ir turtingą. Tad mokslus baigė jau vedęs.
Jo žmona iš savo kaimelio nesikraustė. Bundinykui Jonui darbo sąlygos
pas Čerką buvo geros. Praalkęs bet kada galėdavo nueiti į rūsį, užkirsti
lašinių, kumpio, atsigerti alaus. Nuo to šalto alaus, išgerto, kai būdavo
sukaitęs, karštinę buvo gavęs, plaučiai liko silpni, teko mirti, sulaukus
tik 55 metų.
Čerka po žmonos laidotuvių dar kartą vedė, šįkart gerokai jaunes
nę už save. Dukra, kurios jiedu susilaukė, baigė mokslus ir į Pūtelius
nebesugrįžo. Po Čerkos mirties jo jaunoji žmona nusprendė nevargti
čia vieniša, pasikūrė pirtį ir nusinuodijo smalkėmis. Pūteliai išputėjo.
Antrą kartą Pūteliai išputėjo, kai nebeliko čia vandens malūno. Prie ta
rybų valdžios tame gražiame Pūtelių vienkiemyje gyveno eigulys su šei
ma. Vieną rudenį vienam jaunuoliui iš Griauzdės kaimo šovė galvon
paįvairinti savo gyvenimą. Nusprendė jis slapta paimti iš tvarto eigulio
arklį, nujoti į Gricgalę į vakaruškas, o parjojus vėl slapta įvesti į tvartą.
Netyčia užėjęs tą vakarą į tvartą eigulys rado jaunuolį besidarbuojantį.
Bandant sulaikyti, jaunuolis buvo peršautas. Sunki buvo jo mirtis Biržų
ligoninėje. Eigulio šeima neliko čia. Į Pūtelius atsikraustė, nupirkę šią
sodybą, kiti.
Mano tėvas vedė Ajutytę Nataliją iš Prūdelio. Šeima augino dvi
dukteris ir sūnų, taip pat Joną. Vieną kartą tėvas parodė sūnelį Čerkai.
– Pyksi ar nepyksi Jonai, bet aš tau pasakysiu, kad tavo vaikelis il
gai negyvens, – pasakė jam Čerka. O Jonukas turėjo menininko rankas.
Padarė labai gražius ratelius, uorę, kurie neišliko, nes mamai perdaug
primindavo sūnų, neištvėrė jinai prisiminimų ir sudegino viską. Būtų
galėję kokiame muziejuje visi gėrėtis, ką gali jauno žmogaus rankos.
Jonuko buvo silpni plaučiai ir silpna širdis. Kai Čerka buvo jau miręs,
vežė tėvas Jonuką į Pandėlį pas gydytoją Strausą. Kuo Jonukas sužavėjo
Strausą, kas dabar pasakys, bet padovanojo Strausas jam savo sūnaus
sandariai užsukamą sidabrinę rašalinę. Jonukas mirė devynerių metų
nuo plaučių uždegimo. Vienintelis vaistas nuo plaučių uždegimo tais
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laikais buvo savo šlapimas. Kai kam tai padėdavo. Į mokyklą eidama,
sidabrinę rašalinę imdavau dabar aš. Apavas – klumpės. Ar žinote, kaip
žiemą prisieina griuvinėti, kai klumpės storai aplimpa sniegu? Vieną
dieną aš dažnai griuvinėjau ir pamečiau rašalinę. Dar bandžiau tame
kelyje ieškoti, bet neberadau.
Mano senelio Ajučio žmona buvo iš Kyliškių. Ajučio šeima žemės
turėjo mažai, tiek, kiek gavo iš dvaro baudžiavą naikinant. Vaikai – du
broliai ir trys seserys. Viena sesuo mirė mažytė, kita – Matilda – buvo
silpnos sveikatos. Tėvai kalbėjo, kad tai nuo to, kad mažytė būdama nu
krito nuo suolo. Tad daugiausia ganydavo karves. Prisimenu, tarnavo
Bokiškiuose pas Vilemą. Vietų, kur galėjai tarnauti, vis mažėjo. Matilda
prisilaikydavo pas brolį Petrą. Petras buvo smetoninių šaulių sąjungos
narys. Vieną kartą tikrino žmonių suneštus patikrinti ginklus ir save
netyčia peršovė. Kitas mano dėdė Motiejus gyveno Prūdelyje tėvų na
muose. Matildai, kai vieno brolio nebeliko, giminės nupirko namelį Prū
delyje, arčiau savų, atskirai gyventi jai labiausiai patiko. Tarnauti ėjo ir
būsima mano mama Natalija. Kartą kažkoks dvarponis davė jai akėti.
Arkliai pakinkyti neįprastai – vienas paskui kitą, dažnai susipainiodavo
pakinktuose. O dvarponis vis ragino: „klingen, klingen!“.
Tėvai jauni iš pradžių gyveno Papilyje. Ten kur buvo griovelis, prie
jo augo žilvitis, stovėjo miestelio karčiama. Šalia tos karčiamos. Maž
daug ten, kur dabar miestelio turgavietėje stovi paminklinis akmuo.
Man jis labai svarbus, nes primena vietą, kur maža bėgiojau. Kadangi
Papilyje Baltušių buvo gausybė, tai beveik visi turėjo pravardes. Mano
tėvą vadindavo Karčiaminiu.
Žydai
Nuo mūsų į šiaurę, beveik iki pat reformatų bažnyčios, buvo žy
dų namai. Priešingoje gatvės pusėje ne ką mažiau. Mano tėvas išaugo,
bedraugaudamas, bežaisdamas su žydukais. Žydai žemės nedirbo, net
ir tas (Mejeris), kuris buvo nusipirkęs žemės į Smaliečių pusę. Jie kiek
vienas turėjo savo verslą. Prekiaudavo, kepdavo duoną, surinkdavo ža
liavas (odas, šerius). Vėliau, kai tėvas veždavo parduoti linus (surištus
į pundelius) į Panevėžį (dvi dienos į ten, dvi dienos atgal su arkliu), su
pirkėjas taip pat buvo žydas. Papilio karčiamos savininkas – žydas. Kai
kurias pavardes gyvenusių Papilyje prisimenu. Tai Kadaras, Kreičme
ris, Mejeris, Kolkaitės, Skrebiškis, Motka, Leiba, Zamba. Mano močiu
tė eidavo pas Kolkaites (turėjusias kepyklą) minkyti tešlos, nes tokio
darbo žydės nedirbdavo. Dar reikėdavo prinešti vandens, malkų. Taip
ir pragyvendavo. Žydai savo moterims neleisdavo sunkiai dirbti, kitaip
sakant, moteris laikydavo daugiau dėl veislės. Žydai niekada nevogdavo,
laikydavosi žodžio, jei ką sutarei. Jei galėdavo, apsukdavo, bet visada
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kuo mandagiausiai. Nematėme jų pykstantis. Vienas nesugebėjo sava
rankiškai tvarytis, tai bendruomenė sumesdavo pinigų ir jį išlaikė. Kas
netingėjo, gerai mokėsi. Nesant konkurencijos, už prekes prašydavo,
kiek norėdavo. Bet jei labai daug prašysi už silkes ar žibalą, kas juos
bepirks. Taigi, kainos priklausė ir nuo to, kiek žmonės turėjo pinigų.
Žibalą nešdavom namo buteliukais. Visi taupydavo. Jei kas mėgdavo
vakare skaityti, patys taupieji vedžiodavo mažą lempelę pagal eilutes ir
taip įžiūrėdavo, kas parašyta.
Neturtingi žydai ir jų vaikai kaip taisyklė buvo komunistai. Bet vis
tiek buvo labai neteisinga, kai tik už pažiūras buvo šaudomi. Šaudomi
turtingesni ir biednieji. Blogai, kad lietuviai susigundė žydų turtu ir pri
sidėjo prie vokiečių užmačių. Baisu buvo žiūrėti, kai vėliau, karo metu
pro mūsų namus varė Suvainiškio žydus į Biržus. Ne tik vyrus. Moteris,
vaikus, senelius. O ką blogo šie padarė? Kas atsilieka, nebepaeina, tą
muša. Ties mūsų trobomis tik pusiaukelė (apie 20 km). Lietuviams, pa
blūdusiems dėl tikėjimo, kiti lietuviai aiškindavo, kad toks žydų likimas
už tai, kad nukryžiavo mūsų dievą. Išliko pasakojimai, kai kaimynas
gerą kaimyną kviesdavo: „Važiuojam, Jokūbai, žydų turto parsivežti“.
Mat jo giminaitis tuo metu su šautuvu tą turtą saugojo. Dviems vis drą
siau. Ne visi susigundė. Tie, kurie parsivežė, laimės gyvenime neturėjo.
Agitacija nuo altoriaus ir turto troškimas darė savo. Iš Ageniškio, Gajū
nų, Kepšynės, Sauginų ir gal kitų vietų susidarė grupelė, pasiruošusi po
žydų šaudyti lietuvius, kitaip tikinčius, nei tie, kurie laikė save tikro ti
kėjimo atstovais. Mus pasiekiančiuose ganduose buvo sakoma išpjauti.
Nauda nusimatė didelė. Išpjauni kitaip tikinčius kaimynus, lieka jų že
mė, gyvuliai, trobesiai, padargai ir kitas turtas. Tai laimė, kad vokiečių
(okupacinė) valdžia toms užmačioms nepritarė. Neseniai sužinojau,
kodėl vieni musulmonai pjaunasi su kitais. Sunitai su šiitais. Dėl paties
pranašo Mahometo sutaria, bet nesutaria, ką veikė pranašo anūkas.
Dėl to reikia pjautis ir sprogdinti. Baisu, ką daro fanatizmas.
Turtėjome ir mes. Smetoniniais laikais, parceliuojant dvarus, Tre
čiokas, Baltušis, Aukštikalnis iš Grintelio valdų gavo po 7 ha žemės ir
patraukė į šiaurę nuo Papilio. Karaša Žemės norėjo daugiau, tai gavo
net 14 ha pievos, asiūkliais apaugusios, šalia Ilgabradų balos. Visą gyve
nimą kankinosi Karaša su ta žeme, nes niekas ten nenorėjo augti.
Pradžioje gyvenome Steponiškyje, vėliau pasistatėme trobas ant
savo žemės Paškučiuose. Tėvo jėgos seko, turėjau jam padėti, tarnavau.
Kai daug vėliau, jau po karo, pasklido kalbos, kad bus kuriami bendri
ūkiai, pagalvodavau: jei ten bus taip sunku, kaip tarnaujant pas Variako
jį ar Gavėną, tai bus tikra pekla. Lengviau būdavo, kai reikėdavo padėti
Ievai Skiauterytei – Naktinienei, Drūtojo Naktinio žmonai. Jos vyras
gyvas buvo sugrįžęs iš Mandžurijos, kur 1903 m. vyko rusų – japonų
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karas, kuriame rusai pralaimėjo. Grįžo gyvas, visam gyvenimui sužalo
ta koja. Nebegalėjo dirbti, bet stengėsi gyventi moderniai. Viena karvė
(Berta) buvo nematytos veislės (olandų juodmargė), parsivaryta iš Uogi
nių. Ieva Naktinienė duodavo man 2 litus už darbo dieną. Tai buvo ne
mažai. Ievos sesuo Elzbieta buvo ištekėjusi už Trečioko. Tėvai kažkodėl
jiems draudė tuoktis, tai šiedu išlėkė į Ameriką ir ten susituokė. Kai po
kažkiek metų sugrįžo iš ten, sutarė, kad Naktiniai už priežiūrą atiduos
savo ūkį Trečiokams.
Kai man buvo 14 metų, mirė tėvas, likau stipriausia šeimoje. Te
ko imtis visų ūkio darbų. Pamokė darbų, ko nemokėjau, mūsų kaimy
nai Kuliešiai. Kuliešius su žmona Stekionyte šalia mūsų turėjo 11 ha
žemės, ne per geriausios. Kuliešius buvo kriaučius, tai jo ūkis nebuvo
pavyzdinis.
Karas
Sužeidimai, praradimai, gaisrai, ligos. Buvo karštas ir sausas 1944
metų rugpjūtis. Frontas iš Rytų artėjo prie mūsų. Pagaliau visai arti. Li
nijoje Sauginai – Paškučiai buvo vokiečiai, o rusai artėjo nuo vieškelio
Papilys – Būginiai. Ruošėmės slėptis su žmonėmis iš kitų kaimų Pašku
čių girininkijoje. Mūrinis namas, atrodė, kad bus saugiau. Susišaudy
mas prasidėjo netikėtai. Nebeteko nė pabaigti nueiti iki girininkijos.
Puolėme į artimiausią griovį. Šliaužėme, kol radome Suveizdžio pasta
tytą tiltelį per šį griovį. Vis apsauga. Kai netoliese (už kokių 20 m) spro
go sviedinys, tik nubarbėjo akmenys ir skeveldros per tiltelį. Aš gulėjau,
po tilteliu, padėjusi galvą ant akmens. Sprogimo banga atėjo iki mūsų
žeme, ir man smarkiai sutrenkė galvą. Kelias savaites po to jaučiausi
blogai. Dabar žinau, ką reiškia žodis kontūzytas.
Pasibaigus rusų puolimui, grįžome namo. Prie namų radome nu
šautus du vokiečius. Karštis, važiuoti niekur negalima. Turėjome už
kasti čia pat, prie vieškieliuko. Karininkas prie dokumentų turėjo nuo
trauką. Moteris su mergyte. Karininko pavardę dar atsimenu. Richard
Mejer. Jei kas dabar atvažiuotų pasiimti, tą vietą parodytume. Po karo
buvome padarę normalius kapelius su gėlėmis. Bet, važiuodami pro ša
lį, liaudies gynėjai tuos du kapelius kaskart išdraskydavo, vis grasindavo
Sibiru, teko užleisti tą vietą pieva. Sibiro baimė buvo didelė. Guli tie
kaulai jaunų vyrų, suvarytų žudyti vienas kitą. Ne tik prie mūsų namų.
Tebeguli Sauginuose prie Kulbio trobos, tarp Steponiškio ir Eglynės,
Kojugalyje ant griovio krašto…
Koplūno Kaziuko mamai peršovė blauzdą, o Jasiūnaitei Akvilei
skeveldra išdraskė šlaunį. Rusų fronto ligoninėje išgydė. Po karo Akvilė
atsėdėjo 10 metų lageryje už ryšius su miškiniais. Grįžo į Latviją (Lietu
von lietuviškasis CK neleido). Sukūrė šeimą, išaugino penkis vaikus.
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Aleksiejaus bobutė, senelis ir mergytė mirė nuo šiltinės, o Reginos
(Aleksiejaus dukters) ši liga neįveikė, nors artimas kontaktas buvo. Šilti
nė į kitus kiemus neišplito.
Jasiūno Petro uorė su visu ten sukrautu turtu buvo sudeginta. Mū
sų uorė stovėjo prie Kuliešiaus namų (toliau nuo vieškelio). Taip pat
sudegė susišaudymo metu. Net jei būtų nesudegusi, nebūtume turėję
kuo vežti. Kumelę vokiečiai paėmė. Buvo jiems pabėgusi, bet pasivijo ir
sugavo. Tad antrą kartą kai reikėjo trauktis ten, kur liepė (į Skrėbiškį),
ėjome su ryšuliais ir varėmės karves. Daug kas karvių neteko. Suvarė
vokiečiai aplinkinių žmonių karves į Alberto Naktinio daržinę ir sušau
dė. Kad priešui maisto būtų mažiau. Vargo Albertas, kol ištempė tas
negyvas karves, kol užkasė.
Nuostolius apturėjo mano giminė karo pradžioje. Kai tik vokie
čiai įžengė į Papilį (1941 m. per Petrines), sušaudė visus, ką rado pašte.
Pašto viršininką Kuginį su žmona, Edvardą Trečioką, Kavoliūnaitę (iš
Skrėbiškio) ir mūsų giminaitį Petrą Ajutį (iš Prūdelio). Pradžioje Petrą
užkasė darže, kol giminės gavo leidimą palaidoti kapinėse.
Mano sesuo Palmyra buvo 7 metais jaunesnė už mane. Jai buvo
truputį lengviau. Pradėjo mokytis Papilio progimnazijoje, kurią vietoje
Papilio pradinės po karo įkūrė Klasčius ir Volbekas, vėliau abiejų šei
mos buvo ištremtos į Sibirą. Baigė pirmąją šios mokyklos laidą ir iškart
mokytojauti į Vabalninko rajoną (tuomet toks buvo), į Gelažius. Parva
žiuodavo dviračiu namo tik šeštadieniais. Sekmadienį, apkrovusi dvi
ratį, vėl atgal. Paškučiai – Ilgabrados – Kubiliai – Galintiškis – Kalpo
kiškis – Kiemėnai – Mažuikiai – Satkūnai – Kadarai – Kadarų miškas
– Galvokų šilas – Galvokai – Vileišiškiai – Salamiesčio miškas – Me
dinos – Gumbeliai – Salamiestis – Stuburai – Žemaitėliai – Antašava
– Uoginiai – Gelažiai. Viso apie 50 km. Kiek mokytojų šiandien per
savaitę nuvažiuoja 100 km?
Laimutė Baltušytė – Palilionienė

DARBAI DARBELIAI (GYVENIMAS NUO… IKI…)
Laikau save tikra papiliete. Papilyje gimė ir gyveno mano tėvai, se
neliai. Jau pirmajame Papilio miestelio sąraše (1606 m. rašytame) yra
Indrė Baltušanis. Tai gali būti mano protėviai. O 1612 m. Papilyje buvo
Boltrak, Boldak, Bolševič. Kur Baltušanis? Gal raštininkas pavardes iš
kraipydavo ir Baltušanis jau Bolševič? Galime įvairiai spėlioti, kodėl 50
metų Baltušanio nebuvo matyti. Taigi, Baltušanis yra Papiliui būdinga
pavardė. Po kiek laiko tokia atsirado Gajūnuose. Kaip sako J. A. Nak
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tinis, netolimoje Krinčino parapijoje (remiantis Algimanto Krinčiaus
darbais), iki maro (iki 1710 metų, iki XVIII amžiaus) tokios pavardės
nėra, yra tik artimos: Balčavskas, Balčukienis, Balčumarti, Balčunaičia,
Balpietrova, Balšova, Baltakis, Baltiniučia, Baltrukienas, Balulonis, Bal
vierūnas ir kt. XVIII a. Krinčino parapijoje yra Baltėnaicia, Baltrenis,
Baltrėnas, Baltrošiūnas. O apie baltus ūsus tik Papilyje. Ar tikrai Bal
tušanis seniau reiškė ne ką kitą, o žmogų baltais ūsais? Ar Baltušanis
yra viso labo tik išvestinė pavardė iš Baltus?
1663 m. Papilio miestelyje užrašyti Jan Boltuš, Mikolaj Boltuš, Krištof
ir Lavryn Boltuš, Piotr ir Janel Boltušiai. Matome, kad, nepaisant buvusio
nuniokojimo (1655 m.), Baltušių sparčiai daugėjo. Ir tik Papilyje.
Salamiesčio parapijoje Baltušis pasirodo apie XIX a. vidurį. Atėjęs
iš Papilio? XIX a. pradžioje Baltušiai užrašyti tik Kyliškiuose ir Papilyje.
Dar Raščiūnuose vienas kiemas. Tokie pat vardai įneša daug painiavos.
1816 m. Kyliškiuose Jokūbui Baltušiui ir Marianai Stakionytei gi
mė Kristupas.
1820 m. našlys Jokūbas Baltušis iš Kyliškių susituokė su Sofija Ske
berdyte. 1826 m. jiems gimė Motiejus, 1828 m. – Jokūbas, 1832 – Kristu
pas (Ar įsivėlė klaida, ar Kyliškiuose atsirado du Kristupai Baltušiai?).
1793 m. Papilyje Jokūbui Baltušiui ir Sofijai Aukštikalnytei g. Samuelis.
1812 m. Papilyje Kristupui Baltušiui ir Katrei Marciukaitei gimė
Motiejus, 1824 m. – Mykolas. 1834 m. Papilyje Jonui Baltušiui ir Onai
Marciukaitei gimė Petras. Jono Baltušio vedybų (1832 m.)liudininku
užrašytas Kristupas Baltušis. Šis iš Papilio. Iš kur buvo Jonas Baltušis,
kuris 1834 m. susituokė su Ona Jankūnaite (dokumentuose apie tai ne
parašyta)? Taigi, XIX a. pradžioje Papilyje galėjo būti kokie keturi Baltu
šių kiemai. Dar šimtą metų jų šiame miestelyje nemažėjo.
XX a. pradžia atrodė taip. Papilyje Krisius Baltušis Adomo, Jonas
Baltušis Krisiaus, Jonas Baltušis Petro. Gajūnuose Mykolas Baltušis Jo
no, Semeniškiuose Jonas Baltušis Motiejaus, Prūdelyje Motiejus Maltu
šis Petro, Raščiūnuose Petras Baltušis Motiejaus.
Esu pokario vaikas. Mano būsimi abu tėvai gyveno Papilyje. Čia gimė
vyriausias mano brolis. Kai jam buvo vieni metukai, tėvams ir seneliams
reikėjo keltis į vienkiemius. Tai vyko apie 1934 metus. Šalia vienas kito
prisiglaudė mano senelių Baltušių (Marės ir Jokūbo) ir Naktinių (Dara
tos ir Petro) vienkiemiai. Šalia buvo mano dėdės Petro Baltušio žemė. Jei
imsime plačiau, tarp Rovėjos ir Eglynės įsitvirtino giminės: Aukštikalnio,
du Baltušių, du Naktinių, du Suveizdžių kiemai. Mano tėvams gyvenamą
namą pastatė taip, kad pusė jo stovėjo senelio Naktinio žemėje, kita pusė
– senelio Baltušio žemėje. Kiekvieni po pusę namo atsitempė iš Papilio.
Žemė buvo pilna kelmų. Kas iškirto dalį sengirės į šiaurę nuo Pa
pilio, kas tais rąstais pasinaudojo, negaliu pasakyti, nes anksčiau man
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tai nerūpėjo, o dabar nėra ko paklausti. Norint pasisėti javų, visų pirma
reikėjo tuos kelmus išrauti. O tai sunkus ir alinantis darbas, kai dar
nebuvo traktorių, buldozerių. Net iki pokario laikų dar buvo likę kel
mų. Ne vien kelmai sekino jėgas. Reikėjo statyti kitus trobesius, buvo
ūkio darbai, dalis jų priklausė nuo oro sąlygų, nuo sezono. Sėti pavasa
rį, pjauti vasarą, malkomis rūpintis žiemą. Buvo maži vaikai. Įveikiant
sunkumus, tėvų gyvenimas ėjo geryn. Bet užėjo karas. Sunkus ir ramus
gyvenimas baigėsi. Tik tiek gerai, kad gyvenome prie miško. Kai mūšiai
priartėjo prie Papilio, tėvai miške išsikasė slėptuvę ir ten prabuvo neto
liese vykstančių susirėmimų metu. Karas pagaliau baigėsi, žmonės gal
vojo, kad atgaus ramybę. Bet reikėjo į jėga kuriamus kolūkius atiduoti
žemę, gyvulius, padargus, grūdus, didesnius pastatus. Už tą nusavintą
žmonių turtą iki šiol neatlyginta. Ne visi sulaukė žemės sugrąžinimo.
Kai kurie pakliuvo į spąstus, nes jų žemei nebeliko vietos. Pvz., prie
Kupreliškio nuo senų laikų gyvenusios močiutės žemę atidavė kolūki
niais laikais į čia atsikrausčiusiam žmogui, jai liko tik pastatai. Ar ne
reikėjo daryti paprasčiau, paskelbti, kad galioja prieškarinė nuosavybė
tose pačiose ribose, kaip anksčiau. O tuomet darykite ką norite. Parduo
kite, keiskite, dovanokite.
Prasidėjo pokariniai neramumai. Ypač buvo ilgos baimės naktys,
gyvenant prie miško. Naktį, kai kaimynų šunys pradėdavo loti, namuo
se kildavo panika. Kas ateis? Ko ieškos? Ko reikalaus? Ar bus kuo pa
valgydinti, jei reikalaus? Ar nesusitiks vieni su kitais? Mama dar turėjo
suruošti siuntinius ištremtai į Irkutską krikšto dukrai. Siuntinius tėvas
veždavo į Pandėlio paštą. Vieną kartą sulaikė jį parai Pandėlyje ir ge
rokai paauklėjo. Visa ta pokario laikų įtampa atsiliepė mano mamos
sveikatai. Susirgo ji ir mane mažiukę kuriam laikui paliko vyresnių bro
lių globai. Broliai mane tempdavosi kartu, su kitais berniukais žaidė
karą, kurdavo laužus, mėtė į juos sprogmenis. Mane slėpdavo atokiau.
Viskas baigėsi laimingai. Likau gyva, sveika, nė viena skeveldra manęs
nekliudė. O štai per kilometrą nuo mūsų į Papilio pusę į žaislą pana
šų daiktą krapščiusiam berniukui, tas daiktas sprogo ir vienos rankos
dviejų pirštų neliko. Tie visokiausi gražiai atrodantys daikčiukai buvo
skirti žiopliems priešo kareiviams, kad išvestų juos iš rikiuotės, darytų
invalidais. Bet likdavo ir pokario vaikams.
Suaugusių mėgiama pramoga buvo lošimas kortomis. Ne iš pinigų,
šiaip sau. Kad galva atsipalaiduotų nuo kasdienių rūpesčių, kad raume
nys pailsėtų. Ateidavo pas mus Steponiškio Gavėnai. Jei kartais trūkdavo
lošėjų, priimdavo ir mane. Sparčiai tobulėjau. Dar nemokėjau nei skai
tyti nei rašyti, bet kortomis lošti išmokau gerai. Jaunesnysis brolis už
duodavo mokytis rašyti, bet aš tuomet mieliau eidavau pas senelius. Aš,
bobutė ir teta, sulipę ant šilto duonkepio pečiaus, lošdavome kortomis.
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Kai aplošdavau dažniau, užsipuldavo mane, kad sukčiauju, išvarydavo
namo. Su vyrais lošiant, tokių priekaištų nebuvo.
Dažnai lankydavosi elgetos. Ką turėdavom, tą duodavom. Būdavo
ir netikrų elgetų. Tie prašydavo tik pinigų, kuriuos po to Biržuose bare
lyje prie turgaus pragerdavo. Pinigų ir mums labai trūkdavo.
Turėjome didelį klojimą. Kolūkių laikais į jį suveždavo Papilio ko
lūkio javus, o žiemą kuldavo. Būdavo su arkliais atitempia didelę javų
kuliamąją, susirenka daug žmonių, prasideda kūlimas. Per dieną neiškul
davo. Pietauti eidavo į mūsų trobą. Kiekvienas atsinešdavo savo maisto.
Mama išvirdavo arbatos ar kavos, nuo savęs dar kai ką pridėdavo. Bū
davo linksma, žmonės nuoširdžiai bendraudavo. Man tai būdavo kaip
šventė, tos kalbos, tos dainos, daugelio žmonių dainuojamos. Pas mus
nebuvo mados, kad vienas dainuotų. Vienas kažkuris tik pradėdavo.
Apie mus sėdavo nemažai linų. Žiemą moterys tuos linus rūšiuo
davo, ilgam turėdavo darbo. Po to išrūšiuotus linus veždavo į linų fabri
ką Biržuose, į Astravą.
Mano dėdė Baltušis Petras turėjo pasistatęs didoką tvartą. Pusan
tro metro nuo apačios tvartas buvo sumūrytas iš akmenų, viršus iš me
džio. Kolūkio laikais jame buvo arklių ferma. Arkliai kolūkinės gadynės
pradžioje buvo pagrindinė „technika“, o man pramoga. Vasarą arkliai
ganydavosi aptvare tarp miško ir pievų, netoli mūsų namų. Arkliai ma
ne pažinodavo, nes, eidama pas juos, nusinešdavau truputį skanėsto
– duonos. Aš jų nebijojau, jie, pamatę mane, apsidžiaugdavo. Leisdavo
paglostyti. Nebijojau viena eiti grybauti į mišką. Bet sukrėtimų būdavo.
Prieš mano akis dar ir dabar stovi vaizdas, kai ištrūkęs pjaunamas ar
klys su peiliu kakle lakstė žvengdamas, žmonių nebeprisileisdamas…
Vieną pavasario dieną gerokai pasivažinėjau mėšluotais ratais, vakare
linksmybės baigėsi tuo, kad ant abiejų rankų iki pat pečių iškilo didžiu
lės pūslės. Mama stengėsi sumažinti mano kančias, vyniodama ant ran
kų lininį audinį, įmirkusį rūgusiame piene…
Žiemą broliai pasidarydavo karuselę. Baloje, prakirtus ledą, buvo
įkalamas baslys, prie jo tvirtinama kartis, prie ilgojo ir plonesnio karties
galo virvute pririšamos rogutės. Storąjį ir trumpąjį karties galą užgulus
sukant, rogutės lėkdavo ratu net zvimbdamos, pasisukdamos įstrižai,
kartais su visu kroviniu virsdavo… Jau vien nuo tokio neįprastai didelio
greičio būdavo baisu.
Po gero atodrėkio stipriai pašalus, sniegas tviskėdavo kaip stiklas,
žmones lengvai išlaikydavo. Kur tik eisi – praeisi. Kai būdavo stipres
nis vėjas, prisitvirtindavome prie rogučių būres (panašias į pusę pala
pinės) ir pasileisdavome pavėjui. Toli ir greit nunešdavo. Antra žygio
dalis būdavo neįdomi: reikėdavo prieš vėją pačiai pareiti ir dar rogutes
parsitempti.
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Atėjo laikas, tapau paaugle, kadangi technikos dar nebuvo, teko
rankomis linus rauti, nukirstus rugius į pėdus rišti. Linų atmatuodavo
kiekvienai šeimai po plotelį. Prasidėjus kukurūzų erai, reikėdavo juos
jaunus ravėti rankomis, kaip ir cukrinių runkelių plotelius.
Dar vienas darbas, kurio dabar nelikę, buvo šieno traukimas iš Ro
vėjos paupio. Šieno kolūkiui reikėdavo daug, paupyje gerai žolė augo,
jos buvo daug, su rogėmis (nes ratai nuklimpdavo) nupjautą žolę trauk
davome į aukštesnę vietą ir džiovindavome.
Technikos daugėjo. Gyvenimas lengvėjo. Laukai buvo melioruo
jami, valdžia mus pradėjo raginti keltis į gyvenvietes. Mums tai reiškė,
kad po 30 metų reikia sugrįžti į Papilį, vienur pastatus griauti, kitur
statyti. Tėvas mirė, kai aš dar buvau maža, jam nebeteko to pergyventi
dar kartą. Kad būtume nujautę, kad dar po 30 metų atgausime žemę ir
vėl patogiau bus gyventi kaime, nebūtume naikinę tos sodybos prie miš
ko. Pavasarį, kai miškas sužaliuodavo, čiulbėdavo parskridę paukščiai,
jausmas būdavo neapsakomas. Vienintelis nepatogumas buvo žemės
ūkio technikos išmaltas ir vienoje vietoje tapęs nepraeinamu kelias pro
mūsų namus. Bet jį būtume sutvarkę. Sodybos vietai pažymėti paliko
me nemažą tiesiai išaugusį ąžuolą. Kažkas jį nusipjovė, dabar buvusioje
žemėje banguoja kažkurio ūkininko javai. Buvusios sodybos vietą gali
ma atsekti tik pagal aukštos įtampos elektros stulpus.
Irena Audickaitė

SLĖPTIS NUO TREMTIES – Į MARMAKIŠKĮ
Pasvalio rajone Šimonių kaime gyveno Kazėnų šeima. Turėjo apie
30 ha žemės. Ūkininkavo ir iš to pragyveno.
Pasibaigus karui, prasidėjo sunkus pokario laikotarpis. Ėjo 1946–
1947 metai. Kazėnai buvo įrašyti į tremiamųjų sąrašus. Kiekvieną pa
vasarį pasigirsdavo kalbos, kad ruošiamasi išvežti pasiturinčius ūki
ninkus. Kaimynai sakydavo, kad ateis ir Kazėnų eilė. Pradėjo Kazėnai
slapstytis. Naktimis namuose nemiegodavo. Tėvas Antanas buvo miręs
1941 m. Sodyboje buvo likusi motina ir 4 vaikai (du broliai ir dvi sese
rys), visi jau pilnamečiai. Duktė Kazimiera su broliu Mamertu išvažia
vo į Kauną pas giminaitę.
Emilija susipažino su Pasvalyje tuomet dirbusiu Povilu Audicku,
ištekėjo už jo ir iš Pasvalio atvažiavo į Marmakiškį, kur buvo Povilo
tėviškė.
Audickai Marmakiškyje gyveno dar prieš pirmą Pasaulinį karą.
Šeimoje augo trys seserys ir trys broliai. Tėvas Audickas Stasys tarna
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vo pas urėdą eiguliu. Mokėjo rusų,
lenkų ir lietuvių kalbas. Motina bu
vo namų šeimininkė. Vaikus, leido
į mokslus, mokė amatų. Visi buvo
baigę 4 skyrius. Mergaitės buvo siu
vėjos, audėjos. Po pirmo Pasaulinio
karo siautėjo įvairios ligos. Visi vai
kai, išskyrus Povilą ir Antaną mirė
nuo džiovos jauni, turėdami19–21
metus. Šeimai tai buvo baisi tragedi
ja. Motina su likusiais vaikais persi
kėlė gyventi į Pasvalį. Antanas buvo
siuvėjas, tuo metu tai buvo populia
ri specialybė. Užėjus rusams, ji nu
šovė, tiksliai nežinau už ką. Liko tik
Povilas, kuris vedė Emiliją ir išvyko
abu į Marmakiškį.
Marmakiškis Emilijai (mano
Šimonių kaime (apie 1938 m.). Ka mamai) pasirodė labai nepriimti
zėnienė Emilija stovi dešinioji. Sė nas kraštas. Po Šimonių, kurie prie
di (dešinioji) jos dukra Emilija.
Mūšos ir netoli Pasvalio, ne per dau
giausia ten miškų, čia pasitiko miškai, lieknai, krūmai, nepravažiuojami
keliai. Teko su tokiu gyvenimu susitaikyti, nes Šimonyse, kaip giminės
jautė, buvo labai nesaugu.
Šimonyse liko tik mama (mano močiutė) Emilija su sūnumi Jonu.
Jonas buvo labai ramus, į jokią politiką neįsiveldavo, mėgo staliaus dar
bus. Močiutė Emilija Velykaitė buvo kilusi iš Pumpėnų krašto. Ši šeima
turėjo 6 vaikus. Kai Emilija ištekėjo už Lazausko, tai jie gyveno Talačko
nių kaime. Turėjo apie
30 ha žemės, buvo ūki
ninkai. Kai Emilija iš
tekėjo už Kazėno, tai
išėjo gyventi pas vyrą
į jo namus į Šimonis.
Su jais kartu gyveno
ir netekėjusi Kazėno
sesuo. Ta sesuo (Ve
ronika) vyro nesusira
do, taip ir liko gyventi
pas brolį, padėdama
Šimonių kaimo mokiniai, pabaigę 4 skyrius, su ūkyje, augindama bro
lio vaikus. Ji palaidota
mokytoju. Mamertas Kazėnas kairėje.
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Pasvalio m. senosiose kapinėse. Antanas Kazėnas (mano senelis) palai
dotas Šimonių kaimo kapinaitėse.
Šimonyse gyveno toks Gudas, kuris, vokiečiams užėjus, jiems išti
kimai tarnavo, prisidėjo prie žydų šaudymo. Žmonės kalbėjo, kad yra
prisiplėšęs žydų turto. Išvijus vokiečius, jam užėjo sunkios dienos, nes
buvo tardomas, ką dirbo, iš ko gyvena, kas jo draugai. Pakako jam pasa
kyti, kad draugavo su Jonu Kazėnu, kad Jonas be teismo buvo nuteistas
dešimčiai metų tremties (pagal 58 str. – tėvynės išdavimas ir pagalba
tokiems nusikaltėliams). Išvežė Joną į Vorkutą. Visi labai pergyveno.
Namuose liko viena mama, mano močiutė. Tuo negandos nesibaigė. At
ėjo vieną dieną apylinkės pirmininkas Čirvinskas, lydimas Kanapecko
ir Mulevičiaus. Surašė visą turtą ir uždėjo ar tai baudą ar tai prievolę
sumokėti 61 000 rublių. Mano močiutė tokių pinigų, aišku, neturėjo.
Tuomet išvarė gyvulius, atėmė visus padargus, kitą turtą, užkalė trobos
langus, močiutei liepė eiti lauk, gyventi nebeleido. Ji prisiglaudė pas
kaimynus. Laimė, kad iš Vorkutos po kokių 2 metų paleido Joną. Val
džia čia jį grįžusį laikė nusikaltėliu, neleido dirbti. Kaip gyventi? Be to,
tėviškė jau buvo sugriauta, o medžiagos panaudotos mokyklos statybai.
Jonas pasiėmė mamą ir išvažiavo į Krinčino parapiją, į Kraštus. Išsinuo
mavo pusę namo. Šiaip ne taip įsidarbino Kraštų plytinėje staliumi. Ten
dirbo iki iki pat senatvės. Mirė, nesukūręs šeimos, sulaukęs 82 metų
amžiaus. Dirbo sąžiningai, savo darbu
ir vaišingumu pritraukdavo daug žmo
nių. Darydavo duris, langus ir kitus ap
linkiniams reikalingus daiktus. Todėl
žmonių buvo gerbiamas ir mylimas.
Tėvelis dirbo eiguliu Šilų girinin
kijoje gal iki kokių 1954 metų.
Atėjo laikas, teko iš girininkijos
pastato išsikraustyti. Kiek pamenu, tė
velis nupirko labai mažą namelį, net
ne namą, o namelį skirtą bitėms per
žiemą laikyti. Tą namelį pasistatė bu
vusios Marmakiškyje sodybos vietoje,
ant buvusio namo išlikusių pamatų.
Anksčiau čia buvo Martyno Variako
jo sodyba. Martynas su visa šeimyna
buvo ištremtas į Sibirą, o jo sodyba
nugriauta. Variakojai Marmakiškyje
gyveno nuo seno, aš jų šeimos istori
Kairysis – Šilų miško eigulys Po jos nežinau. Turėjo miško ir žemės gal
apie 50 ha. Senieji Variakojai turėjo
vilas Audickas.
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kokis 4–5 vaikus. Vienas jų, Martynas buvo vedęs Klybaitę Lenę iš Pa
keburiškio.
Martynas Variakojis prie vokiečių buvo paskirtas Parovėjos apylin
kės seniūnu. Tai buvo turtingas ūkininkas. Atsitraukus vokiečiams, Va
riakojų laukė turtingesnių likimas. Martynas rusų buvo persekiojamas,
buvo sužeistas, bet kalėjimo kažkaip išvengė, tik buvo atimtas visas jo
šeimos turtas, o jis pats su žmona ir mažais vaikais ištremtas į Sibirą.
Ten išbuvo gan ilgai.
Kadangi mano tėvai buvo labai darbštūs, tai po truputį buvusioje
Variakojo sodyboje sulipdė normalų namą ir ūkinius pastatus. Grįžo iš
Sibiro Martynas, o jo žemėje įsikūrę kiti. Jautėmės nejaukiai. Bet ar mes
kalti? Kalta buvo rusų valdžia, sužalojusi žmonių likimus.
Marmakiškyje prabėgo mano ir sesers Viktorijos vaikystė. Man ten
gyventi labai patiko. Šalia buvo gražus miškas, vadinamas Tabūnu. Bu
vo daug erdvės. Dirbti
mus vaikams reikėda
vo daug. Tėvai spaudė
prie įvairių darbų. Ra
vėti, grėbti šieną, pri
žiūrėti gyvulius ir t. t.
1957 metais pra
dėjau lankyti Buginių
aštuonmetę mokyklą.
Į mokyklą reikėdavo
eiti apie 3,5 km. Kaip
suprantate, tiek pat at
gal po pamokų. Buvo
Marmakiškyje apie 1955 m. Prie Stiklerio sody
tik arklių traukiamų
bos. Dešinysis – Povilas Audickas.
vežimų išvažinėti lau
ko keliai. Iš Marmakiškio eidavom nemažas pulkas vaikų. Jašinsko Kos
to kokie keturi, Jašinsko Mykolo – trys, nuo Pakeburiškio prisijungdavo
trys Žaldokaitės, dvi Palšytės. Žiemą taip pripustydavo, kad vargiai išlip
davom per pusnis. Prasidėjus pavasariui, būdavo labai šlapia. Mums, Mar
makiškio vaikams, reikėdavo pereiti Rovėjos upę. Rudenį, kai būdavo sau
sa, upę pereidavom, šokinėdami per akmenis, esančiais upėje, ties Klybo
sodyba. Prasidėjus polaidžiui, eidavom per lieptą (skersai sienojus lente
lės, lieptas su turėklais), kuris buvo ties Pakeburiškiio kapinėmis. Bet bū
davo tokių dienų, kad lieptą apsemdavo. Tuomet mus veždavo arkliu per
Gavėniškio tiltą. Esame ėję net per Pono tiltą. Tuomet eiti reikėjo 3–4 km
mišku. Bijojom. Bet niekas nėra mūsų išgąsdinęs. Kai paaugom, eidavom
į mišką parnešti kiaulėms žolės. Gegužės mėnesį miške jau būdavo išaugu
si didelė aukšta, plačiais dygliuotais lapais žolė. Kiaulės ją godžiai ėsdavo,
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o mūsų rankos būdavo subadytos tų dyglių ir perštėdavo. Sau prisiskinda
vom laukinių rūgštynių, išeidavo skani sriuba.
Daugiausia draugavau su Jašinskaitėmis Tina ir Margarita. Buvo
labai draugiškos mergaitės, viena kitai padėdavom, palaukdavom, kad
linksmiau būtų eiti į mokyklą.
Mokykloje dienos slinkdavo nevienodai. Mokytojos buvo griežtos,
niekas mūsų negailėjo, kad mes tokie maži, kad būdavo dienų, kai na
muose ir pavalgyti dorai nebuvo ko. Kai kolūkiai šiek tiek atsigavo, tai
jau ir mokykloje per pertraukas gaudavom karštos arbatos atsigerti.
Pamenu kai kurias mokytojas, jos būdavo tokios prasčiokės, kad
net pamokų nesugebėdavo išaiškinti; gal nebuvo baigusios pedagoginių
mokslų, – buvo pokario laikotarpis. Pamenu tik vieną gerą mokytoją,
kurią prisimenu ir dabar. Tai buvo matematikos mokytoja Elena Šimkū
nienė. Pamenu, kaip jauna šeima atsikraustė į Buginius. Gyveno mokyk
lai priklausančiame bute. Tai buvo labai principinga ir reikli mokytoja,
visi vaikai jai buvo lygūs. Mes ją pamilom, gerai supratom matematiką,
ji mokėdavo pareikalauti mokytis, kad ir ne visiems mėgstamo dalyko.
Klasės buvo didelės. Kampe stovėjo didelis, aukštas, apvalus, iš vir
šaus skardinis pečius. Po dviejų pamokų pečius įkaisdavo, klasėje darė
si šilta. Mes, mergaitės, per pertraukas ten stovėdavom, šildydavomės.
Berniukai gaudynes žaisdavo, pešdavosi. Kartais ir mes, mergaitės pri
sijungdavom, juk visi vaikai buvome. Kažkaip didelio linksmumo mo
kykloje, atrodo, nebuvo. Bet kai baigėm, mes, mergaitės, labai verkėm.
Buvo graudu. Juk atsisveikinom su vaikyste.
Kai prisimenu vaikystę, ji buvo sunki, varginga. Kadangi brolių
neturėjom, mano sesuo imdavo dalgį ir eidavo pjauti šieno. Būdavo
nesmagu, kad mes, merginos, turėjom vyriškus darbus dirbti. Būda
vo gėda, slėpdavomės nuo žmonių. Mūsų Mama buvo labai darbšti,
tai mus mokė visokių darbų nebijoti. Mes nežinojom, kas yra „vasaros
atostogos“. Valdžia neleisdavo daugiau laikyti gyvulių (tik viena karvė
ir prieauglis). Pakrūmėse, slepiant karves nuo surašinėtojų, mūsų tėvai
įsigudrino dvi karves, du prieauglius ir dar būrį avių laikyti. Tokie bu
vo laikai. Statėme socializmą. Valdžiai atrodė, kad savo daugiau turėti
negerai. Jei norėdavai karvę parduoti mėsos kombinatui, tiesiogiai to
padaryti negalėjai. Karvę perduodavai kolūkiui, tas parduodavo kombi
natui, pinigus grąžindavo žmogui, o dokumentuose būdavo parašoma,
kad tai kolūkyje išauginta karvė. Taip būdavo vykdomi penkmečio pla
nai, bestatant tą šviesų socializmo rūmą. Prirašymais, t. y. melu.
Dar laikėme arklį. Su juo tėvelis apardavo visus laukus, Į Biržus nu
važiuodavo (8 km). Einant metams atrodė, kad vis geriau gyvename. Ir
namus didesnius turėjom, ir tvartai nauji buvo. Šilų girininkijoje tuo me
tu girininku dirbo P. Kubilius. Tai buvo be galo geras žmogus, padėdavo
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mums ir visiems kaimo žmonėms. Dar vienus gerus kaimynus turėjom
– Ruplėnus. Kostas Ruplėnas daug metų slapstėsi bunkeryje, buvo tik
ras patriotas lietuvis. Dirbo Šilų girininkijoje eiguliu.
Baigėsi mano vaikystė, o Mama ir toliau dirbo savo kasdieninius
darbus. Kitokio gyvenimo turbūt ir neįsivaizdavo. Mudvi su seseria bai
gėm mokyklą ir išlėkėm į toliau mokytis į didmiesčius. Marmakiškyje
gyveno žmonės, priklausą dviems religijoms. Bet dėl to žmonės nebuvo
susipriešinę, vieni kitų neužgauliodavo. Artimiausios bažnyčios buvo
Biržuose, mano jaunystės metais valdžia nepalankiai žiūrėjo į besimel
džiančius, tai žmonės daugiausia meldėsi namuose. Daug kas nebetikė
jo, kad gyvenimas gali pasikeisti. Bet mano tėvas tai visą laiką sakydavo,
kad komunistai bus išvyti ir vėl bus Lietuva. Daugelis nusijuokdavo,
sakydavo, kad Audickas nesąmones kalba. Nesulaukė jis Atgimimo die
nos, mirė, tikėdamas ja, 1984 m., turėdamas 67 metus. Mama sulaukė
naujo gyvenimo ir dar Šimonių kaime savo žemę atsiėmė. Mirė 2004 m.,
sulaukusi 86 metų. Tai toks tad buvo jų gyvenimas. Kaip paaiškėjo atvė
rus archyvus, Mama buvo įtraukta į tremiamų sąrašus ir pabėgimas į
Marmakiškį buvo lemtingas, palengvinęs jų gyvenimo dalią.
Irena Variakojytė-Vaičikauskienė

TĖVAS
Mano tėvas augo kaip meniškos prigimties jaunuolis. Kadangi au
go Papilyje, čia buvo geresnės sąlygos jaunimui bendrauti, susiburti pa
gal pomėgius.
Papilyje Variakojų iš seno buvo ne vienas kiemas. Štai 1793 Pa
pilyje Jonui Varakojui ir Katarinai Mažuikaitei gimė sūnelis. Kūmai:
Vilhelm Maršand su Ona Jakuboniene, Jakub Možuyko su Darata Jaku
bonyte, Jan Baltušis su Katarina Mažuikiene, Adam Mažuyko su Ona
Varakojyte, Baltramiejus Jakubonis su Katarina Varakojyte. Krikštynų
būta labai iškilmingų. Net penkios poros krikšto tėvų, tarp kurių Papi
lio vargonininkas Vilhelm Maršand. 1795 m. jiems gimė dukrelė. Krikš
to tėvai: Aleksander Kopycki (kunigas) su Konstancija Šteinova, Jan
Vincis su Ieva Baltušiene.
1797 m. Papilyje gimusi Jurgio Čygo ir Kristinos Varakojytės duk
relė pakrikštyta Ieva. K.: Jan Baltušis su Sofija Maršandova, Vilhelm
Maršand su Ieva Baltušyte.
1816 m. mirė Jonas Varakojis (58 m.), Papilio vaitas. 1833 m. Pa
pilyje Jokūbui Varakojui ir Onai Plepaitei g. Motiejus. K.: Jonas Varako
jis su Mare Baltušyte, Motiejus Naktinis su Mare Smaleliene. 1835 m.
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Papilio muzikantai. Iš kairės pirmas – Jurgis Variakojis, trečias – Matas
Naktinis, antras ir ketvirtas – Laukazyliai, toliau Darata ir Juozas Dagiai
(rašytojo Valentino Dagio tėvai), Petras Binkis.

jiems gimė Jokūbas. K.: Jonas
Varakojis su Elzb. Naktiniene.
Sunku šiandien pasakyti, kuri
Varakojų linija buvo Jurgio
protėviai. Jei protėviu buvo,
kad ir Papilio vaitas, kas iš to
šiandien? Kas iš to mano anū
kams, jei prieš 200 metų jų
protėvis buvo Papilio vaitas?
Garbė? Tad tegu pasėdi archy
vuose ir įsitikina, kaip ten bu
vo iš tikrųjų.
1935 m. prie Klaipėdos
kareivinių stovėję papiliečiai
neįtarė, kokias nelaimes jiems
atneš raudonasis maras, ne
trukus ateisiantis iš Rytų. Po
karo Jokūbas Variakojis su
šeima buvo ištremtas į Sibirą
Prie Klaipėdos kareivinių. Iš kairės: Lietu
vos kariuomenės ryšių karininkas Jurgis už tai, kad padėdavo miški
Variakojis, Bronius Šlėgeris, Jurgio pus niams. Sibire ir mirė. Bronius
Šlėgeris, nenorėdamas eiti į
brolis Jokūbas Variakojis.
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mišką su ginklu, pamatęs okupan
tų žiaurumus, slėpėsi keletą metų
vienas. Kai sušaudymų ir žiauru
mų apmažėjo, legalizavosi.
Sunkus gyvenimas Jurgiui
Variakojui prasidėjo tuoj po karo.
Skundai apie tai, kad Jurgis palai
kąs ryšius su miškiniais, pastoviai
kartojosi. Kol Papilyje stovėjo ru
sų garnizonas, dar galima buvo
kentėti. Dieną ar naktį atvykdavo į
sodybą rusų kareiviai, Jurgį visada
rasdavo namie, jokių pašalinių as
menų. Jie įspėjo Jurgį, kad, kai jie
iš čia išvyks, pavojus jam padidės.
Taip ir atsitiko. Pusbrolis nesiliovė
skundęs. Vieną dieną suėmė Ste
poniškio Joną Skeberdį, Indriške
vičių ir Jurgį. Tardė Papilyje. Tar
dymo metodas kaip ir kitur šiuo
laikotarpiu: mušti, kol prisipažins
Draugai. Jurgis Variakojis ir Arvydas kuo nors kaltu. Skeberdį ir Indriš
Laukazylė. Papilys, 1931 m.
kevičių po kelių dienų paleido. Indriš
kevičius neilgai gyveno po to. Tėvą dar
pasiliko kankinimams. Daug daužė
per galvą. Nebeiškęsdamas skausmo,
griebėsi už šiaudo. Pavyko nutrenkti
sargybinį ir pabėgti. Niekas daugiau
to nepastebėjo. Būtų pabėgęs, bet su
daužyta galva atsisakė tarnauti. Jurgis
nebesusigaudė aplinkoje, ėmė gyventi
vaizdiniais. Užuot bėgęs iš miestelio,
ėjo per miestelį pas gimines, prašyda
mas paskolinti pinigų, kad galėtų išsi
pirkti iš kankintojų. Kai jį pastebėjo su
judę stribai, tik tuomet pradėjo bėgti.
Buvo pašautas, o netrukus ir nušautas.
Dabar kankintojų ataskaita buvo pui
ki: bandant pabėgti buvo sunaikintas Buvo dienos, kai žengiau pir
buržuazinės Lietuvos kariškis V. J., palai muosius žingsnius, apgaubta tė
kęs ryšius su pogrindžiu… Tėvo seserys vų rūpesčio ir meilės.
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parsivežė brolį ir palaidojo
Kubilių kapinėse. Po savaitės
laidoti kapinėse jau nebelei
do. Kūnus keletui dienų nu
mesdavo ant grindinio, po to
užkasdavo duobėse Papilio
miestelyje. Kas sugebėjo val
džią papirkti, slapčia išsikas
davo, parsiveždavo ir slapčia
palaidodavo kapinėse.
Po to tarybų valdžios
rūstybė užgriuvo mano Ma
mą, likusią su trimis vaikais.
Sodyba buvo išdraskyta, tur
tas išvežtas. Beliko išvežti į
Sibirą našlę su vaikais. Pra
dėjo ji slapstytis, namuose
nenakvoti, gal tai padėjo. Ne
rasdavo vienų, veždavo kitus.
Stalininius planus reikėdavo
įvykdyti ir viršyti. O išgyven
ti reikėjo. Artimiausios pagal
Papiliečiai Narbutas Povilas ir Variakojis
bininkės sesers Marijos Žla
Jurgis.
bienės šeima netrukus buvo
išvežta į Sibirą. Veterinaras Aleksas Žlabys buvo įtartas, kad padeda
miškiniams vaistais. Kitus išveždavo už tai, kad gyveno arti miško. Skli
do kalbos, kad įskundusieji mano tėvą, važiuoja laikas nuo laiko į Latvi
ją vogti miškinių vardu. Viena rudenį jie buvo rasti po žabų krūva…
Marija Gavėnaitė – Undzėnienė

MANO TETULIŲ ELMOS IR MARĖS PRISIMINIMAI
APIE KARĄ
1944 m. rugpjūtis
Pirma diena
Buvom apsistojį unt griovio krošto ties posūkiu. Čia buvo tokia žmo
nas: Elma, Marė, Jonas, Petras Gavėnai, Skeberdis Jonas, Petras ir Olga
Gavėnai, Indriškevičiaus Broniaus šeima (du vaikai, močiutė, vyras ir
žmona). Mus pamota vokečiai. Jia buvo įsitaisį unt kalnėlio prie Martyno
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Gavano namų. Žmonas seniau tep ir vadindavo: Kolno Martynus (dabar
ty gyvana D. ir J. Jaručiai), kad atskirt nuo Garšvų Martyno Gavano. Vokie
čių štabus buvo už kilometro į vokarus, pre mūsų giminas Barnoto Juliaus
gryčios. Gryčios gali kareiviai iškasa duobį, uždinge lintom ir sienojėliais.
Bunkerin įstūma stalalį ir kraslus nupjautom kojom.
Pradėjo zvimbt kulipkos, pasidora labai nesaugu. Tadu bagom slaptis
Martyno G. sodžialkon. Ji buvo už kelių metrų no griovio. Sulindom unde
nin ir prabuvom iki vokaro. Šolta nebuvo, bo dienu buvo labai koršta. Olga
Gavėniena labai išsigundo, kai raikiajo išeit iš namų, po opočia užsivilko
smertiny suknaly su baltom karbatkialam. Tai kai buvom toj sodžialkoj,
tos karbotkos plaukiojo. Dabar atrodo juokingai, bat tadu juokas nejama.
Vakari, aprimus kareiviom, išiajom pas Kazimierų Karošų, tynoj pramiego
jom visų noktį. Kazimierus prie savo namų turėjo išsikosįs akopų.
Untru dienu
Par dvi dienus prarodom visus namus. Vienu dienu sudėgino tėvėlio
tėviškį Staponiškyj, o untros dianos pavokary jau dėgia mamos tėviškia Ko
jugalyj, tep pot suliepsnojo ir mamos ir tatas statyti bendri namai Glūdiškio
kaimi.
Pirmų kart, kad
goli būt susišaudymas
niekas nepronešia. Mas
ajom iš Karošos akopo
Staponiškin. Sutikom
du rusų kareivius pre
Garšvų upėlio. Jia lie
pa kuo graičiau slaptis
už okmanų. Ajom trys:
mas abi (Elmu ir Ma
ria) ir Indriškėvičiana. Petro Gavėno sodyba Steponiškyje, atstatyta po
Elma nėšia viedrėlį Antro pasaulinio karo. Trobelė, tvartas su darži
pieno, bat sunku buvo ne, kalvė. Atkreipkite žvilgsnį į šiaudinio stogo
nėšt, tai pojama ir išpy išlinkimą ties daržinės durimis.
la, o Maria ir soko:
– Nepylk, gol do raiksr volgyt…
Nuajom pre Patro Gavano iškosto griovio, tynoj buvo ir kaimynus Jo
nus Skeberdis. Mus patėmyjo vokiečių kareiviai, pradajo šaudyt iš kulkos
vaidžio ir snariadais iš artilerijos. Vienas snariadas sprogo visai netoli, o
minosvaidžio snariadas užmušia avaly. Sušauda viedrus, puodynas, mas
ropojom grioviu, kad rodus, kur pasislapt. Indriškėvičiana ropojo ir labai
raudojo:
– Kad kas laistų, kažin kur nuropoč, kad tik vaikėlius pamatyč, gol
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mono vaikėliom runkos ir kojos jau nutrauktos…
Jonas Skeberdis tep pot ropojo su mum, po kaklu pasirišįs abrūsų, o
abrūsi vaikėlis (vieno mėnesio Arvydėlis). Iš paskos Jonui ne bago, o tep pot
šliauže kep žmonas, nulaidįs golvų, jo vilkinis šuva.
Buvo vidurys dienos, mas motam, kep daga mūsų namai, bat nieko
negalajom padaryt, tik galajom žiūrėt, kep visku ryja ugnis… Paskui mūsų,
Staponiškio žmonių, susirinko daugiau. Unt povokarį nuajom slaptis Va
riakojo akopi.
Trečia diena
Apie antrą susišaudymą tarp rusų ir vokiečių mums pranešė rusų
kareivis. Liepė kuo skubiau trauktis į miškelį, esantį už Papilio, vadina
mą Mitriškėmis. Pasikinkėme arklį, prie ratų pririšome karves, į ratus
įsimetėm būtiniausią turtą, kiaules paleido į lauką rusų kareiviai, avis,
paukščius paleidome likimo valiai ir patraukėm į Mitriškes. Ten buvo
daug žmonių. Prabuvom tris dienas ir grįžome į sudegintą kaimą. Frontui
nutolus, su tėte važiavom į mišką medienos. Pirmiausia nedidelę grytelę
pastatėme Glūdiškyje tėtės ir Mamos bendrai statytų trobų vietoje. Kol
statėme, miegojome po sukrautomis lentomis.
Šv. Kalėdas šventėme ir Steponiškyje naujai pastatytoje mažoje gry
telėje. Čia tebuvo duonkepis pečius su pečiuku, stalas, suolai. Gultai – ant
kaziliukų uždėtos lentos. Visi tilpome, vietos užteko penkiems žmonėms:
Elmai (g. 1927 m.) ir Marei (g. 1924 m.), broliams Petrui (g. 1922 m.) ir
Jonui (g. 1920 m.), mūsų
tetai Ievai (g. 1873 m.).
Ji sėdėjo, nuleidusi ko
jas nuo pečiaus, jautėsi
laiminga ir kalbėjo:
– Dievi, dievi, kep
gera, nors gryčiala kep šė
pa, bat byl tik sava.
Mano tetos sakė,
kad ne tiek jau daug te
ko to karo, kad palygin
ti viskas praėjo be skau
džių netekčių. Žinoma,
Steponiškio žmonės ir jų kaimynai. Iš kairės: Po be galo skaudu buvo žiū
vilas Trečiokas, Elma Gavėnaitė, Ieva Gavėnaitė rėti į degančius namus
(jos teta), Petras Gavėnas, Petras Gavėnas (Petro ir turtelį. Ugnis nepalie
sūnus), Bronius Suveizdis. Kaip sako J. A. Nakti
nis, Gavėno pavardė paminėta Papilio dvaro vals ka nieko, tik pelenus.
tiečių sąrašuose Pupiškių (vėliau Putiškių) kaime Neduok dieve daugiau
tai matyti.
dar 1606 metais. Ten gyveno Janis Gavėnanis.
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Marytė Gavėnaitė – Undzėnienė,
Jonas Albertas Naktinis

KOLTAMORA
Nuo seno žmonės jautė simpatiją stipriesiems. Palatvyje, kažkur
apie Virškupėnus, Gilupį gyveno moteris. Ją vadino Koltamora. Su
jungtinis vardažodis. Mora latviams – tai vardas (lietuviams – Morta).
Kaltēties – džiūti, kalst – džiūti, susti, perkarti. Kalta+Mora – perkorusi,
prakauli Mora (Morė?). Savo šeimos ji neturėjo, gyveno su broliu (bro
lis buvo normalus žmogus). Ji buvo įspūdingai aukšta ir tvirta, labai
stipri, kai kam kildavo įtarimai – kas tai? – moteris ar vyras? Žemės
ji nedirbo, užsiimdavo mėsos perdirbimu ir pardavimu. Pirkdavo dau
giausia veršiukus, juos pjaudavo, rūkydavo (džiovindavo karštyje) mė
są, veždavo parduoti net į Rygą. Mano (M. G.) močiutė Marė Mitraitė
– Gavėnienė jauna būdama pas Koltus tarnavo, sakydavo, kad tai tikrai
buvo labai stiprus žmogus, net 4 veršiukus panešdavo. Veršiukų kaulai
atlikdavo, juos nuvirindavo, darydavo šaltieną. Tai buvo dažniausiai ant
Koltų stalo dedamas patiekalas.
Koltamora buvo turtinga. Sako, kartą ji važiavo per Šilus, pasaloje
jos apiplėšti laukė keli vyrukai. Jiems užstojus kelią, ji labai ramiai tie
sia piniginę ir sako: „Na, čiur (šķūr) kungs, paimk naudu“ (na, ponas,
paimk pinigus). Kai vienas iš vyrukų jau tiesė ranką, ji staiga čiupo už
tos rankos ir taip aplamdė vyruką, kad tas pradėjo maldauti paleisti.
Kiti, tai pamatę, pabėgo.
Kaip sakėme, Koltamora buvo turtinga. Prieš pirmą pasaulinį karą
ji terbelę auksinių (o jų ten buvo apie 10 000 auksinių rublių) nuvežė
į banką. Jau buvo atėjusi mada taupyti banke. Bet per karą bankai ban
krutavo ir ji savo pinigus prarado.
Mes siekėme daugiau. Mat prisiminėme senųjų žmonių pasakoji
mus. Vienas iš jų, Griaužių Jurgis Patkauka tvirtindavo, kad prie Biržų
girios yra vieta, kur palaidoti labai dideli žmonės. Pats jis nieko daugiau
apie tą vietą pasakyti negalėjo. Gal kartojo kažkieno paskleistą gandą, gal
gandu virtusį tikrą faktą minėjo. Kažkada dalis Biržų girios buvo smarkiai
iškirsta, ten jau buvo dirbami laukai. Po kiek laiko jie vėl užaugo mišku.
Jonas Prunskus, pats jaunystėje gyvenęs girios apsuptyje (Jokūbiškyje),
surinko iš senų žmonių pietinės girios dalies (maždaug nuo linijos Kugi
niai – Virškupėnai į pietus) vardažodžius. Štai jie. Anglių kalnas, Apusi
tėlis, Apušoto kalnas, Atžalynas, Ąžuolo kalnas, Klevų kalnas, Klusio kal
nelis, Pakaruoklio kalnas, Pravaro kalnelis, Rugelių kalnas, Sėlių kalnas
(netoli išilginės linijos, jame apie 1800 m. dar buvo kapinės); Barkuškiai,
Beržų išlūža, Dagilynė, Daržinavietė (netoli Kojeliškio), Didžiasis laužas,
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Gritiškiai (pasakojama, kad apie 1800 m. čia buvo dvaras), šalia jų du
kvartalus užimąs Gritiškių šilas, Bakšpievis, Geitmedinis, Kaukoliškis,
Kirvinė, Labinala, Lesvinčiavietė, Mažulinės, Medžliepių pievelė, Murni
ko pievelė, Pono pieva ir šilelis (tarp Mantvidiškio ir Vaivadynės), Pusty
nia (čia kažkada buvo sodyba), Sakališkio šilas, Salelės, Skaisbalas šilas,
Skaniškis, Šakinių šilelis, Bendrųjų šilelis, Tarpugervelis, Uodbalas šilas,
Uosių aikštė, Užlieknė, Užusienis. Neįžiūrėjome šiuose girios gilumos
vietovardžiuose kokios nors užuominos apie didelius žmones, milžinus.
Kažkas dar spėliojo, vardino Karališkio kapinaites. Dabar tai kauburėlis
dirbamuose Starkonių buvusio kaimo laukuose. Gal būt reikėtų ištirti tas
girioje esančias kapines Sėlių kalnelyje, ką mini Jonas Prunskus. Matyt
dideli ir stiprūs dažniausiai gimdavo pavieniui, nors ūgis ir svoris yra
labiausiai paveldimos kūno ypatybės. Tarp stiprių žmonės dažniausiai
mini Ajučio, Kvetko, Ramutėno, Šlekio, Valkiūno, Variakojo, Trečioko
pavardes. Gal kiek daugiau didelių ir stiprių buvo tarp Variakojų. Ar jau
perskaitėte, kaip mes interpretuojame šią pavardę? Senoliai dar prisime
na Jakniūnų jaunąjį Variakojį, kurio niekaip negalėdavo grupė jaunuolių
įveikti veltynėse, muštynėse, negalėdavo jo uždaryti į tvartą. Vis išsilais
vindavo, vis laimėdavo. Žadėdavo, kad po šimto muštynių liausis. Bet šis
žaidimas perėjo į tokį azartą, kad vieną kartą stiprusis Jakniūnų Variako
jis iš pasalų buvo užmuštas. Kaip žinote, stipriausias šiandien Biržų kraš
te (o ir pasaulyje) yra iš Savickų. Jo prosenelis buvo Biržų miesto kalvis,
mama iš Šimonių giminės, močiutė kilusi iš Širvintų rajono. Neatlikus
specialių tyrimų, tik spėlioti galime, koks čia kiekvieno indėlis į Žydrūno
genų kombinaciją.
Archeologai, tyrinėję sėlių palaidojimus, nekalba apie sėlių ūgio iš
skirtinumą. Bet rašo apie tai, kad senųjų sėlių kaukolių forma buvo kito
kia, ne tokia, kaip aplinkinėse gentyse, panaši į daug seniau gyvenusių
genčių. Papilio dvare prieš 400 metų užrašytos pavardės Mergabernis,
Pakaušianis. Ką aplinkiniams tai reiškė?
Marytė Gavėnaitė – Undzėnienė

JULIUS BERNOTAS
Gimė jis Vaskališkio kaime. Jaunystėje dirbo eiguliu. Į karinę tarny
bą buvo paimtas carinės Rusijos valdžios. Tarnybą atliko prie Petrogra
do. Buvo priimtas į karalienės pulką. Į šį pulką papuldavo tik rinktiniai
kariai, tarp jų pateko ir Julius. Vėliau, kai jau buvo vedęs ir dukrą turė
jo, buvo mobilizuotas į karą. Petrograde jam teko saugoti Žiemos rū
muose buvusius didikus, Laikinąją Kerenskio vyriausybę. Bolševikams
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šturmuojant Žiemos rūmus, buvo paimtas į nelaisvę. Buvo paleistas ir
namo grįžo tik tuomet, kai iš Lietuvos buvo nusiųstas to meto bendra
vimą su Rusija atitinkantis raštas. Grįžo labai išsekęs, ištinęs nuo bado,
bet lemtis buvo gailestinga, per laiką atsistatė pašlijusi sveikata.
Buvo vedęs Papilio krašte
Zanę Gavėnatę. Nuo XIX a. pra
džios Bernotų būta ir arčiau (Sat
kūnų kaime), bet Zanei teko šis,
tolimesnis. Ne giminė artimajam.
Jei vyresni prisiminsite neblogai
vadovavusį Biržų rajonui Alfon
są Bernotą, jo seneliai gyveno Di
džiasalyje, Ignalinos rajone. Tai
gi, greičiausiai tokia pavardė ne
iš vienos vietos sklido tolyn, bet
atsirado keliose vietose. Pavardės
kilmė ko gero sietina su latvių žo
dyne esančiais žodžiais bērnoties,
bērns. Paskaitykite. Pamatysite,
kad tokia pavardė galėjo senovė
je prie žmogaus prikibti dėl kelių
priežasčių.
Papilio dvaro valstiečių są
rašuose yra įrašas apie tai, kad
1663 metais Dokurnių kaime ¼
Rinktinio carienės pulko karys Julius Šimo Noreikos žemės paima Stas
Bernotas, 1917 m. saugojęs Žiemos rū Bernatanis. Ne perka, bet dvaras
duoda, todėl ima. Už ją dvarui
mus Petrograde.
reikėjo mokėti (avižomis, žole,
kiaušiniais, žąsimis, vištomis ir t. t.) bei atidirbti. Pristatomos į dvarą žo
lės kiekio matas – Vilniaus statinė. Taigi, seniai atsiradusi pavardė.
Žemė buvo Zanės pasoga, kurią jai tėvai davė. Kai parceliavo Pa
škučių palivarką, Bernotams pridėjo iki 8 ha. Iš pradžių jie nusipirko
Glūdiškio kaime Kežirgaitės namus prie vieškeliuko Kraštai – Pašku
čiai – Sauginai – Ageniškis. Dabar tą vietą žymi molio kalnelis. Julius iš
savosios gimtinės (Vaskoliškio) atsitempė trobą ir čia dar kartą ją pasta
tė. Nėra paprasta perstatyti kitoje vietoje trobėsį, atvežtą dalimis. Šian
dien dažnas vyras, nusipirkęs supakuotą spintą, nesugeba jos pastatyti,
net ir esant brėžiniams. Tenka kviesti meistrus. Iš buvusios Kežirgaitės
sodybos perstatė tvartą, pasistatė klojimą, pirtį. Išdygo nauja valstiečio
sodyba. Gyveno neblogai. Labiausiai Bernotams sekėsi su gyvuliais (Ėjo
runkon gyvuliai – sakydavo senieji valstiečiai).
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Gyvulį reikėdavo ne tik išauginti, bet ir išsaugoti. Taip buvo visais
laikais. Mano tetos pasakoja, kad po Antro pasaulinio karo buvo labai
daug vagysčių. Bernotai tokios nelaimės taip pat neišvengė. Vieną naktį
vagys praplėšė tvarto stogą, įlindo vidun, atsikabino durų kablį, išsivarė
kiaulę, už klojimo nudūrė, išvertė vidurius, o skerdieną išsivežė. Įtarė
vieną žmogų iš Papilio, pagarsėjusį vogimais, bet įrodyti buvo sunku,
taip ir liko neaišku.
Tetos pasakojo, kad po karo ir iš jų namų Steponiškyje nuo viršugry
čio pavogė gražius namų darbo audeklus ir netgi kai kuriuos drabužius.
Ta pokaryje statyta gryčiukė buvo maža, pašalinis žmogus negalėjo tikė
tis čia didelių turtų rasti. Reiškia, vagis žinojo, kad čia gyvena darbštūs,
ne vienadieniai žmonės, kurie gali turėti vertingų ateičiai atsargų.
Mano senelis Petras Gavėnas laikė gyvulius Steponiškyje ir Koju
galyje. Steponiškyje tik viena avelė krito nuo sviedinio skeveldros, O
Kojugalyje skeveldros iškapojo visas avis, atlėkęs sviedinys kumelei nu
traukė galvą. Avelių bandos buvo atkurtos. Vienu metu senelis sune
galavo, naktį dažnai eidavo į lauką. Rytą, nuėjęs į kutę, rado visas avis,
tik surištas. Reiškia dažnu savo vaikščiojimu į lauką išgąsdino vagis,
tie savo juodo darbo nebaigė. Teta Elma papasakojo vieną nesmagiai
juokingą istoriją. Papilyje Petras Suveizdis (senojo Paškučių Suveizdžio
brolis) kartą nešė į sklepą tik ką sumuštą sviestą. Savunė Naktiniene, tai
pamačiusi, sumanė pajuokauti:
– Nenėšk čia, šiton vieton, bo noktį aš ataisiu ir pavogsiu.
Rytą Petras savo padėto sviesto iš tikrųjų neberado. Nuėjo pas
Naktinienę ir sako:
– Nu, paštukavojai ir užtaks. Atiduok sviestų, mon raikia Biržuos tur
gun važiuot.
– Aik tu paklon su tuo savo sviestu. Nejamiau aš to tavo sviesto!
Ilgai dar Savunė nesmagiai jautėsi po šio įvykio, kai jos pajuokavi
mas sutapo su vagies darbu. Jai pačiai pavogė arklį, ir niekas jo nerado.
Žmonės bijodavo pasiskųsti valdžiai. Sklido kalbos, kad daugumą va
gių gina ir saugo liaudies gynėjai.
Tai keletas nuotrupų iš Juliaus Bernoto gyvenimo, iš pokario lai
kų, kuriuos prisiminė mano teta.
BERŽYNĖS KLYBAI
XVII a. minimas Beržynas kaip Gajūnų užusienis, o jame dirbo
žemę Stas Žagarinis. Vargu ar čia tas šalia Kuginių esąs vienkiemis, nes
per toli nuo Gajūnų. Beržynų šalia Biržų girios buvo ne vienas. Patiki
mas dokumentas yra 1850 metų žmonių surašymas Tiškevičiaus dvare.
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Čia parašyta, kad yra toks vienkiemis Kopeliškis-Beržynė (o Kojeliškio
vienkiemis užrašytas kaip Kieliškis). Taigi, vienkiemis kažkada kažkodėl
pakeitė pavadinimą. Šiame Beržynės vienkiemyje užrašyti: Klybas Mo
tiejus Martyno (44 m.), jo sūnūs Martynas (18 m.) ir Jonas (11 m.), Mo
tiejaus žmona Zanė (39 m.), jos dukros: Ieva (20 m.), Mariana (14 m.)
ir Zanė (4 m.). Taip pat užrašytos Klybo Kristupo našlė Katrė (40 m.) ir
jos dukra Konstancija (13 m.). Gal būt Motiejus ir Kristupas buvo bro
liai. Jei žmona, sulaukusi apie 40 metų tampa našle, galima susigaudyti,
kokio amžiaus mirė Kristupas. Taip Ageniškio valsčiuje atsitikdavo ne
tik Klybams. Štai Kojeliškio vienkiemyje be kitų užrašyta Vilumo (Vile
mo?) Motiejaus našlė Katrė (35 m.) su dukra Darata (8 m.).
Tais 1850 metais Klybai užrašyti Kuginiuose. Štai kas užrašyta vie
name ūkyje. Klybas Andrius Martyno (50 m.), jo žmona Zanė (48 m.),
Andriaus brolis Martynas (42 m.), Martyno sūnūs Andrius (9 m.) ir Mo
tiejus (6 m.). Dar užrašyti Klybas Petras Kazimiero (24 m.) ir Klybas An
drius Kristupo (10 m.). Koks jų giminystės ryšys su pirmaisiais? Kitame
Šlėgerio Martyno ūkyje užrašyta Klybaitė Darata Kazimiero (20 m.),
kaip čia tarnaujanti. Kur Kazimiero ūkis? Kur Kristupo ūkis?
Vėlesni metai. Kai kurie išrašai iš evangelikų-reformatų bažnyčios
knygų. 1876 m. Beržynėje mirė Klybienė Banė – Variakojytė (70 m., se
natis). 1879 m. Beržynėje mirė Klybaitė Katrė (6 m., džiova). 1879 m.
Kuginiuose mirė Klybienė Zanė (70 m.), 1883 m. Juozeliškyje, sulaukęs
50 metų mirė Klybas Jokūbas. Visi jie palaidoti Gegužių kapinėse. 1850
metais Juozeliškyje užrašyti Plepo ir Januševičiaus ūkiai, Klybų tuo me
tu ten dar nebuvo.
Anksčiau (apie 1830 m.) Klybai jau minimi Kuginiuose. 1830 me
tais Virškupėnuose Klybui Jokūbui ir Kairytei Barborai, o taip pat Pa
kieturiškyje (Pakeburiškyje?) Klybui Motiejui ir Ruplėnaitei Ievai gimė
užvadėliai. Vienas iš Pakeburiškio Klybų buvo pasiekęs aukštą lygį. Ka
pinėse yra Klybo, taikos teisėjo kapas.
Vėlesni laikai Beržynėje. Klybas Martynas Martyno (1864–1932) ir
jo žmona Emilija Pavilonytė susilaukė penkių vaikų. Toliau apie juos.
Klybas Martynas Martyno (1907–1996), gimė Beržynėje. Jo žmo
na – Olga Stakionytė, g. 1920 m. Iškonių kaime. Martynas 1921 m.
baigė keturias Laužadiškio mokyklos klases. 1928 m. buvo pašauktas į
karo tarnybą. Ją atlikęs, grįžo į tėviškę ir ūkininkavo tėvų ūkyje. Žemės
buvo 27 ha. Sėjo javus, augino linus, juos apdorodavo, ausdavo drobes.
Augino karves, turėjo savo arklius. Dar eidavo padirbėti pas Joną Dagį
(pjaudavo rąstus). Kolūkyje apie 17 metų dirbo brigadininku.
Kartu gyveno ir dirbo brolis Mykolas (1921–1989). Liko nevedęs.
Brolis Kostas (1910–1996) baigė Laužadiškio mokyklą, po to Biržų
gimnaziją. Baigus anais laikais gimnaziją, kaip suprantate, prie žagrės
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jau nestojo. Bet jo artimieji nelinkę apie tai atvirauti. Jų valia. Jei trum
pai – karo sukeltų baisybių auka. Buvo vedęs, išaugino dvi dukras.
Sesuo Olga ištekėjo už Jono Mizaro ir persikėlė gyventi į Iškonių
kaimą.
Sesuo Matilda gimė 1922 m. Padėjo ūkyje. 1953 metais susirgo ir
mirė.

Martyno Klybo troba Beržynėje.

Martyno Klybo šeima.
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Beržynė šiandien (2008). Čia buvo Martyno Klybo sodyba…

JOKŪBO PATKAUKOS ŠEIMOS IŠ GAJŪNŲ KAIMO
GYVENIMO KRONIKA
Čia aprašiau Patkaukos Jokūbo (1862 – 1952) iš Gajūnų kaimo
šeimos gyvenimą. Bus aptartas laikotarpis nuo tėvo gimimo (1862) iki
paskutiniojo jo vaiko (Onos) mirties (1994).
Pirmą kartą Gajūnų kaimas paminėtas 1606 m. Papilio dvaro in
ventoriniuose sąrašuose. O 1671 m. sąraše parodyta, kad kaime gyvena
26 šeimos. Patkaukų ten dar nėra.
Grafo Tiškevičiaus dvarams priklausančių kaimų sąrašuose (re
miantis skaičiavimais spėjame, kad tie sąrašai sudaryti apie 1840 me
tus) yra minimi Gajūnai, išvardintos visos 13 šio kaimo šeimų. Ten
paminėtas tik vienas Patkauka (Jakov Podkowka), kaip spėjame, buvo
mūsų minimo Jokūbo Patkaukos tėvas. Baudžiauninkas. Palyginę tame
dokumente Gajūnų aprašą su Neciūnų kaimo aprašu, pamatėme, kad
Neciūnų kaime be kitų 5 šeimų tuo metu dar gyveno Jokūbo ir Stanislo
vo Daukšų šeimos. Ties Jokūbu Daukša pažymėta „wolnyj“ – laisvas. O
Gajūnuose visi tuo metu buvo baudžiauninkai. Dar kažin ar mūsų apra
šomo Jokūbo Patkaukos tėvas sulaukė atleidimo nuo baudžiavos, nes gi
mė apie 1820 metus, o mirė, kaip pasakojama, palikdamas sūnų Jokūbą
(Jokūbo Patkaukos ir Elzbietos Jakubėnaitės sūnų) mažą. Jokūbas buvo
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priešpaskutinis iš 8 vaikų (penki broliai ir trys seserys). Jokūbo tėvas Jo
kūbas Patkauka ir Griaužių Motiejus Patkauka buvo giminės (broliai),
be to, abu buvo vedę Jakubėnaites, taigi, dvigubi giminės.
Iš kur atėjo Patkaukos į Gajūnus? Archyvuose randame tokius užra
šytus faktus. Kai 1831 m. Liepalatuose Stanislovui Karosui ir Onai Valkiū
naitei gimė dukrelė Ieva, krikšto tėvais jiems buvo Jurgis Nagdis su Terese
Ivaškiene ir Jonas Patkauka (užrašyta Podkauka) su Darata Patkaukiene.
Iš kur Patkaukos? Kai Jašinskui Stanislovui ir Buginytei Onai Buginiuose
1828 m. gimė dvynukai, krikšto tėvais jiems buvo Kisieliūnas su Buginie
ne ir Patkauka Jurgis su Ruplėniene. Iš kur Patkauka Jurgis? Gal tas pats,
kuriam 1826 m., sulaukęs 42 metų, Neciūnuose mirė sūnus Jokūbas. Palai
dotas Semeniškių kapinėse. Ar Jurgis taip pat gyveno Neciūnuose? Bet yra
įrašas apie tai, kad 1824 m. Juozeliškyje mirė Jokūbas, Jurgio Patkaukos sū
nus (5 metų). Palaidotas Gegužių kapinėse. Sutampa vardai Neciūnų ir
Juozeliškio Patkaukoms ir tai apsunkina išvadas. Tad Patkaukos į Gajūnus
atėjo iš Juozeliškio arba Neciūnų? 1826 m. Petras Tuinas iš Balzieriškio su
situokė su našle Ieva Patkaukiene iš Neciūnų. Kur apsigyveno ši šeima? O
Neciūnuose Patkaukos minimi jau 1817, 1812, 1806 ir 1799 m.
Norint suprasti, iš kur atėjo Patkaukos į šį sėlių kraštą, reikia perskai
tyti šioje knygoje esantį straipsnį. „Kodėl šalia Latvygalos…“. Straipsnio prie
de galėsite rasti daug jus dominančių pavardžių, tarp jų ir Patkovskį.
Pagrindinis dokumentas, parodąs, kokiais keliais ėjo Patkaukos, yra
grafo Tiškevičiaus pavaldinių 1834 m. sąrašas. Čia užrašyta, kad 1818 m.
iš Neciūnų į Griaužius buvo atkeltas (dėl ko, neparašyta) Patkauka Motie
jus Petro, 32 m. amžiaus, su sūnumis Jokūbu, Motiejumi ir Mykolu. Patiks
liname: 32 metus jis (Motiejus Petro) turėjo1834 metais. Taip pat tuo laiko
tarpiu iš Neciūnų į Būginius buvo perkeltas („pereselion“) Kristupo Patkau
kos brolis Jonas. Grafo pavaldinių sąraše 1834 m. parašyta, kad Patkaukos
Ageniškio palivarkui priklausančiose žemėse yra Juozeliškyje, Griaužiuose,
Neciūnuose.
1828 m. Griaužiuose Motiejui Patkaukai ir Barborai Nagdaužytei gi
mė Mykolas.
1850 m. Mykolas Patkauka, kaip užrašyta, susituokė su Katre Bubely
te. Šioji ko gero buvo iš Žardinių ar Sabuliškio. O iš kur Mykolas Patkauka?
Tas pats, kuris gimė Griaužiuose 1828 m.?
Kai 1849 m. Gajūnuose Jokūbui Patkaukai ir Elzbietai Jakubėnaitei
gimė Motiejus, krikšto tėvais jam buvo Jakubėnas su Šlėgeriene, Mikelėnas
su Gelažnikiene ir Motiejus Patkauka su Jakubėniene. Motiejus Patkauka,
reikia manyti, iš Griaužių. 1854 m. Griaužiuose Motiejui Patkaukai ir Ma
rei Jakubėnaitei gimė Jurgis. Taigi, XIX a. pradžioje Patkaukos jau buvo pa
siekę Griaužius ir Gajūnus (Griaužiuose pasirodė anksčiau). Griaužiuose
Patkaukų liniją tęsė perkelto iš Neciūnų Motiejaus sūnus Motiejus, Gajū
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nuose – perkelto į Griaužius Motiejaus sūnus Jokūbas. Jokūbui Gajūnuose
gimė Motiejus, Jonas, Darata, Jurgis, Barbora, Elzbieta, Jokūbas, Kristupas.
Griaužiuose Motiejus(perkeltojo Motiejaus sūnus) susilaukė Jurgio, Jokūbo,
Krisiaus, Andriaus, Jono. XIX a. vidurys – Patkaukų išplitimo metas Čia
aprašomo Jokūbo linija, pradedant Neciūnais, buvo tokia: Petras – Motie
jus – Jokūbas – Jokūbas (g. 1862 m.). Gajūnuose vėliau įsitvirtino Jokūbo
sūnūs Jokūbas ir Jurgis.
Nuo pat mažumės Jokūbui reikėjo sunkiai dirbti. Kartais dirbant,
pvz., ariant, užeidavo tokie stiprūs skausmai pilvo srityje, kad reikėdavo
mesti darbą ir susirietus pagulėti. Po kiek laiko skausmas liaudavosi ir
vėl galima būdavo tęsti darbą. Po kažkiek metų šie negalavimai liovėsi.
Dainuodavo, o dar daugiau giedodavo. Pravesdavo mirusio apgie
dojimą paskutinį vakarą prieš laidotuves (apsėdų metu). Laidotuvių
dieną būdavo kviečiamas kunigas. Jei kunigo kartais nebūdavo, tai va
dovaudavo ir palaidojimo ceremonijai. Kai paseno, jį pakeitė Jurgis Va
riakojis iš Mantvidiškio.
Apie 1890 m. Jokūbas susi
tuokė su mergina iš to paties kai
mo Elzbieta Macyte (1864–1943).
Jos tėvai buvo Povilas Macys
(1831–1901) ir Katrė Macienė
(1836–1916). Spėjame, kad Katrės
tėvai buvo Motiejus Macys ir Ma
rija Skeberdytė, abu iš Gajūnų.
Jokūbas su Elzbieta susilaukė
10 vaikų, iš kurių tik vienas mirė
mažas. Tai didelis išgyvenamu
mas. Anais laikais mirdavo daug
mažų vaikų. Ypač Pirmo pasauli
nio karo (1914–1918) metu. Ap
nikdavo ligos, lydimos karščiavi
mo, viduriavimo. Suaugusieji dar
išsikapstydavo, nors ir tai ne visi,
o mažieji neatlaikydavo. Patkau
koms čia sekėsi. Bet nemažėjo
rūpesčių ir vaikams augant. Sep Elzbieta ir Jokūbas, jau užauginę
tynioms dukroms reikėjo paruošti vaikus.
kraičius… Kas ims be kraičio? To
dėl pirmiausia buvo darbas. Kai kurios dukterys net pradinės mokyklos
liko nelankiusios.
Kad sparčiau pinigai kauptųsi, tėvai nutarė pinigus laikyti Žydų ban
ke Biržuose. Bet prieš pat Pirmą pasaulinį karą bankas bankrutavo, ir
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tų, sunkiai sukauptų aukso rublių neliko… (Kaip čia primena Sekundės
banką ir EBSW koncerną Kaune). Teko vėl sukaupti jėgas, nepasimesti
ir viską pradėti iš naujo. Gajūnų kaime liūdesį malšindavo giesmėmis,
dainomis ir šokiais.
Vyriausia duktė
Katrė ištekėjo už naš
lio Jono Šlėgerio iš Ku
ginių, turėjusio sūnų
Kostą ir dukrą Oną iš
pirmosios santuokos su
Tamulėnaite. Savo vai
kų nesusilaukė. Šlėgeris
mirė, o Kostas Šlėgeris
su Petru Klybu pokario
metais buvo sugauti
(nors nesislapstė), ir Bir
žų girios pakraštyje tar
Pas tėvus ir senelius. Stovi dukros Emilija, Za dant, nukankinti ir nu
nė ir Marija. Kairėje stovi Elzbietos dukra Irena, šauti. Užkasti Papilyje.
močiutei ant kelių Onos dukra Danutė.
Podukros Onos Šlėge
rytės – Dagienės šeimą
ištrėmė į Sibirą. Katrė liko viena.
Tuo nelaimės nesibaigė. Vieną ru
denį anksti rytą ėjo iš avižų vaiky
ti šernų, o netoliese šernų tykojęs
medžiotojas palaikė ją už šerną
ir šovė. Tik per plauką liko gyva.
Bet dešinė ranka buvo sužalota
nepataisomai, teko ją amputuo
ti. Kaip ūkininkauti vienai ir dar
be rankos? Po kiek laiko savo na
muose priglaudė iš tremties grį
žusios kaimynų Dagių šeimynos
(už Dagio buvo ištekėjusi Katrės
podukra Ona Šlėgerytė) likučius.
Bet namus po kiek laiko teko nu
griauti, nes jie trukdė naftotiekio
tiesimui. Dagių šeimyna persikė
lė į Gavėniškį, o Katrė prisiglaudė
pas seserį Griaužiuose. Čia ir mi
rė, sulaukusi 87 metų. Palaidota
Katrė su vyro Jono Šlėgerio vaikais Gajūnų kapinėse.
Kostu ir Ona.
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Antroji dukra Elzbieta ištekėjo už Tuino Petro iš Semeniškių kai
mo. Sveikatą pakirto rachitas. Iš lieknos merginos tapo susikūprinusia
moteriške. Truko jėgų sunkesniems darbams. Gal todėl ir gyveno trum
piausiai iš visų seserų (67 metus). Bet sugebėjo išauginti ir išleisti į žmo
nes dvi dukteris ir sūnų. Palaidota Elzbieta su vyru Semeniškių kapinė
se. Tuinas Petras buvo ilgaamžis. Išgyveno 91 metus.
Skeberdis pokary
je jau buvo nuvežtas į
Pabradę, į naujokų su
rinkimo punktą, bet,
prisiklausęs kalbų, kaip
elgiamasi su lietuviais
stalininėje armijoje, su
keliais draugais pabėgo
iš ten. Teko slapstytis.
Pamačius, kokia buvo
įvykių eiga pasaulyje,
nutarė prisiregistruoti.
Kadangi NKVD nesuge Elzbietos duktė Ona Tuinaitė ir jos vyras, buvęs
bėjo pripaišyti jam daly rezistentas, Jurgis Skeberdis.
vavimo ginkluotame pa
sipriešinime prieš tarybų valdžią, iš
tremtas nebuvo. Bet pastoviai buvo
kviečiamas į tą įstaigą ir tardomas
(kur buvęs, su kuo ir apie ką kalbė
jęs, ką kiti kalbėjo …). O NKVD
žinojo daug. Jei paaiškėdavo, kad
jis apie kai kuriuos įvykius ir pokal
bius žmonių suėjimuose pasakoja
ne taip, o kai ką nuslėpdamas, bu
vo mušamas ir žadamas Sibiras (o
atrodė, kad suėjime visi buvo savi
ir nebuvo kam pasakoti saugumie
čiams). Reikalaudavo išduoti pasi
priešinimo dalyvius. Net į Bauskės
rajoną (Latvija), kur su žmona Ona
dirbo kolūkyje, saugumiečiai atsi
vijo. Apsiramino enkavedistai šiek
tiek tik tuomet, kai buvo sušaudyti
paskutiniai rezistentai Biržų krašte. Elzbietos duktė Irena Tuinaitė ir jos
Tuomet Onos ir Jurgio šeima apsi vyras, buvęs politinis kalinys, Povi
gyveno Semeniškiuose. Išaugino du las Krisiukėnas.
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vaikus: dukrą Jūratę ir sūnų Aleksandrą, kuris vėliau virto gabiu gydy
toju. Oną pakirto vėžys, o Jurgiui gyvenimą (iki 76 metų) sutrumpino
alus…
Elzbietos sūnus Jokūbas kurį laiką gilinosi į melioracijos specialy

Laužadiškio mokyklos jaunųjų ūkininkų ratelis. Centre mokytoja Juodgu
dienė. Priekyje sėdi: (iš kairės, su tautiniais drabužėliais) Irena Tuinaitė,
Elzbietos duktė. Šalia jos Olga Tuinaitė, Irenos pusseserė, Povilo Tuino
duktė, Mažuikaitė, Emilija Ramutėnaitė, Alė Klibaitė, Emilija Tuinaitė Po
vilo, Danutė Tuinaitė, Jokūbo Tuino duktė.

bės paslaptis. Bet, kai apsivedė, žmona nusprendė, kad tai per purvinas
darbas. Ėmėsi buhalterijos. Po kiek laiko išdūmė abu į Vilnių. Ten ir
užsiliko.
Elzbietos dukra Irena nusprendė pasirinkti siuvėjos specialybę.
Gal ją sužavėjo dviejų tetų (Zanės ir Marijos) sugebėjimai. Pradėjo mo
kytis karo metu, kai Lietuvoje šeimininkavo vokiečiai. Pradėjo Telšiuo
se, nes čia galėjo apsigyventi dėdės Jokūbo šeimos name. Semeniškių
žemę dirbant, sunku buvo sukaupti tiek lėšų, kad būtų galėjusi savaran
kiškai išsinuomoti kambarėlį. Kai dėdę Jokūbą iš Telšių perkėlė kitur,
apsigyveno pas tetą Oną Šiauliuose ir ten tęsė mokslus. Atslinko į Lietu
vą fronto linija. Teko bėgti namo. Po karo užbaigė mokslą Biržuose.
Irenos vyras Povilas Krisiukėnas buvo Lietuvos policijos mokyklos
paskutinės laidos karininkas. Diplomus išdavė prieš pat raudonajam
tvanui taikiai užliejant Lietuvą. Kažkaip išvengė Sibiro ir Vokietijos.
Tik kai vokiečiai traukėsi iš Lietuvos, paėmė Povilą su arkliu ir vežimu
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lydėti armijos. Buvo
tvarka toje armijoje,
buvo gera sargyba
dieną naktį. Bet vie
ną naktį Povilas vis
tiek sugebėjo pabėg
ti. Netrukus užėjo
kita armija. Reikėjo
patrankų mėsos. Su
rinko pulką būsimų
karių, aprengė ir su
rikiuotus varė (Pane
vėžio link?). Povilas
staiga apsimetė, kad Gajūnuose. Antroje eilėje antroji iš kairės –Onos
jam skubiai reikia pa Patkaukaitės-Naktinienės duktė Otilija, šalia jos
tupėti. Maudamasis – Elzbietos Patkaukaitės-Tuinienės dukra Irena.
Už jų – Kostas Šlėgeris. Toje pačioje eilėje trečias
kelnes, atsitūpė šali iš dešinės – Naktinis Jonas iš Glūdiškio, kuris buvo
kelėje. Kai tik pulkas vedęs Emiliją Patkaukaitę. Dešinysis toje pačioje ei
praėjo, dūmė tolyn į lėje – Elzbietos sūnus Jokūbas.
krūmus, į kitą pusę.
Į partizanų grupę kol kas nėjo, slapstėsi atskirai.
Po kiek laiko suprato, kad apsuptas ne tik jį gaudančių kariškių, bet
ir skundikų, įvairiais gąsdinimais
priverstų imtis tokios veiklos. Štai
kartą vienas kvietė jį iš pamiškės
užeiti namo, nes esą ramu aplink.
Išėjęs į lauką, pamatė pagal mišką
einantį žmogų. Suprato, kad gali
būti supamas. Puolė atgal. Pasigir
do šūviai, iš kelių vietų. Bet dėka
gero paruošimo (žinojo, kaip reikia
bėgti, kai į tave taiko) išliko gyvas,
pabėgo. Kitą kartą tyliai užėjo į tro
bą kariškis su pistoletu (sargybą
palikęs lauke) ir rado Povilą sėdintį
prie stalo. „Dokumenty!“ – stovė
damas prie durų suriko kariškis.
Povilas paėmė nuo stalo kažkokį
popierėlį ir labai ramiai artėjo du
rų link (atstatyto į krūtinę pistole
to link). Kai liko kokie 2–3 metrai, Kairysis – Tuinas Petras Lietuvos ka
staiga puolė („žuvele“) kariškiui po riuomenėje 1921 m.
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Elzbieta Patkaukaitė (kairioji) su pus Povilas su žmona Emilija apie
sesere, taip pat Patkaukaite.
1931 m.

kojų ir patraukė jas į save (be treni
ruočių tokio veiksmo nepadarysi).
Kariškis griūdamas iššovė jau ne į
Povilą, bet aukštyn. Dar pora šuo
lių, ir Povilas jau lauke.
Kareivukai pagalvojo, kad tai
jų vadas, į kažką šovęs, sprunka iš
trobos. Nespėjo jie susigaudyti, o
Povilas jau už trobelės kampo. Dar
spėjo stovinčiam už trobos nuplėš
ti automatą nuo krūtinės, kad ne
šaudytų į jį ir užbėgo už klojimo
(kai turėsite progą, įsitikinkite,
kiek reikia jėgos, kad automato dir
žą nuplėšti nuo automato). Pabėgė
jęs miško link, automatą numetė
ir pasileido visai kita kryptimi per
laukus. Dvimetrinis nepriklauso
Čia keturi iš devynių Jokūbo Patkau mos Lietuvos policininkas suprato
kos vaikų. Iš kairės: sėdi Zanė ir Emi būsimus atėjūnų veiksmus.
lija, stovi Ona Šlėgerytė Kuginių, Jo
Kieme buvę įvykio liudinin
kūbas ir Marija.
kai (kaimiečiai) vėliau pasakojo,
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kad kareivukai visų pir
ma puolė į trobos vidų
gelbėti savo vado ir susi
tiko su juo įpykusiu, ko
dėl jie negaudo bandito.
Kaip Povilas ir tikėjosi,
gaudytojai visų pirma
pasileido miško link. Bet
minutės jau tiksėjo kita
kryptimi bėgančio Po
vilo naudai. Labiausiai
Elzbietos šeima: dukra Irena, tėvas Petras Tui
nas, sūnus Jokūbas, mama Elzbieta Patkaukai džiaugėsi kareivukas, už
klojimo radęs savo auto
tė-Tuinienė, dukra Ona.
matą. Kitaip jo būtų lau
kę dideli nemalonumai.
Bet vieną dieną beginklis Povilas vis tik buvo sugautas, tardytas
taip, kad po smūgių į stuburą nebevaldė kojų ir buvo vilkte velkamas.
Nuteistas ilgiems metams katorgos. Lageryje, kur žiemą galėjai mirti
nai sušalti, jei ant vatinuko neužsivilkdavai kailinių, kur stigo maisto,
kur žiemą galėjai būti vėtros nuneštas ir užpustytas, jei atitrūkdavai nuo
virvės, vedančios iš vieno barako į kitą. Po 8 metų, mirus tautų tėvui,
grįžo į Lietuvą. Čia valdžia niekur neleido prisiregistruoti, neleido imtis
darbo. Teko pradėti nuo Latvijos. Po truputį abu su žmona artėjo prie
Papilio, kur nusipirko nemažą namą.
Skaitytojau, ar jums dar trūksta pavyzdžių apie religinę toleranciją
Biržų krašte? Štai dar vienas. Evangeliko-reformato Povilo name buvo ap
sistojęs Romos katalikų Papilio bažnyčios kunigas Antanas Misevičius.
Ne mėnesiui, ne dviems, o ištisus 9 metus kartu gyveno buvęs politinis
kalinys ir kunigas, abu tarybų valdžios niekinami. Naujų įvykių spiriami,
saugumiečiai toliau rezgė rezgė savo pinkles. Įsivaizduokite: ateina pas
Povilą kas nors iš kaimynų ir užveda tokią kalbą: „Tokia tai Skrebiškių
moterytė teiravosi, ar teisybė, kad Kupreliškio bažnyčios klebonas veža
žinias Katalikų Bažnyčios kronikai į Vatikaną?“ Ar supratote? Lietuviškie
ji enkavedistai kaip reikiant gaudavo pylos iš Maskvos, kad negali sugau
ti, kaip surenkamos žinios apie valdžios nusikaltimus, kaip spausdinama
ir platinama Katalikų Bažnyčios Kronika. Todėl Povilas su Antanu buvo
jų taikiniai, pasitelkiant nemažą būrį užverbuotų skundikų.
Trečioji dukra Zanė nutekėjo į gretimą Griaužių kaimą. Jos vyru
tapo bendrapavardis Jurgis Patkauka. Vaikų jiedu nesusilaukė. Kuri lai
ką jiems talkino tremtiniai rusai, karo metu vokiečių nutremti į Gajū
nus. Keli tremtiniai (girdėjau) palaidoti Gajūnų kapinėse. Bet tėvynės
trauka padarė savo. Paskutinis Jurgį ir Zanę Patkaukas paliko Tolia,
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Griaužiuose iš vaikelio
išaugęs iki vyruko. Zanė
gyveno ilgai – 92 metus.
Būtų gyvenusi ilgiau, nes
buvo sveika. Padėjo jai
kaimynai iš Gajūnų ir
brolio Povilo dukra Jani
na. Bet nelemtas įvykis
viską pakeitė. Vieną vasa
ros dieną nuėjo perkelti
kaimyno avies, pririštos
netoli jos namų, į kitą ga
Jurgis labai mylėjo arklius. Zanė ir Jurgis prieš nyklos vietą. Nepastebė
karinėje savo sodyboje Griaužiuose.
jo, kaip avinas įsibėgėjo
ir ją partrenkė. Po to daužė ra
gais, kiek norėjo. Arti nebuvo
žmonių, kurie pagelbėtų. Po
tokio sudaužymo pradėjo sir
guliuoti ir po kokio pusmečio
mirė. Su vyru palaidota Gajū
nų kapinėse.
Po Zanės gimė Povilas.
Povilas gimė 1899 m, kai jo tė
vui Jokūbui buvo 37 metai.
Povilas vedė Emiliją Ja
nuševičiūtę (1926 m.) ir įkūrė
Giminės. Stovi Povilas Patkauka su Pet
ru Tuinu (Povilo sesers Elzbietos vyru).
Sėdi: kairysis – Povilo sūnus Algirdas, Po
vilo žmonos tėvai Petras Januševičius ir
Zanė Januševičienė – Lapienytė (kilusi iš
Gajūnų), Povilo žmona Emilija.
savo ūkį šalia tėvo, kitoje keliuko, vedan
čio į Mantvydiškį, pusėje. Emilija gimė
netoli Biržų, Šlepščių kaime, bet nuo vai
kystės augo Gajūnų kaime pas močiutę.
Povilo sūnus Algirdas gimė 1927 m.
Baigė Laužadiškio pradžios mokyklą, Bir
žų gimnaziją, 1948 m. įstojo mokytis į
Kauno politechnikos instituto elektrome
Algirdas Patkauka, Povilo sū chanikos fakultetą. Baigęs, pagal paskyri
nus, ir Elena Simonavičiūtė. mą buvo išsiųstas dirbti į Rusiją (TSRS),
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Omsko sritį. Dirbo energeti
nių objektų statybos inžinie
riumi. Omske visam gyveni
mui nepritapo. Po trejų me
tų jau darbavosi Antalieptė
je, statydamas energetinius
objektus. Kaip energingas
ir perspektyvus darbuoto
jas, buvo perkeltas į Vilnių,
į Energetikos statybos trestą
inžinieriumi. Sukūrė šeimą.
Vedė Eleną Simonavičiūtę.
Algirdo talentas neliko Emilija ir Povilas Patkaukos be sūnaus užau
nepastebėtas. Nuo inžinie gino ir dukrą Janiną.
riaus kilo karjeros laiptais
iki tresto valdytojo. Gajūnų kaimas vis rečiau jį bematė. Mirė Vilniuje,
sulaukęs 80 metų. Vilniečiai prisimena jį kaip švelnų, malonų žmogų.
Janina visam gyvenimui įsimylėjo buhalteriją ir bernelį iš Lyglau
kių kaimo Vladą Balčiūną (vėliau – telefonijos tinklų inžinierių).
Ketvirtoji dukra Ona ištekėjo už Jono Naktinio iš Garšvų kaimo.
Kariuomenėje Jonas tarnavo ties Širvintomis, prie demarkacinės linijos
su lenkais. Lietuvoje po Pir
mo pasaulinio karo pradėjo
sparčiau daugėti automo
bilių. Jonas Naktinis buvo
pirmoje Lietuvos kariuome
nės paruoštoje šoferių gru
pėje. Buvo pirmasis genero
lo Raštikio vairuotojas.
Onos gyvenimas su
šoferiu Jonu nepasižymėjo
sėslumu. Iš Kauno kėlėsi
į Šiaulius, 1944 metų fron
tą praleido Gajūnuose pas
tėvus. Pokario metu kurį
laiką gyveno Biržuose. Ap
rūpindavo gimines knygo
mis, valdžios išmestomis
iš sunaikintos Biržų miesto
bibliotekos. Užaugino dvi
dukras, Danutę ir Otiliją.
Kai šios susirado darbus ir Janinos Patkaukaitės ir Vlado Balčiūno šei
ma. Iš kairės; Dainius, Elona, Gintaras.
273

vyrus Vilniuje, persikėlė ten, kur abu su
laukė senatvės.
Jei Jonas visą laiką buvo dešiniųjų
pažiūrų, tai jo brolis Motiejus jau nuo
jaunystės buvo kairysis. Smetonos lai
kais Garšvose susikūrė pogrindinė ko
munistų grupelė. Motiejus įsiliejo į ją.
Reikėjo dirbti tėvo žemę, nes brolis Jo
nas jau buvo palikęs Garšvų kaimą. Mo
tina, pamačiusi, kad sūnus, akėdamas
vienoje rankoje laiko vadeles, o kitoje
laikraštį, suprato, kad ūkininko iš Motie
jaus nebus. Žemę išnuomavo, o nuompi
nigius paskyrė sūnaus išmokslinimui.
Jonas, daugiau judėjęs po Lietuvą,
sutikdavęs įvairiausių žmonių, turėjo
savotišką jumoro jausmą. Sakydavo:
„Jei turėčiau daug pinigų, tai pirkčiau Jonas Naktinis su žmona ir
Vilnių su visais jo gyventojais ir, aukštai dukra Otilija.
atsisėdęs, žiūrėčiau, kaip
jie ten, žemai, vieni kitus
smaugia…“ Arba: „Išsišau
dys jie ten, tame savo Krem
liuje, vieni kitus…“ Šios sa
vo pranašystės išsipildymo
Jonas nesulaukė. Senatvėje
sakydavo, jog paskutinis jo
prašymas – kad užkastų jį
Garšvų kaimo smėlyje…
Ona mirė Vilniuje, su
laukusi 93 metų, palaidota
šalia vyro Garšvų kapinėse.
Gyveno ilgiausiai iš visų se
Jonas Naktinis su anūku Gintautu.
serų ir brolių.
Penktoji dukra Emilija nutekėjo į Glūdiškį (3 km į pietus nuo Ga
jūnų). Glūdiškio kaimas XVII a. dar neminimas, bažnyčios įrašuose
minimas XVIII amžiaus pabaigoje. Jau tuomet Naktinių čia buvo ne
vienas. Senieji žmonės pasakojo, kad XIX a. pradžioje čia eiguliu dirbo
Naktinis. Jis turėjo 6 sūnus. Jonas Naktinis, Emilijos vyras, buvo vieno
iš tų šešių brolių (Jono ir Marės Plepytės iš Strošių) sūnus.
Senąją trobą nusikėlė sesuo, ištekėdama į Kraštus. Per antrą pasau
linį karą Jono ir Emilijos sodyba buvo sudeginta.
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Jokūbas Patkauka (stovi kairysis) 1942 m. su dukterimis ir anūkais po žmo
nos laidotuvių. Juodomis skarelėmis į dešinę nuo jo Emilija (priekyje jos
sūnus Joniukas), šiek tiek aukščiau Olga, žemiau, šalia Emilijos Marija
(priekyje jos sūnus Jokūbėlis), Katrė ir Zanė (priekyje Elzbietos sūnus Jokū
bas), Ona(priekyje po lapu jos dukra Otilija). Aukštai kairėje stovi Povilas
Januševičius (Marijos vyras) ir Jonas Naktinis (Emilijos vyras). Dešinėje
aukštai (marga sukele) Elzbietos dukra Irena.

Jonas Naktinis buvo labai darbš
tus, mokėjo staliaus, kalvio, mūrinin
ko, dailidės ir žemės ūkio darbus.
Emilija išmoko daugelį darbų, gyven
dama Gajūnų kaime, tarnaudama pas
ūkininkus Kuginiuose ir kitur. Abu bu
vo sveiki, todėl gyvenimas jiems, nors
ir nebuvo lengvas, kaip ir daugeliui,
bet sekėsi. Kai tarp Gajūnų ir Kubilių
1944 m. rugpjūčio mėn. susirėmė vo
kiečių ir rusų armijos, Glūdiškis buvo
sudegintas visiškai. Frontui nutolus,
visiems giminėms ir kaimynams rū
pesčių buvo per akis. Tad Emilija ir
Jonas vieni du prisivežė sienojų, pasi
statė tvartą, daržinę, trobelę per kelis
mėnesius, nes reikėjo skubėti įsikur
ti iki žiemos. Kitais metais pasistatė
Emilija ir Jonas vestuvių dieną svirną, pirtį ir kalvę.
prie Jono statytos trobos.
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Dešinėje matyti Jono ir Emilijos po karo ant greitųjų suręsta trobelė. Kai
rėje – troba (statyta 1957 m.), kurioje sulaukta senatvės. Prie šulinio stovi
Jonas; tolumoje matyti Garšvų kaimo ąžuolai.

Gyventi būtų buvę galima, jei ne naujoji tvarka, kurią jėga piršo at
ėjūnai. Kolektyvizacija sukėlė daug skausmo. Be to, šeima buvo įrašyta
į sąrašus trėmimui. Iš tėvo paveldėjo apie 10 ha žemės. Kai atėjo laikas
tekėti seseriai Marei, nupirko iš Kraštų dvaro 16 ha žemės, kurioje ir įsi
kūrė Marė Naktinytė su savo vyru Adolfu Kvedaravičiumi, kilusiu iš Kubi
lių. Kažkas sudėjo tuos
10 ha su 16 ir priskyrė
Jono Naktinio ūkiui.
Gavosi buožė. Vieną
dieną apsilankė komi
sija, tikslinanti tremia
mų sąrašus. Išgelbėjo
įtraukta į tą komisiją
jaunystės draugė Ona
Vilimaitė-Bielskienė,
su kuria Emilija kartu
piemenavo.
Emilija užaugino
du vaikus. Dukra Dalia Emilija su Jonu ir Jono tėvai (Marija Plepytė ir Jo
sukūrė šeimą Raguvo nas Naktinis) 1938 m. sulaukė sūnaus ir anūko,
je, čia pradėjusi dirbti taip pat pakrikštyto Jonu.
276

pagal paskyrimą Raguvos
pieninėje sūrių meistre. Į
Raguvos pieninę nuo Biržų
girios nemažas desantas bu
vo mestas. Be Dalios Nakti
nytės iš Kerpiškių kaimo at
vyko Danutė Kazlauskaitė,
iš Parovėjos – Irena Stakio
nytė. Baigęs Belvederio pie
no pramonės aukštesniąją
mokyklą, Raguvoje apsisto
jo Jonas Valkiūnas (pagal
kilmę – iš Simanių).
Sūnus Jonas baigė Vil
niuje fiziką, sukūrė šeimą
Kaune. Pagal paskyrimą
du metus dirbo Kauno Poli
1970 metai. Emilija su Jonu sulaukė svečių. technikume fizikos ir teori
Iš kairės: dukra Dalia, jos vyras Stasys Bu nės mechanikos dėstytoju.
Po to jį suviliojo prie
liuolis, marti Anėlė Lingytė.
Kauno Medicinos akademi
jos pradėjusios kurtis moks
linių tyrimų laboratorijos.
Tapo Lietuvoje vienu iš
trijų pradininkų elektronų
paramagnetinio rezonanso
metodo taikymo biologijo
je ir technologijose (Jonas
Skomskis, Jonas Skučas, Jo
nas Naktinis).
20 metų dirbęs fizikocheminių tyrimų laborato
rijoje, po to dar 15 metų
dirbo Kauno Medicinos
universitete fizikos kated
roje, kur skaitė studentams
elektromagnetinių reiški
Emilijos anūkai. Iš kairės: Vilmantas, Irma, nių kursą.
Raimundas.
Palaidojusi vyrą, Emili
ja po kelių metų paliko Glūdiškį ir gyvenimo kelią pabaigė pas dukrą
Raguvoje, sulaukusi 90 metų. Palaidota Garšvų kapinėse šalia vyro.
Šeštoji Patkaukų dukra Marija ištekėjo čia pat, Gajūnuose už
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Kauno Medicinos universiteto Fizikos-matematikos ir biofizikos katedros
kolektyvas 1999 metais. Aukštai antras iš dešinės – Jokūbo Patkaukos anū
kas, fizikas, gamtos mokslų daktaras Jonas Albertas Naktinis. Dešinysis
šalia jo – kraštietis matematikas Antanas Rašymas (nuo Obelių).
Jono Alberto sūnus Raimundas pasirinko tėvo specialybę – fiziką.

Emilijos proanūkiai. Ingrida, Vaida, Vita, Andrius, Arvydas, Edgaras (kai
rysis iš kitur).
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Povilo Januševičiaus. Povilas
buvo linksmo būdo, išdaiginin
kas. Geriausias polkos šokėjas
kaime. Niekas nemokėjo taip
išsiraityti…
Žemė buvo nederlinga.
Dirbti reikėjo sunkiai. Marijai la
biau tiko siuvėjos amatas, kurio
buvo išmokusi, nei sunkūs žemės
ūkio darbai, kuriems jos organiz
mas nebuvo pasiruošęs. Pokario
metais Povilą kažkas dėl kažko
Čia taip pat – Emilijos proanūkiai (Ais įskundė (kad buvo partizanų ry
tė ir Julius).
šininku?). Buvo suimtas ir, betar
dant Medeikių NKVD būstinėje,
nukankintas. Palaidotas Gajūnų
kapinėse. Nelabai tvirtos sveika
tos moteriai, likusiai su dviem
mažamečiais vaikais, gyvenimas
buvo nelengvas. Padėjo sesuo
Zanė iš Griaužių, sesuo Ona su
vyru Naktiniu Biržuose, po to
Naktiniai ir Lukoševičiai Vilniu
je. Dukra Palmyra, įsigilinusi į
mediciną, sukūrė šeimą netoli
Palangos, sūnus Jokūbas, tapęs
geležinkelio specialistu, – Vil
niuje. Taip išsiskirsto po Lietuvą
Gajūnų žmonėse įtvirtinti genai.
Marija palaidota Gajūnuose ša
lia savo vyro.
Patkaukų antrasis sūnus
Jokūbas, susikūrus nepriklau
somos Lietuvos valstybei, baigė
Biržų gimnaziją, po to žemė
tvarkininkų kursus (pirmosios
specialios mokyklos tuomet taip
Marija Patkaukaitė.
buvo vadinamos). Dirbo įvairio
se Lietuvos vietose, ilgiausiai – Biržuose. Čia dirbo žemėtvarkininku. Ku
rį laiką buvo grupės vadovas.
Sukūrė šeimą, susilaukė dukters.
Gyvenimą sutrumpino auglys. Palaidotas Vilniuje. Jo dukra Irena
moko studentus anglų kalbos.
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Septintoji Jokūbo
ir Elzbietos Patkaukų
dukra Olga liko tėvo so
dyboje.
Pokario metais pa
dėjo sužeistą partizaną
(Jurgį Kulbį?) slaugyti ir
pervežti į kitą vietą. Buvo
išduota, suimta, tardyta
Papilyje taip, kad ir gyven
ti jau nebesinorėjo, kurį
laiką buvo apėmusi mintis
apie savižudybę. Teismas Marija su anūkais, dukters Palmyros vaikais.
nuteisė ją ar ne 15 metų
katorgos. Kadangi vienu metu buvo suimtos ir nuteistos dvi merginos,
Olga Patkaukaitė ir Olga Plepytė, tai, kol draugės buvo lageryje, NKVD
buvo patogu skleisti skirtingus gandus, kad lyg tai viena, lyg tai kita yra
išdavikė. Bet žmonės, kurie žinojo daug daugiau faktų iš pokario Gajū
nų gyvenimo, atrodo, teisingai nustatė, kas iš tikrųjų buvo išdavikas.
Išdavikas ne savo noru, bet priverstas tai daryti, grasinant Sibiru. Mat
gyveno prie Biržų girios. Iš to, kaip tardė, galima buvo suprasti, kiek kan
kintojams buvo pranešta.

Marijos sūnus Jokūbas Januše
vičius, jo žmona Sigita, dukrelė
Ingrida.
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Marijos dukra Palmyra Januševičiū
tė ir jos vyras Modestas Vaičys.

Kalėjo Vorkutos ir Mor
dovijos lageriuose. Pora pir
mų metų buvo uždrausta pa
rašyti nors vieną laišką. Se
serys buvo vieningos, siun
tė siuntinius, kai pradėjo
gauti laiškus su adresu. Kas
mokėjo rusiškai, rašė jai laiš
kus, nes lietuviškai parašyti
nenueidavo. Dirbant Vorku
toje prie krosnių, kur buvo
gaminamos sudedamosios
Jokūbas Patkauka su žmona Ona.
sprogstamųjų
medžiagų
komponentės, buvo kartą apsinuodijusi smalkėmis tiek, kad draugėms
vos pavyko atgaivinti. Mirus Stalinui, buvo iš lagerio paleista, išbuvusi
ten apie 8 metus.
Grįžusi į Gajūnus, tėvą rado palaidotą. Senatvė vienai buvo neleng
va, lagerio kankinimai padarė savo. Padėjo jai giminaitė iš Gajūnų Otilija
Macytė – Valkiūnienė. Padėjo sulaukti 79 metų. Olgai mirus, Jokūbo Pat
kaukos klėtį (neišardęs) parsivežė Jonas Valkiūnas, kaip jam buvo Olgos
pažadėta. Kiti trobesiai buvo jau seni, kad juose būtų galima gyventi, to
dėl buvo nugriauti. Troba vienkiemyje apie 1960–1964 m. buvo apardy
ta, perkreipta, kai smarkus viesulas užkabino stogą ir, pakėlęs jį, nunešė
kokį šimtą metrų ir trenkė į žemę. Be to, troba, keliantis į vienkiemius,

Gajūnų merginos. Sėdi: Marija Patkaukai
tė, Darata Suveizdytė. Stovi: Ona Suveiz
dytė, Olga Patkaukaitė, Elzbieta Macytė.

Gajūnų vyrai. Iš kairės: Juozas
Variakojis, Jurgis Grigonis, Po
vilas Januševičius.
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buvo pervežta iš Gajūnų kaimo, jai jau buvo per šimtą metų.
Didžiausias žmonių skaičius šios didelės Jokūbo Patkaukos šeimos
giminėje buvo apie 1942 metus, kai dar buvo gyvi abu tėvai ir jau buvo
gimę beveik visi anūkai. Tai buvo ilgaamžių šeima. Devyni iš vienuoli
kos gyveno žymiai ilgiau, nei buvo Gajūnų kaimo ir apylinkių vyrų bei
moterų vidurkiai.
Nuo Skrėbiškio pusės įvažiuojant į kaimą, pirmas ąžuoliukas kai
rėje (o dešinėje fermos likučiai) pažymi tą vietą kaime, kur stovėjo Jokū
bo Patkaukos trobesiai, kur prasidėjo čia aprašytų žmonių gyvenimai.
PAMĄSTYMAI GAJŪNŲ KAIMO 400 METŲ
JUBILIEJAUS PROGA
Gajūnų kaimui jaučiu ypatingą simpatiją, nes tai mano mamos gim
tinė. Abu mano seneliai iš mamos pusės taip pat buvo iš šio kaimo.
Būdamas jaunas, nesupratau logikos, kuria vadovaujasi suaugę,
bet gerai jaučiau emocijas, kurių apimti jie gyveno. Gajūnuose net ir kal
bėdavo kitaip, negu mano gimtinėje. Ties Kubilių – Sauginų – Kerpiš
kių ruožu baigdavosi grubesnė kupiškėnų tarmė. Kalbininkai anksčiau
šią kraštinę potarmę vadino rotininkais – (pvz., „rotai vorgina orklį“).
Į šiaurę nuo šio ruožo (jau ties Liepsaliais) prasidėdavo daug švelnesnė
šnekta, kuria šnekėdavo ir Gajūnuose. Įdomu, kad tokia šnekta praside
da ties ta pačia riba, kur senovėje ėjo Papilio ir Ageniškio valsčių riba.
Ar čia tik atsitiktinis sutapimas? Kartą, būdamas jau vidutinio amžiaus,
sėdėjau Rumšiškių klojimo teatre ir klausiau pasaką apie Joniuką ir Ele
nytę. Supratau, kad kalbama ne literatūrine kalba, bet tarmiškai, jau gir
dėta šnekta. Kur aš tai girdėjau? Pagaliau atsitokėjau: taigi Gajūnuose
taip šneka.
Dar labiau mažą mane užburdavo dainos. Gajūnai man įsiminė
kaip dainuojantis kaimas. Visi dėdės ir tetos jau buvo vedę, tai dainų
prisiklausydavau ne vestuvių, bet talkų metu. Pastebėdavau, kad, kai su
augusieji susirinkdavo į talkas, mažiau būdavo suirzę, nei po vieną dirb
dami. O po talkos, užkandę, atsigėrę, aptarę savo problemas ir prisidai
navę, atgydavo, tarsi atjaunėdavo. Jei talka vykdavo Gajūnuose, be dainų
neapsiėjo nė karto. Iš tų dainininkų ne vieną gero ūpo ansamblį galima
buvo suburti. Kiekvienas žymesnis dainininkas turėjo savo mėgiamą dai
ną, kurią būtinai kažkuriuo momentu padainuodavo. Vienas dažniau
dainuodavo apie meilę („Šiam pasauly meila yra, tik negalim jos atrast…“),
kitas dažniau traukdavo liūdnas dainas („Mamyte mamyte, kodėl auginai,
kodėl mažutėlio nenuskandinai…“). Tas, kuris dainavo apie meilę, išgyve
no 81 metus, o melancholikas – 78 metus. Skirtumas nedidelis, bet abu
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viršijo Gajūnų apylinkių vyrų išgyvenamumo vidurkį. Suvokiau, kad no
rint atsitiesti, kai užgriūna sunkenybės, reikia išsidainuoti, išsigiedoti.
Geriau pačiam dainuoti, nei klausytis. Daug vėliau radau paaiškinimą,
kad vibracijos, kurios kyla organizme dainuojant, padeda pakilti ir vėl
pajusti džiaugsmą, kad gyveni. Kai liūdna, nereikia striksėti polkos rit
mu, bet klausyti liūdną muziką, išsiverkti (moksliškai – patirti katarsį,
po kurio sumažėja vidinė įtampa). Didelė laimė, jei sugebi pagyventi šia
me pasaulyje, nekamuojamas ligų ir įveikdamas sunkumus, ilgiau.
Kiek gi išgyvendavo Gajūnų žmonės? Kadangi rėmėmės užrašais
ant paminklų, tai atskirti Gajūnų kaimą nebuvo sunku, bet nebuvo
būtina. Įtraukėme visus, kas tik laidojosi tame smėlio kalnelyje, kuris
vadinamas Gajūnų kapinėmis. Gajūnų žmonių čia dauguma. Kadangi
jaunus vyrus karo bei pokario metais neretai ištinka mirtis, kuri nuo jų
sveikatos nepriklauso, tai tiek vyrus tiek moteris, nesulaukusius 40 me
tų, į apskaitą netraukėme. Tai žinoma padidino išgyvenamumo vidurkį,
labiausiai vyrams. Taip gauti vidurkiai labiausiai atspindi išgyvenamu
mą (ne tiek dėl įgimtų ligų, ne dėl katastrofų), susijusį su gyvenimo bū
du, su lytimi. Taip skaičiuodami gavome, kad vyrų gyvenimo trukmės
vidurkis 74 metai, moterų – 79 metai.
Pagal išgyvenamumą Gajūnai daug ką aplenkė (pvz., Semeniškius,
Kvetkus), tik nusileido Druseikiams. Jiems išgyvenamumą skaičiavome
pagal tą pačią metodiką. Tokią nemažą gyvenimo trukmę Gajūnuose
matyt lėmė ne žemės kokybė (kuri šiose vietovėse panaši), bet surink
tas genų fondas, priklausomai nuo atvykusių čia gyventi. O gal Biržų
girioje buvo daugiau maisto papildų (grybų, uogų, riešutų)?
Kitoje Lietuvos dalyje, kur dažnai buvo kalbama, kad Dievas lietu
viškai nesupranta, o tik lenkiškai, kad, būdamas lietuviu, ponu niekada
nebusi, o dar dvarininkai savo letenomis prispaudė, dabar tik dokumen
tuose dar turime ten Lietuvą, o iš tikrųjų kitos valstybės intarpą. Ta pati
ranka lenkiškai mokyklai duoda 20 kompiuterių, o šalia esančiai lietu
viškai vos 2. Gajūnai tokio likimo išvengė, tik jų pavardės lenkų rašti
ninkų (prieš kelis šimtus metų) gerokai buvo iškraipytos. Bet tai niekis.
Tiesa, yra rimtesnių pasekmių. Lenkai neleido turėti mums savo elito,
kontroliuodami herbų dalijimą. Tik Papilio dvare aptikome mėginimą
atžymėti savo elitą, nesistengiant jiems gauti lenkiškų herbų. Bet kito
pavadinimo elitui (bajorai) nesugalvota. Kažkada tarnauti į Skrėbiškio
dvarą nepriimdavo, jei nemokėdavai lenkiškai. Bet tai jau tolima praei
tis. Gajūniečiai mielai traukdavo tarnauti į Latviją, kur mokėdavo ne
mažiau, nereikalaudavo kalbos mokėjimo (bedirbdamas išmokdavai),
žmogumi laikydavo (valgyti sodindavo ne užkampyje, o su visa šeimy
na). Grįždami parsinešdavo ne tik pinigų, bet ir gerų papročių bei kito
kių žodžių (išputėjęs, išurbulėti, kairinti, kikerėt, knapiai, knėboti, kūtė,
283

lekergalis, patumsis, pèkelis, plėnys, šmuorėt, uorė, vazotis, zaptė, zègeris,
zėlis, zenkis).
Kažkada dalį žmonių pavyko įtikinti, kad laidotis reikia šventesnė
je vietoje, nei Gajūnai. Bet sveika nuovoka nugalėjo, žmonės suprato,
kad nėra šventesnės vietos kapams, nei gimtojo kaimo smėlio kalnelis.
Dabar mes pasibaisėdami žvelgiame į tokias šalis, į tokius žmones, ku
riuos 21-ame amžiuje pavyksta įtikinti, kad, jei jie susprogdins save, o
kartu ir keliasdešimt tokių pat, tai greičiau ir užtikrintai pateks į dan
gaus karalystę…
Nebuvo anais laikais (XX a. pradžioje) Gajūnuose (kaip ir kitur)
apkrauti palaidoto žmogaus kapą gėlėmis. Kaimas nupindavo vieną di
delį eglišakių vainiką ir padėdavo ant smėlio kauburėlio. Daug mirdavo
vaikų. Panašu, kad kai kurie mažų, verkiančių dėl skausmo pilvuke, vai
kų gydymo metodai, nors dabar nesiūlomi, buvo veiksmingi. Nebūda
mas gydytoju, nedrįstu jų propaguoti. Kai vienoje Gajūnų šeimoje iš 10
gimusių pilnametystės sulaukė 9, tai laikyta dideliu laimėjimu. Išmin
tingi senoliai sakydavo, kad labai svarbu yra kviečių derlius, o dar svar
biau – žmonių derlius…Didesni augino mažesnius, o suaugusieji neatsi
traukdavo nuo darbų. Žmonės patys savo akimis matė pavyzdžius, kaip
būdavo tiems, kuriems nelikdavo vaikų. Užpuolus ligai vienišą kaimo
žmogų, visas kaimas privalėjo tokį prižiūrėti pvz., po savaitę laiko kiek
vienam kiemui. Pasibaigus savaitei, nelaimėlį su visa lova nešdavo į kitą
kiemą. Gerai, jei troboje būdavo vietos. O jei šeimyna gausi arba troba
nedidelė, patalpindavo naują burną priemenėje, kur pastoviai triukš
mas, skersvėjai, o žiemą šalta. Taigi, nereikia galvoti, kad senovėje gyve
nimas buvo idealiai tvarkomas. Užbaigus rugiapjūtę ir sustačius gubas,
dar reikėdavo žiūrėti, ar nemažėja po nakties gubų, arba pėdų jose…
Senieji gyventojai prisimena, kad savo vaikystėje jiems yra tekę gir
dėti įdomių senų žmonių pasakojimų apie tolimą praeitį. Vienas iš tokių
pasakotojų buvo senelis Yčas iš Kojeliškio, susigiminiavęs su Gajūnais.
Į trobą, kur ateidavo pasakotojas, arba būdavo kokia lengva talka (pvz.,
plunksnų plėšymo), atbėgdavo ir gretimų kiemų vaikai. Viena močiutė
pasakojo, kad, jai mažai esant, reikėdavo nubėgti į trečią kiemą nuo sa
vojo. Žiemą bėgdavo basa (maži avalynės neturėdavo) grioviu per ledą,
nes, kaimo gatve bėgant, sniegas labiau draskydavo kojas… Vaikams
taip pat duodavo darbo. Reikėdavo rankutėse laikyti uždegtas balanas,
šviesti talkininkams, vienoms sudegus, keisti naujomis. Tokia tad bu
vo ta balanų gadynė. Vėliau atsirado kitokių kultūros bei žinių centrų.
Vienas jų – Laužadiškio pradinė mokykla. Kas išgalėjo, leido vaikams
pasimokyti šioje mokykloje. Gajūnų kaimas turėjo netgi savo skaityklą.
Knygos buvo keičiamos ir pristatomos iš Laužadiškio mokyklos.
Pirmą kartą Gajūnų kaimas paminėtas 1606 metais Papilio dvaro
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kaimų inventoriaus sąrašuose. Kai kurios XVII amžiuje pasirodžiusios
pavardės ilgam užsiliko šiose apylinkėse: Jakubanis, Mačanis, Misiū
nas, Pavilanis, Pronski, Šimonis, Tamulonis, Vorokaj. Kitos, čia išnyku
sios, arba pasirodė po kiek laiko toliau nuo Gajūnų, arba pasikeitė, arba
išnyko visam laikui (Arciškis, Bikšis, Bossun, Dilis, Dūda, Dundulis,
Gajūnas, Gikielis, Janičiūnas, Kipanis, Kipelis, Kubilis, Kuielis, Kulvis,
Latvelanis, Laužoda, Margenis, Mikonis, Mulonis, Muris, Niura, Paga
riačkis, Perkalinis, Pietkievič, Strelčiūnas, Tylėnas, Tomkūnas, Urbana
nis, Voičiulanis, Voitkūnas, Žagarinis, Žanėnas, Žvaironis).
Istorijos vingiai lėmė, kad XIX a. pradžioje Gajūnuose ilgiau ar
trumpiau gyveno: Aukštikalnis, Aviža, Bagdonas, Bajoras, Bakšys, Bar
tašiūnas, Čepas, Čereška, Dagilis, Dubnik, Elijonis, Gasiūnas, Gaška,
Guligovski, Janiulionis, Janiūnas, Jankūnas, Januševičius, Jasinskas, Ja
šinskas, Jievaltas, Jonionis, Kairys, Kalendra, Kalvelis, Karosas, Krau
pas, Kristofovič, Kubilis, Kulbis, Kurtinis, Laikovič, Laucius, Launiko
nis, Lekovič, Macys, Mažuika, Misiūnas, Nagdaužis, Naglis, Naudžiū
nas, Palulonis, Pilkovski, Plepas, Ramutėnas, Sakalauskas, Samulonis,
Skardis, Skeberdis, Smalas, Snarskis, Stakėnas, Stankievič, Stikleris,
Striužas, Šimonis, Šlėgeris, Tuinas, Urbonas, Valkiūnas, Viederis, Vile
mas, Virbickas. Kai kurios pavardės dėl skylių archyvuose gali būti pra
leistos. O XX a. pradžios kaimo gyventojus dar daug kas prisimena. Jei
prisireiks, senesnių gajūniečių galite pasiklausti. Didžiausią pakilimą
kaimas išgyveno Nepriklausomybės laikais. 1923 metų surašymo duo
menimis Gajūnuose buvo 42 kiemai, o juose gyveno 202 gyventojai.
Istorijos vingiai lėmė, kad šiandien Gajūnuose tiek pat kiemų, kaip
ir 1612 metais…
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IV dalis. TOLI TOLI
Olga Plepytė

DU MANO GYVENIMO TARPSNIAI
Gimiau 1921 m. Altajaus krašte. Plepas Jonas, kilimo iš Virškupėnų,
baigęs karinę tarnybą carinėje rusų armijoje, vedė mano mamytę Anastaziją
ir įsikūrė jiedu tame krašte. Užgriuvo tą kraštą šiltinė ir neliko mano tėvelio.
Variakojis Stasys, kurio atsiradimas Altajaus krašte taip pat susijęs su karine
tarnyba, nuomavo patalpas pas Plepą. Ištikus nelaimei, apsisprendė ir su naš
le Anastazija ir dviem jos vaikais (man tuomet buvo pusė metukų, broliui
metais daugiau) parvažiavo į Biržų kraštą, į savo gimtinę, į Mantvidiškį.
Piemenė
Turėdama 10 metukų, jau turėjau tarnybą. Kuginiuose, vasaromis gany
davau avis. Dagio, Klybo, Šlėgerio. Vienam pulke. Mano ganomosios buvo
taikios, tik reikėdavo saugoti, kad neįniktų į daržus ar kur kitur. Rytą anksti
atsikelti nebūdavo man sunku. Atsikeldavau pati. Užvalgydavau atsikėlusi,
gaudavau ryšuliuką su pietumis ir eidavau prie avių gardo. Kuginiai prie pat
Biržų girios. Vilkų Biržų girioje gal ir buvo, bet mano avių jie nepuldavo. Lū
šių taip pat nemačiau. Taigi, mano darbas buvo ramus, be pavojų. Paskanin
tas uogomis, kurių pamiškėje ir pievoje prisirinkdavau. Vakare sugindavau
avis į gardą iki kito ryto ir kiekvieną naktį kambaryje miegodavau vis pas
kitą ūkininką. Vakarais darbo man neduodavo. Ūkininkai važiuodavo ar tai
į turgų, ar sekmadieniais į bažnyčią. Man švenčių nebuvo. Rudenį prasidėda
vo ilgosios atostogos iki kito pavasario, kai avių nebeganydavau, bet eidavau
į Laužadiškio mokyklą. Kiek mokėjo už mano darbą, mažai domėjausi.
Kai, turėdama 14 metų, pradėjau tarnauti Sabuliškyje pas Plepą,
čia jau buvau vadinama pamerge. Kitokio sunkumo ir darbas. Melžiau
karves. Čia prasidėjo kitas mano gyvenimo tarpsnis. Šie kiti neįstrigo
taip giliai, kaip pirmasis darbas. Lėkė metai, kaip kadrai kine. Sabulišky
je pas Plepą, Raščiūnuose pas Skiauterę, Kupreliškyje pas ? (jau nebepri
simenu pavardės), Gavėniškyje pas Ruplėnienę…
Politinė kalinė
1950 metai. Komija. Taiga. Lageris moterims, nuteistoms pagal
58 1A straipsnį. Vadindavo mus tokias banditų talkininkėmis. Patekau už
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tai, kad neinančiam į Stalino armiją berneliui keletą kartų nunešiau val
gyti. Tarybų valdžiai reikėjo darbo jėgos, todėl minimalios darbo sąlygos
mums buvo. Lageris buvo taigos pakraštyje, eiti iki darbo vietos arti, dau
giausia teko dirbti, kertant medžius. Žiemą gaudavome vatines kelnes, va
tinukus, kietus veltinius. Kiek to šalčio būdavo, niekas nesakydavo. Turbūt
apie -40. Šaltis sausas, todėl ne toks žvarbus kaip Lietuvoje. Be to, dirbant
sušyli. Pjūklai ne tokie, kaip Lietuvoje. Ne dvirankiai, o tokie, kaip staliai
Lietuvoje, kad naudodavo (žr. nuotrauką skyrelyje „Praeities pėdsakai“).
Medinis strypas, jo galuose po skersinuką. Tarp tų dviejų skersinukų galų
įtvirtinamas kokių dviejų pirštų pločio pjūklas, kiti du skersinukų galai
traukiami vienas prie kito, sukant virvutę. Taip pjūklas įtempiamas. Nesu
dėtinga, paprasta. Grandininių pjūklų, sukamų mechanine energija, dar
neturėjome. Kaip ir visoje plačiojoje, pilnoje lagerių šalyje (gde tak volno
dyšet čelovek), čia taip pat taigos plotas, aprėmintas linijomis, sargybiniais
– ir pirmyn. Kai pjauna medį dviese, vienas kuris kytresnis gali simuliuoti.
O čia su tokiu pjūkleliu pats atsakingas už plano įvykdymą. Buvau jauna,
stipri, todėl vieną kartą pavyko net dvi normas įvykdyti. Gavau tuomet
laisvą dieną. Sunkiai dirbant, reikia valgyti daugiau. Vos vos užtekdavo.
Sriubos ir košės neduodavo reikiamos jėgos. Vakare pridėdavom cukraus
gabalėlį su duona ir vandeniu. O jei ateidavo siuntinėlis su lašiniais – tai
jau didelė šventė. Džiūgaudavome, kai pamatydavome pakabintą negyvą
arklį, nuo kurio jau buvo lupama oda. Tai žinia, kad gausime mėsos.
Norma buvo apie 3 kietmetriai medienos. Tai kokios 3 (taburetės
storio) eglės. Supjaudavom į 6 m ilgio rąstus. Šakas taip pat pačioms
reikėdavo nukapoti ir sutvarkyti. Žiemą sniego būdavo daug. Iki juos
mens. Reikėdavo prieš pjaunant medį atkasti sniegą. Jei medis storesnis
būdavo, reikėdavo pasidarbuoti kirviu. Medkirčiai tą gerai žino. Kartą,
baigę savo plotą, priėjome kažkieno anksčiau (prieš keletą metų) iškirs
tą. Prie vieno kelmo pamatėme ištisą krūvą numestų kirvių. Kodėl jie
čia jau ne vienerius metus guli, kas čia galėjo suprasti (umom Rossiju ne
poniat). Tempdavom sienojus arkliais į rietuves. Ten sukrautus rąstus
skaičiuodavo, matuodavo, kurią dalį normos įvykdėme, numerius už
rašydavo. Kartais gudraudavome. Nupjaudavome nuo kokio viršutinio
rąsto, ant kurio jau buvo užrašytas numeris, ploną riekelę su tuo nu
meriu. Ant viršaus kraudavome savo rąstus. Tuomet ant apipjaustyto
rašydavo mūsų numerius. Norma pildydavosi greičiau.
Kartą kažkodėl vėlavo brigadininkė. Laukti buvo šalta. Ėmiausi ini
ciatyvos. Išskirsčiau būrį darbui pagal visas taisykles. Kad būtų tinkami
atstumai, kad virsdami medžiai neužgriūtų ant kitų kalinių. Vietoj bri
gadininkės atėjo kažkoks viršininkas, pamatė, kad darbas gerai organi
zuotas, paskyrė mane brigadininke. Sakiau, kad nenoriu. Negelbėjo. Pra
verkiau visą dieną prie laužo, kol nusileido. Nenorėjau tokio darbo. Ne
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mano ramiam būdui toks atrodytų lengvas darbas. Užrašysi daugiau, vir
šininkai keiks, nes per ilgesnį laiką dideli trūkumai susidarys, nepataiky
si ir užrašysi mažiau, gali susilaukti keršto. Tad džiaugiausi, kad pavyko
grįžti prie įprastinio sunkaus darbo, kur tik pats nuo savęs priklausai.
Su sargyba sugyvenome gerai. Kartą pamatėme, kad ateina viršinin
kai, o mūsų sargybinis, prieš saulutę ant kelmo atsisėdęs ir užmigęs. Puo
lėme žadinti. Pabėgti buvo įmanoma, bet netoli. Su šunimis pavydavo.
Dvi neatlaikė namų traukos, buvo pabėgusios. Parvarė po to šunų su
kandžiotas ir apdraskytas. Kartą ir mane pagavo neįprasti jausmai. Buvo
lijundra, o dar šalo. Buvau visa šlapia. Apėmė noras nebegyventi. Rimtos
priežasties lyg ir nebuvo. Bet tas noras užvaldė mane. Pradėjau judėti lė
čiau, nuo lietaus nebesislėpiau, po truputį atšaldavau vis labiau. Tuomet
nežinojau, kad, atpylus 7 metus, man buvo likę tik 7 mėnesiai (buvau
nuteista 10 metų). Draugės pamatė, kad aš sustingusi stoviu po medžiu,
suprato, kuo tai gali baigtis. Puolė mane mane stumdyti viena nuo kitos,
daužyti, ramindamos: „Nepasiduok, susiimk, amžinai mes čia nebūsime,
vistiek išeisime…“ Sugrąžino jos mane į kasdieninę būseną. Šiaip atro
do buvau ne iš silpnųjų. Tikrindavo mus, peršviesdavo, klausdavo, kuo
skundžiamės. Kartą atsirado man gomuryje juodi plėmai. Pasakė, kad
čia kažkokia liga, nuo arklių gauta. Vaistai tiko, pagijau. Teko arkliais arti
sovchoze. Ten irgi laisvų žmonių nebuvo. Tik pusiau laisvi.
Visi darbai buvo sunkūs. Teko dirbti plytų fabrike. Šlapias plytas rei
kėdavo į krosnį pakrauti, išdžiovintas iš krosnies ištempti. Atidaro krosnį,
varo plytas išnešti. Karštis stiprus, net pirštinės sudegdavo. Kas lauks, kol
atauš. Ataušdavo tik iškrovimo pabaigoje. Sunkus buvo tas socializmo sta
tymas, stalinistams vadovaujant. Su medžiais taip pat sunku. Parvaro šla
pias, vos spėji pavalgyti ir užmigti, kai pasigirsta garvežio žvilpukas. Kelia
visą lagerį. Reikia kuo greičiau pakrauti vagonus. Naktį. O rytą vėl į taigą.
Pinigų negaudavome, be to, parduotuvės lageryje nebuvo. Kai
atskaičiuodavo lėšas, išleistas mūsų maistui, patalynei, pirčiai, drabu
žiams, įrankiams, pinigų nelikdavo. Po didžiojo vado mirties buvo su
rengtas pakartotinis mūsų teismas. Visos kalinės džiūgavo, nes visos
buvo išteisintos. Supratome, kad imperija jau braška. Verkė tik tos, ku
rioms nebuvo leista grįžti namo, o buvo nukreiptos į Kaliningrado sritį.
Tuomet mums kelionei davė po 1000 rublių. Vežė namo mus kažkodėl
pro Varšuvą. Pakeliui į mūsų vagoną įlipo žmogus pavarde Štraitas, taip
pat važiavęs į Lietuvą. Kadangi traukinys Varšuvoje ilgai stovėjo, tai
Štraitas mums buvo vadovu, apžiūrint Varšuvą.
Taigi, sugrįžau į Lietuvą, kurioje stalinistai vieną mano paruoštą
vakarienę Lietuvos berneliui buvo įkainavę vienais metais mano gyveni
mo, o jam atėmė gyvybę…
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Smaida Vidugirytė

MANO PRISIMINIMAI
Aš, Smaida Ritma Vidugirytė, gimiau 1939 m. Vaiginų kaime.
1 km į pietryčius nuo Gajūnų – ten Vaiginai. Skrebiškių kapinėse ilsisi
Vaidginų giminė. Ar tai jie davė pradžią Vaiginų kaimui? Kaip įrody
mas: 1918 metų kariniame žemėlapyje kaimas (tiksliau vienkiemis) va
dinamas Weidginy. Už kilometro į pietryčius – 7 kiemus tuomet turėjęs
kaimas Sawginy.
Seneliai
Pradėsiu nuo giminių iš motinos pusės. Jie buvo latviai, liuteronys,
valstiečiai, raštingi, nes buvo baigę pradinę mokyklą. Senelis Jekabs Uo
dinis (g. 1855 m.) buvo iš Latvijos, iš daugiavaikės šeimos. Šeima savo
žemės turėjo mažai, todėl tarnavo dvaruose. Keturis metus tarnavo ru
sų armijoje Vyborge. Po to apsigyveno Radvilų kaime Rokiškio rajone ir
pradėjo tarnauti dvarininkui. 1885 m. vedė Dartą Caunitę, kuri taip pat
gyveno Rokiškio rajone. Po vedybų jie arendavo kažkiek žemės iš dva
rininko. 1887 m. jiems gimė Ona Marija, 1888 m. – Jonas, o 1899 m.
Emilija Olga. Rokiškio rajone Uodiniai pragyveno apie 20 metų. Pasikei
tė žemės savininkas, kuris nutarė nuomos sutartį su Uodiniais nutrauk
ti, nes toje žemėje nusprendė auginti mišką. Senelis tuomet arendavo
kažkiek žemės vieniems metams Pandėlio rajone. Bet ši žemė pasirodė
esanti nederlinga, teko laimės ieškoti kitur. Taip jo šeima atkeliavo į
Vaiginus, kur arendavo 100 ha žemės iš Kraštų dvarininko Griuntalio
(Grüntahl). Tai buvo apie 1908 metus.
Mano senelis buvo tikintis žmogus, todėl sekmadieniais ir religi
nių švenčių dienomis nedirbdavo lauko darbų. Prieš valgį visuomet
skaitydavo maldą. Žmonės kalbėjo, kad tos jo maldos turėjo gydomąją
galią. Jis imdavo šulinio vandenį, prie jo sukalbėdavo maldą ir atiduo
davo žmogui. Niekuomet neimdavo pinigų, gal todėl ir padėdavo tokia
gydomoji priemonė.
Mano mama Emilija Papilyje baigė pradžios mokyklą ir norėjo
mokytis toliau, bet nei jos nei jos sesers Onos tėvai į mokslus toliau ne
leido. Mat tais laikais vyravo nuomonė, kad tik vyrus reikia daugiau mo
kyti. Mama kalbėdavo lietuviškai, latviškai, rusiškai. Papilio mokytojas
tuo metu buvo rusas, nei lietuviškai nei latviškai išgirdęs, nesuprasdavo
nieko. Po to mama baigė Zingerio firmos organizuotus vokiečių kalbos
kursus, siuvimo, audimo ir siuvinėjimo kursus. Ji gražiai siuvinėjo, au
dė rankšluosčius, staltieses ir kitus audinius. Po to išmoko groti mando
lina. Čia mano mamos mokytoju buvo mano tėtis…
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Savo žemės (55,6 ha) mano
tėvai įgijo tik po močiutės Dar
tos mirties, apie 1920 metus.
Šioje žemėje 29 ha buvo ariama
žemė, 16 ha pieva, 10,6 ha – ga
nykla. Senelis liko gyventi su sū
naus Jono šeima (Vaiginuose).
Kita senelio kita dukra Ona
Marija apsivedė ir nuo 1911
m. gyveno gretimame Čižiūnų
vienkiemyje (į rytus nuo Vai
ginų). Jos dukra Ona Marija
Gertrūda, 17 metų turėdama,
mirė nuo plaučių uždegimo.
1925 m. senelis iš savo dalies
Jonui ir Emilijai davė po 23 ha,
o 9,6 ha pasiliko sau, kurie po
jo mirties atiteko Jonui.
1915 metai. Uodinių šeima. Sė
di Darta ir Jakubas, stovi Emilija
ir Jonas.

Iš tėvo pusės mano sene
liai Petras ir Petronėlė Vidugi
riai buvo lietuviai, katalikai. Pet
ras, ieškodamas darbo, pasiekė
net Rygą, įsidarbino gamykloje.
Ten susipažino su Petronėle
Muralyte. Apsivedė, nusisam
dė didesnį butą. Po kiek laiko
įrengė laidotuvių biurą, įsigijo
nuosavą butą. Rygoje gimė vai
kai. Valerija – 1901 m., Balys
– 1902 m., Vytautas ir Stasys
– 1913 m. 1920 m. senelis susir
go džiova, sugrįžo šeima į Lietu
vą, į Antašavą. Balys ir Valerija
baigė pedagoginę mokyklą. Bai
gęs mokslus, mano tėvas Balys
1922 – 1926 m. dirbo Papilio
1915 metai. Iš kairės: Emilija,
Ona, Darta.
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1925 metai. Iš kairės sėdi: Jakubas Uodinis, Ona Kalninienė (Uodinytė),
Emilija Vidugirienė, Balys Vidugiris. Stovi: Jonas Uodinis, Ona Kalninytė
ir Jonas Kalninis.

pradinėje mokykloje, kurios di
rektoriumi tuomet buvo Jonas
Vilemas. Tėvas gražiai piešė,
grojo mandolina, buvo įvaldęs
4 kalbas (lietuvių, rusų, latvių,
vokiečių). Mokytojai Papilio ir
aplinkinių kaimų jaunimui ruo
šė vakarėlius. Ten ir susipažino
su Emilija Uodinyte. Vestuvės
įvyko 1925 m. gegužės 15 d.
1926 m. sausio – rugsėjo mėne
siais tarnavo nepriklausomos
Lietuvos kariuomenės penktaja
me pėstininkų pulke. Tuo metu
buvo tokia tvarka, kad pedago
gai kažkiek turėdavo pabuvoti
kariuomenėje. Po kariuomenės
tėvas užsiėmė žemdirbyste ir
siuvimo mašinų „Zinger“ par
davimu. 1949 m. buvo įkurtas
Paškučių kolūkis. Tėvas pradėjo
dirbti sąskaitininku. Ištrėmus į 1925 metai. Emilija Uodinytė.
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1906 metai. Petronėlė ir Petras Vidu
giriai su Valerija ir Baliu.

1909 metai. Iš kairės: Balys, Valerija
ir Vytautas.

1926 metai. Papilio mokytojai Jonas
Vilemas ir Balys Vidugiris.

1926 metai. Balys ir Emilija Vidugi
riai.
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Balio Vidugirio piešiniai.

Sibirą, į Kutuzovkos rajoną, iki pensijos dirbo Chorsko miškų ūkyje. Už
bėgant įvykiams į priekį, pasakysiu, kad Balio Vidugirio kapas yra Chaba
rovske, o Jono Vilemo – prie vieškelio Rimšiai – Kvetkai. Apie mokytojo
Jono Vilemo likimą skaitykite Janinos Čižauskienės knygutėje „Kai krito
obelų žiedai“.
Aš
Gimiau 1939 m. kovo 17 dieną Vaiginuose, tuose, kurie per du kilo
metrus nuo Gajūnų. Pragyvenau ten 11 metų. Gimiau tą patį mėnesį ir tą
pačią dieną kaip ir mano teta ir krikštamotė Ona Kalninienė. Vaikystėje
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daugiausia bendravau su savo pusbroliu Petru Uodiniu, o kai paaugau
– su arčiau gyvenančiais vaikais: Palmyra Kulbyte, Regina Kalinauskai
te, ir su Jasiūno vaikais – Aldona ir Petru. Gerai atsimenu, kaip 1944
metus sutikau Grintelio dvare, kur žaidžiau su Algimantu ir Margarita.
Sekančius Naujus Metus sutikau mūsų namuose su Palmyra Kulbyte.
Vaikystė Lietuvoje – tai buvo pats gražiausias ir nerūpestingiausias ma
no gyvenimo laikotarpis, kurį prisimenu nuoširdžiai ir su gailesčiu, kad
visa tai taip greit baigėsi ir mano gyvenimas buvo perskeltas į dvi dalis.
Vienoje 11 metų, kitoje – visas likęs, kuris prasidėjo dideliais vargais.
Mes turėjome didelį gražų namą, kuriame buvo 5 kambariai ir dvi
virtuvės. Pati sodyba taip pat buvo graži. Prieš gyvenamąjį namą gėly
nas, tujų eilė, šulinys, toliau tvenkinys, šalia jo žilvitis, už jo daržinė ir
klojimas. Už klojimo antras tvenkinys. Namas ir gėlynas buvo apsodin
ti alyvomis. Dar buvo didelis sodas, kuriame augo trys didžiulės liepos,
vienoje jų – gandro lizdas. Čia pat už namo ėjo kelias Sauginai – Vai
ginai – Čižiūnai – Skrėbiš
kis. Namą nuo kelio skyrė
eglutės, kuriose gyveno
paukšteliai. Aš dažnai ei
davau jų pažiūrėti. Koks
grožis ir koks aromatas
būdavo pavasariais, kai
sužydėdavo alyvos, šer
mukšnis, obelys, vyšnios
ir gėlės. O kokios trelės
girdėdavosi iš varnėnų
ir lakštingalų! Gandrai iš
didžiai vaikštinėdavo po
lauką, ieškodami maisto.
Aš mėgau gulėti žolėje,
žiūrėti į dangų ir klausyti
paukštelių čiulbesio. Ra
mu būdavo aplink.
Mane nuo mažens
pratino prie darbo. Reikė
jo ganyti vištas, kad jos
nesikapstytų gėlyne, dar
že. Grėbdavau šieną, pa
dėdavau derlių surinkti,
ganydavau karves, savo
ir du kartus į mėnesį – ko
lūkio, vasaros atostogų Emilija, Smaida ir Ona Kalninienė.
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metu. Labai mėgdavau pavasarį skinti žibutes, kurių dabar esu labai
pasiilgusi, nes Tolimuosiuose Rytuose jos visai kitokios. Mėgau rinkti
bruknes, grybus, vaikštinėti po savo žemę. Mano atmintyje liko mažiau
sios smulkmenos, todėl aš ir dabar mintimis vaikštau tais takeliais, po
sodą, laukais, kur ieškodavau miegančių zuikučių, po ganyklą, kur ga
niau gyvulius, po kambarius. Kambariai ir visa kita man įsiminė tokie,
kokius palikau 1950 metais.
Parvažiavau
1962 m. pirmą kartą parvažiavau į Lietuvą. Papilyje visų pirma už
ėjau į savo mokyklą, kur mokėsi mano mama, kur mokytoju dirbo tėtė.
Po to žinomais man keleliais nuėjau į Vaiginus. Man buvo malonu eiti
po 12 metų, bet, iš kitos pusės, buvo labai skaudu. Tai buvo slegiantys
prisiminimai, ir aprašyti juos labai sunku. Aš niekada nepamiršiu tų
jausmų, kuriuos patyriau, kai pamačiau savo gimtuosius namus. Netgi
dabar, kai rašau, vėl apima mane tie jausmai, prasiveržia ašaros. Namai
ir jų aplinka pasikeitė į blogąją pusę, kaip būna, kai apsigyvena žmonės,
kuriems viskas čia laikina. Ne jų. Aš neturėjau jėgų įeiti į savo namus.
Atsigėriau vandens iš savo šulinio ir nuėjau pas netoli gyvenančią Pal
myrą Kulbytę. Tik su ja galėjau įeiti į savo namus. Šiuo metu mūsų na
muose gyveno tokie pat reabilituoti, grįžę iš Sibiro. Gyveno laikinai, kol
susiremontuos savo namus. Sunku aprašyti tuos jausmus, kuriuos paty
riau, vaikščiodama po kambarius. Prisiminiau tuos įvykius, kurie vyko
čia prieš 12 metų. Keista buvo matyti savo namą, tapusį visai svetimu
man, namą, kuriame aš dabar tik viešnia. Šiuo momentu aš tai suvokiu,
bet pasąmonė nesutinka su tuo ir protestuoja.
Antru išbandymu buvo savo krikštatėvių Kalninių namo Čižiū
nuose aplankymas. Vienoje pusėje gyveno man svetimi žmonės, kitoje
– Jonas Uodinis ir jo sūnus Petras. Čia taip pat apėjau visus kambarius,
ir čia mane aplankė seni prisiminimai. Tai buvo paskutinis susitikimas
su dėde Jonu ir šiais namais. Juos nugriovė.
1984 m. aš dar spėjau parodyti savo namus sūnums Arvydui ir Rai
mundui. Uodinio namo jau nebuvo, sode dar buvo aviliai su bitėmis ir
nepaprastai tylu. Mano namas jau buvo mirštantis, viena jo pusė buvo
sugriuvusi, į antrą pusę nedrįsome užeiti. 1990 metais sodyba buvo su
lyginta su žeme, medžiai išpjauti, ir Vaiginai virto lauku, kurio 10 metų
nearė ir nieko nesėjo. Per 10 metu šis laukas apaugo mišku, kurį vėl iš
arė. Vėl žemė tapo lauku, kuriame 2009 metų gruodį pastovėjau. Neliko
jokių kelių, tik apytikriai galima buvo spėti, kur buvo Vaiginai.
Man teko mokytis penkiose mokyklose. Latvygala, Kraštai, Papi
lys, Kutuzovka, Bičevaja. Senosios visos uždarytos, Papilyje ir Bičevojo
je pastatytos naujos.
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Karas
Dabar pakalbėsiu apie vaikiškus prisiminimus. Vaiko atmintyje iš
lieka tai, kas sukelia jam aštrius pojūčius. Nors man buvo 5 metukai,
įsiminė kai kurie karo laikotarpio epizodai. Mačiau rusų ir vokiečių ka
reivius, kurie keitė vieni kitus karo veiksmų laikotarpyje. Prisimenu,
kaip mes (keletas šeimų) gyvenome Uodinio žeminėje. Iki 10 val. Tik
moterims leisdavo vaikščioti po kiemą, ruošti valgį, pamelžti karves.
Vieną kartą trise išėjome ieškoti šaudymo išbaidytų karvių. Mus paste
bėjo ir pradėjo šaudyti. Įbėgome į miškelį ir sukritome į duobę, kuri
buvo sausa, be vandens. Tą rudenį buvo labai sausa. Mūsų medžioklė
nenutrūko, kulkos pralėkdavo vis arčiau, buvome priverstos bėgti to
liau, pas kaimynus, kurių žeminėje ir pernakvojome. Buvo labai karšta
ir tvanku. Rytą grįžome namo, o čia jau karo ligoninė. Aš pirmą kartą
pamačiau sužeistus kareivius, jų buvo daug, man buvo labai baisu.
Antrą kartą, vykstant kariniams veiksmams, mus išvarė iš namų.
Vakare užėjo rusai, pasakė, kad čia vyks mūšis ir patarė palikti namus.
Rytą pasirodė vokiečiai ir mus iš namų išprašė (išvarė). Apie 10 žmonių
būrelis su arkliais išėjome į Sauginų pusę. Pas ką mes atėjome, nežinau,
tik prisimenu, kad ėjome ilgai. Aš labai pavargau, verkiau, bet vistiek ne
mečiau savo gražiosios didelės lėlės, kurią buvau pasiėmusi. Prisimenu,
kaip einančius mus apšaudė iš lėktuvo, kaip slėpėmės apkasuose, vie
name kurių gulėjo nesprogusi bomba. Kai mes pasiekėme gyventojus,
jie labai nusistebėjo, kaip mums pasisekė laimingai pereiti užminuotą
lauką. Visi, žmonės, arkliai ir kumeliukai ėjome vorele takeliu, kuris
nešė mums laimę. Nakvojome ant šieno. Kai grįžome namo, laukas jau
buvo išminuotas. Mūšio metu buvo apardytas Jono Uodinio namas, su
degintas klojimas. Kai grįžome į namus, mama paliko mane pievelėje ir
prisakė niekur neiti. Tuo metu pas mus buvo rusai. Tarp jų buvo kelios
moterys. Jos prieidavo prie manęs, glostydavo galvą, kažką kalbėdavo,
ir man nebuvo baisu. Kitą kartą mašinomis atvažiavo vokiečiai. Vienas
iš vokiečių, kuris turėjo palikęs dukrą tokio amžiaus kaip aš, nutarė pa
rodyti man gyvus triušius, kurie buvo mašinoje. Mama man viską paaiš
kino ir leido eiti su juo prie triušių, bet, kai jis paėmė mane už rankos,
man buvo labai baisu. Nors triušius aš mačiau pirmą kartą, bet jie man
įspūdžio nepadarė. Norėjau kuo greičiau sugrįžti pas mamą.
Pokaris
Pokariniu laikotarpiu atsirado daug banditų, kurie naktimis plėšė
žmones, o dieną darbuodavosi valstybinėje tarnyboje. Vieną naktį užėjo į
mūsų namus du tokie. Aš nieko nemačiau, nes ramiai miegojau savo love
lėje. O miegamajame tuo metu mamą pastatė prie sienos, įrėmė pistoletą
į smilkinį ir reikalavo pasakyti, kur pasislėpė vyras. Nesakys – nušaus.
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Laimė, kad tėtis buvo išvažiavęs į Biržus, į turgų. Nieko nepardavė ir to
dėl laiku negrįžo. Banditai pasiėmė daiktus, kurie jiems patiko ir išėjo.
Rytą, kai mama nuėjo pas Uodinius, rado sumuštą Joną ir verkiančią Ma
riją. Sužinojo, kad juos taip pat apiplėšė. Po kelių dienų mamą pakvietė Į
Papilį paliudyti, kas įvyko. Pamačiusi milicininkus, mama apstulbo. Tarp
jų buvo ir tie du „milicininkai“, kurie ją norėjo nušauti. Reikėjo turėti
valios, sulaikyti emocijas, neišduoti savo baimės. Žinoma, ji pasakė, kad
nepažįsta žmonių, kurie buvo tą naktį atėję, bet reikalai tuo nesibaigė. Po
mėnesio atėjo du milicininkai iš Latvijos, kurie ėmė klausinėti apie tuos
du banditus, žadėjo juos surasti ir nubausti. Paaiškėjo, kad tie banditai
plėšė ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje. Po kiek laiko rado tuos du plėšikus
kažkur miške negyvus po šakomis.
Dabar noriu papasakoti, kaip buvo organizuojamas stojimas į pio
nierių organizaciją. Įstoti į pionierius atsisakinėjome. Po pamokų visus
paliko klasėje, sėdėjome alkani iki vakaro, vėl niekas neužsirašė. Palei
do namo. Man reikėjo eiti namo 7 kilometrus. Iš mokyklos mūsų neša
lino, bet vyresnius už komjaunimo vengimą kartais pašalindavo. Kaip
kitaip įbaidysi. Kviesdavo tėvus pasiaiškinti, mano tėvas taip pat turėjo
ateiti. Mes nedraudžiame, tegu pati sprendžia, sakė tėvai. Dabar aš su
prantu, kad tėvai negalėjo padėti. Bijojo, o šį sunkų uždavinį užversdavo
ant mūsų 9–10-mečių vaikų pečių. Brendome ne pagal metus. Tokį pa
sipriešinimą skatino žmonių trėmimai ir nežmoniškas elgesys su užmuš
taisiais. Aš pati mačiau Papilyje gulintį gatvėje nušautą „miškinį“, kurio

1948 metai. Latvygala. Šokis „Ant mėlynų ežero bangų“. Iš kairės: Smaida
Vidugirytė, Giedra Binkytė, Regina Narbutaitė, Stasė Levonaitė.
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neleido laidoti. Tėvai naktimis vogdavo savo negyvus vaikus ir slapta
laidodavo. Stojimo į pionierius klausimas baigėsi Kutuzovkos mokyklo
je. Čia liaudies priešų vaikams stoti į pionierius nesiūlydavo.
Dabar apsistosiu apie gyvenimą Lietuvoje prieš trėmimus ir trėmi
mų metu. Trėmimai Lietuvoje prasidėjo 1940 m. birželį, nutrūko karo
metu ir vėl tęsėsi po karo. Pirmieji trėmimai Papilyje taip pat prasidėjo
1940 m. ir baigėsi po Stalino mirties. Latvygaloje buvo mano pirmoji
mokykla, kur mane priėmė iškart į antrą klasę. Toje mokykloje prasimo
kiau du metus. Trečioje klasėje mokytoja buvo Gustevičiūtė, kuri labai
mylėjo vaikus, savo darbą, daug laiko skirdavo užklasinei veiklai. Ji orga
nizavo meninės saviveiklos ratelį, kuriame aš mokiausi šokti. Tėvams
parodėme du šokius:„Aš augau pas motulę“ ir „Ant mėlynų ežero ban
gų“. Kitais metais mokyklą Latvygaloje uždarė ir mus pervedė už 2 km į
Kraštų pradinę mokyklą, įkurtą vokiečių tautybes dvarininko Grintelio
dvaro gyvenamajame name, pastatytame 1898 m. Tai štai šioje mokyklo
je mano draugė Giedrutė Binkytė, su kuria kartu šokome, nespėjo baigti
4-os klasės. Ją su tėvais 1949 metais išvežė į Sibirą. Po metų ir mane.
Prasidėjus trėmimams, gyvenimas Lietuvoje dar labiau darėsi nera
mus. Daugelis ėjo į miškus ir ginklu stengėsi kovoti už laisvę. Į susišaudy
mus patekdavo ir taikūs gyventojai. Taip atsitiko ir mano mamai. Vieną
rytą ji išvažiavo į Biržus (jie nuo mūsų už 18 km) ir vėlai vakare grįžo na
mo. Grįžtant viename iš trijų Šilų miškų iš miško ant kelio išbėgo žmo
gus ir, slėpdamasis už ratų, perbėgo kelią, peršoko griovį ir vėl dingo
miške. Netrukus pasirodė kareiviai. Jie iškinkė mamos arklį iš ratų, davė
jai kitą. Mama pakinko tą arklį ir važiuoja toliau. Ant vieškelio sutinka
arklio savininką, sėdintį ratuose. Savininkas paima savo arklį, pasikinko
ir nuvažiuoja. Dabar mama sėdi ratuose be arklio. Po kiek laiko kareiviai
grąžino mamai jos arklį ir ji laimingai parvažiavo namo.
Taigi, Lietuvoje tuo metu buvo baisu ir pavojinga gyventi. Tėvai
tuo metu nieko man nepasakojo, parašysiu tik apie tai, ką mačiau savo
akimis. Tai buvo du kartus. „Miško broliai“ ateidavo tik naktimis, kad
juos pamaitintų, duotų maisto. Užtat baudėjai galėjo užeiti bet kuriuo
paros metu. Daug kur kildavo susišaudymai, kentėdavo civiliai gyvento
jai. Laimė, kad mūsų namus tokia nelaimė aplenkė. Prisimenu, kai kartą
vakare atėjo išgėręs Antanas Būtėnas, buvęs Jono Kalninio kaimynas.
Pasiėmė mandoliną, atsisėdo ant palangės, ėmė groti ir dainuoti. Tėvai
ėmė prašyti liautis, kad neišgirstų žmonės, kurie gyveno Jono Uodinio
namuose, nes jų giminaitis tarnavo Papilio milicijoje. Kitą kartą aš naktį
pabudau nuo triukšmo ir pamačiau kieme daug ginkluotų žmonių, tarp
kurių, kaip vėliau pasakojo mama, buvo Petras Žilinskas su sūnumi.
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Ištremia
1950 metų rugsėjo 19 dienos apie 5 val ryto mus prikėlė ginkluoti
kareiviai. Prikėlė visus (ir mane taip pat), susodino prie stalo. Taip sė
dėjome iki aušros. Po davė tris valandas laiko susirinkti daiktams. Ne
viską leido imti, prisimenu, kad neleido imti beveik naujos Zingerio
firmos siuvamosios mašinos. Buvo nurodytas bendras galimos pasiimti
mantos svoris. Paskui kiekvieną žmogų (ir paskui mane) ėjo kareivis su
šautuvu. Man leido su ginkluotu palydovu nueiti iki Uodinių. Pasirodė,
kad jie taip pat jau krovė būtiną mantą. Labiausiai kareiviai saugojo ma
ne, nes bijojo, kad nepabėgčiau. Mat jie nugirdo mamos ir mano krikš
tamotės pokalbį, kai jos aiškinosi, kur geriau man likti. Mama nesutiko
manęs palikti, klausė mano noro. Aš panorėjau važiuoti su tėvais.
Žinia apie mūsų šeimos ištrėmimą greit pasklido. Atsisveikinti at
ėjo nemažai žmonių, nors jų tikslai buvo skirtingi. Vieni atėjo iš gailes
čio, kiti, kad praturtėtų. Aš labai dėkinga Kulbienei, kuri atnešė šviežiai
iškeptos duonos, kurios mums užteko visai kelionei.
Labai sunku buvo atsisveikinti su brangiais artimais žmonėmis ir
išvažiuoti į nežinomybę. Ši atsisveikinimo scena tebestovi prieš mano
akis, to niekada nepamiršiu. Daugiausia verkė mano mama ir teta Ona,
lyg nujausdamos, kad nebesusitiks. Nebesusitiko. O mano mama visam
laikui atsisveikino ne tik su seserimi, bet ir su Tėvyne…
Sukrovė mūsų daiktus į sunkvežimį, susėdome mes ir sargybiniai,
Uodinio manta ir žmonės atsidūrė kitame, Jonas ir Ona mums mojavo,
kol matėme. Išnyko jie, išnyko mūsų namai. Liko Kalniniai be giminių,
prie dviejų išdraskytų sodybų.
Veža į Rytus
Mus atvežė į Kupiškį ir sugrūdo jau paskutinius į gyvulinį vagoną.
Uždarė duris, ir mes atsidūrėme tamsoje. Visame vagone buvo du maži
langeliai. Prie vieno mudvi su mama pastoviai stovėjome ir žiūrėjome į
pasaulį, kurį galėjome tuo metu matyti. Uodinių šeima važiavo kitame
vagone. Prasidėjo „kelionė“ į nežinomybę, kuri truko pusantro mėne
sio. Pirmą kartą leido išlipti iš vagono Maskvoje. Vos nepapuoliau ten
po traukiniu. Pradėjau lipti iš vagono, traukinys staigiai truktelėjo, aš
pradėjau kristi. Laimė, kad šalia stovįs vyriškis mane nustvėrė. Pasto
vėjus dvi dienas, traukinys tempė mus toliau. Antrą kartą išleido mus
iš vagono Novosibirske, kur galima buvo nusiprausti pirtyje. Tokios
didelės pirties aš daugiau niekada nemačiau. Mama mane nuprausė,
bet pati nusiprausti nespėjo, kadangi aš praradau sąmonę. Atsibudau
gatvėje. Matyt paveikė deguonies trūkumas vagone ir neįprastai pras
tas maistas, kurio gaudavome kartą per dieną. Aš vis dar negalėjau pra
dėti valgyti duodamos duonos. Maisto visuomet eidavo tėtis. Kartais
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jam pavykdavo nupirkti ką nors valgomo. Aš vis dar valgiau Kulbienės
įduotą duoną, kuri, nors po 1,5 mėn. kelionės buvo jau apipelijusi, bet
vistiek man labai skani. Gerai, kad nemirėme iš bado, kad neužėdė utė
lės. Judėjome vis toliau ir toliau, pakelyje laidodami mirusius. Po Novo
sobirsko pravažiavome Krasnojarską, Irkutską, privažiavome Baikalą.
Tokio didelio ežero nebuvome matę. Gėrėjomės jo grožiu, tuo pačiu
buvo baisoka, nes be vandens nieko nebuvo matyti. Bijojome, kad nesu
galvotų mūsų nuskandinti, kaip prūsų Baltijos jūroje po karo. Tuo metu
bėgiai buvo nutiesti arti vandens, todėl, traukiniui važiuojant, kildavo
pojūtis, kad tuoj nugarmėsim į vandenį. Dar ir dabar, važiuojant pro
Baikalo ežerą, kai kur matyti senieji bėgiai, nutiesti prie pat vandens.
Mūsų traukinys ilgai stovėjo Amūro srityje, bet matyt mūsų atsi
sakė, nes važiavome toliau. Lapkričio pirmąją pasiekėme Chabarovską.
Prie stotie buvo pirtis. Leido nusiprausti. Po to nuvežė į Perejaslovką. Tai
buvo galutinis mūsų kelionės traukiniu punktas. Mus pirmuosius išlaipi
no iš vagono, sukrovė mus ir mantą į sunkvežimį ir išvežė. Kiek pavažia
vus, pastebėjome, kad pamiršome vieną maišą su daiktais. Sustabdėme
vežusią mašiną, mama nubėgo atgal, o mudu st tėte važiavome toliau.
Keliai buvo labai prasti, sunkvežimiai važiavo lėtai ir dažnai sustodavo.
Kiekvieną kartą, kai tik sustodavome, tėtis eidavo ieškoti mamos. Man
buvo baisu vienai likti sunkvežimyje, o dar naktį, tamsoje. Pagaliau ma
ma atsirado, toliau važiavome visi. Bet netrukus sunkvežimis įpuolė į
tokią duobę, kad be traktoriaus jo neištrauksi. Mudvi su mama pasodino
į kitą sunkvežimį, o tėtis liko saugoti mantos. Kitos dienos pietų metu vėl
susitikome visi miestelyje Bičevaja, kuris yra Chorsko miškų pramonės
ūkio centre. Iš čia vežios į ūkio padalinius. Tikras čigonų taboras. Vieni
ant laužo verda valgyti, kiti sėdi barake. Tėtis su mama nuėjo pas komen
dantą, kad sužinotų, kur mokykla. Tėvams prašant, dovanėlei suveikus,
mus, taip pat Uodinių ir Čerkų šeimas išsiuntė Kutuzovką, kuri už 12 km
nuo čia, bet yra septynmetė mokykla. Kitus išvežiojo į gyvenvietes, esan
čias prie upės Chor. Ten buvo tik pradinės mokyklos, o miestelį Bičevaja
galima buvo pasiekti tik vasarą ir tik vandeniu. Dar kiti pateko į gyvenvie
tę Kija, kur pradžioje gyveno palapinėse ir statė barakus.
Kelionės į Chabarovsko sritį metu mama išsiuntė Kalniniams 13
laiškų. Pirmas laiškas, gautas iš sesers Onos, buvo rašytas 1950 m. gruo
dį. Jame smulkiai aprašyta apie mūsų sodybos likimą. Štai eilutės iš
Onos laiško: „Stambesni daiktai, tokių 29, buvo perduoti kolūkiui. Tai
karvė, kiaulė, avys, vištos, svarstyklės, kubilai, suolai, trys stalai, vienas
didelis stalas, keturios kėdės, siuvamoji mašina. Kitus daiktus, kurių
nespėjo išnešti, padėjau pas kaimynus: Sakalauskienę, Kulbienę, Jasiū
nienę, Kalinauską, Joną Šimonį, Viktorą Kairį. Pas save parsivariau dvi
ratį, parsivežiau mažą stalelį, bufetą ir viską, kas jame buvo, o taipogi
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visas knygas (pas mus buvo daug grožinių knygų lietuvių, latvių, rusų
kalbomis). Po kelių dienų atėjo milicininkai ir paprašė parodyti Vidugi
rio knygas. Kruopščiai jas išvartė, kiekvieną lapelį apžiūrėjo, bet nieko
įtartino nerado. Tik suplėšė ir sudegino knygą „Musolinis“. Išsirinko 12
romanų rusų kalboje, pažadėjo grąžinti (negrąžino). Jonas važiavo į Bir
žus, pardavė jūsų kviečius, rugius, kai kuriuos daiktus. Pinigus išsiuntė
me, taip pat lašinių.“ Iš kitų Kalninių laiškų aš sužinojau, kad pagrindi
niais jų pagalbininkais vis labiau sunkėjančiame gyvenime buvo Kulbių
šeima, kurie niekada neatsisakydavo pagelbėti, ypač po Onos mirties.
Ačiū Palmyrai ir jos tėvams, padėjusiems mano krikštatėviams.
Specapgyvendinimas
1950 m. lapkričio penktą baigėsi mūsų kelionė į Kutuzovką, kur
mūsų niekas nelaukė. Pradžioje gyvenome pas žmones, o po to trys šei
mos (Čerkos, Uodiniai ir Vidugiriai, viso 10 žmonių) patalpino barake,
kur buvo krosnis, langai viengubais stiklais, ant kurių buvo storas ledo
sluoksnis. Kambariai buvo tušti. Iš lentų susikalėme gultus, laikinus sta
lus ir suolus. Maišus prikimšome šiaudų, štai guoliai jau yra. Vyrus iš
kart išsiuntė į taigą medžių kirsti. Pjovė medžius rankomis, vežė sieno
jus arkliais. Gyveno jie barakuose 11 km nuo Kutuzovkos. Parduotuvės
ten nebuvo, produktus vežė iš namų, o vasarą nešdavo kuprinėse. Dar
bas buvo sunkus, todėl moterų dirbo nedaug, daugiausia jaunos ir netu
rinčios vaikų. Sunkiausia buvo pirmaisiais metais; sunku su apavu, dra
bužiais, reikėjo priprasti prie kitokio klimato, stigo produktų. Mama vi
są žiemą gailėjosi, kad pamiršo iš Lietuvos paimti pynę svogūnų. Ne tik
mama, bet ir aš iki šiol į svogūnus žiūriu pagarbiai. Visų pirma reikėjo

Antroje šio namo pusėje gyveno mano tėvai nuo 1968 iki 1971 m.

302

priprasti prie geriamojo vandens, kuris buvo visai kitokio skonio. Nuo
jo pradžioje visi viduriavome. Žiemos su daug sniego, šaltos (minus 40
laipsnių Celsijaus). Iš pradžių neturėjome malkų. Pradėjome su mama
jas vežti rogutėmis iš miško. Kai atitempėme žmogaus liemens storio
kedro viršūnę, pradžioje labai džiaugėmės. Bet pasirodė, kad reikia jį
mokėti supjaustyti, suskaldyti. Pirmas bandymas buvo nesėkmingas.
Mūsų pjūklą suspaudė rąstigalio viduryje. Bet, žmonėms padedant, vis
ko pramokome. Kutuzovka apsupta taigos, todėl visus skiepydavo nuo
erkinio encefalito. Dabar reakcijos į šiuos skiepus man nebūna, bet pir
mą kartą kelias dienas visiems laikėsi aukšta temperatūra, bet svarbiau
sia, kad niekas nemirė nuo skiepų ir niekas nesusirgo erkiniu encefali
tu. Pavasarį pasodinome kai ką darže, pasirodžius daržovėms, atgijome
ir mes. Darbo silpnesnėms moterims nebuvo, todėl mama dirbo apie
35–40 arų darže. Pradėjome laikyti vištas, žąsis, pradžiai buvo ožkos,
vėliau pirkome karvę, atliekamą pieną parduodavome. Kiekvienais me
tais nupenėdavome po kiaulę. Tėvas dirbo toli. Todėl aš buvau mamos
pagalbininkė. Išmokau pjauti žolę, pjauti medžius, skaldyti malkas ir
kitus ūkiškus darbus.
Pergyvenę žiemą, laukėme pavasario ir vasaros. Pavasaris buvo
gražus, o štai pirmoji vasara buvo baisi. Sausa, karšta, oro temperatūra
siekė 35–40 laipsnių karščio. Lietuvoje buvo uodai, bet ne tokiais kie
kiais, ir kitokios smulkios bjaurasties (moškara, mokrec)nebuvo. Kaime,
kuris yra taigoje nuo šios smulkmės išsigelbėjimo nebuvo. Nuo įkan
dimų niežtėjo kūną. Vaikščiojome sukandžioti, susibraižę, ypač kojas,
kurios ėmė pūliuoti.
Pirmais metais gyvenome, stropiai komendanto prižiūrimi, kuris
kiekvieną mėnesį atvažiuodavo patikrinti. Visi turėdavo atvykti į klubą,
ir vaikai tame tarpe, nepriklausomai nuo to, koks paros laikas. Siunti
nį galima buvo paimti tik miestelyje Bičevaja (už 11 km) ir tik komen
dantui leidus. Gavus leidimą, dar kartais reikėdavo padirbėti jo kieme.
Vieną kartą paliepė mamai krauti komendanto malkas, grįžo ji tik vėlai
vakare. Keliai buvo tuomet labai blogi, visi eidavo pėsčiomis, mašinos
važiuodavo tik žiemą. Užtat gerai dirbo agitatoriai. Surinkdavo kokias
dvi-tris šeimas ir pravesdavo politinformaciją arba laikraščių skaitymą.
Sėdėdavome visi, dideli ir maži, nors nieko nesuprasdavome, nes dar
nemokėjome rusų kalbos.
Kutuzovka – tai kokių 3 kilometrų ilgio taigos gyvenvietė. Joje bu
vo septynmetė mokykla, felčerių punktas, kepykla, parduotuvė, klubas,
pirtis ir arklidė. Apylinkės labai gražios. Pati gyvenvietė yra žemumoje,
o aplinkui kalvos. Net šieną pjaudavome ant vienos kalvos. Šalia kaimo
teka upelis, vadinamas Mokyklos šaltiniu (Školnyj kliuč), per kurį vasarą
su batais galima buvo perbristi, kuris įteka į upę Chor. Upelis atiteka iš
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kalnų, todėl jo vanduo šaltas. Bet mes vaikystėje įsigudrindavome mau
dytis. Ilgai tokiame vandenyje neišbūsi, bemat iššoki ant kranto kaitin
tis. Kiekvienais metais rugpjūčio mėnesi būdavo potvyniai, apsemdavo
mūsų daržus prie šio upelio. Vienais metais potvynis buvo toks didelis,
kad plaukiojome virš savo daržų su valtimis. Mūsų barakas atsidūrė sa
loje, mus plukdė valtimis.
Jei šiandien norėsite patekti į tuos specaapgyvendinimo kaimus ir
pradėsite nuo Chabarovsko, važiuokite pradžiai į pietryčius. Už 20 km
pasieksite miestelį Korfovskij. Už 40 km pasieksite Sergiejaus Lazo (re
voliucionieriaus) rajono centrą Perejaslavka. Jai priklausė Chorsko ir
Oborsko miško pramonės kombinatai. Po to reikės pasukti į rytus. Pra
važiuosite šiuos kaimus: Jekaterinoslavka, Georgevka, Petroviči, Poliot
noje, Kija, Bičevaja (už 60–
65 km). Šis miestelis dides
nis, čia buvo net lentpjuvė,
gyveno tremtinių komendan
tas. Toliau pasieksite tokius
kaimus: Kutuzovka, Antun,
Dolmi, Katen, Kafen, Gvasiu
gi, Gornyj. Kai Kutuzovkoje
baigė medienos gamybą,
naujas skyrius buvo atidary
tas vietovėje Gornyj. Tegu jū
sų nestebina kai kurie keisti
kaimų pavadinimai. Gvasiugi
– tai kaimas, kuriame gyve
na udegėjų tautelės žmonės.
Šioje kaimų virtinėje dar yra
kaimas Tretij splavnoj, kur
gyvena nanajai. Kalbėjo, kad
Kutuzovkoje kažkada gyve
no kiniečiai. Vieną naktį jie
kažkur dingo. Ant vienos iš
kalvų mano mama rado jų
kapines. Kaip jau minėjau,
Kutuzovka yra slėnyje, kurį 1951 metai. Pirmosios nuotraukos Kutu
supa apvaliom viršūnėm kal zovkoje. Vidugirių šeima Sibiro žemėje.
vos (sopki).
Mokykloje
Didelį stresą man sukėlė mokymasis mokykloje, nes rusų kalbos
dar nežinojau, tik alfabetą. Papilyje tik pradėjome mokytis rusų kalbos
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tą nelemtą rugsėjo mėnesį. Papilyje mokiausi šeštoje, čia nuėjau į penktą
nuo antro ketvirčio. Jau pirmą dieną tapau balta varna. Kaip ir Papilyje,
nuėjau į mokyklą kostiumėliu su kelnėmis. Nors kalbos dar nemokėjau,
bet iš mokinių elgesio ir veido išraiškų viską supratau. Tą dieną išken
čiau iki pamokų pabaigos, bet daugiau to kostiumėlio nebedėvėjau. O
po 7–10 dienų visai atsisakiau eiti į mokyklą. Man įgriso sėdėti ištisas
dienas, kai nieko nesupranti, apie ką jie kalba. Be to, nebuvo mokykloje
disciplinos. Ypač bjaurūs buvo berniukai. Jie dūkdavo, neklausė moky
tojos, o į paliepimą išeiti iš klasės visai nereaguodavo. Kai mokytoja pri
eidavo prie išdykėlio ir bandydavo už rankos jį ištempti į koridorių, tas
abiem rankom stverdavosi už suolo. Su suolu negi ištempsi, ir mokytoja
apsiašarojusi išbėgdavo iš klasės. Per penkis mokymosi Lietuvoje metus
aš nė karto panašių dalykų nemačiau. Man pradėjo rodytis, kad ne į
mokyklą patekau, o pas laukinius. Man buvo baisu eiti į mokyklą; ber
niukai dažnai mane skriaudė ir vadino tik vienu vardu – litovka. Todėl
mamai dažnai tekdavo mane palydėti į mokyklą, kuri buvo netoli nuo
mūsų barako. Įveikdama savo nenorą, ėjau aš į tą mokyklą, mokiausi
kalbos. Antrą ketvirtį tylėjau, tik spręsdavau pavyzdžius. Trečią ketvirtį
jau rašiau diktantus, ir dabar gailiuosi, kad nepasilikau jų atminimui.
Puslapiai švietė raudonai po mokytojos pataisymų: kiekviename žodyje
buvo po 2–3 klaidas. Aš juos plėšiau ir išmesdavau.
Trečią ketvirtį pradėjau atsakinėti. Tuomet pamoka virsdavo pa
silinksminimo valandėle. Visiems būdavo linksma ir juokinga, tik ne
man, bet aš įpratau nekreipti į tai dėmesio. Išmokti gerai kalbėti rusiš
kai buvo sunku. Vietinių rusų buvo nedaug. Dauguma tremtiniai, kurie
blogai kalbėjo rusiškai. Ukrainiečiai kalbėjo tik sava kalba. Kutuzovko
je gyveno mordviai, armėnai, ukrainiečiai, lietuviai, atvežti čia iš Žemai
tijos 1950 metų vasarą ir t. t. Buvo dar užverbuoti į šią vietovę darbams,
kurie kalbėdavo su savo vietovės akcentu. Egzaminus man leido laiky
ti, išskyrus diktantą, kurį nukėlė rudeniui. Egzaminus išlaikiau, o štai
diktantą parašiau dvejetui ir likau penktoje klasėje tretiems metams.
Dabar mokytis jau buvo lengva. Pradėjau skaityti knygas rusų kalboje,
tai padėjo man greit įsisavinti šią kalbą. O jau vėliau (šeštoje, septintoje
klasėse) už gerą mokymąsi man mokykla dovanodavo knygas. Vaikai
jau įprato prie lietuvių, požiūris į mus pasikeitė į gerąją pusę. Susidrau
gavau su mergaitėmis – ukrainietėmis, kurios gyveno mūsų barake.
Pagrindinė pramoga buvo kinas. Buvo vaikų ir suaugusių seansai.
Moksleiviams lankytis suaugusių seansuose buvo draudžiama. Tuo rūpi
nosi mokyklos direktorius, reguliariai vaikydavęs moksleivius iš vakari
nių seansų, gainiodavęs juos nuo klubo langų. Kartą mudvi su Aldona
įsigeidėme pažiūrėti vakarinį kino seansą. Mama nugrimavo mus senutė
mis, ant galvų užrišo skareles. Sėdome eilės viduryje, nuleidome galvas ir
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laukėme, kas bus. Štai pasirodė direktorius, pradėjo kelti ir varyti lauk
moksleivius, o pro mus praėjo. Kiek buvo džiaugsmo, kad mums pavy
ko jį apgauti!
Šeštadieniais ir sekmadieniais po kino vykdavo šokiai. Žiemą mes
į juos nesilankydavome, bet vasarą, kai direktorius atostogaudavo ir mū
sų nesergėjo, lėkdavome pasišokinėdamos. Jaunimo buvo daug, be to
ant vienos kalvos gyveno kareiviai, kurie taip pat ateidavo į šokius. Ypač
daug ateidavo žmonių, kai grodavo lietuvių orkestras savo pačių pasiga
mintais instrumentais. Šie šaunuoliai lietuviai buvo iš Žemaitijos.
Baigtas mokymasis Kutu
zovkoje, ir beveik visa buvusi
klasė susirenka į Bičevaja. Bet
per mokslo metus vienas po
kito atsisijoja, ir aš lieku vie
na. Gyvenau internate, o šešta
dieniais grįždavau namo. Ben
drakeleivių neliko, reikėdavo
eiti vienai. Tokiu blogu keliu,
koks ten buvo, važiuodavo tik
karinės mašinos, bet ir tos re
tai. Per visus mokslo metus
tik keletą kartų parvažiavau į
Kutuzovką karine mašina. Jau
geriau joti arkliu, nei su kari
ne mašina važiuoti. Tik vieną
kartą turėjau laimę nuvaryti
arklį į Bičevaja. Žiemą būda
vo geriau. Su miškavežiais va
žiuodavau į tėčio padalinį, o
po to vakare su darbininkais
važiuodavome namo (t. y. į
savo baraką). Tokia laimė bū
davo tik tuomet, kai mokyda Uodinių šeima. Matyti klubas ir pusė mo
vausi pirmoje pamainoje.
kyklos pastato.
Internatas
Pradžioje gyvenau tam pritaikytame, senajame internate, kur vie
name kambaryje gyveno mergaitės, kitame berniukai, buvo valgomasis
su virtuve, virėjo kambarys ir buvo toloka nuo mokyklos. Pradžioje bu
vo sunku priprasti prie gyvenimo internate, bet aš pasiryžau nesikeikti,
neįsižeisti, į įžeidimus neatsakinėti, nekreipti į juos dėmesio, praleisti
pro ausis, lyg tai manęs neliestų. Toks išsiugdytas ramumas man vėliau
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1953 metai. Aldona Stašytė, Smaida 1953 metai. Čižiūnai. Ona ir Jonas
Vidugirytė, Zosia Sabadaš.
Kalniniai.

1953 metai. Šešta klasė. Smaida Vidugirytė pirmoje eilėje trečia iš kairės.

labai pravertė. Išmokau pasiekti kontaktą su bet kokiu žmogumi, su
visais elgtis draugiškai, nepriklausomai nuo to, kiek tas žmogus man
simpatiškas. Pagrindinis kredo: daugiau klausyti, mažiau kalbėti. Buvau
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užsidariusi, apie savo gyvenimą stengiausi nekalbėti, ypač man nepatiko
klausimas, kaip aš patekau į Tolimuosius Rytus. Kutuzovkoje turėjau tik
vieną draugę – Aldoną Stašytę.
Taip mes gyvenome iki naujų mokslo metų, po to persikraustėme
į naują internatą, statomą prie mokyklos. Iš pradžių perkėlė valgyklą,
todėl valgyti eidavome visa kompanija – priekyje mergaitės, už jų ber
niukai. Saugomoms teko eiti ir į pirtį. Po Stalino mirties paleido daug
kalinių, ne politinių, bet kri
minalinių, tarp kurių buvo
galvažudžių. Prasidėjo vogi
mai, grobimai, prievartavi
mai. Dar senajame interna
te į virtuvę įsėlino vagis, bet
nieko pavogti nespėjo, nes
tuo metu įėjo virėja ir ėmė
šaukti. Tai buvo baisus laik
metis, kai naktimis girdėda
vai šaukiantis pagalbos. Vie
ną kartą ir aš kaip reikiant 1956 m. Internato valgykloje. Kairioji Smai
da, šalia virėja.
išsigandau. Ėjau namo, prie
laužo netoli kelio pamačiau
tris vyrus dryžuotais drabu
žiais. Aš pasimečiau ir ne
žinojau ką daryti. Jie matė
mane, bėgti buvo beprasmiš
ka. Aš, žinoma, pagreitinau
žingsnį, akies krašteliu se
kiau jų veiksmus. Jie žiūrė
jo į mane, bet toliau sėdėjo
prie laužo ir nieko man ne
1958 m. Maja Jakimišina ir Smaida.
sakė. Mano laimei, tai buvo
žmonės, nuteisti už politiką, nelinkę daryti kitiems ką nors blogo.
Po Naujų metų visai persikraustėme į naująjį internatą. Internatui
pastatė tris namelius. Vieną mergaitėms, kitą berniukams, trečiajame
– virtuvė, valgykla ir kambarėlis virėjai. Kiekviename namelyje 4 kam
bariai, kiekviename kambaryje – po 4 lovas. Apšildymas krosnimis.
Malkas mums paruošdavo, mes patys prisinešdavome ir kūrendavome.
Paeiliui skutome bulves, bet dažniausiai buvo košės, ypač dažnai kvie
tinė košė, kurios aš nuo to laiko nebevalgau. Košę virdavo vandenyje ir
paduodavo su padažu. Kadangi vyresnieji pietaudavo vėliau, tai košė
jau būdavo atvėsusi ir gulėdavo lėkštėje kaip vienas gabalas.
Buvo bufetas, bet karšto maisto jame nebuvo. Įprotis valgyti šaltą
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maistą man išliko iki šiol. Buvo dienos, skirtos teritorijos gražinimui,
bet ne šeštadieniais, mat šeštadieniais kai kurie eidavo į namus. Mes
kartą praplepėjome ir neparuošėme pamokų, jau girdime, kaip kviečia
į darbą lauke. Mokėmės tuo metu antroje pamainoje. Nutarėme pasi
slėpti. Liubos Martiniuk tuo metu namelyje nebuvo. Galia Radčenko
palindo po lova. Roza Bullach atitraukė etažerę su knygomis ir užlindo
už jos. Šalia mano lovos buvo kabykla, uždengiama audeklu. Aš atsisė
dau ant savo (geležinės) lovos galo ir užsidengiau tuo audeklu. Įėjo auk
lėtoja, nusistebėjo, kad nieko nėra, pavaikščiojo po kambarį ir išėjo.
Gyvenome mes draugiškai, nors buvome skirtingų tautybių. Ir su
nencėmis teko gyventi. Paskutiniais metais buvo toks internacionalas:
lietuvė, rusė, vokietė, ukrainietė. Naujajame internate pasitaikydavo ne
malonių įvykių. Kartą pas gretimo kambario mergaites brovėsi kažkokie
nepažįstami, laužėsi per duris. Jos iššoko per langą ir atbėgo pas mus. O
10-oje klasėje, vykstant baigiamiesiems egzaminams, aš gyvenau viena
visame namelyje, tik kitame namelyje gyveno trys bendraklasiai. Kartą,
grįžusi iš Kutuzovkos, radau atviras duris, spyna buvo išlaužta, niekas
nepaimta, bet viskas išknaisiota purvinomis rankomis. Pasiėmiau iš vir
tuvės kirvį ir pasidėjau po lova.
Nežiūrint į sunkumus, buvo daug malonaus mūsų gyvenime.
Jaunystėje sunkumus pernešame lengviau, užmirštame greičiau. Daly
vavau dramos ratelio veikloje. Vaidindavome mokykloje, klube, Kijos
gyvenvietėje. Kartais net mūsų bendrabučio kambarėlyje surengdavo
me šokius su bendrabutyje gyvenančiais bendraklasiais. Stepanas Auž
bikavičius turėjo mandoliną, abu paeiliui grojome. Prisimenu šokius
mokykloje, kur man patikdavo šokti valsą.
Tuo metu labai sunku buvo įstoti į aukštąją mokyklą. Reikalaudavo
darbo stažo. Ištisos klasės važiuodavo padirbėti kolūkiuose. Mūsų dviems
klasėms taip pat pasiūlė važiuoti į kolūkius. Net už mus nusprendė, ką
mes ten dirbsime. Berniukai dirbs mechanizatoriais, mergaitės – melžė
jomis. Taip gražiai viskas buvo nupasakota, kad visi su džiaugsmu sutiko.
Mane tai labai nustebino, bet aš atsisakiau, motyvuodama tuo, kad stosiu
toliau mokytis. Mane palaikė Maja Jakimišina, su kuria sėdėjau viename
suole. Apie dantų gydytojo profesiją aš svajojau jau nuo vaikystės, nuo
Papilio laikų, kai pirmą kartą ten apsilankiau stomatologiniame kabinete.
Man patiko švara, vaistų kvapas ir netgi gydymas. Pradėjau užeiti netgi be
reikalo, vien tam, kad pasėdėčiau laukiamajame.
Antrą kartą noras būti gydytoja tapo aiškus, kai 1956 metų vasarą
mudvi su mama atvažiavome į Chabarovską. Mama atvažiavo protezuoti
dantis, o aš – kad susipažinčiau su miestu. Vaikščiodamos po miestą, mudvi
priėjome medicinos institutą, kuris man pasirodė toks gražus, didelis, su to
kiomis didžiulėmis durimis, kad panorėjau jas atidaryti, įeiti ir mokytis…
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Baigusi mokyklą, aš pasimečiau, netikėjau savo jėgomis, o svar
biausia, nerimą kėlė mano kaip represuotosios statusas. Tuo laiku aš
dar nežinojau, kad ir rusų buvo pilna tarp represuotųjų. Apie tai mo
kykloje nepasakojo, o žmonės taip pat tylėjo. Aš taip pat niekam apie
save nepasakojau. Klausiama, kaip čia patekau, sakydavau, kad tėvai už
siverbavo darbams. Buvo išbuožinti mano vyro seneliai pagal motinos
liniją Josifas ir Chovra Savčenkos. Jie 1907 m. atvažiavo į Lazo rajoną
(Tolimieji Rytai, į pietryčius nuo Chabarovsko) po Stolypino įvykdytos
(žemės) reformos. Užsiverbavo ir atvažiavo iš Baltarusijos, Mogiliovo
rajono. Pradžioje gyveno žeminėje, kirto mišką. Atėjo laikas, kai Josifas
Pavlovičius pasistatė gražų namą, pasodino sodą, buvo laikomas pasitu
rinčiu. 1933 m. Savčenkų šeimą išvežė į Amūro sritį.
1958 m. mus atleido nuo specapgyvendinimo prievolės (SSSR Aukšč.
Tarybos Prezidiumo 1958 m. gegužės 19 d. ukazas), bet be teisės apsi
gyventi Lietuvoje. Išdavė pasus. (Pažymas apie reabilitaciją gavome tik
1989 m., ir tik nuo tada galėjome naudotis lengvatomis). Kai aš apie tai pa
sisakiau instituto draugėms, sužinojau, kad ir jos iš represuotųjų. Galinos
tėvus išvežė iš Pamaskvės į Čitos sritį, ten Galina gimė. Nadeždos tėvus
deportavo į Sibirą iš Pamarės. Tik dabar mes sužinojome, kad nuo repre

Leidimas gyventi laisvai, bet be teisės gyventi Lietuvoje.
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sijų nukentėjo apie 40 000 šeimų iš Tolimųjų Rytų. Daugelio jų pavardės
surašytos šešių tomų knygoje pavadintoje „Norėjosi juos visus išvardinti“.
Chabarovsko kapinėse yra memorialinis kompleksas politinių represijų au
koms. Masinių specgyvenviečių ir kapinių vietose pastatyti obeliskai. Rep
resuotųjų fotografijos buvo iškabintos kraštotyros muziejuje (tame tarpe
ir mūsų), interviu su mano tėvais rodė per vietos televiziją.
Mokslas
Štai baigta mokykla, visi išsilakstome, kiekvienas eina savo laimės
kalti. Į medicinos institutą stotį bijojau, į medicinos mokyklą buvo di
džiulis konkursas, todėl mes trys padavėme pareiškimus į farmacijos
mokyklą. Mudvi su Maja nepraėjome konkurso, padavėme pareiškimus
į devynis mėnesius trunkančius kinomechanikų kursus. Mano tėvai bu
vo nepatenkinti, jiems atrodė, kad geriau būtų, kad niekur nedirbčiau
tuos metus, tik ruoščiausi stoti į aukštąją mokyklą. Aš nesutikau. Pabai
gus kursus, nukreipė į Lazo rajoną, reikėjo atidirbti dvejus metus.
Prasidėjo klajoklės gyvenimas. Reikėjo trankytis po visokias gyven
vietes, pavaduoti atostogų išeinančius kinomechanikus. Zmeika, Perejas
lovka, Kutuzovka, o 1958 m. lapkritį atvažiavau į Petrovičius, kur išdir
bau net tris metus. Šis darbas buvo laikomas vyrišku, bet po manęs ir
Kutuzovkoje ir Petrovičiuose jau dirbo moterys. Pradžioje man buvo bai
su, bijojau, kad nesugęstų aparatas. Pirmą darbo savaitę taip ir atsitiko,
seansas liko nebaigtas. Dvi dienas nieko daugiau neveikiau, tik ardžiau ir
vėl sustatinėjau aparatą. Tik po ketvirto karto neliko atliekamų detalių,
aparatas pradėjo veikti. Įgijau pasitikėjimą savimi, gedimų nebebijojau.
Kiek padirbusi, supratau, kad visą gyvenimą kinomechaniko etate neiš
tversiu, kad tebenoriu stoti į institutą ir tik į medicinos. Mano planas:
1. Darbe siekti tik gerų rezultatų.
2. Imtis fizikos, chemijos, literatūros ir vokiečių kalbos.
Pirmąją plano dalį sekėsi vykdyti. Po kokių 1,5 metų aš išsiveržiau
į priekį, klube, kur dirbau, kabėjo lentelė su užrašu „Geriausias kinome
chanikas“. Ją paveržiau iš Kutuzovkos vyruko ir išlaikiau iki stojamųjų
egzaminų. Su mokslu buvo sunkiau. Buvau net užsirašiusi į neakivaizdi
nius vokiečių kalbos kursus. Dar pirkau fotografijos vadovėlį, fotoapa
ratą, foto didintuvą ir visa kita, ko reikia, ėmiau gilintis į fotografijos
paslaptis. Kai pradėjo sektis, tai buvo įdomus užsiėmimas. To ne gana,
dar įstojau į neakivaizdinius stenografijos kursus.
Ir štai, ateina 1960-ieji metai, paduodu pareiškimą į gydomąjį fakulte
tą. Pradžia nesėkminga. Nepraeinu konkurso, nors būčiau galėjusi patek
ti į pediatrijos fakultetą. Trumpam nusiminiau, bet tai neišmušė manęs
iš vėžių. Mane įkvėpė tie pasiryžėliai, sutikti per stojamuosius, įstodavę
tik trečią, ketvirtą kartą. Įtempiau savo valią, ruošiausi naujam šuoliui. Ir
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štai, 1961 m. surinkau 18 balų iš 20, buvau priimta į pediatrijos fakultetą.
Prasidėjo naujo gyvenimo etapas, laimingas, įdomus, įsimenantis.
Studentiškas gyvenimas prasidėjo nuo bulvių laukų Lazo vardo rajo
ne. Kiti metai prasidėjo nuo Puzino Žydų srityje. Man nereikėjo prie bulvių
kasimo pratintis, bet darbo sąlygos buvo blogos. Tai man nusibodo ir vėliau
tris metus iš eilės keliaudavome į tokią vietelę Puirą, netoli nuo Baidukovo
salos, kur prasideda Ochot
sko jūra. Iki Puiro per Nikola
jevską plaukdavome garlaiviu,
o atgal nuo Nikolajevsko skris
davome lėktuvu. Iki žuvų (ke
tos) atplaukimo ilsėdavomės,
plaukiojome užuolankoje,
rinkdavome laukines avietes,
grybus, dar ir pinigus uždirb
davome. Du metus dirbome
ikrų ceche. Vienintelis nepa
togumas buvo sūrios žuvies
plovimas vandenyje, kurio
temperatūra neturėjo viršyti
+14–16 laipsnių.
Ir štai prasideda moks 1959 metai. Smaida prie Mokyklos šaltinio.
las. Virš 300 žmonių susiren
ka į paskaitas, praktikos dar
bai dviems grupėms kartu.
Išleisdavo tuomet plataus
profilio gydytojus, progra
ma buvo abiems fakulte
tams ta pati, tik mums nuo
trečio kurso prisidėdavo pe
diatrija. Pediatrijos fakulte
te studijuoti buvo sunkiau.
Baigęs gydomąjį, pediatru
dirbti negalėdavo, o, baigęs
pediatriją, po 4 mėnesių
specializacijos galėjo gydyti
tiek vaikus, tiek suaugusius. 1960 metai. Emilija prie bulvių.
Iš pediatrijos išėjo mano geriausios draugės, su kuriomis mokiausi vie
noje grupėje. Galina tapo okuliste, o Nadežda gydytoja laborante.
Sunkiausia buvo mokytis pirmus du metus. Ypač kamavo anatomija,
histologija, lotynų kalba, organinė chemija. Aš su baime laukiau pirmojo
anatomijos užsiėmimo, bet viskas vyko normaliai. Tik įsiminė du kuriozi
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niai įvykiai, kurių pirmasis galėjo baigtis tragiškai. Ruošiantis anatomijos
egzaminui, pagal studentų pažymėjimus išduodavo „kaulus“, kurių nega
lima buvo išnešti iš patalpos. Mes gi, kad nesėdėti formalino garuose,
sumetėme kaulus į krepšelius ir nubėgome pas netoli gyvenusią Iriną.
Einame ir girdime, kaip iš paskos šaukia vyriškis: „Ei, merginos, jūs kaulą
pametėte…“. Kuri pametė, mes nepradėjome aiškintis. Kitą kartą mes jau
prieblandoje ruošėmės egzaminui ir sėdėjome pusrūsyje prie lavono. Kaž
koks lankytojas pataikė ne į tas (ne į ligoninės) duris, įėjo pas mus, pasika
bino paltą ir priėjo prie mūsų, apsėdusių lavoną. Būtumėte matę jo veidą,
kai jis įsižiūrėjo, kad tai lavonas… Čiupo savo paltą ir lėkė pro duris.
Pirmame kurse tik mokėmės, į teatrus neidavome, tik retkarčiais į
kiną. Sekančiais metais aš nutariau užsiimti parašiutizmo sportu, kurį
organizavo vienas bendrakursis. Iššokti su parašiutu teko tik kartą, po
jūčiai buvo malonūs, bet teko šį sportą mesti, nes reikalavo daug laiko.
Gyvenau bendrabutyje. Pradžioje sąlygos buvo blogos, nes kambary
je buvo keturios lovos, o mūsų – aštuonios. Kaip suprantate, miegodavo
me po dvi vienoje lovoje. Taip tęsėsi iki pirmos egzaminų sesijos, kurios
metu daug studentų nubyrėjo, o mūsų liko keturios. Po metų liko trys.
1963 m. aš ištekėjau už Alek
sandro Patiupino ir palikau
bendrabutį.
Mokymasis – tai puikus
laikas, kuris gerai įsiminė. Pir
mieji du metai slinko iš lėto,
kiti pralėkė greit. Ir štai išlai
kyti paskutiniai penki valstybi
niai egzaminai ir 275 žmonės
išvažinės į visas puses, į naują
gyvenimo etapą. Išleistuvių va
1963 m. balandis. Smaida su vyru Alek karas. Ateinam su vyrais, su
siejumi Patiupinu.
žmonomis, kiekvienas buvęs
studentas aktų salės scenoje gauna diplomą. Visi priima Hipokrato priesai
ką. Po koncerto vėl visi nusileidžia į aktų salę, kur laukia padengti stalai.
Prasideda iškilminga vakarienė. Susitariame, kad po 10 metų susitiksime
pirmą kartą. Susitiko virš pusės kurso, iš įvairiausių plačiosios tėvynės vie
tų, pasipasakojo kiekvienas, kaip jam sekasi. Kitą dieną susitikimas tęsėsi
kairiajame Amūro krante. Diena buvo puiki, šilta, saulėta, kaip ir pats mū
sų susitikimas. Kiti susitikimai vyksta kas penki metai, bet žmonių mažėja,
susirenka beveik vieni chabarovskiečiai.
2007 m. atžymėjome 40 metų, kurie praėjo po instituto baigimo.
Susirinko apie 55–65 žmonės, ir tai gerai, nes praradome ryšį su 120 ir
apie 60 jau yra mirę.
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1967 m. 17 grupė prieš baigiamuosius egzaminus. Trečioje eilėje kairioji
stovi Smaida, šalia – jos draugė Galina, o Smaidos draugė Nadežda sėdi
pirmoje eilėje trečioji.

Darbas
Baigus institutą mane nukreipė į miesto sveikatos apsaugos sky
rių, kad apiformintų darbo vietą. Pats įdomiausias dalykas, kurį ten su
žinojau, buvo tai, kad neseniai paliko darbą ir išvažiavo į Lietuvą gydy
toja Vidugirytė. Net Lietuvoje tokios pavardės nebuvau sutikusi. Buvo
baigusi tą patį Chabarovsko institutą. Po daugelio metų vienuose pasi
tobulinimo kursuose sutikau žmogų, kuris, išgirdęs mano pavardę, kai
ką papasakojo apie aną Vidugirytę. Pasirodo, kad į Lietuvą ji išvažiavo
kartu su suaugusia dukra. O buvo ištekėjusi už Trachunovo, kuris ma
no studijų metais buvo traumatologijos katedros vedėju, skaitė mums
paskaitas ir priiminėjo egzaminus. Gerai, kad pas jį nepapuoliau, mano
pavardė galėjo jam labai nepatikti…
Darbą pradėjau greitosios medicinos pagalbos stotyje, po to per
ėjau į polikliniką, dirbau darželių vaikų gydytoja. Po to turėjau organi
zuoti ikimokyklinį – mokyklinį skyrių poliklinikoje. Tapau to skyriaus
vedėja. Pačiu įdomiausiu nutikimu buvo dar man nežinotas faktas. Bu
dint stacionare, kur buvo gydomi suaugę ir vaikai, greitoji atvežė stebėji
mui vyrą, kuris dukart buvo praradęs sąmonę, matuojant kraujo spaudi
mą. Žinojau, kad vyrai kartais praranda sąmonę nuo adatos dūrio, bet
čia man buvo naujiena.
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Draugai
Rusijoje turėjau tik tris drauges: Aldoną, Galiną ir Nadeždą, bet san
tykius palaikau su klasiokėmis iš Bičevaja vidurinės mokyklos, Papilio vi
durinės mokyklos, su instituto bendramoksliais. Artimų draugų taip pat
turiu mažai. Nuo 1971
metų draugaujame su Ja
kovlevų šeima, su kuriais
kažkada gyvenome greta.
Valerijus smuikininkas,
muzikos mokykloje dir
bo pedagogu, grojo sim
foniniame orkestre. Pui
kus fotografas. Jo žmona
Liuba iš pradžių dirbo
muzikos mokykloje peda
goge fortepijono klasėje,
1974 metai. Aleksiejus ir Smaida su Arvydu, po to dainavo chore teat
kuriam 8 mėnesiai.
re. Tai talentingi ir geri
žmonės. Pažintis perau
go į draugystę. Jie mano
vaikų krikštatėviai. Taigi,
mes jau giminės.
Kai 1962 m. aš pir
mą kartą buvau Pas dėdę
Stasį Panevėžyje, jo žmo
na Marija man daug pasa
kojo apie savo giminaitį
Joną Auksutį, su kuriuo
1978 metai. Balys, Emilija, Arvydas ir Ona Bu susipažinau 1972 m. Jo
nas, kadrinis karininkas,
tėnienė.
buvo atvažiavęs į Chaba
rovską iš Blagoveščensko taip pat ir tarnybos reikalais. Tai apsiskaitęs
žmogus, eruditas, geras pasakotojas. Po to jis pasilaisvino iš karinės tar
nybos, apsigyveno Vilniuje, ten aš susipažinau su jo žmona Nadežda.
Susirašinėjame, retkarčiais pasimatome.
1988 m. netikėtai gavau laišką iš Jono Naktinio, su kuriuo mokiausi
toje pačioje Papilio mokykloje, mūsų tėvai gyveno per 2 km. Bijodamas
politinio keršto iš mokytojų už neapdairų savo elgesį, pabėgo jis iš Papi
lio. Kaip parodė vėlesni įvykiai, nuojauta jo neapgavo. Praėjus 38 metams
po mano išsiuntimo iš Lietuvos, pradėjome susirašinėti, gaudavau laikraš
čių iškarpas. Mūsų radijas ir laikraščiai taip pat kai ką pranešdavo, bet ne
visada teisingai. Mano vyras Aleksiejus taip pat įdomavosi įvykiais Pabal
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tijyje, abu svajojome parvažiuoti į Lietuvą arba į Latviją. Jonas sako, kad
mano vyro pavardė (Patiupinas) ne vien baltarusišką prasmę turi, bet ir
lietuvišką, nes nuo seniai Biržų krašte labai panašios buvo sutinkamos (Pa
tupanis, Patūpa). Anais laikai butai nebuvo parduodami, rausdavomės po
butų keitimo skelbimus.
Ieškojome darbo Pabalti
jyje, kur aprūpintų butu.
1978 m. man pasiūlė dar
bą ir trijų kambarių butą
Vilianuose (Latvija). Bet,
turėdama mažytį sūnelį
ir senus tėvus, nebūčiau
galėjusi dirbti tokiu tem
pu, kokio norėjo darbda
viai. Dar buvo galimybė
gyventi Biržuose, įver
tinus visas aplinkybes,
taip pat pasibaigusi tik 1991 m. Skrebiškiai. Smaida svečiuose pas vai
svajonėmis. Jonas Nakti kystės draugę Palmyrą Mizarienę.
nis, 40 metų plėšęsis su
darbais Kaune, gyvenimą
didmiestyje iškeitė į gyve
nimą gamtoje.
1994 metų lapkritį
Maskvoje Lietuvos pa
siuntinybėje prie Lietu
vos Vėliavos konsulas
man įteikė Lietuvos pa
są. Taip oficialiai man
buvo grąžinta atimtoji
Lietuvos pilietybė. O
2002 metais Arvydas su
Raimundu taip pat tapo 1996 m. Raimundas, Smaida, Arvydas.
Lietuvos piliečiais. Mano sūnų jungtuvių liudijimai bei anūkų Nikitos ir
Milenos gimimų liudijimai išduoti Vilniuje.
Prisimenu patirtus keblumus, gaunant pirmąjį pasą. Tuo metu ga
lima buvo rašyti bet kurią tautybę ir bet kokius gimimo metus. Aš užsi
rašiau latve, beveik vien dėl to, kad žodžiu lietuvaitė (litovka) Rusijoje
vadinamas dalgis žolei pjauti…
Sumaišė Rusijos carai ir tironai tautas, jų genus. Čia beveik visi lai
ko save rusais, nors absoliučiai rusų aš dar nesutikau. Mano vyro tėvai
baltarusiai. Elenos, Arvydo žmonos šaknys atėjusios iš mordvių, lenkų,
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ukrainiečių. Ženios, Raimundo žmonos genai surinkti iš rusų, ukrainie
čių, žydų ir guranų (viena močiutė buvo iš Buriatijos).
Kai buvau Vilniuje, susipažinau su Lietuvių draugijos nuostatais.
Suradau 16 žmonių, laikančių save lietuviais. 10 mokėjo lietuviškai
kalbėti. Organizuoti Lie
tuvių draugiją nepasise
kė. Priežastys politinės.
Mat tuo laiku Lietuva pa
siskelbė nepriklausoma
valstybe.
Galiu dar pasakyti,
kad dabar turiu tris Tėvy
nes – Lietuvą, Latviją ir
Rusiją. Pati svarbiausia –
tai Lietuva, kur gimiau,
pragyvenau 11 metų, ją
kelis kartus apvažiavau,
apsilankiusi čia 13 kartų.
Buvau apsistojusi Vilniu
2004 m. Iš dešinės: Raimundas, Ženia su Niki
je, Karsakiškyje, Panevė
ta, Lena, Arvydas su Milena ir Smaida.
žyje, Kubiliuose, Skrebiš
kiuose pas gimines ir draugus. Aplankiau Vaiginus, Kraštus, Latvygalą,
Papilį, iš Biržų važiavau į Rygą, buvau Šiauliuose, Trakuose, Kaune, Klai
pėdoje. Pagyvenau Palangoje su Aldonos šeima. Įdomu tai, kad Raimun
das ir Kęstutis, kuriems buvo po penkerius metus, kalbėjo skirtingomis
kalbomis ir suprasdavo vienas kitą.
Latvija – tai istorinė mano Tėvynė, nes mano mama latvė ir visi
jos giminės gyvena Latvijoje. Latvijoje buvau 8 kartus ir taip pat visą ją
apvažiavau.
Rusiją taip pat laikau savo Tėvyne, nes ji mane priėmė, čia įgijau
nemokamą aukštąjį išsilavinimą, gavau darbą, čia gyvenu jau 60 metų,
čia gimė ir gyvena mano sūnūs ir anūkai.
Ar jau Paskutinis apsilankymas?
Po paskutinio mano apsilankymo Lietuvoje man liko slegiantis įspū
dis. Labai slegia tai, kad nieko neliko iš mano vaikystės vaizdų. Erdvūs
laukai su retai išsimėčiusiais vienkiemiais, daugelyje kurių gyvena tik se
nukai. Vietoje manųjų Vaiginų taip pat platus laukas. O juk čia gyveno
Vidugiriai, Uodiniai, Jasiūnai, Kulbiai, Kalinauskai. Kelią į tą vietą apytik
riai dar atradau. Pagal du išlikusius miškelius. Takeliai, kuriais eidavau
į Latvygalos, Kraštų, Papilio mokyklas, išnyko visam laikui. Laiminga li
kau, kad galėjau pastovėti savo žemėje, kuri nuo 2006 metų jau ne mano.
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Aš puikiai žinau, kiek mano
pirmtakai įdėjo jėgų ir sveika
tos, kad įsigytų ir išpuoselėtų
šį žemės lopinėlį, kuriame aš
gimiau ir augau 11 metų. Nors
aš jau seniai čia negyvenu, bet
žinojau, kad čia yra žemės lo
pinėlis, kuris riša mane su Tė
vyne, su vaikyste. Dabar paju
tau, kad visi ryšiai nutraukti ir
negalima nors kiek sugrįžti į
2009 m. Milena Kinijoje įsisavina naują praeitį, pasijutau vieniša ir at
transporto rūšį.
plėšta nuo Tėvynės. Man teko
pakartoti savo mamos likimą,
tik su nedideliu skirtumu. Ma
no mamos gimtąsias vietas
apsodino medžiais, o mano
siose beaugantį miškelį išdras
kė ir vėl pavertė lauku. Aš
dėkinga likimui, kad galėjau
neseniai aplankyti gimtąsias
vietas, manau, jau paskutinį
kartą, todėl viską stengiausi
įsidėmėti.
Įvairiose vietose palaido
ti man brangūs žmonės. Rygo
je, Matiso kapinėse palaidota
mano močiutė Darta, Chaba
rovsko kapinėse guli mano
tėvai ir vyras, o kiti palaidoti
Lietuvoje įvairiose kapinėse.
Man svarbiausios yra Kraštų
kapinės, kur palaidoti devy
2009 m. Ne taip jau toli mums Didžioji ni mano giminaičiai. Noriu
kinų siena (Arvydas ir Elena).
padėkoti vaikystės draugei
Palmyrai Mizarienei, prižiūrinčiai šias kapines. Čia švaru, jauku, man
labai nesinorėjo palikti jas.
Aš labai myliu Lietuvą ir Latviją, noriu, kad ir mano vaikai ir anū
kai taip pat nepamirštų savo protėvių Tėvynių. Todėl jiems parašiau
Lietuvos istoriją, Latvijos istoriją ir Prisiminimus.
Pagarbiai. Smaida Ritma Vidugirytė iš Chabarovsko.
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Joniukas, senojo Jono anūkas

NE SAVO NORU AŠ TEN BUVAU
Kas ten nebuvo, dar pabuvos,
O kas jau buvo, niekuomet nepamirš
(iš sovietinių kareivukų folkloro).
Kas aš
Mano organizme įsitvirtinusios Gajūnų žmonių genų kombinaci
jos. Dalis skaitytojų gal būt norės žinoti ne tik mano vardą. Bet kad Lie
tuvoje susiklostė tokia velniška tvarka: įsitvirtino vagys bei anų laikų
nomenklatūrininkai, virtę naujaisiais lietuviais, šmirinėja KGB agentai,
jų informatoriai, KGB rezervistai, GRU (Glavnoje Ravedyvatielnoje Up
ravalienije) rezidentai, o ir šiaip jaučiančių nostalgiją sovietiniams lai
kams nemažai. Kai kurie jų įsitvirtino gana aukštai, naudojasi KGB ir
KPSS sukauptu kapitalu, įtaiso į postus savo draugelius ir giminaičius.
Lietuva jiems rūpi tik tiek, kiek tai padeda asmeninei karjerai. Kol kas,
susitikęs su tokiais, aš vis pralaimiu. Tad girtis neturiu kuo. Vadinkite
mane taip, kaip vadina giminės – Joniuku.
Du požiūriai, dvi galimybės
Į Sovietų armiją buvau paimtas 1986 m. Šiaip literatūroje varto
jamas terminas „pašauktas į armiją“. Tai netikslu, nes jei į tą šaukimą
neatsliepsi, tai vis tiek būsi surastas ir pristatytas. Tuo metu buvau bai
gęs pirmą kursą Vilniaus Universitete. Pažįstami įspėjo, kad patiriamas
šioje armijoje stresas ištrins įgytą žinių sistemą ir, jei norėsiu vėl studi
juoti, daug ką teks pradėti iš naujo. Kol nesusidūriau su tikrove, nelabai
tuo tikėjau. Atrodo, kai kurių žinių ir sugebėjimų sistema buvo gana
tvirta, sunkiai panaikinama. Bet jie buvo teisūs.
Plėtėsi Sovietų įsiveržimas į Afganistaną, Brežnevo žentas plana
vo uošviui dovanėlę – priėjimą prie naujo vandenyno, – reikėjo dau
giau žmogelių, ir studijos jau nebebuvo apsauga nuo tarnybos armijoje.
Vienintelė patikrinta apsauga nuo daugelio nemalonumų taip vadina
mo socializmo sistemoje buvo kyšiai ir blatas. Kai kuriems mano drau
gams tuo metu ir spintos ant galvų užvirsdavo ir kas tik nesidarė. Jie
tarnybon nėjo. Mano tėvai nedirbo priespaudos aparate, neturėjo pa
kankamai pinigų ir pažinčių, todėl aš sapnavau kerzinius batus. Tiesa,
asmeninių pažinčių dėka pavyko atidėti šaukimą iš rudens į pavasarį,
kad galėčiau pabaigti pirmą kursą.
Pažintis su armijos sistema prasidėjo nuo teritorinio karinio ko
misariato Vilniuje. Buvo liepta susirinkti ryte apie 6 val. Buvo įdomu
pažiūrėti kokie būsimieji kariai renkasi.
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Vienus atlydėjo tėvai, šaukiamieji buvo blaivūs, tvarkingai apsiren
gė, veide susirūpinimas, kai kurie atėjo apsivilkę kostiumais. Šie atrodė
juokingai – į kelionę ant narų ne pati patogiausia apranga, tuo labiau,
kad visi žinojo, jog civilių drabužius reiks numesti ir teks vilktis kariš
kus. Nemažai vyrų atėjo girtutėliai, juos palydėjo tokie pat, vos ant kojų
bepastovintys draugai. Aš tai nelabai supratau kokia tai šventė. Išeini
vergaut ir dar be jokių teisių. Rusus dar galima buvo suprasti – jie ėjo
tarnauti savo tėvynei.
Laukimas
Surinko visus, suskaičiavo. Kažkoks kariškis pabandė išrikiuoti
mus po keturis į koloną. Nepavykus, nusispjovė ir nusivedė būriu į Vil
niaus centrinį surinkimo punktą (komisariatą). Šiame pastate išskirs
tė po sales. Salėse išrikiuoti dviaukščiai gultai, budi jau tikri kareiviai.
Gultai buvo kieti, lentiniai. Ant jų teko tris paras vartytis, kol atvyko
pirkliai iš karinių dalinių. Išvykai surinkdavo būrį su daiktais į kitą tuš
čią salę ir šaukdavo per garsiakalbį pavardėmis. Keletą kartų buvau pa
siūlytas pirkliams ir aš, bet savo pavardės neišgirdau. Pagaliau patekau
išvykai traukiniu į Rygą. Protingesni sakė, kad veš į Adaži seržantų mo
kyklą. Surikiavo didelį būrį ir patraukėme Į Vilniaus geležinkelio stotį.
Kažkoks senukas (ar tėvas ar senelis, nesupratome) norėjo eiti kartu su
vienu jaunuoliu, bet nespėjo. Mat ėjome pakankamai greitai. Kariškis
vaikinukui atsilikti neleido, tai ir pasiliko senukas pakelyje, nors ir labai
stengėsi spėti kartu.
Susodino visus į traukinio vagoną. Žmonių daug, vietos mažai.
Man teko trečio aukšto gultas, kur paprastai dedamas bagažas. Triukš
mas apačioje netrukdė miegoti. Per naktį ir atvažiavome. Pasirodo mū
sų vagonai buvo prikabinti prie keleivinio traukinio. Žiūrėjau į kelei
vinius vagonus ir pavydėjau: laimingi tie keleiviai, kurie jais važiuoja,
– jie važiuoja kur nori.
Rygos stotyje perkraustymas vyko greitai. Išrikiavo visus, patikri
no, ar dar visi yra. Susodino į dengtas karines mašinas ir nuvežė. Galvo
jau, gal nors kiek Rygą pamatysiu. Neišdegė. Išleido uždarame kieme ir
vėl suvarė į kažkokio pastato salę. Čia dar kartą patikrino sveikatą. Tik
rino kažkokie šauktiniai kareiviai, matyt būsimieji medikai iš medici
nos institutų. Suprantama, kad visi buvo pripažinti sveikais ir tarnybai
tinkamais, nepaisant to, ar skundėsi kuo nors ar ne. Toliau kitoje salėje
vėl laukėme, kol kas nors pasiims. Niekas niekur neskubėjo, sėdėjome
ir laukėme. Mums kas, prieš akis du metai, o kariškiams irgi ne per la
biausiai rūpėjome. Pagaliau sujudimas, – mūsų atvažiavo. Susodino į
dengtas mašinas ir nuvežė. Švietė saulė, buvo šilta vasaros diena. Kaip
gražu būtų laisvėje. Vasara – atostogų metas studentams.
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Juodi antpečiai
Nuvežė visą būrį į kareivinių teritoriją ir išskirstė grupėmis į dali
nius. Tai buvo Adaži seržantų mokykla. Man teko juodų antpečių arti
lerijos padalinys. Džiaugiausi, kad bent ne į raudonųjų antpečių (pėsti
ninkų) papuoliau. Aplinkui matėsi labai daug šmirinėjančių raudonais
antpečiais Vidurinės Azijos atstovų. Atėjo padalinio vadovas majoras.
Pradėjo skirstyti vyrukus po dalinio grupes pagal specialybes. Pradėjo
klausinėti, kas ką moka, kur mokosi. Paaiškėjo, kad draugas majoras
nelabai skiria fiziką nuo fizinio lavinimo: vienam vyrukui pasakius, kad
mokosi fizikos fakultete, apsidžiaugė, kad turės fizinio lavinimo vado
vą, bet, paaiškėjus esmei, numojo ranka. Nei matematika nei biologija
didesnės įtakos skirstymui taip pat neturėjo. Reikalingiausi buvo sta
liai, tinkuotojai, kirpėjai, rašantys dailyraščiu ir pan. Dauguma blyškia
veidžių patekome į artilerijos pabūklų taikytojus ar vadus. Dauguma
Vidurinės Azijos atstovų buvo paskirti į mechanikus, vairuotojus. To
liau suskirstė dar į būrius. Patekome pradžioje trys lietuviai į naujai for
muojamą būrį, gavome uniformas. Savo drabužius atidavėme į sandėlį.
Pasakė iš karto, kad jų nebeatgausime. Prisistatė iš visų kampų kareiviai
(pagal aprangos stilių ir laikyseną matėsi, kad tai bebaigią tarnybą), pra
porščikai ir žemesnio rango karininkai. Šių karininkų veideliai rodė,
kad buteliukas dažnas jų draugas. Mačiau kaip ir mano drabužėlius var
tė, kėlė, mėtė, laipiojo po juos. Kelnes kažkoks praporščikas nusinešė
pakankamai greitai, marškiniai ir švarkas liko gulėti. Taip prasidėjo tar
nyba seržantų mokykloje.
Mokymai
Suformavus būrius, visi papildomai buvo nukirpti ir išvaryti į ap
mokymus. Svarbiausia buvo politiniai užsiėmimai. Paistalai ir tiek. Tuo
metu mintimis nulėkdavau namo, mąstydavau, ką veikia namiškiai. Iš
užsiėmimų įsidėmėjau tik tiek, kad pasaulyje agresyviausia valstybė yra
JAV ir jos sukurtas NATO blokas, o SSSR pasauliui neša tik gėrį ir taiką.
Prasidėjo rikiuotės muštras, darbai naktimis. Sugalvoja koks vadukas
statyti komunistų partiją liaupsinantį stendą ant masyvaus pjedestalo
ir pluša tuomet visi. Pavyzdžiui, miegoti galima eiti tik tada, kai suneša
mas betono mišinys. O betono reikia daug, nes kiek betono yra pjedes
tale virš žemės, antra tiek yra duobėje po žeme. Dar reikia nešioti jam
ir vandenį, o to betono keletą pilnų savivarčių išpila ant žemės. Kitą
dieną apmokymai poligone, kur reikia lakstyti, kasti apkasus. Toliau
koks nors budėjimas-darbas tai kazarmoje (buitinės patalpos), tai val
gykloje. Ir taip kas dieną ir kiekvieną naktį vis kokia nors velniava. Pra
dėjo trūkti miego. Atrodo padedi galvą ant pagalvės, tik sumerki akis, ir
jau girdi kaip budintis kareivis kelia rėkdamas. Yra numatytas režimas:
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gult 10 valandą vakare, keltis 6 val., pusvalandis laisvo laiko nuo 14
val. Toks įsakymas, pulko vado pasirašytas, kabojo matomiausioje vie
toje. Tik vis kas nors buvo sugalvojama miego sąskaita. Apie laisvą ka
reivių laiką karininkai apsimesdavo nežinantys. Darbai ir apmokymai
kasdien vis kvailesni. Būdavo liepia kasti tranšėjas vamzdžiams. Šiaip
tokias tranšėjas kasa ekskavatoriumi. Kareiviai gi iškasa kastuvais. Pa
stovi tos tranšėjos kelias dienas, paaiškėja, kad vamzdžių nebeklos.
Reikia vėl užkasti. Apmokymams parenka kalvotesnę vietovę. Reikia
pusdienį bėgioti kaip išprotėjusiam su dujokauke, paskui mokomės ata
kuoti šliaužte. Parenkama vietovė, kur telkšotų kuo daugiau vandens
balų, ir pirmyn ant pilvo kokį kilometrą. Būni šlapias iki kaulų smege
nų. Džiovintis drabužių nėra kur, tik ant savęs. O jeigu diena su lietumi
ir vėjuota, tai kaleni dantimis iš šalčio ir norisi nuvirsti iš nuovargio. Ir,
kas baisiausia, niekam nė motais, kad ne visi organizmai gali pernešti
tokį muštrą. Nes per tą blatą, kai daug sveikųjų išsipirko, į jų vietą buvo
pripažinti tinkamais ir tokie, kuriems medikai, jei rimtai žiūrėtų, nere
komenduotų karinės tarnybos tokiu apkrovimu. Todėl daug kas grįžo,
visam gyvenimui palaužę savo organizmo gynybines galias. Drėgmę ir
šaltį tai jauti. O kur dar tokie poveikiai, kaip apšvitinimai virš normos
radarais bei radioaktyviais spinduliais, kurių mūsų kūnai evoliucijos bė
gyje neprisitaikė sugebėti pajusti (nes nebuvo tokio poreikio). Manau,
kad tvirto vyro, biržiečio, dirbusio su radarais Sovietų armijoje, mirtis
(Šiaurės Rytai, 2005 m. lapkričio mėn) yra susijusi su pernelyg galingu
apšvitinimu, niekam nekreipiant dėmesio ar neturint pakankamų žinių
apie tokio poveikio pasekmes. Žmogus nejaučia, kai radaro skleidžia
mos bangos sukelia gyvybiškai svarbių ląstelių šiluminę mirtį. Kai jau
silpna, negera, tankiai daužosi širdis, tamsu akyse, – jokia medicina
nebegelbės.
Kitus, išsivysčius spindulinei ligai, paleisdavo leisgyvius numirti
ne armijoje. O kur dar tyčiojimasis, mušimai, užmušimai? O kur arti
mųjų patirtos kančios dėl to? Ar kas suskaičiavo, kuri dalis Biržų rajo
no vyrų smarkiai sutrumpino sau gyvenimą, pakliuvę į tokios armijos
mėsmalę?
Aš tikiu melžėjomis, kad joms prie Sovietų buvo geriau, nes, užgėru
sios, galėdavo porą dienų nenueiti į darbą, ir nieko joms neatsitikdavo.
Kai pagalvoji, visi tie dalykai būtų ištveriami ir nugalimi, jei vadai
laikytųsi dienos režimo, kuris gražiai aprašytas ir iškabintas kazarmos
vestibiulyje. Visi atėję gali paskaityti ir pasigrožėti, kaip kareiviais rū
pinamasi. Per politinį švietimą privalu buvo atsakinėjant aiškinti, kaip
tarybinė vyriausybė rūpinasi savo šalies gynėjais. Tikrovė buvo gerokai
juodesnė ir kvailesnė. Ar į valgyklą ar į mokymus ar šiaip kur einant
būriu, buvo privalu eiti rikiuote. Būtinai reikėdavo traukti dainą (vienai
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kelio atkarpai būtinai viena daina, kad ir ta pati). Kai kas stengdavosi
iš visos širdies. Man tai buvo nusispjaut į tas dainuškas, žiopčiodavau
į taktą ir tiek. Karininkai kabinėdavosi. Būtinai žiūrėdavo, kad visi dai
nuotų. O dainos žodžiai pritaikyti ne visiems: „…Tam, gdie bierioza, to
polia, Rosija, rodina moja…“.
Lovos klojimas – tai ypatingas ritualas. Reikėjo lyginti pagalves,
antklodes, kad antklodžių raštai sutaptų, kad čiužiniai būtų išlyginti.
Pagalvių užvalkalai skalbiami gal kartą per pusę metų. Paklodės kiek
dažniau. Jei nors vienas ne taip lovą paklodavo, tai visam būriui per 45
sekundes (specialus normatyvas) nusirengt ir atsigult. Paskui vėl per 45
sekundes apsirengt ir išsirikiuot. Ir taip keliolika kartų. Seržantai labai
dažnai naudodavo tokį gulimo ir kėlimo būdą. Tai buvo naudinga so
vietų armijos kareivių proto atbukinimui, išugdant paklusnumą ir aklą
komandos vykdymą.
Neatlaikiau mokymų
Tokios mokymo sistemos neišlaikė mano sveikata, susirgau. Pra
džioje gulėjau dalinio sanitarinėje dalyje. Čia guldavomės 22 val., kelda
vomės 7 val. Šiek tiek geriau. Buvo laikomasi bent nakties poilsio režimo.
Įdomu būdavo girdėti rytais nuo šešių valandų prikeltų ir žygiuojančių
kareivių traukiamą „…Rosija rodina moja…“, o aš dar lovoje. Šiaip tai rim
tais ligoniais buvo laikomi tik tie, kurie sunkiai paėjo. Didelę susirgimų
dalį sudarė nutrintos ir užpūliavusios kojos. Visi kiti su temperatūra ar
kitais akivaizdžiai nematomais dalykais buvo laikomi nerimtais, bet irgi
darbo jėga. Man temperatūra nemažėjo, tai visgi sanitarinės dalies vado
vybė išsiuntė į karinę ligoninę Rygoje. Ten pirmąsias dienas ir naktis ga
lėjau išsimiegoti. Duodavo pailsėti, skyrė vaistų, o paskui irgi prie darbo
statė. Tačiau numigus, pailsėjus, tai tie darbai nebuvo sunkūs, nors ir ser
gant. Visi gydytojai karininkai, civilio nesutikau. Reikia pripažinti savo
darbą jie išmanė, visokių atvejų buvo matę. Būdavo pristato iš Afganis
tano partiją kareivių: kas be rankos, kas be kojos, kieno išmuštos akys,
kontūzyta galva. Vaizdelis klaikokas. Savaime suprantama, nei rankos
nei kojos nei akys neataugdavo. Taip ir išeidavo komisuoti iš armijos in
validais į civilių gyvenimą. Gydytojai nepasimesdavo. Dirbdavo greitai
ir tiksliai: ką operuodavo, ką gipsuodavo, kam vaistus leisdavo.
Gulėjo Rygos karinėje ligoninėje ir dar tarnauti besiruošiantys. Te
ko sutikti ir lietuvių. Visiems jiems lyg ir kažkas būdavo su galva (auglys
ar dar kažkas, bet ne trauma). Negaliu sakyt ar iš tikrųjų jie sirgo, ar,
vengdami tarnybos, taip simuliuodavo. Karinė šaukimo sistema veikda
vo gudriai. Lietuvoje vietiniai gydytojai jau būdavo priėmę išvadą, kad
netinkamas tarnybai armijoje. Kariškiai tuos, kurių tėveliai neturėjo
pakankamai jėgų apginti atžalą, siųsdavo į Rygą išvados patvirtinimui.
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Kariniai Rygos gydytojai dažniausiai liepdavo tarnauti. Viena tokio vaiki
nuko mamytė, supratusi, kad lietuvis esu, klausė, ar įmanoma kaip nors
su gydytojais tartis, dovanėlę jiems duoti. Ką aš galėjau jai atsakyti? Jau
buvau išsiaiškinęs, kad yra kareivių, kurie buvo skundikai. Panašu, kad
ir gydytojai vienas kito tokiais atvejais privengė. Dar buvo aptarnaujan
tis personalas: seselės, sanitarės ir virėjos. Jaunesnės turėjo ką veikti, o
senesnės (dažniausiai atitarnavusių karininkų žmonos) buvo tikros šovi
nistės (daugiau ar mažiau išreikšta forma) ir skundimą apie bet ką įsivaiz
davo kaip pareigą. Trumpai ir apibūdinau mamytei situaciją. Panašu, kad
jai nepavyko, nes vaikinukas išvyko namo, pripažintas tarnybai tinkamu.
Sistema, kur kiekvienas seka ir skundžia kiekvieną, jei tik yra bent men
kiausia proga, veikia be priekaištų. Jei ne ši sistema, SSSR daug seniau
būtų subyrėjusi.
Taigi, kai kam su blatu karo mašinoje nepasisekdavo. Tai ne dabar.
Jei šiandien rimtai žiūrėtume į gydytojų pažymas devyniolikamečiams,
tai atrodytų, kad lietuviai – tai klipatų ir griuvenų tauta.
Aš tai pirmą kartą susidūriau su tokiu rusų šovinizmu. Šiaip senes
nės moteriškės buvo lyg ir nekvailos. Žinojo įvairių nuotykių iš savo vy
rų gyvenimo, bet tik nekabink Rusijos. Užsiplieksdavo iš karto. Rusija
visus išvadavo (ypatingai pabaltiečius), skleidžia gėrį, o Amerika – tai
blogio įsikūnijimas. Mes retkarčiais, apsimesdami kvailiais, užmesdavo
me kokią mintį nepriklausomybės tema. Buvo įdomu žiūrėti, kaip jos
puldavo mus mokyti. Svarbu buvo nepadauginti išminties šia tema. Iš
karto skųstų saugumiečiams (KGB).
Vogimas – kasdienybės elementas
Pagulėjus ligoninėje, lyg ir pagerėjo, teko grįžti į dalinį. Buvo ką tik
pasibaigę egzaminai seržanto laipsniui gauti. Aš į juos nespėjau ir dėl to
nė kiek nepergyvenau. Svarbiausia, kad jau buvo atrinkta ir išsiųsta grupė
kareivių į Afganistaną. Tai džiugino: vienu pragaru mažiau. Visi kareiviai
(buvo jau vėlyvas ruduo) gyveno palapinėse. Kazarmos buvo remontuo
jamos. Atėjo laikas kraustytis iš seržantų mokyklos į dalinius. Buvo karei
vių, kurie vogė viską, kas blogai buvo padėta: kareivišką aprangą, diržus,
sagtis ir pan. Gyvenant palapinėse tam buvo visos sąlygos, nes dienomis
jos likdavo praktiškai tuščios. Kareivius vydavo į darbus. Palapinės vidu
je vogdavo paskirtieji tarnauti į kitą dalinį. Vogti liepdavo ir seržantai. Jie
buvo atsakingi už kareivių inventorių: rankšluosčius, paklodes, antklo
des ir pan. Ypač daug trūko rankšluosčių. Silpniausius kareivius (kurie
negalėjo pasipriešinti arba palaužtus) siųsdavo medžioti rankšluosčių iš
kitų būrių palapinių. Ir dar normą, kiek turi parnešti, nustatydavo. Var
gas tam, kuris normos neįvykdydavo. Naktį tokie šluodavo palapines,
darydavo atsispaudimus, pritūpimus ir pan. Būdavo sakoma, kad tokiu
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būdu jie buvo daromi žmonėmis. Nepalaužti ar gudrumu išsisukę nuo
įvairių prievolių, laikėmės grupelėmis ir, jei kas, prižiūrėdavome ir kitų
draugų daiktus. Vienam kareiviui pavogė net šinielių (kareivišką paltą).
Liko jam tik toks apnešiotas su nukirpta apačia. Jis pats juokėsi, kad nau
jajame dalinyje teks pakovoti dėl savo vietos, nes atrodo jis su tokiu paltu
kaip skystablauzdis. Pagalvojau, gerai, kad nenukabino nosies.
Kai dabar stebiu, kaip vagiami aliumininiai bidonėliai, mobilūs te
lefonai, viešbučiai, miškai, automobiliai, elektros laidai ir kt., suprantu,
kad iki netolimų mūsų kaimynų suomių ar švedų lygio mums velniškai
toli. Ir gal ne vien tik tas socializmo laikotarpis kaltas. Kai kalavijuočių
ordinas XIII amžiuje įsitvirtino Rygoje, vienas ordino vienuolis aprašė
įvykius, kurie čia dėjosi (Livonijos kronika). Perskaitę šią knygą (lietu
vių kalba), rasite, kaip šis vienuolis charakterizuoja apie Rygą gyvenan
čias gentis. Latviai – patiklūs, estai – užsispyrę, o lietuviai – vagys ir
mušeikos… Per septynis šimtmečius nedaug pažengėme? Kodėl?
Važiuodami į dalinius, grupuojamės
Tie, kurie buvo paskirti į Leningradą (Sankt Peterburgą), išvažiavo
anksčiau. Atėjo ir mano eilė. Buvau paskirtas į Kaliningrado (Karaliau
čiaus) sritį. Išrikiavo visus į paskutinę rikiuotę ir vienas iš seržantų mo
kyklos karininkų pasakė kalbą. SSSR šlovinimą praleidau pro ausis, tik
visus vertė sunerimti pamokymas laikytis drauge kažkokiame paskirsty
mo punkte. Kiek supratau, ten turėsime palaukti, kol atvažiuos mūsų pa
siimti iš dalinių. Kiti iš kitur buvo girdėję, kad tai bjauri vieta. Po vieną
būnant lengva gauti į dantis. Nuvežė visus į šį punktą, uždarė į didelę
salę ir paliko. Supratome, kad čia teks būti ir per naktį. Nebuvo karinin
kų, tik kareiviai, iš visokių dalinių suvežti. Čia ir prasidėjo. Pamatėme,
kad karaliauja uzbekai pėstininkai (raudoni antpečiai). Jie mažiukai, bet
kilus nors mažiausiam konfliktui nors su vienu iš jų, iškart iš visų kam
pų sulėkdavo kelios dešimtys. Atsilaikyti vienam beviltiška. Mes buvo
me artileristai (juodi antpečiai), tai jau, savaime suprantama, buvome
jų priešai. Uzbekų, kad ir artileristų neliesdavo. Tie prie artileristų irgi
nesikabinėdavo, bet jų buvo mažai. Azerbaidžaniečiai, armėnai, kaza
chai iškart susimetė į būrius pagal tautybes, nepriklausomai nuo tarny
bos dalinio. Susispietėm ir mes, artileristai, pabaltijiečiai ir rusai. Prie
mūsų prisijungė po keletą artileristų ukrainiečiai ir baltarusių. Taip ir
laikėmės. Prie vieno iš mūsų grupės prisikabino keli uzbekai (jei aiškiau
– tai staiga be jokių kalbų davė į dantis). Tai vyko keli metrai nuo mūsų
grupės. Daugelis gulėjo. Kilome iškart visi. Uzbekai pėstininkai išsilaks
tė. Bailiai jie buvo. Drąsūs tik dideliame būryje prieš vieną. Taip ir laikė
mės grupėje. Miegodami daiktus laikėme prie galvos, perspėdavome ir
kaimynus. Niekam nieko nepavogė. Atsilaikėme garbingai.
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Afganistano šmėkla
Rytą pakėlė visus buvusius salėje, išrikiavo, sutikrino ir susodino į
traukinį. Šį kartą traukinys buvo paprastas (tik sėdimi mediniai suolai)
ir visas skirtas kareiviams. Specialus reisas. Sėdėjome laisvai, vagonai
buvo pustuščiai. Bevažiuojant traukinys turėjo užsukti į Dobelės ser
žantų mokyklą ir iš ten surinkti kitus. Dobelėje prisipildė pilnas trau
kinys. Lietuviai gavo atsisėsti visi kartu. Į savo suolų grupę priėmėme
ir vieną lietuvį pėstininką. Išsikalbėjome. Klausėme, kodėl toks išbalęs
esi, gal nesveikas. Vyrukas ir papasakojo. Sakė, kad dieną prieš kelio
nę atnešė karininkai degtinės. Gėrė kartu su jais. Kai visi nusilakė, kiti
karininkai kareiviams atnešė pasirašyti kažkokius popierius. Sakė, kad
tai seržantų mokyklos baigimo dokumentai. Išsiblaivius paaiškėjo, kad
pasirašyti savanorių prašymai į Afganistaną. Mėginau, sako, eiti į štabą
atsiimti savo pareiškimo. Net nekalbėjo su manimi. Pasiuntė velniop ir
tiek. Tai, sako, va dabar ir išeina, kad važiuoju savanoriu į Afganistaną.
Kartu važiuoja nemažai tokių pat pėstininkų. Karininkams garbė, kad
gerai paruošė, kad net iš Pabaltijo yra savanorių į Afganistano mėsma
lę. Ką gi, palinkėjome sėkmės jam. Ar gyvas jis dar?
Ant suolo traukinyje mūsų buvo aštuoni lietuviai (visi besimokan
tys aukštosiose mokyklose), visi nusprendėme, kaip kenksminga armi
joje su bet kuo ir bet ką gerti.
Išskirsto po tarnybas
Karaliaučiuje mus lietuvius išskirstė. Toliau į paskyrimo vietą vy
kome jau trise. Patekau į dalinius, išdėstytus pasienyje. Į vieną būrį pa
tekome kartu tik dviese. Krito į akis, kad buvo daug Vidurinės Azijos
atstovų. Mano draugą kaip padėjėją pasiėmė savo žinion praporščikas
ūkvedys. Mane, kaip šiek tiek išmanantį techniką, paskyrė atsakingu už
šaudymo įrenginių elektronines imitacijas. Grupė kareivių gyvenome
prie pat Lenkijos sienos, apie penkis kilometrus nuo pagrindinio dali
nio. Ten buvo ir šaudymo poligonas.
Vadai ir vadukai
Teko susipažinti su aukščiausiais tame regione išdėstytos armijos
vadais. Pirmas įspūdis buvo stulbinantis. Buvau kažkur lauke, kai išgir
dau keiksmažodžius. Pamačiau besiartinančius du karininkus. Vienas
– mūsų pulko vadas, kitas, berods, armijos vado pavaduotojas pulkinin
kas. Pulko vadas tylėdamas klausėsi, o armijos pulkininkas jam kažką
rodė ir „aiškino“. Šis aiškinimas vyko taip: parodo ranka į ką nors (ka
reivį, pastatą, langus, šiaip į laukus ir t. t.) ir rėkia kokį nors keiksmažo
dį. Anei vieno literatūrinio rusiško žodžio. Taip bendravo per kokius du
šimtus metrų, eidami artyn manęs. Pasišalinti nepastebėtas nebegalėjau,
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tad užsiėmiau savo darbais ir laukiau. Jiems priartėjus, išsitempiau, ati
daviau pagarbą, raportuoti nespėjau. Pulkininkas parodė ranka į mane,
papylė eilinę keiksmažodžių seriją. Pulko vadas pasakė: bus padaryta,
ir abu nuėjo toliau. Tarnybos draugai paaiškino, kad dar lengvai išsi
sukau. Neprisikabino konkrečiai prie manęs, tik profilaktiškai iškeikė.
Klausiau, kaip tas armijos vado pavaduotojas kitais kartais bendrauja.
Paaiškino, kad taip, kaip ir šį kartą: vieni keiksmažodžiai. Normalios
rusų kalbos žodžių keli procentai. Kas charakteringa, pulko vadas kal
bėjo visai normaliai rusiškai, beveik be keiksmažodžių (tik vienas kitas,
bet SSSR armijoje tai retenybė). Visiškai nesikeikiantį aukštą karinin
ką sutikau tik vieną armėną pulkininką iš armijos štabo. Netgi tapome
draugais. Užėjęs į mano stebėjimo punktą pamatė rusiškus žurnalus:
„Znanije-sila“, „Chimija i žiznj“. Atvažiavo jis netikėtai, žurnalų paslėpti
nespėjau, tad pasiruošiau gauti velnių, kad niekais užsiimu beskaityda
mas. Nieko panašaus. Jis pavartė žurnalus, keleto paprašė duoti paskai
tyti, prašė jam atidėti ir parodyti, kai iš namų gausiu naujų. Sakė, kad
pirmą kartą sutinka tokį kareivį, kuris šviečiasi. Taip ir prasidėjo mūsų
draugystė. Jis niekada nerėkdavo ir nesikeikdavo. Apie mano darbą atsi
liepdavo tik gerai, tai ir pulko vadovybė buvo patenkinta.
Teko bendrauti ir su kitais armijos vadukais. Būdinga tai, kad visi
baisiai keikdavosi ir rėkaudavo.
Ir girtuoklėliai prisitaiko
Tarnaudamas šiame dalinyje išmokau trijų pagrindinių armijos
kasdieninio gyvenimo principų: greitai bėgti, gerai slėptis ir, jei pirmi
du veiksmai nepavyksta ir esi pagautas, tai mokėti išsisukti meluojant.
Jų išmokė poligono viršininkas kapitonas. Jo istorija savotiška. Pijokėlis
skersai ir išilgai. Galėjo gerti bet ką: samagoną, degtinę, odekoloną ir t. t.
Vaikščiodavo jis išskalbta, bet nelyginta karine uniforma. Žmona unifor
mą skalbdavo dažnai (nes girtas vyras dažnai išsipurvindavo), bet lyginti
sakė neturinti noro. Algą už šį karininką taip pat paimdavo žmona. Ji šį da
lyką sutvarkė juridiškai, teisėtai. Šiaip aš šio kapitono nemačiau blaivaus.
Visuomet būdavo daugiau ar mažiau išgėręs. Kai atvažiuodavo tikrinti
poligono viršininkai iš armijos štabo, šis kapitonas būdavo poligone, bet
stengdavosi jiems nepapulti į akis. Iš mano stebėjimo bokštelio buvo gra
žu stebėti, kaip kapitonas bėgioja aplink pastatus, pro kampus, atsigulęs
ant žemės, stebi situaciją, kad tik nesusidurtų su tikrintojais. Tikrintojai,
žinodami kas per vienas tas poligono viršininkas, stengdavosi jį pagauti.
Būdavo, pamato kur nors šmėstelėjusį ir siunčia kokį nors kareivį jo pa
šaukti. Kapitonas tą kareivį pasiųsdavo ant trijų raidžių ir toliau slapstyda
vosi. Vargas būdavo tam kareiviui, jei tikrintojams jis antrą kartą pakliūda
vo į akis, o kapitonas dar būdavo nepagautas. Bausmė garantuota.
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Armijos karinė galia šaltą žiemą
Kartą žiemą prisistatė armijos vadovybė, liepė paleisti ir išvažiuoti
visiems tankams į kovinę rikiuotę. Tai tokios artimos kovos sąlygoms
pratybos. Buvo apie 20 laipsnių šalčio. Reikėjo užvesti apie 20 tankų. Už
sivedė ir išvažiavo tik vienas pulko vado tankas. Kiti dėl įvairių priežas
čių neužsivedė ar užvesti nepavažiavo, nes buvo nesutvarkyta važiuoklė
(vikšrai). Kiti, šiek tiek pavažiavę, užgeso. Armijos vadovybė pakraupo.
Buvo pulko vadui duotas specialus kovinis įsakymas: per savaitę paleisti
bent šešis tankus. Tokio įsakymo neįvykdžius, pulko vadas lekia iš pa
reigų ir jo laipsnis žemėja per vieną pakopą, kitais žodžiais, žlunga visa
tolimesnė karinė karjera. Buvo sudaryta speciali kareivių ir karininkų
remonto grupė. Dieną naktį kaitino deglais tankus, krovė akumuliato
rius, rinko įvairias dalis, bet įsakymą įvykdė. Pagalvojau, jei iš tikrųjų
staiga būtų kilęs karas ir turėtų tankai išvažiuoti, tai kokie koviniai pajė
gumai susirinktų ? Iš kiekvieno pulko nuo vieno iki šešių tankų. Geriau
siu atveju apie keturis kartus mažiau, nei turėtų būti. Kodėl nejudrūs
liko tankai? Todėl, kad buvo privežta daug vyrų iš Vidurinės Azijos, jie
buvo paskirti atsakingais už mechanizmus (mechanikai – vairuotojai).
Apie techniką nieko neišmanė. Jiems net neleidžiama buvo reguliuoti
agregatų, nes jei prikiš nagus, tankas nebeveiks. Prieš pusantrų metų,
kai mechanikai – vairuotojai buvo iš Europinės imperijos dalies, agrega
tai veikdavo kaip laikrodukai. O pulko vado tankas veikė be priekaištų,
nes mechanikas buvo Sibiro rusas – auksinių rankų meistras. Todėl ir
Brežnevo žentui su dovanėle uošviui nepasisekė: Afganistane tik lavonų
prisirinko. Tiesa, specialus dalinys, vykdydamas kovinę užduotį, priedo
dar apšvarino Kabule monarcho rūmus. Aukso dirbinių, kaip nutuokia
te, ten buvo gausiai. Bet Brežnevo žento šie turtai nepasiekė. Spauda
rašė (Lietuvos rytas ir kt), kad grobis greičiausiai nusėdo Kaune.
Kauno kunigų seminarija ir KGB ausis už kelių šimtų
kilometrų
Kažkuriame tarnybos laikotarpyje nuvedė visus mus poligono ka
reivius naujokus pas ypatingųjų reikalų karininką, trumpiau „osobistą“,
kitais žodžiais, tai KGB karininkas pasienio dalinyje. Su juo susitikimas
buvo privalus kiekvienam kareiviui, nes tarnavome pasienyje. Atėjo ir
mano eilė. Šis kariškis kalbėjo nerėkdamas, mandagiai, pakvietė atsisės
ti. Paklausė iš kur atvykau, nuo kada komjaunuolis. Atsakiau. Atsaky
mas matyt patiko, nes į komjaunuolius buvau įrašytas dar mokykloje,
gal devintoje klasėje. Pasiteiravo, ar žinau Kauną. Atsakiau, kad žinau.
Ar žinau, kad ten yra Kunigų seminarija?Atsakiau, kad žinau. Tada nu
skambėjo pasiūlymas stoti į Kauno kunigų seminariją, ir kartu teikti
žinias jam. Žadėjo, kad nuo mano sutikimo valandos tarnyba armijoje
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bus labai lengva. O, velniai tave griebtų, – galvoju. Staigiai sumetęs,
atsakiau, kad mokausi VU, kad reikės iš ten išstoti, o aš pirma noriu
baigti VU. Be to, kunigai – labai uždara sistema ir bet ko į savo tarpą
neįsileidžia. Nenorėjau jo velniop atvirai siųsti. Kerštingi jie. Tą žino
visi, kam teko ilgiau susidurti. Toliau jis liepė rinkti informaciją ir pra
nešinėti apie tai, kokie atitarnavę kareiviai, kiek kartų atvažiuoja pas
mus į poligoną. Jei taip, tai ką veikia, kuo domisi atvažiavę. Jam svarbu
sužinoti, ar nemėgins pereiti Lenkijos sienos. Prašė, kad dar užeičiau
pas jį. Pagalvojau, kad daugiau neisiu. Pakalbėjus su kitais kareiviais, iš
siaiškinome, kad apie sienos perėjimą ir žmonių stebėjimą visiems sakė
maždaug tą patį. Daugiau jis manęs nesikvietė, o aš nėjau. Manau, kad
suprato, jog tapti šnipeliu Kauno kunigų seminarijoje nenoriu.
Kaip modernizuojama armija
Laikas slinko. Toliau dirbome poligone įprastą darbą remontuo
dami šaudymo aparatus. Kartą gavo poligono viršininkas 1000 rublių
poligono įrangai (apie 1987 metus rublis dar vertę turėjo). Atvažiavo
pas mus su kariniu sunkvežimiu ZIL ir liepė krauti viską iš mašinos.
O ten dėžės konjako, degtinės, porą pjūklų medžiui, dvi dėžės vinių
ir skardos lapas. Kokias tris valandas gėrė pas mus konjaką butelį po
butelio ir mums aiškino, kad dabar jis žmogum jaučiasi, kaip kokiuose
kapitalistiniuose vakaruose. Vėliau, mums prigrasino, kad būtų tvarka,
liepė sukrauti atgal degtinę, konjaką ir kažkur išvažiavo. Nebuvo kapito
no apie savaitę. Nei pulke, nei pas mus, nei pas žmoną nesirodė. Ieškojo
jo pulko vado pavaduotojas, žmona buvo atvažiavusi. Naršė po visas
pakampes. Veltui. Kapitonas dingo kaip į vandenį. Po savaitės pasiro
dė pirmiausia pas mus. Pasitikslino kokia situacija. Pasigyrė, kad pas
kelias moteris buvo, išgėrė visą konjaką ir degtinę ir dar pritrūko. Teko
samagono ieškotis. Na, laukiam pulko vado pavaduotojo atvažiuojant.
Netrukus privažiuoja ir pulkininko UAZ-as. Išlipa piktas. Klausia ka
pitono kur tas padėjo 1000 rublių. Kapitonas rodo į du pjūklus ir dvi
dėžes vinių. Pulkininkas perbala iš pykčio, vos valdosi. Tada kapitonas
prisimena, kad dar skardos lapas yra. Pulkininkas nebesivaldo. Duoda
kapitonui į dantis ir visur kitur kala. Paskui išvažiuoja. Kapitonas lai
mingas pulkininku lengvai atsikratęs. Dabar laukia susitikimas su žmo
na. Šios tai bijo daugiau negu pulkininko.
Pasitąsė pulko vadovybė su šiuo kapitonu apie metus. Paskui iš
grūdo į kitą dalinį. Atsikratė. Jei civiliniam darbe gertų, tai išmestų iš
darbo ir tiek Iš armijos neišmesi. Stengdavosi atsikratyti, kilnodami to
kį „džiaugsmą“ iš dalinio į dalinį. Juokingiausia būdavo, kai toks karinin
kas, už gėrimą kilnojamas, apkeliaudavo dalinius ir po kelerių metų vėl
sugrįždavo į tą patį.
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Kareiviška kasdienybė
Po metų keitėsi pulko vadovybė, paskyrė kitą poligono viršininką.
Irgi kapitoną. Šis tai gerti nemokėjo. Atsivilko vieną naktį girtas, apsi
vėmęs, išvijo vieną kareivį iš lovos, joje permiegojo. Kitą rytą vaidino
didvyrį, pasakojo, kaip gėrė kažkokį brudą, bet išlaikė, nenumirė.
Buvo toks ūkinis pastatas, kuriame laikėme įvairius įrankius, len
tas, medienos plokštes, taikinių pakėlimo mechanizmus ir kt. Kartą
vakare, kai jau temo, naujai iškeptas kapitonas sumąstė, kad per naktį
reikia padaryti kažkokius specialius apdengimus mokomiesiems apka
sams. Nelabai supratau, ko jis nori, bet nelabai dėl to galvą kvaršinau.
Buvau įpratęs mąstyti kareiviškai – „vistiek būsi kaltas“, tuo labiau, kad
kapitonas buvo priekvailis, tik pūsdavosi kaip povas. Vien pati koman
da „pagaminti per naktį“ ko verta. Ją išgirdus, pyktis paėmė: o kur tu
visą dieną buvai? Bet logikos armijoje mažai ir nervintis nėra ko. Kartu
su draugu latviu nuėjom prie apkasų. Tamsu, tik šiek tiek matyti, kur
eina apkasų ribos. Draugas pasimetė: kaip be apšvietimo matuosime
ir dirbsime. Sakau, – nepergyvenk, rasime, kaip mažiausiom sveikatos
sąnaudom išsisukti. Patamsyje žingsniais išmatavom ilgius ir pločius.
Nuėjom į ūkinį pastatą, išpjovėm, sukalėm, žingsniais matuodami, rė
mus, ant jų prikalėm presuoto kartono plokščių gabalus. Jei kas ne taip,
ginsimės, kad geras, nesupjaustytas plokštes taupėme. Kitą dieną ka
pitonas atėjo apžiūrėti mano naktinės kūrybos. Perbalo, pradėjo žiop
čioti, vėliau prašneko. Aš ir pats vos nepradėjau juoktis. Naktį gerai
atrodęs, dieną kūrinys buvo kreivas, matėsi neuždengtų apkasų dalys.
Užpuolė mane, kodėl taip negrabiai padaryta. Tamsu buvo, – sakau.
Nesiginčijau su juo, nesiaiškinau, kad sunku buvo naktį gauti 300 m
laidų iki artimiausios rozetės. Įsakymas įvykdytas, darbas padarytas,
kaltas irgi yra – aš.
Tvarka turi būti
Nutarė kartą vadovybė pažvelgti, kas darosi mūsų ūkiniame pasta
te. Kad pradėjo šaukti, kodėl ten tokia betvarkė. Mano akimis, ten ne
betvarkė buvo, o normalios stalių dirbtuvės. Mano senelis buvo stalius,
turėjo paties pasidarytą varstotą, kai ko ir aš buvau pramokęs. Armijoje
gi reikalinga kažkokia mistinė tvarka. Jei nuolatos dirbi, tai didelės tvar
kos ir nebūna. Kaip mes, pabaltiečiai, nesutvarkydavome tų dirbtuvių,
taip vis būdavo negerai. Išauklėjo mus ruselis iš Kaliningrado srities.
Kvaili jūs, – sako jis. Tvarka yra ten, kur nieko nėra. Prie tuščios vietos
neprisikabins. Ką gi, išmetėm viską laukan, iššlavėm, kas degė, sudegi
nom, tame tarpe ir brezentinį uždangalą. Šį uždangalą kapitonas buvo
atsivežęs iš namų. Gyrėsi, kad surado gerą vietą jam saugoti. Taigi, pa
likom tik stakles medžiui pjauti ir keletą didelių plokščių. Atvažiavo
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patikrinti. Visur švaru, jokių detalių nesimėto ir prisikabinti nebuvo
kaip. O kad meistrauti negali, daug smulkios medienos išmetęs, nieko
nedomino.
Po kiek laiko pasigedo kapitonas savo uždangalo. Pavogėt, – sako.
Ne, atsakom, – pulkininkas iš armijos štabo sudegino. Kaip taip – su
degino? Liepė mums sukurti laužą ir sudeginti šiukšles ir nereikalingus
daiktus, o pats paėmė tentą ir įmetė į ugnį, – aiškiname. Pulkininko
šalia nebuvo, o paklausti jo paties negali, nes bijo…
Kai tik yra proga, pasigirk
Pasikeitė pulko vadas su pavaduotoju. Reikėjo prisistatyti mums
naujajam pulko vado pavaduotojui. Pasakyti, kur mokėmės ar dirbome
civiliniam gyvenime. Aš, daug negalvodamas, pusiau su jumoru, pra
dėjau sakyti visus sovietinius tuometinio Vilniaus Universiteto pavadi
nimus ir apdovanojimus: Vilniaus. V. Mickevičiaus Kapsuko raudono
sios žvaigždės ordino universitetas. Žiūriu, kad padarė didelį įspūdį.
Labiausiai matyt raudonoji žvaigždė. Tai ką, sako, – būsimasis centro
komiteto sekretorius? Viduj juokas ima. Juk net specialybės neklausė.
Nutaisęs protingą miną sakau: ateis laikas, pamatysim. Pravertė man
šis pasigyrimas ateityje. Pulko vado pavaduotojas nesikabinėdavo prie
manęs dėl menkniekių.
Šunys, šuniena, pramogos
Tarnybos draugai buvo surinkti iš visų Rusijos kampų. Atėjo kiek
vienas su savo pasaulėžiūra, mąstymu. Vidutinis amžius apie 20 m. Bu
vo išsilavinusių. Galėjo diskutuoti su bet kuo ir bet kokia tema. Kiti
buvo degradavę. Gerdavo ką tik nustverdavo: odekoloną, samagoną ar
šiaip kokį šlamštą. Gaudavome maisto (tame tarpe ir mėsos) davinį.
Mėsą keisdavo su vietiniais gyventojais į samagoną ar brogą ir pildavo
sau į gerkles. Vietinių varytas gėralas dvokė guma ir mėšlu. Pasirodo,
raugiant į raugą įmesdavo kokius pašvinkusius nunešiotus batus. Vie
toj cukraus dėdavo karamelinių saldainių. Pijokėliams būdavo gerai: sal
dainių kvapas šiek tiek maskuodavo kitus kvapus. Kai kada tas gėralas
turėdavo mažai laipsnių, tik gerklę ėsdavo nuo pipirų. Dauguma karei
vėlių pildavo tokį ir džiaugėsi geru gyvenimu poligone Suvartoti vietinį
samagoną reikėdavo per dieną. Kartą palaikė tokį gėralą tris paras, tai
jis pavirto kažkokiu drumzlinu dvokiančiu skysčiu.
Alkoholio vergais buvo maždaug pusė tarnavusių. Toks procentas
parodo tautų, apimtų blogio imperijos, nuopuolio laipsnį. Propagandis
tai gi iš visų kampų tvirtino, kad formuojamas naujas žmogaus tipas
– tarybinis žmogus. Girdžiu šių dienų istorikus sakant, kad Rusija – tai
didelis nesusipratimas civilizacijų istorijoje. Ar daug Lietuvai dar teks
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kentėti, šios imperijos agonijai besitęsiant ? Kai kurie rusų istorikai prog
nozuoja, kad imperija smulkės. Sibirą užvaldys kinai (per ekonomiką),
atskils islamiškosios Azijos valstybės, kaip elgsis tuomet likusi Rusija?
Valgyti virdavome patys poligono namuke. Galima būtų buvę gy
venti visai neblogai, tik, kad gerti reikėdavo. Negeri kartu – reiškia ne
gerbi, o jei geri tą marmalą – save nuodiji. Netikėtai radau išeitį. Prasi
dėjo vagystės. Tad išėjau iš namelio ir apsigyvenau stebėjimo bokšte,
arčiau technikos. Antrame šaudymo bokšto aukšte užlopiau plyšius,
prisinešiau apklotų, prisijungiau kaitinimo spiralių. Galima buvo ir per
šalčius ištverti. Kad būtų saugiau, atsinešiau tanko kulkosvaidį. Gavau
iš vadovybės leidimą naktį šaudyti, jei kas šmirinėtų apie boksus ir ne
atsilieptų šaukiamas.
Visokio marmalo gėrimas veikė ir mąstymą. Kažkur pulko šiukš
lynuose pasigavo šunį ir parsivedė į poligoną. Šuo buvo didelis, liesas,
išbadėjęs. Sako, nupenėsim ir suvalgysim. Palaikiau kaip jumorą, juk
Lietuvoj neturėjau nei vieno pažįstamo kuris valgytų šunieną. Šunį šėrė
kareiviškomis košėmis ir jis greitai sunkėjo. Kartą žiūriu – trise gau
do tą šunį. Pagavo, papjovė, išdarinėjo, išvirė ir puotą (su samogonu)
suruošė. Ne visi galėjo šunieną valgyti. Vienas iš karto atsisakė, kitas
sugebėjo į burną įsidėti ir kramtyti. Nuryti nepajėgė, išspjovė. Aš tegalė
jau pauostyti. Kitiems, kad nors kas. Šlamščia, net ausys linksta. Taigi,
pasiekus išsivysčiusio socializmo fazę, jei metų metais jautienos ar kiau
lienos nematai, tai ir šuniena kaip delikatesas atrodo…
Buvo poligone ir vietinių šunų. Turtą saugoti buvo lengviau su jais.
Jei naktį suloja, tai reikia keltis ir žiūrėti, kas ir kokiu tikslu slankioja.
Sykį per pietus, taisant taikinius, prie namelio pasigirdo lyg tai lo
jimas, lyg tai klyksmas. Susižvalgėme, nesupratome kas vyksta. Netru
kus pamatėme, kad tarnybos „draugai“ pasilinksminimui padegė patį
mažiausią šunį. Kad pramoga ilgiau truktų, tai šunelį benzinu apipylė
tik nuo uodegos iki pusės. Tas degė ir lakstė kaukdamas. Tas jo kauki
mas širdį vėrė. Galvojau, jei padegs ir kitą šunį, ko gero neatlaikysiu ir
nukirsiu juos pačius. Šitam šuneliui jau niekuo nebepadėsi. Atsirado jis
po kelių dienų. Kirkšniuose per odos žaizdas žarnos matėsi. Teko padė
ti pabaigti jo kančias. Panašu, kad šunelis ir pats to norėjo, atėjęs laukė
galo, nuleidęs galvą.
Tarybinė armija – vyriškumo mokykla?
Kas turi pradžią, turi ir pabaigą
Taip betarnaujant praėjo tie dveji nelaisvės metai (kaip sako propa
gandistai, dveji metai vyriškumo mokykloje). Atėjo laikas demobilizuo
tis. Svarbiausia buvo gauti į rankas dokumentus. Štabe kareiviams do
kumentų neišdavinėjo. Turėdavo pirmiausia paimti tiesioginis ar bent
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netiesioginis viršininkas – karininkas. Kariškis paėmęs dokumentus
galėjo duoti kareiviui paskutinę užduotį ir tik po jos atlikimo atiduoti do
kumentus. Svarbu būdavo, kad dokumentų negautų koks nors debilas.
Tada purvinas darbas garantuotas. Ypač, jei duodavo sutvarkyti artileri
jos pabūklą ar tanką. Per keletą metų kokio nemokšos mechaniko vairuo
tojo valdytą ir sugadintą mašiną sutvarkyti. Visi stengdavosi to išvengti.
Man pasisekė. Buvau susidraugavęs su vienu praporščiku. Tas mano do
kumentus ir paėmė. Atidavė be jokių sąlygų, aš jam iš dėkingumo do
vanėlę įteikiau. Gavęs dokumentus, apsirengiau tėvų atsiųstais civiliais
drabužiais ir iškeliavau namo, pagaliau pasijutęs laisvu žmogumi.
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V dalis. ĮVYKIAI, FAKTAI, ISTORIJA, KALBA
VALKŪNAI, VALKIŪNAI
Kalbą apie tai galima pradėti nuo XVII a. pradžios, nuo Papilio dva
ro kaimų, ir tęsti, remiantis išlikusiais bažnytiniais XIX a. archyvais.
Ageniškio ir Papilio valsčių riba įdomi tuo, kad XX a. čia ryškėjo
skirtingos tarmės. O kas buvo seniau? Belieka tik spėlioti. Dar ši riba
įdomi tuo, kad per visą XVII amžių nebuvo minimas tarp Kubilių ir Se
meniškių esąs Garšvų kaimas. Senoliai pasakoja, kad čia buvo Garšvų
palivarkas. Kam jis priklausė, jei nebuvo prijungtas prie Papilio dvaro?
1606 metų Papilio dvaro kaimų sąraše (o jų buvo apie 15) randame
tik vieną mus dominančią pavardę su originaliu vardu: Valul Valkūnas.
Tokia pavardė užrašyta sąrašo dalyje, pavadintoje „Kiemai už Ageniškio
dvaro ribų“. Pavardė tik viena tokia Papilio dvare, o Valiulio vardas tik
du kartus minimas 1606 metais. Ar tai krikščioniškas vardas? Ko gero
ne. Taigi, vardo savininko tėvai laikėsi senųjų papročių ir automatiškai
negriebė krikščioniškų vardų (Jono, Stanislovo, Mykolo, Petro, Povilo,
Jurgio, Martyno, Grigo, Motiejaus, Kasparo, Jokūbo ir kt.).
Krinta į akis pavardė Pavilanis, kuri užrašyta keliuose kaimuose.
Tiek Valiulis tiek Pavilanis sukelia asociaciją su populiariu senovės žai
dimu – veltynėmis (latv. velt, pavelt). Ko gero ir sėlių kalboje šie žodžiai
skambėjo panašiai. Buvo netgi pavardė Valulis. Jau daug vėliau, bažny
čios knygoje užrašyta, kad 1846 m. Valuliui Motiejui ir Pakaušytei Ma
rei Sabuliškyje gimė dukrelė Ieva. Iš kur ir kada netoli Semeniškių (Sa
buliškyje) atsirado Valulis? O gal kuris iš Valkiūnų tokiu pasivadino, ar
rusų raštininkas tokia pavarde kažkurį Valkiūną užrašė. Juk tuo metu
jau 50 metų kaip buvome rusų valioje.
Kur galėjo būti tie kiemai už Ageniškio dvaro ribų? Žardinių vien
kiemio aplinkoje? Semeniškių kaimas 1606 m. dar neminimas. Šio kaimo
ribose? Naronskio žemėlapyje savotiškai pažymėta vieta tarp Ageniškio
ir Gajūnų (GRODZKI?…, – buvusi įtvirtinta vieta?). Ne taip, kaip kiti kai
mai. Tai galėjo būti tas smėlio kalnas ties Laužadiškiu, buvęs senkapis,
kuris XX a. buvo eksploatuojamas kaip žvyro karjeras. Lieka spėti, kad
Valkiūnas, Sauginėlis, Pakaušianis, Pavilanis, Švalėnas ir Užkuris, kurie
minimi tame sąraše, gyveno kažkur į pietus ar pietryčius nuo Ageniškio
vėliau atsiradusių Semeniškių, Sabuliškio ar Žardinių kryptimi.
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Dar sunkiau spėlioti, iš kur Valkiūnas atėjo į šias žemes, ar čia gyve
no ir gavo pavardę nuo neatmenamų laikų? Kitais žodžiais, judėjo kartu
su didžiąja dalimi gyventojų. Už kokių 10 km į rytus, jau Latvijos teri
torijoje yra Striuobukų kapinės. Ten ant kai kurių kryžių yra įdomių
užrašų. Pvz., užrašyta, kad čia palaidota Kosalte Deksne (1806 – 1890)
iš Volkmanų giminės. Ar gali turėti ryšį Valkiūnai su Volkmanais? Pils
kalnės bibliotekos darbuotojos mano, kad ne. Volkmanai – tai Livonijos
vokiečiai (pavardė kilusi iš folk+man). Progai pasitaikius, vokiečiai pirko
dvarus Lietuvoje. Šleideriškio kapinėse (prie Nemunėlio, Lietuvos pusė
je) yra paminklas mirusiam, kurio pavardė Volkman. Bet nėra jokio pa
grindo teigti, kad šios pavardės kažkada galėjo virsti viena į kitą, – sako
latvių kalbos specialistai. Aizkrauklės rajone (artimiausi mūsų kaimynai
iš rytų) radome tokias pavardes: Volkovickis, Volkovs, Voltmane, Valdhei
ma, Valdemanis, Valaks, Valkmanis, Vaļko. Išvada: Valkiūnai toliau Ne
munėlio į rytus kažin ar ėjo. Prie Latvijos sienos su Estija yra miestelis
Valka, kurio tęsinys Estijos pusėje vadinamas Valga. Žodžiai valkans,
valks reiškia kažką elastinga, minkšta, drėgna. Dar žodis valks reiškia
upeliuką, drėgną pelkėtą vietą, tokią pat pievą, dar tokią vietą, kur būna
valkos (papilietiškai sakant) vandens. Taip pat gali reikšti išdžiūvusią
upelio vagą. Valksts – žvejo vieta, apimta vienu tinklo užmetimu.
Mums pateko į rankas to paties laikotarpio (XVII a. pradžios) Pa
pilės miestelio (Žemaitija) ir Papilės valsčiaus gyventojų pavardės [Rita
Regina Trimonienė. 1662 metų Papilės miestelio bei valsčiaus invento
rius. Papilė, II ir III dalys, p. p. 446–463. Vilnius, Versmė, 2006].
Nėra čia nei Valulių nei Valkiūnų. Jei Papilio dvare XVII amžiuje
vyrauja priesagos ir galūnės -anis, tai Papilėje -aitis.
Akad. Z. Zinkevičius turėjo galimybę panagrinėti to paties laikotar
pio (t. y. XVII a. pradžios) Vilniaus lietuvių asmenvardžius [Z. Zinkevi
čius. Lietuvių antroponimika. Vilniaus lietuvių asmenvardžiai XVII a.
pradžioje. Vilnius, Mokslas, 1977). Čia asmenvardžiai daug labiau sulen
kinti, nei Papilėje ar Papilyje. Mus dominą vietovardžiai (iš kurių atėję
į Vilnių jo gyventojai): Vilkaviškis, Volkoviskas, Vilkomirskas, Valkinin
kai. Vilniaus gyventojai užrašomi be kitų pavardžių, kad ir tokiomis: Wal
kolak, Wowkolanczanka, Wilkotowna, Walatkowicz, Wolakowna, Wolczul,
Wolkasz, Wolk, Walkowicz, Wolowicz. Kalbininkas čia įžiūri senus lietuviš
kus asmenvardžius: VALA – VALAITIS, VALAKAITIS, VILKOLAKIS,
VILKAS, VALKAS – VALKAITIS. Ar Valkiūnas yra nuo Vilniaus pu
sės atėjęs Valkas? Šių dienų latvių kalboje taip pat yra panašūs žodžiai
VALKA, VALKS. Papilio dvare buvo panašių (į Valkiūno) pavardžių:
Valiulis, Valulis, Valūnas, Valniulanis, Valulanis, Valulonis. Bet jose nėra
raidės k. Visai kita tokių pavardžių prasmė. Valniulanį tur būt galime įsi
vaizduoti kaip laisvės siekiantį, o likusios pavardės susijusios su senoviniu
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žaidimu – veltynėmis (valaties – voliotis, ritinėtis, pavelt – pargriauti, pa
velti. Todėl ir Pavilanių šiame sėlių (ar tik sėlių?) krašte daug.
Praeina 5 metai nuo sąrašo už Ageniškio dvaro ribų pasirodymo.
1611 m. vėl tokie kiemai minimi. Atrodo, nedaug laiko praėjo, o paki
timai dideli. Nebėra Pavilanio ir Sauginėlio, atsirado Latvelanis, Giner.
Matul Pakaušianis dabar užrašytas kaip Matul Pakaušėlis, atsirado sąra
še Petras ir Motiejus Pakaušiai, tebėra Švalėnas, Užkuris ir Valul Valkiū
nas. Jau nebe Valkūnas; kodėl? Kas nulėmė? Iš toliau atėjusio Valkūno
pavardę vietiniai gyventojai suminkštino? Semeniškių kaimas dar nemi
nimas. Vyksta Biržų girios ir jos pakraščių apgyvendinimas. Žmonių
atėjimas iš kitur (pvz., iš Pumpėnų) visai įmanomas. Pakaušių kaimas
atsirado netoli Paįstrio. Labai tikėtina, kad Pakaušis su Valkūnu atėjo
nuo Paįstrio – Pumpėnų į Ageniškio valsčių.
Praeina dar 50 metų, jau užrašytas Semeniškių kaimas, priklausąs
Ageniškio valsčiui (ir Papilio dvarui). Tai 1663 metai, laikinai baigėsi
karo veiksmai, išėjo rusai, švedai. Užrašyta, kad Semeniškių kaime ne
bėra Mykolo Valkiūno, jo žemė atiduodama Variakojui. Žemė kaip ir
kitiems skiriama Petrui Valkiūnui ir Matulo Valkiūno našlei. Taigi, apie
XVII a. vidurį Semeniškiuose buvo trys Valkiūnų kiemai.
Dar 8 metai praeina, ir Papilio dvare naujas kiemų surašymas ir
prievolių jiems paskyrimas. Naujas raštininkas, kaip ir kiekvienų anks
tesnių surašymų metu. Kaip įsitikinome iš daugelio įrašų, šis linkęs eks
perimentuoti su pavardėmis. Jei baudžiauninkas ima žemės gabalėlį
kitoje vietoje, raštininkas jo pavardę užrašo šiek tiek kitokią. Sauginuo
se Koktys ir Kokšys, Januška ir Januškanis. Gajūnuose Kipan, Kipanis,
Kipas, Kipelis, Kupas; Mikinas ir Mikonis; Gikielis ir Ikielis; Delis ir
Dilis; Kubilis ir Kubilus. Ne išimtis ir Semeniškių kaimas. Vienoje vieto
je rašoma Pakaušys, kitoje – Pakauštys. Sareika ir Šareika. Wolczunowa
wdowa, Iendrzey Wojczunas. Štai taip. Nėra Valkiūnų. Yra Voičiūnas, kas
labai toli nuo Valkiūno, vargu ar raštininkas būtų išdrįsęs iki tiek keisti
pavardę. Bet labai tikėtina, kad vietoje Valkiūno našlės užrašė Volčūno
našlę. Neciūnuose užrašytas Jokūbas Volčūnas su broliu. Kituose kai
muose panašių pavardžių nėra. Taigi, lieka dvi galimybės: pirma, Val
kiūnai patys pradėjo vadinti save šiuo laikotarpiu truputį kitaip, antra,
tai padarė raštininkas, pasižymėjęs laisvumu rašant pavardes.
Po 1671 metų surašymo praėjus 5 metams (1676 metais) vėl sura
šomi baudžiauninkai. Semeniškių kaimo lapas gana išblukęs, bet keletą
pavardžių galima perskaityti. Viena iš jų – tai Kristupas Valkiūnas. Tai
gi, Semeniškiuose vėl gyvena Valkiūnai. Tai paskutinis surašymas šiame
šimtmetyje, kurio rezultatai išliko Radvilų archyve. Gal kur nors yra išli
kę vėlesni, XVIII a. Surašymai, tik mes to neradome. O kol kas aišku, kad
Valkiūnai XVII a. buvo įsitvirtinę Semeniškiuose ir Neciūnuose.
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Kas vyko toliau, galime spėti iš tų duomenų, kuriuos pavyko pa
matyti. XVIII amžius buvo sunkus Lietuvai. Biržų krašto neaplenkė ir
labai nualino 1708–1711 metų maras. Neaplenkė Šiaurės karas (1703–
1721 m.). 1703 m. švedai netoli Saločių sutriuškino lietuvių ir rusų da
linius. 1704 m. buvo paimta ir sugriauta Biržų tvirtovė. Jos griuvėsiai
išstovėjo iki 1978 metų. 1709 caras Petras I sumušė švedus prie Polta
vos. Po šio mūšio Šiaurės karo pabaiga buvo nulemta. Livonija atiteko
Rusijai, nors sutartyje buvo kalbėta, kad atiteks Lietuvai. Rusija tapo vie
na stipriausių regiono valstybių. Rusija, Austrija ir Prūsija ėmė diktuoti
regiono politinius santykius. Neteko matyti šio laikotarpio gyventojų
sąrašų. Bet įdomią pavardę pavyko aptikti Krinčino bažnyčios knygose
(Algimantas Krinčius. Senosios Krinčino bažnyčios knygos. Krinčinas,
2006, VIII dalis, 53 p.). 1734 m. įvyko jungtuvės Motiejaus Mikieno iš
Raguvie ir Onos Pabėrvalkaitės iš Doviany (Daujėnų). Liudininku buvo
Juozapas Pobervalkis iš Raguvos. Turint omenyje, kad netoli šių kaimų
buvo Poberlės (dabar vadinamas Paberliais) kaimas ir Berlės upelis, gali
ma teigti, kad Pobervalkiai kažkada kažką vilkdavo (plukdydavo) Berlės
upeliu arba iki jo. O gal vilkdavo skersai upelį? Kadangi valks dar reiškia
upokšnį, upelį, o valka (pagal papiliečius) – tai atsiradęs vandens telki
nėlis, kuris gali ir išnykti, tai tokią pavardę galima aiškinti ir taip: tai
žmogus, gyvenąs netoli Poberlės prie kažkokio upokšnio (versmės?).
Bet yra dar kitas upelis, pritinkąs šiai pavardei – Bėrė. Ką pasakys kalbi
ninkai, kai jie užsiims šio krašto pavardėmis? O Pumpėnų kapinėse XX
amžiuje atgulę Valkūnai ir Valkiūnai ar tik ne Pobervalkių ainiai? Kodėl
Pabervalkių kaimas atsirado gerokai atokiau nuo Bėrės ir Berlės upelių
(už 20–30 km)? Ar Pabervalkiai su Bėre ir Berle niekada ryšio neturė
jo? Ar buvo jėgos, kurios nustūmė šiuos žmones (Pabėrvalkius) gerokai
į pietus (žr. žemėlapį Šiaurės Aukštaitija. Vilnius, BRIEDIS, 2006)?
Lentelė. Valkūnų pėdsakai Pasvalio krašte.
1698 Valuknas
Godzie
1709
1711
1731
1734
1734
1766
1781
1785
1829
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Varolkunaucia
Pabervalkaičia
Pobervalkis
Valuknienė
Valkauskaičia
Valaikis

Przevalki
Parvalki
Jodziany
Doviany
Roguvie
Treciany
Valki
Jutiški
Kriničin

Ne „uk“, bet
„ku“?

1830

Pabernialkis (ni=w?)

1831
1832
1838
1845
XX a.
XX a.
XX a.
XX a.
XXI a.
XXI a.

Smilgi

Skaitymo-perrašymo klaida?
Įsivėlė klaida?

Pabernialkovna(ni=w?)
Valaikienė
Ovalk
Pabervalkis
Liucvalkis
Valkiūnas
Valkūnas
Valkonas
Valkūnas
Valkūnas
(Į pietus nuo
Panevėžio)
XX a. Valkūnas

Girsudy
Kriničin
Kriničin
Staczuny
Antašavos parap.
Pumpėnų parap.
Pumpėnų parap.
Pumpėnų parap.
Daujėnų parap. Atėjo iš Preibių
Paįstrys

XX a. Valkūnas

Preibiai

XX a. Valkūnas
XXI a. Valkiūnas
XXI a. Valkūnienė

Upytė
Raguva
Miežiškiai

Berniūnai

Atėjęs iš
Miežiškių
Nuėjo į
Kriklinius
Atėjo iš Simanių

Iš lentelės matyti, kad be Valkūno, Valkiūno ir Pobervalkio buvo už
rašytos ir tokios mus dominančios pavardės: Valuknas, Ovalkas, Valko
nas, Valaikis, Liucvalkis, Valkauskas (Biržų krašte apie 1830 m. taip pat
užrašyta pavardė Valkovski). Pandėlio parap. buvo Volkus, o Daujėnų
parap. Vilikavičius. Ar pastarosios dvi yra išvestinės nuo Vilkas ar nuo
Valkas? Neaišku, kas duodavo impulsą naujai skambančiai pavardei: ap
linkiniai žmonės, ar tie kas registravo santuokas. Vienas seniausių įrašų
Krinčino bažnyčioje: 1698 m. (dar prieš marą) Simonas Valuknas iš Guo
džių (Godzie) tuokiasi su Ona Kaziuličia iš Gulbinėnų (Golminiany). Gali
čia būti ir užrašymo-perrašymo-perskaitymo klaida. Ne Valuknas, o iš
tikrųjų Valkūnas. Valkiūno pavardė yra ant paminklo Pumpėnų kapinė
se (XX a. vidurys), o Valkūnas Pumpėnų seniūnijoje gyvena ir šiandien.
Atkreipkite dėmesį į pavardžių formą: Liukpetriai, Liucvalkiai, Paberval
kiai. Pabervalkių kaimas yra į pietus nuo Pušaloto. Pervalkai yra už 4 km
į šiaurę nuo Pasvalio prie Mūšos ir Lėvens santakos. O kur buvo vieto
vė, 1781 m. užrašyta kaip Valki? Ar čia tie patys Pervalkai? Kur gyveno
Liucvalkiai, tiksliau pasakyti šiandien sunku. Reikės skaityti Antašavos
parapijos knygas. Analizė sunkėja, kai prisimename tokias vietoves kaip
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Suvalkai, Juodvalkiai, Pavalkiai, Užvalkiai, Valkaguliai, Valkiškiai. Papilio
katalikų bažnyčios knygose yra vienas įdomus įrašas, kur vietoje Valkiš
kių užrašyta Valkiūnai. Laikykime, kad tai apsirikimas. Valkiškių kaimas
atsirado vėliau, nei Parovėjos palivarkas ar Pariškiai. Pariškiuose buvo įsi
tvirtinę Mitrai. Kas nulėmė Valkiškių kaimo atsiradimą? Valkos, kurios
lietingesniais laikotarpiais ir šiandien apima dalį senojo kaimo?
Valkiūnas į Raguvą atkeliavo nuo Nemunėlio, iš Simanių. Buvo la
bai neramu ir tragiškų įvykių pilna Simaniuose po karo (paskaitykite
jaunų vyrų mirties datas Simanių kapinaitėse). Valkiūnas Jokūbas su šei
ma persikėlė į Papilį. Jo sūnus Jonas baigė mokslus prie Nemuno, Belve
deryje. Tapęs sūrių meistru, įsitaisė Raguvos sviesto-sūrių gamykloje.
Kita teritorija, kurioje jau nuo XVII pradžios minimi Valkiūnai
– tai Papilio dvaro kaimai: Semeniškiai, Sauginai, Gajūnai, Virškupė
nai, Puogeliškis, Simaniai, Rimšiai. Čia pavardės kitimas mažesnis: Val
kūnas – Valkiūnas – Volčiūnas – Valkiūnas. Toliausiai į pietus yra Val
kiūnų šeimos kapavietė seniai užleistose Žadeikių kaimo kapinaitėse.
Valkiūnams prie Rovėjos senaisiais laikais (prieš kelis šimtus me
tų) be abejo buvo ką vilkti, plukdyti. Priminsiu, kad per kokius tris ki
lometrus įsikūrė Kugieniai (kuginieks – laivininkas). Prie Biržų girios
buvo ką plukdyti upeliais Rygos link. Senieji gyventojai pasakoja, kad
jau nuo Ageniškio (Būginių link) miškas priėjo prie pat Rovėjos. Taigi,
ilgai tempti mišką iki Rovėjos nereikėjo.
Nuo 1564 metų, kai Papilį pradėjo valdyti Mikalojus Radvila Ru
dasis, iki 1731 metų Papilio žemes valdė Biržų-Dubingių protestantiš
ka Radvilų šaka. Nuo 1731 metų Biržų žemės ir miestas atiteko katali
kiškai Nesvyžiaus Radvilų šakai. Prasidėjo protestantų persekiojimas.
Per vienus atlaidus Linkuvos bažnyčioje tikintieji tiek buvo įerzinti,
įsiutinti, kad nuėjo griauti reformatų bažnyčią, pastatytą prie Mūšos.
Ir sugriovė. 1763 m. tarp Kirdonių ir Likėnų buvo užpultas ir sunkiai
sužalotas liuteronų kunigas Wagenseil. Organizatoriai – ponas Omie
ginskis ir bajoras Kirkila [prof. J. Yčas, Biržai. Istorijos eskizas. Kaunas,
Spindulys,1931; Kaunas, Candela, 2009, 103 p].
1754 m. Papilio katalikų kunigas A. Omecinskis su tarnais klastingai
užpuolė reformatų kunigą Andrių Močiulskį ir sumušė jį taip, kad tas po
kelių mėnesių mirė. Šiuo laikotarpiu Valkiūnai vėl patenka į istoriją. Lenki
joje esą šaltiniai (Tworek S. Z dziejow kalwinizmu w W. ks. Litewskim) aprašo,
kad 1749 metais tas pats kun. A. Omecinskis atsivežė į kleboniją evangeli
kų-reformatų bažnyčią (mokyklą prie bažnyčios? – mano pastaba) lankantį
berniuką Joną Valkūną. Savaitę pamokius, berniukas buvo atverstas į katali
kų tikėjimą, tačiau, grįžęs namo, vėl lankė reformatų bažnyčią (mokyklą?).
Tokie įrašai rodo, kad XVIII a. viduryje Valkiūnai Papilio parapijoje gyve
no, kad buvo žingeidūs, kad laikėsi protėvių papročių. Gajūnų senbuviai
340

pasakoja istoriją (kaip žmogaus darbštumo ir užsispyrimo pavyzdį) apie
tai, kad kažkuris iš Valkiūnų, grįždamas iš vokiečių nelaisvės (Pirmojo pa
saulinio karo metu), parsinešė namo iš Vokietijos kalvio darbams skirtą
spaustuvą… Pasidomėkite, kiek sveria tokie spaustuvai. Dar atkreipkite dė
mesį, kad toje knygelėje berniukas vadinamas Valkūnu, kai tuo tarpu to
laikotarpio Papilio bažnyčios knygose visur – tik Valkiūnai. Tai rodo, kiek
lengvai pasirodydavo modifikuota pavardė. Valkiūnas – Valkūnas, Patkau
ka – Patkauskas, Nokcin – Naktinis, Nakcianis – Nakčeris ir pan.
Kas rašoma Papilio evangelikų-reformatų bažnyčios XIX a. pradžios
knygose, kurias Valstybinime istorijos archyve galima buvo paskaityti?
Ankstesnių įrašų mažai; vieni dingę, kiti sunaikinti, dar treti nežinia kur.
1799 m., sulaukusi 50 metų, Kadaruose mirė Valkiūnienė Elzbieta.
1804 m., sulaukęs 60 m., Semeniškiuose mirė Valkiūnas Jonas.
1809 m., sulaukusi 69 metų, Semeniškiuose mirė Valkiūno Jono
žmona Elzbieta.
1812 m., sulaukęs 62 metų, Sauginuose mirė Valkiūnas Jurgis.
1812 m., sulaukusi 30 metų, Žardiniuose mirė Valkiūno Jono žmo
na Ona.
1820 m., sulaukęs 60 metų, Sauginuose mirė Valkiūnas Vaitiekus,
palaidotas Sauginų kapinėse.
1825 m., sulaukusi 42 metų, Sauginuose mirė Valkiūnienė Ieva,
palaidota Sauginų kapinėse.
1833 m, sulaukęs 60 metų, Gajūnuose mirė Valkiūnas Jokūbas, pa
laidotas Gajūnų kapinėse.
1833 m., sulaukusi 50 metų, Sauginuose mirė Valkiūno Stanislovo
žmona Ona, palaidota Saug. kap.
1837 m. Sauginuose mirė Valkiūnas Jonas (amžius nenurodytas),
palaidotas Sauginų kapinėse.
1838 m., sulaukusi 72 metų, Semeniškiuose mirė našlė Valkiūnie
nė Marė, palaidota Sauginų kapinėse. Gal tai reiškia, kad mirė pas vai
kus, o palaidota šalia vyro Sauginuose?
1839 m., sulaukusi 54 metų, Gajūnuose mirė našlė Valkiūnienė
Katrė, palaidota Gajūnų kapinėse.
Apskaičiavę, kada šie paminėti žmonės gimė, suprantame, kad
XVIII a. antroje pusėje Valkiūnai jau ne tik Semeniškiuose (ir Neciūnuo
se), bet ir Žardiniuose, Gajūnuose, Sauginuose (ir, gal būt, Kadaruose).
Daugiausia Valkiūnų tuo laikotarpiu jau Sauginuose. Semeniškiuose Jo
nas, Žardiniuose Jonas ir Jokūbas, Gajūnuose Jokūbas, o Sauginuose Jo
nas, Jurgis, Stanislovas, Vaitiekus.
Prasidėjus XIX a. matome tokius faktus:
1799 m. Semeniškių Valkiūnas Jokūbas tuokiasi su Ona Gavėnaite
iš Garšvų.
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1803 m. Semeniškiuose miršta Valkiūno Jokūbo sūnus Petras
1804 m. Boguslavas Gavėnas (Garšvų) tuokiasi su Elzbieta Valkiū
naite iš Striužų.
1804 m. Jonas Valkiūnas Semeniškių tuokiasi su Ieva Naktinyte
Žiūriškio.
1805 m. Motiejus Valkiūnas iš Semeniškių tuokiasi su Mare Gri
ciūnaite Kubilių.
1810 m. Povilas Valkiūnas Sauginų tuokiasi su Ieva Vitartaite iš
Rimšių.
1811 m. Povilas Balčiūnas iš Juodžionių tuokiasi su Barbora Val
kiūnaite iš Striužų.
1813 m. Žardiniuose miršta Valkiūno Jokūbo sūnus Motiejus.
1813 m. Stanislovas Valkiūnas Sauginų tuokiasi su Ona Pakaušyte
iš Neciūnų.
1817 m. Sauginuose miršta Valkiūno Jono sūnus Motiejus.
1818 m. Rimšiuose miršta Valkiūno Povilo dukrelė Ona.
1820 m. Jurgis Valkiūnas Sauginų tuokiasi su Ieva Indrulionyte iš
Žardinių.
1821 m. Jonas Valkiūnas Šiliškių tuokiasi su Ona Ajutyte iš Raš
čiūnų.
1825 m. našlys Jonas Valkiūnas iš Sauginų tuokiasi su Darata Ske
berdyte iš Gajūnų.
1826 m. Stanislovas Karosas iš Liepalatų tuokiasi su Ona Valkiū
naite iš Sauginų.
1829 m. Krisius Karosas Liepalatų tuokiasi su Katre Valkiūnaite
Sauginų.
1829 m. Simanių Vitartas Jurgis tuokiasi su Katre Valkiūnaite iš
Sauginų. Buvo tuo metu Sauginuose dvi Katrės Valkiūnaitės?
1829 m. Valkiūnaitė Barbora iš Sližių tuokiasi su Čigu Jokūbu iš
Sližių.
1831 m. Rimšiuose Jonui Valkiūnui ir Ievai Indrūnaitei gimė Kazi
mieras.
1831 m. Sauginuose Jonui Valkiūnui ir Daratai Skeberdytei g. Jo
kūbas.
Taigi, XIX a. pradžioje Valkiūnai apima Semeniškius, Žardinius,
Sauginus, Sližius, Striužus, Šiliškį, nueina iki Rimšių. Kur tuo metu bu
vo Striužai? (Žinoma, kad juose gyveno Plepas, Striužas, Tamulėnas,
Valkiūnas, Vitartas, Žaldokas). Ar Gajūnų Jokūbas Valkiūnas (1773–
1833) turėjo sūnų? Jie turėjo būti gimę apie 1800 m.
Skaitome toliau: Valkiūnui Jokūbui ir Gavėnaitei Onai 1803 m.
Semeniškiuose gimsta Petras, 1804 m. Semeniškuiose gimsta Jonas, o
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1811 m. jau Žardiniuose gimsta Motiejus. Ar tai reiškia, kad, laikui bė
gant, Valkiūno Jokūbo šeima įsitvirtina Žardiniuse?
1814 m. Valkiūnui Jokūbui ir Lapienytei Katrei Žardeliuose (Žar
diniuose?) gimsta Stanislovas, 1818 m. jiems jau Semeniškiuose gimsta
Kristina, 1821 ir 1822 metais dar du vaikai (Juozas ir Katrė) gimsta taip
pat Semeniškiuose. Ką reiškia toks vietos keitimasis? Pirmas vaikas gi
mė pas žmonos tėvus?
1807 m. Valkiūnui Jonui ir Pakaušytei Ievai Sauginuose gims
ta dukrelė Katrė. Apie kūmus nieko neparašyta. 1809 m. Sauginuose
jiems gimsta Elzbieta. Krikštynų būta prašmatnių. Net trys poros kū
mų. Kalvelis su Pakaušiene, Tuinas su Kalveliene ir Valkiūnas Povilas
(tas, kur nuėjo į Rimšius?) su Šlėgeriene K. Pakaušienė, reikia manyti,
iš Neciūnų ar Liepalatų, Tuinas iš čia pat – iš Sauginų (nors galėjo būti
ir iš Semeniškių), bet Šlėgeriai tuo metu buvo Laužadiškyje arba Gajū
nuose, o Kalveliai – Šniurkiškių. Reikia manyti, visi giminės. Ar galėjo
būti išimčių tuo metu?
1810 m. Valkiūnui Jonui ir Pakaušytei gimsta trečias vaikas (Motie
jus), bet jau Semeniškiuose. 1812 m. gimsta jiems Darata, vėl Sauginuo
se, 1814 m. Sauginuose gimsta Petras. Kiti krikšto tėvai. Plepas Motie
jus (iš Sabuliškio ar Strošių, iš Sauginų?) su Šlėgeriene D. ir Ramutėnas
(Gegužių, Šniurkiškių?) su Valkiūniene. Taigi, didelis giminių ratas. Ką
reiškia vaikų gimimo vietų keitimasis Sauginai-Semeniškiai-Sauginai?
1788 m. Valkiūnui Motiejui ir Ajutytei Marei Semeniškiuose gimė
Petras, 1810.05.22 – Jurgis (gajūniečio Valkiūno Voldemaro proprose
nelis?), 1811 m. – Mykolas, 1813 m. – Ieva, 1818 m. Sauginuose jiems
gimė Stanislovas. Ką tai reiškia, kad ketvirtas vaikas Sauginuose? Krikš
to tėvai jam: Kvedaravičius Jonas su Mekiene ir Kvedaravičius Jurgis su
Stikleriene O. Dar jiems 1820 m. (vėl Semeniškiuose) gimė Motiejus.
Žmona (Ajutytė) reikia manyti buvo iš Šagdės ar Kubilių. Krikšto tėvai
(Smalas su Kvedaravičiene ir Stikleris su Zurbiene) – Smalas ir Stikleris
– iš Gajūnų. Ar Stikleriai tuo metu dar nebuvo katalikai?
1825 m. Semeniškiuose Valkiūnui Motiejui (jau kitam Motiejui) ir
Zurbaitei Marei gimsta sūnelis Martynas. Krikšto tėvai: Kvedaravičius
su Mažuikiene ir Povilonis su Stikleriene K. Nestebina Mažuikienė su
Kvedaravičiumi. Bet Poviloniai ir Stikleriai – tai gajūniečiai. Katalikai.
Ar dar tuo metu jie nebuvo katalikais? Ar būta išimčių parenkant
krikšto tėvus anuo metu? Ar Povilonis – ne Gajūnų, bet iš Miliškių?
Anksčiau, 1816 m., tiems patiems Motiejui Valkiūnui ir Zurbaitei Ma
rei Semeniškiuose gimė Krisius. Kas gi buvo krikšto tėvai? Tuinas su
Stikleriene K. ir Mekas su Mažuikiene. Kadangi krikšto tėvai abiejų Val
kiūnų vaikams buvo parenkami panašiomis pavardėmis (Kvedaravičiai,
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Stikleriai), gal tai reiškia, kad abu Valkiūnai Motiejai buvo giminės, gal
būt pusbroliai?
1831 m. Valkiūnui Jonui ir Skeberdytei Daratai (šioji iš Gajūnų)
Sauginuose gimė sūnus Jokūbas. Krikšto tėvai: Valkiūnas su Kulbiene ir
Misiūnas su Tuiniene. Misiūnas Jurgis tuo metu dar nebuvo katalikas?
Ką stebime XIX a. pradžioje ir viduryje (pagal tai, kur gimsta vaikai)?
Valkiūnas Motiejus ir Ajutytė Marė – Semeniškiai ir Sauginai.
Valkiūnas Motiejus ir Zurbaitė Marė – Semeniškiai.
Valkiūnas Jokūbas ir Lapienytė (Lapėnaitė?) Katrė – Žardeliai
(Žardiniai?) ir Semeniškiai.
Valkiūnas Jokūbas ir Gavėnaitė Ona – Semeniškiai ir Žardiniai.
Valkiūnas Jonas ir Skeberdytė Darata – Sauginai.
Valkiūnas Jonas ir Andreikaitė (Andrevskytė?) Ieva – Sauginai.
Valkiūnas Jonas ir Pakaušytė Ieva – Sauginai.
Valkiūnas Jokūbas ir Tuinaitė Darata – Semeniškiai.
Valkiūnas Motiejus ir Klybaitė Darata – Semeniškiai.
Valkiūnas Petras ir Smalaitė Elena – Semeniškiai.
Valkiūnas Jurgis ir Tuinaitė Marė – Semeniškiai.
Valkiūnas Vaitiekus ir Mitraitė Ona – Sauginai.
Valkiūnas Stanislovas ir Ona Čigaitė – Sauginai.
Valkiūnas Jurgis ir Mažuikaitė Ieva – Gajūnai.
Valkiūnas Kristupas ir Mažuikaitė Ieva – Gajūnai.
Valkiūnas Petras ir Mekaitė Halina – Semeniškiai?
Valkiūnas Krisius ir Valkiūnaitė Darata – Semeniškiai?
Valkiūnas Motiejus ir Čigaitė Ona (Sližių) – Semeniškiai?
Valkiūnas Jonas ir Jašinskaitė Elzbieta?
Valkiūnas Jokūbas ir Karosaitė Darata – Liepalatai, Semeniškiai,
Neciūnai?
Valkiūnas Jonas ir Paupaitė Marė – Virškupėnai?
Valkiūnas Jurgis ir Dagilytė Ona – Simaniai.
Valkiūnas Jonas ir Andriušytė Ieva – Rimšiai.
Valkiūnas Jonas ir Ajutytė Ona – Šiliškis.
Valkiūnas Jokūbas ir Gatavynaitė Marė – Virškupėnai.
Apžvelgus tai, kas parašyta anksčiau, matyti, kad XIX a pradžioje
ir viduryje Valkiūnai užima teritoriją nuo Liepalatų ir Semeniškių iki
Žardinių, Sauginų, Gajūnų, Rimšių, Simanių, Striužų, Virškupėnų, Šiliš
kio. Taigi, nueina iki Papilio dvaro pakraščių, iki sienos su Latvija. Čia
mums praslydo Valkiūnai Žadeikiuose. Buvę Žadeikių kaimo gyvento
jai kalba apie Valkiūnų šeimos kapą Žadeikių kapinėse. Neužmirškime,
kad šie įvykiai registruoti dar baudžiavos laikais. Daug Valkiūnų Saugi
nuose (5), bet šiuo metu vėl daugiausia Semeniškiuose (apie 10). Kad
344

Valkiūnai ėjo į vakarus, radome kol kas tik vieną įrašą. 1878 m. Jokūbui
Valkiūnui ir Banei Devenytei gimė Zanytė.
O gal panašios pavardės, susijusios su kažkokia veikla, pasirodė
keliose vietose? Nors atėjo čia (prie Biržų girios) kiti, palikę aname (Pa
svalio) krašte savo pavardėmis pavadintus kaimus: Daukinėliai, Klusiai,
Levanai, Mekai, Pakieturiai (šis nuo Kupiškio), Pakaušiai (nuo Paįstrio),
Šimoniai, Trečiokai, Vitartai.
Kaip rodo specialistų atlikti tyrimai [A. Vanagas. Lietuvių hidro
nimų etimologinis žodynas. Vilnius, Mokslas, 1981], vandenvardžiai,
prasidedą šaknimi valk- dažnai pasitaiko buvusioje sėlių teritorijoje.
Ageniškio valsčiaus senbuviai mėgsta vartoti žodį „valka“ – klanas,
bala. Senesnis žodis „valkšna“ reiškia šlapią versmėtą pievą. Taip pat
skambąs žodis reiškia tinklo užmetimą. Ar Valkūnų protėviai mokėjo
vilkti tinklus, jiems sekėsi gaudyti žuvis, todėl tokiais buvo pavadinti?
Net toks archajinis žodis Berlė reiškia klampynę (berliņa). Prisiminkite
Paberlius ir Pabervalkius.
Prie Anykščių turime Valaukį – Võlukį – Vālukį. Prie Debeikių
– Valaunių upelis, Valkšnys – Kuktiškėse, Valkų upė – prie Utenos, Va
leikupis – Juodupės aplinkoje, Valkšnos upelis – Panemunio aplinkoje
(ne prie Nemuno, o prie Nemunėlio), Valkupys – prie Panemunėlio.
Valkelė – tai kitas Lieknelio vardas Krinčino parapijoje. Šie visi vanden
vardžiai yra pietvakariniame sėlių krašte.
Nekalbant čia apie Vilniaus kraštą, mūsų aptarti vandenvardžiai
ir asmenvardžiai buvo mėgiami ir vienodai suprantami buvusioje sėlių
žemėje, pradedant Pumpėnais ir Daujėnais, baigiant Dauguva.
Toks vandenvardžių ir vardažodžių su valk- dažnumas buvusiose
sėlių žemėse liudija apie šių žodžių svarbą sėlių gyvenime: apie dirvo
žemio ir vandens mechaninės sąveikos pasekmes, apie čia gyvenusių
žmonių užsiėmimus.
Susipažinę su Latgalos archyvais, radome tokias XVIII a. pavar
des: Pakoviš, Pakovičova, Valkenova, Valkonova, Valkovska, kaimus
Valkaiedy, Valkapedzie, Valkiry, Valkojudzie, Valkoiecki, Valkoviči. To
dėl kyla klausimas, į kurį šiuo metu negalime atsakyti: iš kur buvo kilę
Pakaušis su Valkiūnu, kurie XVII a. pradžioje užrašyti šalia Ageniškio?
Nuo Paįstrio atėjo ar iš kitur atkeliavo?
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ĮVYKIAI, FAKTAI
10 000 m. pr. Kr. Ledynai, kurie dengė visą Šiaurės Europą, po
truputį pradėjo tirpti ir susidarė sąlygos žmonėms nuolat apsigyventi
dabartinėje Lietuvos teritorijoje. Pirmieji pasirodė negausūs šiaurės el
nių medžiotojų būreliai. Paskui atsitraukiančius ledynus slinko tundros
augmenija, o Lietuvos teritorijoje klimatas darėsi vis šiltesnis ir drėg
nesnis. Ėmė augti beržai ir pušys.
7 000 – 6 000 m. pr. Kr. Baltijos jūros vietoje gėlą vandenį ne kar
tą keitė sūrus. Pradėjo formuotis Kuršių Nerija ir marios. Spygliuočių
miškus keitė lapuočių miškai. Šiaurės elnius keitė briedžiai, elniai, šer
nai ir kt. Stovyklavietėse pasirodo gausūs kaulo dirbiniai (žeberklai, dur
klai ir pan.) ir negausūs iš titnago. Ateiviai ėjo nuo Danijos ir Šiaurės
Vokietijos pusės bei nuo Pietų Lenkijos ir Baltarusijos pusės.

Apie 2 600 m. pr. Kr. Žemės ūkio pradžia Lietuvoje. Senieji Lie
tuvos gyventojai, priklausę Nemuno ir Narvos kultūroms, buvo gana
giminingi ir artimi.
3 000–2 000 m. pr. Kr. Iš pietryčių (maždaug nuo Kaspijos jūros)
ateina grupė indoeuropiečių genčių, kurios apsistoja prie Baltijos jūros.
Pavadintos vėliau baltais. Jų kultūrai būdinga virvelinė keramika, laivi
niai (laivelio formos) kovos kirviai, mirusio laidojimas suriestoje būse
noje. Tai buvo karingos gentys, gyvulių augintojai, iš dalies žemdirbiai.
Jie buvo prisijaukinę karves, avis, ožkas, arklius ir šunis, vertėsi bitinin
kyste, mokėjo auginti kai kuriuos javus, ypač kviečius ir miežius. Dalis
ateivių susimaišė su senaisiais gyventojais ir iš šio mišinio formavosi
baltai.

Apie 1 500 m. pr. Kr. Pasirodo vietiniai žalvariniai dirbiniai, pasi
rodo pirmieji piliakalniai – įtvirtinos ant kalvų sodybos, kurios vėliau
virto medinėmis pilimis. Mirusieji laidojami pilkapiuose. Tai apskritos
kalvelės, susidariusios supylus virš palaidoto mirusio aukštą žemių kal
velę. Prie tokios kalvelės pagrindo koncentriniai akmenų vainikai. Pir
mieji baltai buvo viena pagrindinių etninių grupių centrinėje miš
kų zonoje Rytų Europoje. Dabartinės lietuvių ir latvių žemės teužima
apie šeštą dalį tos buvusios teritorijos.

Apie 1 200 m. pr. Kr. Tai laikotarpis, kai prasidėjo gotų žygiai po
Europą. Gotus vokiečiai, vystydami savo arijų rasės teoriją (kurią buvo
pasigavęs Hitleris), priskyrė germanams. Tuo tarpu Jordano kronikos
vertime iš lotynų į kitas kalbas pasitaikė rimtų netikslumų. O žodis go
tas vokiečių kalboje yra ne kas kita, kaip žodžio gudas vertinys į vokie
čių kalbą. Tie gotai, kurie nuėjo iki Ispanijos, ir dabar tebevadina save
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gudais. Taip save vadina dalis persikėlusių iš Ispanijos į Venesuelą. Ten
net yra konservatorių partija – gudų partija…
Senovės kronikose gudams (o ne gotams, kaip klaidingai buvo aiš
kinama) priklausė teritorija nuo Vyslos žiočių į Rytus (išskyrus, atrodo,
kažkokią Baltijos pajūrio dalį). Vykstant genčių judėjimui, iš jų tarpusa
vio sąveikos (kažkur apie Sembą, o gal tai ir buvo ta pirmoji Europos
valstybė?) vėliau radosi prūsai, jotvingiai, gudai, lietuviai. Gal dar isto
rikai suras būdų į daug ką pažiūrėti naujai. Ką reiškia žodžiai Ros, Rus
nė? Ar nepastūmė baltai kažkada kokias tai gentis nuo Nemuno žiočių
Pskovo ir Novgorodo link (kai stūmė, tokių miestų dar nebuvo)?
500 m. pr. Kr. Tai ankstyvasis geležies amžius. Šiuo laikotarpiu
baltai dar nemokėjo patys pasigaminti geležies dirbinių. Vyko klima
to atšalimas, vyko genčių kraustymasis Vidurio Europoje, kuris atkir
to įprastinius prekybos kelius. Pagrindinis baltų verslas ir toliau liko
gyvulininkystė, bet pamažu vystėsi ir žemdirbystė. Javai buvo sėjami į
išdegintus miško plotus. Tokiam darbui reikėjo didelių bendruomenės
pastangų.
I–IV mūsų eros amžiai. Baltai išmoko iš vietinės balų rūdos pasi
gaminti geležies dirbinių. Pradėta naudoti arklus su geležiniu noragu,
dalgius ir pjautuvus. Žemdirbystė tampa svarbiausiu verslu. Daugėja
piliakalnių, tas rodo, kad daugėja gyventojų. Atsiranda turtingų genčių
diduomenės ir karo vadų kapų. Romėnų sudarytame pasaulio žemėla
pyje paminima Sėlių upė (Daugava?). Imperatorius Neronas pasiunčia
(54–68 m.) savo pasiuntinį į Baltijos jūros pakraščius, šis parvežė daug
gintaro. Pirmasis baltų gentis pamini romėnų istorikas Tacitas 98 m.
išleistame veikale „Germanija“.

Apie 400 m. Šiaurės Rytų Lietuvos teritoriją užlieja latgaliai, atėję
į čia iš dabartinės Pietų Baltarusijos. Didžiausią latgalių įtaką patyrė sė
liai. Kupiškėnų ir latgalių tarmės bus palygintos kitoje knygos vietoje.

Apie 550 m. Senovės kronikose aprašoma Vaidevučio valdoma
valstybė (maždaug Prūsijos teritorijoje), kuri atsilaikė prieš mozūrus,
reikalaujančius duoklės. Prieš mirdamas Vaidevutis padalino savo vals
tybę dvylikai (sūnų bei bendražygių) vadų. Iš tų 12 vienas buvo Litvas,
antras Samas. Tose teritorijose iškilo Lietuva ir Žemaitija.
V–VIII amžius. Tai vidurinis geležies amžius. Žlunga Vakarų Ro
mos imperija. Per Europą ritasi klajoklių gentys. Gotų, hunų ar kitų
klajoklių grupės galėjo paliesti vakarines baltų žemes. Rytuose susifor
muoja slavų genčių dregovičių ir krivičių sąjungos, kurios skverbiasi į
rytinių baltų gyvenamas vietas. Į jotvingių ir prūsų žemes skverbiasi
vakarų slavai. Baltus Padnieprėje ir Okos baseine kolonizuoja viatičiai.
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Gana padrikai didžiulėje teritorijoje gyvenusius baltus slavai po truputį
išstumia iš dabartinių Pskovo, Novgorodo, Minsko, Smolensko sričių.
Baltai priversti susispausti. Baltų žemėse vyksta gyventojų judėjimas iš
rytų į vakarus. Dabartinės Lietuvos ir Latvijos rytuose pasirodo masy
vus, ryškios profiliuotės plačiaveidis rasinis tipas, kuris išstumia į vaka
rus už Dubysos senąjį siauraveidį tipą. Susiformuoja lietuvių, jotvingių,
aukštaičių, žemaičių, skalvių, kuršių, žiemgalių ir sėlių gentys.
Gajūnai – tai sėlių teritorija. Šiauriniai sėlių kaimynai buvo latga
liai, pietiniai – lietuviai. Nuo VIII–IX a. sėlių ir latgalių kultūra beveik
nesiskiria. Mirusius šiuo laikotarpiu laidoja iš smėlio supiltuose pilka
piuose, kurių apačią juosia akmenų vainikas. Arčiausiai Gajūnų akme
nimis apdėti mirusieji rasti palaidoti Skrėbiškio dvare, aukščiausioje jo
vietoje. Aptiko meistrai, statę šalia karvių fermos siloso tranšėjas. Taigi
dabar buvusi palaidojimo vieta yra uždengta cemento sluoksniu buvu
sioje siloso tranšėjoje. Apie radinį specialistams niekas nepranešė.
Specialistai (A. Simniškytė) mano, kad tikrasis sėlių centras buvo
ne Sėlpilis (nes tik dėl tokio pavadinimo tokia mintis apie centrą perša
si), o ten, kur buvo piliakalniai Knavukalns, Margaskalns, Ormankalns.
Tai maždaug trikampyje Nereta – Viesite – Akniste. Taigi, Gajūnams
iki sėlių centro buvo apie 33 km. Ormankalns – tai aukščiausias sėlių
apgyventas taškas (167 m). Iki Moškėnų piliakalnio (netoli Rokiškio)
Gajūnams apie 30 km, iki Kupiškio piliakalnių komplekso apie 40 km.
Iki artimųjų piliakalnių: Papilio – 7, Žiobų – 13, Pilskalnės – 9 km. Pa
galiau už 3 km esąs Laužadiškio senkapis Naronskio žemėlapyje pavaiz
duotas savotiškai (kaip įtvirtinimas?).
Pastebėtas keistas reiškinys: pirmojo tūkstantmečio antroje pusė
je sėlių žemė ėmė tuštėti. Gyventojų skaičiaus mažėjimą rodo nedidelis
to laikotarpio kapinynų skaičius, o ir patys kapinynai maži. Panaši padė
tis lieka ir IX–XII amžiais. Tas mažėjimas būdingas visai sėlių teritori
jai, ne vien lietuviškajai. Sėlos gyventojų mažėjimo priežastys tebėra ne
išaiškintos. Kitas neišaiškintas faktas – tai senųjų sėlių antropologinis
skirtumas nuo kitų baltų genčių. Savo kaukolės forma jie skyrėsi nuo
latgalių ir nuo žiemgalių. Iš kitos pusės, antropologiniu požiūriu senieji
sėliai artimiausi žinomiems žalvario amžiaus Pabaltijo gyventojams.
X amžius. Lietuvių genčių sąjungos iškilimas. 1009 m. misijonie
rius Brunonas Bonifacijus pirmą kartą pamini Lietuvos vardą (Lituae)
rašytiniame šaltinyje.
Nuo VII iki XIII amžiaus dauguma lietuvių aptinkami tose pat vie
tose, kai tuo tarpu latgaliai pasistūmėjo tolyn už dešiniojo Dauguvos
kranto. O kraštas tarp Nemuno ir Dauguvos nepatyrė svetimos šalies
priespaudos. Taigi, X amžius lietuvių tautai turėjo būti aukso amžius.
Skandinavų, danų, Rusijos variagų puldinėjimai buvo jau nusilpę. Todėl
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Lietuvos valstybei susidarė palankios sąlygos didėti gyventojų skaičiui,
kilti civilizacijai, gerovei. Lietuvos istorijos tyrinėtojai sutinka, kad X–
XI amž. lietuvių gentis, kurios priešakyje stovėjo prūsai, pasiekė aukš
čiausią savo galios laipsnį. Livonija, Kuršas, Žemgala, tikroji Lietuva,
didesnioji Polesės, Mazovijos ir Pamario dalis sudarė vieną federacinę
valstybę, pačią galingiausią tuomet Šiaurės Vakarų Europoje.
XII amžius. 1140 m. Lenkijos sostą užėmė Boleslovas Garbano
tasis, kurio tėvonija buvo Mozūrija, Kulmo kraštas. Kaip prūsų kaimy
nas, manė, kad šio krašto valdžia jam priklausanti. Norėdamas, kad ta
valdžia būtų tvirtesnė, sumanė Prūsiją atvesti į krikščionybę. Taigi, jam
negana buvo kaimyninės šalies palankumo, jis norėjo dar nekrikštų gel
bėtojo vardą pelnyti. Jam, gerai pažinusiam Lietuvos tvarką, buvo aiš
ku, kad, kol Romuvoje bus Krivių Krivaitis, tol naujos valdžios neįvesi.
Supratęs, kad be ginklo to nepadarys, pabaigęs karą su imperatoriumi,
1164 m., surinkęs kariauną bei vesdamas būrį nekrikštų gelbėtojų, įsi
veržė į Prūsiją. Nesutikęs atkaklaus pasipriešinimo, nusprendė imtis
sugriauti visų dievų šventyklas, pradedant Perkūno, išnaikinti visus žy
nius. Užkariautojas skelbė, kad tie, kas priims šventąjį kryžių, tas taps
laisvu piliečiu, jam liks jo turtai ir galės ramiai sau gyventi. Priešingai,
tie, kurie užsispyrę laikysis pagonybės, bus nubausti mirtimi, arba pra
ras laisvę visiems laikams. Tokia propaganda visiškai atitiko krikščiony
bės dvasią, skelbiamą popiežiaus bulėse ir Kryžiuočių ordino nuostato
se. Tokia propaganda buvo veiksminga: prūsai jau buvo bestoją į eilę
krikštytis…Bet, Boleslovui būnant Prūsijoje, kilo vidaus neramumai
Lenkijoje ir teko su kariauna grįžti į Lenkiją. O prūsai ir vėl atsimetė
nuo naujo tikėjimo.
Pasikvietę Kryžiuočių ordiną bendriems veiksmams prieš prūsus,
lenkai jiems pažadėjo prūsų žemes. Ordinas pradėjo ilgalaikį puolimą,
įsiveržimus į Prūsiją.
XIII a. pradžia. Šaltiniai mini bendrus Lietuvos žemių gyventojų
veiksmus. Be to, vyko visuomenės sluoksniavimasis. Vieni joja į karą,
kiti dirba žemę, treti vadovauja ir valdo, bet gauna pareigą ir ginti. Lie
tuvių žemes baigė vienyti kunigaikštis Mindaugas.
1201 m. Įkuriama Ryga – vokiečių agresijos bazė.
Iki 1207 m. užkariaujamos lyvių žemės. Kraštas pavadinamas Li
vonija. Agresija išlieka.

1207 m. Nors sėliai su kalavijuočių ordinu, įsitvirtinusiu Rygoje,
buvo sudarę taikos sutartį, bet 1207 metais netikėtai buvo užpulti, pa
imta jų pagrindinė pilis Sėlpilis, stovėjusi prie Daugavos. Kalavijuočiai
užėmė šiaurinių sėlių teritoriją iki Nemunėlio. Lietuvos valdžioje atsi
dūrė pietiniai sėliai (tame tarpe ir Gajūnai) ir turėjo paklusti lietuvių
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kunigaikščiams. Daugiau sėliai, skirtingai nei kitos gentys, vokiečiams
nebesipriešino.
1207 m. – Alberto vyskupavimo devintieji metai. „…Tuo pačiu me
tu Viešpats dievas diena iš dienos didino brolių riterių skaičių ir kėlė su
pratimą, kad pagal jų skaičiaus ir darbų gausėjimą turi didėti jų turtas
ir valdos. Todėl jie, broliai riteriai, prašė atiduoti jiems trečią dalį visos
Livonijos, taip pat trečią dalį ir kitų, dar nekrikštytų kaimyninių žemių.
Vyskupas, norėdamas atsiteisti už jų darbą ir išlaidas, perleido trečią da
lį Livonijos, nes jis pats Livoniją gavo iš Aukščiausiojo valdžios ir impe
ratoriaus…“ (Livonijos kronikos, 51 p.). Jei Tamstai dar neaišku, kokiu
būdu galima gauti teritoriją iš Dievo valdžios, tai paskaitykite Livonijos
kronikose apie kalavijuočių siautėjimą latvių genčių žemėse.
Iki 1224 m. kalavijuočiai pavergia visus latgalius. Šis kraštas buvo
vadinamas Latygola, Letigalija. O šalia Ageniškio valsčiaus, per 3 km
nuo Gajūnų atsirado kaimas Latvygala. Kas ir kada jame apsigyveno?
Pirmas didesnis kalavijuočių ordino žygis į Lietuvos žemę 1236
metais baigėsi jų sutriuškinimu ties Saule (Soule), arba Šiauliais. Netru
kus Popiežius Grigalius IX Kalavijuočių ordiną pavertė Vokiečių ordi
no (tiksliau – Šventosios mergelės Marijos vokiečių ordinas), įsikūru
sio prūsų žemėse, autonomine atšaka.
1242 m. Livonijos kryžiuočiams prireikė naujų piktadarybių. Jie
sukvietė pačius žymiausius Žemgalos žemvaldžius į puotą ir ten visus
juos išpjovė. Pasigirdo krašte aimanos, verksmas, pradėta kerštauti, bu
vo žudomi kunigai. Kaip rašo istorikai, per 100 000 (?) šeimų iš Kuršo ir
Žemgalos pasitraukė į Lietuvą. Kiek iš jų atėjo į Biržų kraštą?

XIII a. vidurys. Būdama pagoniška, Lietuva patyrė didelį spaudi
mą iš kaimynų. Laviruodamas tarp jį supusių jėgų, 1251 m. Mindaugas
apsikrikštijo. Pagrindiniai katalikybės platintojai buvo vokiečiai, nuo
latiniai to meto lietuvių priešai, todėl gyventojai jų vienuolius sutiko
nepalankiai. Lietuvos visuomenė nebuvo pribrendusi tikybos permai
noms. Todėl krikštas buvo tik istorijos epizodas, kuris nedaug paveikė
vėlesnius įvykius. Kad ir pagonys būdami, lietuviai artėjo prie viendie
vybės. Kiti dievai (Andojas, Medeina, Žvėrūna, Laima, Namo dievas)
minimi vis rečiau, įsigali dievų prievaizdu buvęs Perkūnas.
Iki 1252 m. pavergiami visi kuršiai. Po Saulės mūšio jie net 17 me
tų priešinosi vokiečiams.
1253 m. vokiečiai pasiekia Klaipėdą ir pastato čia Memelburgo pilį.
1260 m. po Durbės mūšio kuršiai vėl sukyla, bet 1267 m. pavergia
mi galutinai.
Siekdamas gerinti santykius su Livonija, 1255 m. Mindaugas Sėlą
užrašė šiam ordinui. Tai buvo teritorija, kur Mindaugo valdžia ne visai
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buvo įtvirtinta. O vyskupas ir ordinas turėjo patys tas žemes užsiimti.
Tai sukėlė ordinui naujų rūpesčių.
Suorganizavus sąmokslą, 1263 m. Mindaugas su dviem sūnumis
buvo nužudytas. Vienas iš paaiškinimų, kodėl taip reikėjo padaryti,
yra: nepadėdamas sukilusiems prūsams, užrašydamas dalį Žemaičių
kryžiuočių ordinui, Mindaugas silpnino Lietuvą.
Tais pačiais metais miršta rusų karvedys Aleksandras Nevskis.
Iki 1284 m. pavergiami prūsai.
1290 m., išdaviko padedami, kryžiuočiai paima paskutinę žiem
galių pilį Sidabrę (netoli Joniškio). Apie 10 000 žiemgalių patraukia į
Lietuvą.

XIV amžius. Lietuvos visuomenė tebebuvo kaimiška. Jos gamyba
ir buitis buvo glaudžiai susijusi su žeme. Dauguma žemdirbių tebebuvo
laisvi laukininkai. Žemę dirbo ir bajorai. Tarp bajorų ir laisvųjų žmonių
dar nebuvo aklinos sienos. Bajorų pagrindinė pareiga – eiti į karą. Po
karų bajorų skaičius sumažėdavo, bet atsirasdavo, kas norėdavo papil
dyti bajorų gretas. Bajorui buvo svarbu geras karo grobis ir valdovo
malonė. Bajoro žemę apdirbdavo šeimos nariai ir žmonės, neturėję
savo žemės. Žemę paveldėdavo vaikai. Po truputį nusistovi skirtingų
sluoksnių skirtingos teisės ir pareigos, perduodamos iš kartos į kartą, o
tai pranašauja šių sluoksnių teisinį atskyrimą. Būrėsi didžiūnų, būsimų
ponų sluoksnis. Tai buvo artimiausi valdovo pavaldiniai, karvedžiai, ad
ministracijos pareigūnai.
Kol rusų žemės nebuvo susivienijusios, jos kentė mongolų-toto
rių jungą. Jų gyventojai ieškojo išsigelbėjimo vis stiprėjančioje Lietuvos
valstybėje. Jungimasis prie Lietuvos buvo taikus. Kijevą maždaug po
1325 metų valdė Gedimino brolis Teodoras, į Lietuvos politinę įtaką
pateko Pskovas, Novgorode, kovojančiame su Maskva, Gediminas įkur
dino savo sūnų Narimantą, 1341 m. buvo užkariautos ir prijungtos
Smolensko kunigaikštystės šiaurinės sritys. Prijungtose srityse būdavo
paliekama senoji tvarka, tik reikalaujama kariuomenės ir duoklių. Lie
tuvos valdžia įsigalėjo ir pietuose – Volynėje, kurią užvaldyti siekė ir
Lenkija. Dėl Volynės ir Haličo XIV amžiaus viduryje prasidėjo Lietuvos
ir Lenkijos porą šimtmečių trukusios kovos.
XIII ir XIV a. Lietuviai kariavo su vokiečių abiem ordinais, o pa
tys puldinėjo Bauskės, Koknesės, Daugpilio kryptimis. Livonija ties Ga
jūnais lyg ir nėra žygių ruošusi. 1338 m, o tai buvo Gedimino valdymo
laikai, LDK su Livonija sudarė 10 metų prekybos sutartį. 1367 m. pre
kybos sutartis su Livonija (Algirdui ir Kęstučiui) karo veiksmų nesu
stabdė. Livonija dažniausiai puolė Šventosios baseino kryptimi. Nuo
1362 m. iki Kęstučio mirties (1382) Vokiečių ordinas žygiavo į Lietuvą
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žygiavo 56 kartus, o Livonija apie 32 kartus. Atsakomieji Lietuvos žy
giai nebuvo tokie efektyvūs, kaip seniau. Karo veiksmai alino kraštą. Pa
goniška Lietuva liko izoliuota politiškai ir kultūriškai. Tai užkirto kelią
krašto modernizavimui.
Kai valdė Algirdas, jis nesibaimino jokių religinių nusistatymų.
Du kartus jis vedė rusų stačiatikių tikybos kunigaikštytes, pats pasilik
damas pagoniu. Matyt jis buvo įsitikinęs, jog jam priėmus Romos ar
Bizantijos krikštą, pagonys lietuviai, kurie Algirdo valstybėje užėmė
pirmą vietą, būtų nuo jo atsimetę. Tuo būdu Vilniuje sėdįs valdovas for
maliai išlaikė pagonybę, nors jo dvare ir šeimoje stačiatikių įtaka buvo
gana stipri. Pirmosios žmonos Marijos Vitebskietės penki sūnūs, gavę
savo dalis Rusijoje, visi buvo stačiatikiai. Vesdami stačiatikes žmonas ir
prisiimdami rusų papročius, jie, jų anūkai ar proanūkiai davė pradžią vė
liau žinomiems kunigaikščiams: Trubeckoj (iš Dimitro), Čartoriskiams
(iš Konstantino), Bielskiams ir Sluckiams (iš Vladimiro), Sanguškoms
ir Kobrinskiams (iš Teodoro).
Novgorode, vėliau ir Pskove kunigaikščius rinkdavo miestiečiai.
Kunigaikštis negalėjo perduoti savo valdžios paveldėjimo keliu. Kai
šioms žemėms iškilo puldinėjimų iš Livonijos ordino pavojus, lietuvių
kunigaikščiai ne kartą buvo kviečiami valdyti pasienio teritorijų. Šiau
rinius ir vakarinius Novgorodo žemės miestus daugelį metų sėkmingai
gynė Gedimino sūnus Narimantas – Glebas, jo sūnus Patrikijus ir vai
kaitis Jurijus. XV amžiuje išryškėjo Algirdo sūnaus Lengvenio – Simeo
no karvedžio talentas. Jo sūnus Jurijus du kartus buvo išrinktas Novgo
rodo kunigaikščiu.
Pati ryškiausia asmenybė tarp išeivių iš Lietuvos buvo Pskovo ku
nigaikštis Daumantas, pakrikštytas Pskove Timofejaus vardu. 33 metus
(1266–1299) jis ištikimai tarnavo miestui. Tai laikotarpis, kai Livonijos
ordinas buvo labai stiprus. Gausias Daumanto pergales prieš šį ordiną
Pskovo metraščių autoriai aiškina, ne dangaus jėgų palankumu, o kuni
gaikščio Daumanto kariniais gabumais, jo narsa, eilinių karių didvyriš
kumu ir ištverme. Demokratiškumo dvasia, paprastumu ir nuoširdumu
dvelkdavo jo kalbos, kuriomis jis įkvėpdavo savo bendražygius kovai.
Iki XX a. pradžios mieste buvo tradicija varpų skambesiu pasitikti į
miestą atvykusius Daumanto palikuonis. Miestelėnams reikalaujant,
Daumantas buvo paskelbtas šventuoju. Tuo tarpu Lenkijos papročių
įtakai pasidavusius iškilius lietuvius apnikdavo pasipūtimo, lėbavimo,
išlaidavimo, žmonių žeminimo ir engimo įpročiai.
Nuo 1350 metų gimę septyni antrosios Algirdo žmonos Julijonos
Tveriškės sūnūs iki tėvo mirties išliko pagonys, nors valdovo žemėse ir
jo aplinkoje buvo daug stačiatikių, o Vilniuje tuo metu turėjo būti stačia
tikių cerkvė ir jų dvasininkų.
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Lietuvos stačiatikių bažnytinės padėties nesutvarkymas ateičiai
paliko didelių spragų, per kurias vis labiau ėmė veržtis Maskvos įtaka.
Kadangi Jogailos motina Julijona buvo stačiatikė ir jos aplinka –
stačiatikiai, Jogaila turėjo rinktis, kas Lietuvą krikštys: Maskva, Vokie
čių ordinas ar Lenkija. Jogaila pasirinko Lenkiją. Lenkijos politikai siūlė
palankiausias krikšto priėmimo sąlygas – Jogailą kvietė užimti Lenki
jos karaliaus postą. Derybas dėl krikšto ir vedybų su lenkaite Jadvyga
vainikavo 1385 m. sudaryta Krėvos sutartis, kur (suklastojus tekstą?) Jo
gaila įsipareigojo LDK prijungti prie Lenkijos. Lenkijos ponai tikėjosi,
kad Jogaila ilgainiui pasiduos jų valiai ir atvers kelius lenkų kolonistams
įsitvirtinti Lietuvoje.
Kritiškai nusiteikę lietuviai rašo: „Kiek beišlietų rašalo mūsų is
torikai, aukštindami Jogailos politikos lankstumą, egzistuoja šio žmo
gaus gyvenimo matas – ne vardan Lietuvos, o dėl nuosavos karūnos
blizgesio buvo tas lankstumas. Vardan to blizgesio buvo išžudyti mūsų
kriviai, iškirstos šventosios girios, sunaikintas paskutinis senosios Euro
pos istorijos arealas, kurį apginti mūsų protėviams buvo daug svarbiau,
nei išsaugoti savo gyvybę.“ Pagoniška Lietuva buvo stiprus didžiojo ku
nigaikščio kumštis. Ne valstybinį aparatą, bet senąjį tikėjimą ir kultūrą
gynė mūsų protėviai. O kieno žmonės pasmaugė kunigaikštį Kęstutį?
Netrukus po svetimo mūsų dvasiai tikėjimo primetimo mūsų tėvy
nė tapo kitos šalies provincija, o laisvieji žemdirbiai paversti baudžiau
ninkais. Ką pasąmonėje vėliau prisimindavo lietuviai, krikštydami savo
sūnus Kęstučiais, tik ne Jogailomis? (Kai XIX a. pradžioje buvusioje Bir
žų kunigaikštystėje vienas iš populiariausių vardų buvo Kristupas, argi
ne Kristupo I Mikalojaus Radvilos – Perkūno, steigusio čia mokyklas
prieš du šimtus metų, vardas būdavo prisimenamas rimtais atvejais?).

XIV amžius. Europoje įsigali nauja sporto rūšis – medžioti lietu
vius. Tam vadovavo Panos Marijos kariai – kryžeiviai. Prisidengę krikš
čionybės platinimu, pritariant Europos dievobaimingiesiems pamišė
liams, žudė, degino, grobė (…jei šią valandą nieko nenužudei – valanda
praėjo veltui…). Sunaikino senąją kultūrą, platino ydas. Prūsai pirmieji
patyrė naująją tvarką. Turtingi žmonėmis, gyvulių kaimenėmis, laimin
gi ir laisvi nekrikštyti, pavargę, paniekinti, vergais tapo pakrikštyti (J.
Basanavičius, 10 p.).
1387 m. 1387 m. Vilniuje prasidėjo oficiali krikšto akcija. Jau pir
maisiais krikšto metais katalikų bažnyčia ne tik buvo gerai aprūpinta
materialiai (iš didžiojo kunigaikščio fondo), bet jai buvo suteiktas eko
nominis (dalies prievolių panaikinimas) ir teisinis imunitetas.
Kokį supratimą turėjo apie naujuosius dievus apsikrikštijęs ir jau
Lenkijos ir Lietuvos karalius Jogaila (po krikšto gavęs Vladislovo vardą),
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rodo, kad ir toks įvykis. Kartą Jogaila su didele palyda apsilankė bažny
čioje ir paliepė uždegti vieną didelę ilgą žvakę ir du trumpus žvakiga
lius. Kažkas iš palydos išdrįso paklausti, o kodėl taip? Į tai Jogaila atsakė:
„Dievui tarnauk, bet ir velnio nerūstink“… Panašu, kad po misionierių
mokymų Jogaila susidarė vaizdą, kad yra du dievai: vienas galingesnis ir
geresnis, o kitas silpnesnis ir linkęs į visokias eibes…
1387 m. Privilegijoje bajorams sakoma, kad jiems suteikiamos Len
kijos kilmingųjų teisės. Kiekvienam bajorui paliekama pagal seną papro
tį karo žygio pareiga, kuri vykdoma savo nuostoliais ir išlaidomis.
1387 m. Jogailos ir kitų kunigaikščių, jo brolių bei pusbrolių prie
saikos rašte sakoma: „…griežtai draudžiame, kad nė vienas lietuvis,
katros lyties bebūtų, nebūtų moterystės ryšiu jungiamas su bet katros
lyties rusu, jei šis pirma tikrai nėra paklusęs Romos bažnyčiai“. Skirtin
gų tikybų sutuoktiniai bus laikomi katalikais ir už nepaklusnumą bažny
čiai bus baudžiami net kūno bausmėmis.
XV amžius. Vytauto politika, paremta žemių ir valdinių dovanoji
mu už gerą tarnybą, sudarė prielaidas didikams atsirasti. XIV–XV am
žių sandūroje išaugo didelės bajorų žemvaldžių giminės – Manvydai,
Kęsgailos, Radvilos, Goštautai. Jie tapo ir pirmaisiais Vytauto kurto
naujo administracijos aparato pareigūnais.
1410 m.. Žalgirio mūšis. Sutriuškinama kryžiuočių ordino galybė.

1413 m. Horodlės unija. Tos unijos aktu iš bajorų išskiriami la
biausiai apdovanotieji, herbais susigiminiavę su Lenkijos šlėktomis.
Laisvės, privilegijos ir malonės suteikiamos tik tiems, kuriems duoti
Lenkijos karalystės šlėktų herbai, kurie, būdami krikščionių tikėjimo,
priklauso Romos bažnyčiai, o ne atskalūnai arba netikėliai (pravoslavai
ir eretikai). Tuo aktu buvo paneigtos pravoslavų kunigaikščių ir bajorų
politinės teisės. Jie negalėjo užimti aukštų pareigų vyriausybėje ir tapti
ponų tarybos nariais. Tai buvo priežastis Lietuvos skilimo į pravosla
višką Rusiją ir katalikišką Lietuvą. Tarp abiejų pusių prasidėjo nesuta
rimai.

1413 m. Radvilų pirmtakas Kristinas Astikas gauna herbą, kurį
vėliau naudos visi Astikai ir Radvilos.
1413 m. Visą savaitę Jogaila ir Vytautas krikštijo žemaičius prie
Dubysos ir Nevėžio upių.
Svarbiausias pasikeitimas po krikšto – pirmųjų viešųjų mokyklų
atsiradimas. Karalienės Jadvygos Jogailienės rūpesčiu Prahoje buvo
įsteigta pirmoji žinoma lietuvių kolegija, kur atvykę iš Lietuvos jaunuo
liai galėdavo apsigyventi ir gaudavo materialinę paramą. Nuo XV a.
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pradžios atsirado kitas traukos centras studentams iš Lietuvos – Jogai
los atnaujintas ir pertvarkytas Krokuvos universitetas. Po šimto metų
atsirado trečias traukos centras – Karaliaučiaus universitetas. Ryšiai su
Europos valstybėmis stiprėjo ir po šimto metų Lietuva jau buvo pribren
dusi Reformacijos idėjoms.

1415 m. Čekų pamokslininkas Janas Husas bažnytinio teismo ap
kaltinamas ir, kaip eretikas, pasmerkiamas mirti. Sudegintas ant laužo
liepos 6 d. 1415 m. Prahos universiteto profesorius ir filosofijos fakulteto
dekanas Janas Husas savo pamoksluose smarkiai kritikavo to meto katali
kų bažnyčios gyvenimo ydas. Ilgainiui jis tam tikrų dogmų aiškinimu ėmė
šlietis prie anglų teologo Džono Viklifo mokymo, kuris katalikų bažny
čios buvo laikomas eretišku, tik inkvizicija negalėjo prie Viklifo prieiti.
J. Huso sudeginimas sukėlė didžiulį čekų tautos daugumos pasi
piktinimą. Kai mirė Čekijos karalius Vaclovas IV, Huso šalininkai iškė
lė tam tikras sąlygas imperatoriui Zigmantui, norinčiam tapti Čekijos
karaliumi. Zigmantas jų nepriėmė, nes tai būtų reiškę husitų mokymo
įteisinimą. Surinkęs didelę kariuomenę, Zigmantas artėjo prie Prahos,
bet buvo husitų visiškai sumuštas.
Prahos nuosaikieji husitai reikalavo iš Popiežiaus ir iš pretenden
tų į Čekijos karaliaus sostą palyginti nedaug: Čekijos karalystėje turi
būti laisvai skelbiamas Dievo žodis, leidžiama laisvai dalyti komuniją
duonos ir vyno pavidalais; iš kunigų ir vienuolių turi būti atimti turtai,
tegul jie gyvena pagal Kristaus ir jo mokinių pavyzdį; pagaliau valdžios
pareigūnai turi griežtai kovoti su tais, kurie nusikalsta Dievo žodžiui.
Jogaila ir Vytautas, prašomi užimti Čekijos sostą, pasiuntė į Pra
hą neturtingą savo giminaitį Žygimantą Kaributaitį, jauną ir nepatyrusį
žmogų, neturėjusį savo kunigaikštystės. Tai buvo Algirdo sūnaus Ka
ributo sūnus, 1380 m. pakrikštytas pagal pravoslavų apeigas ir gavęs
Dimitro vardą. Kurį laiką augo savo dėdės Jogailos dvare.
Pakelyje į Prahą Žygimantas Kaributaitis viešai atliko komunijos
apeigas, priimdamas komuniją duonos ir vyno pavidalu, ir tuo parodė,
kad prisijungia prie husitų nuostatų. Prahoje husitai jį sutiko kaip savo
tikėjimo ir kovos bendrininką. Bet įveikti žmonių ir bažnyčių susiprieši
nimą jam nepavyko. Buvo įviliotas į derybas su imperatoriumi Zigman
tu, po ko husitai pradėjo juo nepasitikėti ir net buvo uždarę į kalėjimą.
Vėliau paaiškėjo, koks buvo Vytauto manevras: jis laikė Žygiman
tą Kaributaitį Čekijoje tol, kol imperatorius Zigmantas nepripažino,
kad Žemaitija po Žalgirio mūšio tikrai priklauso Lietuvai.
1423 m. Pažadėjęs padėti husitams Čekijoje, Vytautas vėliau juos
palieka likimo valiai. Vytauto nurodymu Žygimantas Kaributaitis su
savo kariuomene turėjo pasitraukti iš Prahos.
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Nuo XV a. vidurio Biržus valdė Radvilų giminės pradininkas Rad
vila Astikas.
1434 m. Jogailos privileginis aktas, kuriuo pravoslavų teisės suly
ginamos su katalikų.

1447 m. Valstiečiai atiduodami ponų globon ir tampa praktiš
kai beteisiais. Tai baudžiavos įsigalėjimas. Ponai tampa vieninte
liais valstiečių administratoriais ir teisėjais. Vakarų Europoje bau
džiava silpnėjo, o apsikrikštijusi Lietuva nėrė atgal į viduramžius. Dar
prisidėjo noras lygiuotis į lenkų ponus, kurie ypač buvo susiskaidę į nu
tolusius vienas nuo kito luomus. Įsigalinti baudžiava stabdė amatų atsi
skyrimą nuo žemdirbystės, nes, norint tapti miestiečiu, reikėjo mieste
pragyventi kelis metus, kai tuo tarpu kitur Europoje pakako kelių išgy
ventų dienų. Keliavęs per Lietuvą imperatoriaus pasiuntinys Herberš
teinas pastebėjo, kad čia valstiečiai yra darbštūs, sumanūs, labai geri
raiteliai. Kartu nusistebėjo Lietuvos valstiečių prispaudimu. Bet kuris
urėdas su savo tarnais gali ateiti į valstiečio namus ir pasiimti, kas jam
reikalinga. Jis gali valstietį sumušti, nubausti. Teisybės valstietis neras,
kol visų nepateps. Be nustatytų mokesčių jis dar turi eiti dirbti į dvarą
6 dienas per savaitę. Jei kas šeimoje gimsta, vedasi ar miršta, už visa tai,
net už išpažintį reikia mokėti kunigui.

1468 m. Kazimiero Teisynas. Jame rašoma: „…kaltinamasis gali
leistis kankinamas ir kaltu neprisipažinti, nes gali būti žolininkas, žinan
tis vaistinguosius augalus, kurie pašalina skausmą…“

1471 m. Livonijos riteriai įsiveržia į Lietuvą, grobia gyventojus,
sudegina 16 kaimų.
1480 m. Maždaug tuo laiku gimė Jurgis I Radvila, Biržų-Dubingių
Radvilų atšakos pradininkas.

1492 m. Ponų taryba, buvusi patariamuoju Didžiojo kunigaikščio
organu, valstybėje įgijo sprendžiamąjį balsą.
1493 m. Karas su Maskva. Lietuva praranda Viazmos kuni
gaikštystę ir nemažą teritoriją Okos aukštupio baseine.

1499 m. Karas su Maskva. Lietuva praranda Černigovą, Novgoro
dą, Starodubą ir Okos pakrančių žemes.

XVI amžius. Laisvuosius žemdirbius atidavinėjant bajorams ir baž
nyčioms ir verčiant juos baudžiauninkais, valstiečių sąmonėje klostėsi
pažiūra, kad seni laikai – tai geri laikai. Po krikšto atsirado nauja duoklė
– dešimtinė bažnyčiai. Tijūnai dešimtinės, skirtos bažnyčiai, nerinko, o
valstiečiai savo noru jos nedavė. Pamažu vietoje dešimtinės įsigalėjo ka
lėdinė rinkliava su kalėdojimu – važinėjimu po sodžius rudenį.
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Priešindamiesi didėjančiam išnaudojimui, valstiečiai skundėsi, o
kai skundai negelbėjo, bėgo. Bėgo šeimomis, sodžiais.
1507 m. Maskvos kariuomenė įsiveržia į Lietuvą, susiduria su pa
sipriešinimu, bet paima Smolenską.

1514 m. Rusai sumušami ties Orša. Bandoma su jais susitaikyti.
Gal ir be reikalo. Lietuva, nesustabdžiusi Maskvos puolimų iš pat pra
džių, vėliau jau nepajėgė nuo jos apsiginti. Per 1500–1514 metų karus
Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės teritorija sumažėjo 1,5 karto.
1525 m. Vokiečių ordino magistras Albrechtas priima Liuterio ti
kėjimą ir Ordinui likusią žemės dalį paverčia pasaulietine Prūsijos kuni
gaikštyste, nepriklausoma nuo Popiežiaus.

1529 m. Visi seniau kunigaikščių išleisti įstatymai ir senieji papro
čiai buvo surašyti į vieną knygą, pavadintą Lietuvos Statutu. Šeimos
galva yra tėvas, našlė motina arba vyriausias sūnus. Skyrybų buvo ir jos
pateko dabar į dvarų urėdų, kaip teisėjų, bylas. Statute sakoma, kad pri
pažįstama tik bažnyčioje sudaryta santuoka. Tėvas turi iš žento išgauti
turtinį užstatą anksčiau, negu savo dukterį išleis už vyro. Krikščioniš
kos santuokos amžinumą dabar saugojo įstatymai. Valstiečiai gi tuokda
vosi pagal paprotinę teisę. Todėl daugėjo turtinių bylų.
Nustatoma Statute, kad nei bajoras nei žmogus pas kitą žmogų
nepirktų žemės be pono valios; jei kas žemę be pono valios nupirks ir
joje ką pasės, tas pasėlius ir pinigus praranda.
1542 m. Vasarą smarkiai nukentėjo pasėliai. Debesys skėrių, kas
nebūdinga šioms vietoms, apie Vilnių, Jonavą ir Kėdainius sugraužė vi
sus javus. Po metų Lietuvoje prasidėjo badas, į Vilnių suplūdo gausybė
sergančių ir alkanų žmonių.
1545 m. Kunigaikštis Augustas slaptai veda Barborą Radvilaitę.

1547 m. Išleidžiama pirmoji lietuviška knyga ir katekizmas. Išlei
džiama toli nuo Gajūnų, Karaliaučiuje. Bet jos šviesa Gajūnus pasiekė.
1547 m.. Pradedama žemės reforma. Kiekvienam valstiečiui duo
dama po valaką (apie 21 ha) žemės. Jei kas tiek neišgali apdirbti, tą va
laką dalijasi su kitomis šeimomis. Pats valakų įstatymas, pavadintas
Valakų nuostatais, pasirodė tik po 10 metų. Valstiečiai privalo gyventi
kaimais. Tik bajorai ir kai kurie valdininkai gali kurtis viensėdžiuose.
Valstiečiams dar palikta teisė išvykti iš savo sodybos, tačiau persikelti
galima tik valsčiaus ribose. Tvarką kaime prižiūri vaitas. Valstiečiams
neleidžiama naudotis neužimtais valakais be dvaro urėdo leidimo. Leidi
mu buvo laikomas įrašymas į prievolių knygą. Vaito leistas valstietis gali
naudotis tuščiu valaku, bet, tokį naudojimą nuo revizoriaus nuslėpus,
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vaitas baudžiamas mirtimi. Po valakų reformos išnyko skirtumas tarp
dvaro žmonių, buvusių nelaisvų „kaimynų“ ir tarp valsčiaus žmonių,
buvusių „laukininkų“.
1548 m. Miršta karalius Žygimantas.

1548 m. Augustas, tapęs karaliumi, norėdamas apmalšinti nera
mumus, kilusius po jo vedybų, Belsko žemę Palenkėje atskiria nuo Lie
tuvos ir perduoda lenkams. Radvilą Rudąjį paskiria Trakų vaivada ir
atiduoda jam Kėdainius, o Mikalojų Radvilą Juodąjį paskiria Lietuvos
maršalu ir Didžiuoju kancleriu.
1549 m. Skitai siaubia Lietuvą.

1550 m. Maskvėnai reikalauja, kad, vykstant deryboms dėl ilgalai
kės taikos, Augustas kunigaikštį Ivaną vadintų caru, nes taip jį jau daug
kas tituluoja. Augustas demonstratyviai to nedaro, manydamas, kad po
to Ivanas pasikels į puikybę. Iš kitos pusės, tai didino Maskvos nusista
tymą prieš Lietuvą.
1557 m. Pasvalyje Lietuva su Livonijos ordinu pasirašo karinės
sąjungos sutartį.

1558 m. Maskva užpuola Livoniją ir baisiai ją nuniokoja. Priartė
jus Maskvos pavojui, dalis Livonijos žemių pasidavė Danijai, dalis – Šve
dijai, o vienuoliai riteriai priėmė Liuterio tikėjimą ir panaikino ordiną.
Paskutinysis ordino magistras, Mikalojaus Radvilos įkalbėtas, pasidavė
Lietuvos globai. Livonijos žemės su Ryga, Daugpiliu ir Pernava buvo
priskirtos prie Lietuvos. Lietuvai atiteko Bauskės, Sėlpilio, Daugpilio,
Rėzeknės, Ludzos, Aizkrauklės pilys.
1562 m. Dabar karas Livonijoje perėjo į karą tarp Vilniaus ir Mask
vos dėl rytinių Lietuvos žemių. Maskvos kariuomenė įsiveržė į Lietuvos
žemes, kuriose nuo seno gyveno baltai, susimaišę su slavais, nuniokojo
Vitebsko ir Oršos apylinkes, paėmė Polocko miestą. (Kai kurie istorikai
pašaipiai rašo, kad šiaurinės Rusijos provincija tuo metu buvo prasigėru
sių ir kalbą praradusių lietuvių palikuonys). Nors kitais metais Lietuvos
etmonas Mikalojus Radvila Rudasis sumušė didžiulę Ivano IV – Rūsčio
jo kariuomenę prie Ulos, bet netrukus Maskva vėl paėmė viršų ir karas
Lietuvai pasidarė ypač sunkus. Karas išvargino kraštą, ištuštino iždą.
Bajorų kariuomenė vis dažniau atsisakinėjo atlikti karo prievolę, duoti
pinigų samdytai kariuomenei, reikalavo unijos su Lenkija.
Lietuvos švietimo raidoje naujas etapas prasidėjo nuo XVI amž.
vidurio, kilus reformacijai ir plintant Renesanso idėjoms.
1562 m. Lietuvoje įsikuria protestantizmo atšaka – arijonai, pasiva
dinę čia Lietuvos broliais. Šis judėjimas atėjo iš Italijos (Matyt Vatikane
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kai kam dar pavyko peržiūrėti ir įvertinti visą senųjų rankraščių įvairo
vę). 1560 metais įsitvirtino Lenkijoje, plito toliau. Arijonų tikėjimas ma
žai buvo užtemdytas išvedžiojimais, filosofavimu tuščioje vietoje. Jiems
matyt buvo žinomas tas faktas, kad Izraelio žemėje, kurioje vaikščiojo,
pamokslavo, darė stebuklus Kristus, jis čia taip ir nebuvo pripažintas
Dievo sūnumi ir Išganytoju. Arijonai neigė Kristaus dieviškumą, skelbė
visuotinės brolybės idėją, pasisakė prieš didelę turtinę nelygybę, prieš
karus ir prievartą. Argi Kristus savo mokymą įtvirtindavo klasta ir kala
viju? – samprotaudavo jie. Taip skelbiant, reikėjo turėti galingą užtarėją.
Arijonų užtarėju iki pat savo mirties (1565) buvo Radvila Juodasis, faktiš
kas to meto Lietuvos valdovas (palaidotas Dubingiuose). Arijonais tap
davo didesnio išsilavinimo žmonės. Lietuvos arijonams tekdavo paben
drauti su astronomu Koperniku, kuris tuo metu dar tik brandino mintį,
sekančią iš astronominų stebėjimų, kad Žemė nėra Visatos centras, kaip
liepdavo tikėti bažnyčia. Kopernikas inkvizicijos išvengė. Jo 6 dalių kny
gos revoliucingumą bažnyčia perprato tik tuomet, kai Džordanas Bruno
ir Galileo Galilėjus ėmė ginti Koperniko teorijos teisingumą. 1616 m.
Koperniko knyga inkvizicijos dekretu buvo uždrausta (iki 1828 m.).
Toks mokymas gąsdino kitų tikėjimų (katalikų, liuteronų, evange
likų reformatų) atstovus. O dar labiau tokios skelbiamos idėjos gąsdino
ponus. Mes šiandien galime tik spėlioti, kaip būtų keitęsis gyvenimas
Lietuvoje, panaikinus jos dalyje baudžiavą, remiantis arijonų tikėjimu.
Todėl, mirus užtarėjui, jų gyvenimas buvo daromas vis nepakenčiames
niu. Šiandien mes tik spėlioti galime, kiek būtų pažengęs į priekį
valstiečių ir aplamai visos Lietuvos gyvenimas, jei nebūtų nuslopin
ti arijonų filosofijos daigai. Bet šiems daigams nepasisekė – jie išdygo
viduržiemyje… Šiandien mėgstama girtis: žiūrėkite, kokius meno turtus
sukaupė dvarai ir bažnyčios. Kieno sąskaita? Ogi žmonių sveikatos (jų
genofondo naikinimo), jų visapusiško engimo ir vargų sąskaita. Ne apie
žmonių išlavinimą ir švietimą galvojant, o kaip labiau įkinkyti juos kaip
darbinius gyvulius. Bažnyčios pastogėje buvo įsitvirtinę sadistai. Jie plė
tojo savo filosofiją. Moteris – tai šėtono indas, todėl reikia akylai žiūrėti,
kad į jas neįsikeltų velnias. Aptikus tokias, reikia jas sunaikinti. Ne, bet
kaip, o taip, kad dievams labiau patiktų – nuskandinti arba sudeginti…
1564 m. Mikalojus V Radvila (Rudasis) pereina į evangelikų-refor
matų tikėjimą. Po 35 metų įkurtame Papilio miestelyje Radvilos pasta
to bažnyčią reformatams. Gajūnams iki jos (jei eiti labai tiesiai) 7 km.
1564 m. Rusijos caras Ivan Groznyj įkuria opričniną – baudžiamą
ją kariuomenę kovai su išdavikais. Prie savo arklio karčių opričnikai
turėjo pririšę šuns galvą, kuri turėjo jiems ir kitiems priminti jų parei
gą – sugraužti išdavikus. Tikrumoje tokia kariuomene buvo priemonė
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įtvirtinti neribotą caro valdžią. Anksti netekęs tėvo, augęs intrigų, klas
tos, žudynių ir nuodijimų aplinkoje, caras buvo labai įtarus, o dar iš
prigimties žiaurus. Be perstojo jam vaidenosi išdavystės. Be to, stiprėjo
kalbos, kad tuoj tuoj prasidės Pasaulio pabaiga. Taip skelbė pranašauto
jai. Caro patarėjai kvietė melstis, atgailauti, apsivalyti nuo visokiausio
blogio, statyti Naująją Jeruzalę ir laukti tos pabaigos, kai caras turės
atsiskaityti už savo darbus. Caro maldas keitė jo žiaurumo priepuoliai.
Kokio lygio gandai apimdavo to meto žmones? Kai 1547 metais kilo di
delis gaisras Maskvoje, per kurį sudegė didžioji miesto dalis, pasklido
gandas, kad tai caro močiutė Anna Glinskaja (iš Lietuvos kunigaikščių
giminės), pasivertusi plėšriu paukščiu, plėšdavo žmonėms širdis, mes
davo jas į vandenį, su tuo vandeniu šlakstė miestą, todėl ir kilo gaisrai.
Kilo maištas, žmonės reikalavo Glinskių galvų,
Kai pasklido gandas, kad Novgorodo respublika ruošiasi pasiduoti
Lietuvos globai, caras su savo opričnina 1569 m. patraukė Novgorodo
link, pakeliui nuo Maskvos iki Novgorodo apiplėšdamas visus mažes
nius miestus. Novgorodiečiai, kaip ėriukai prieš paskerdimą, ramiai lau
kė savo dalios. Novgorodas buvo senas miestas, įkurtas X a. prie Volcho
vo upės, ištekančios iš Ilmenio ežero, krantų (prisiminkite lietuviškus
vandenvardžius su šaknimi valk-). Kai kas sako, kad dalį miesto gyvento
jų sudarė lietuviai, kurie šiuo laikotarpiu jau buvo prasigėrę ir praradę
savo kalbą. Garsėjo Novgorodas savo demokratine tvarka, kur pagrindi
niai įstatymai buvo priimami visuotiniame gyventojų susirinkime – vie
čėje. Miestas carą su baudėjų kariauna pasitiko ramiai, nesipriešindami.
Opričnina Novgorode žudė visus, ką tik įtardavo būsima išdavyste. Iš
karto būti nužudytam reikėjo laikyti laime. Daugelis buvo pasmerkti lė
tai mirčiai, visaip kankinant, ką tik opričnikų vaizduotė leisdavo. Buvo
išžudyta, kaip skelbiama, beveik pusė miesto. Lavonai sumesti į upę. Vie
nuolynų, cerkvių, pirklių, turtingesnių žmonių turtas konfiskuotas.
Toks pat likimas laukė ir iš lietuvių atimto Pskovo, bet kažkokie
prietarai sutrukdė carui Ivanui tuo metu imtis tokio darbo. Taigi, Nau
joji Jeruzalė buvo statoma kraujuje. Buvęs artimas caro draugas bajoras
Andriejus Kurbskis išsigando tokio neprognozuojamo elgesio (kai bet
kada ir nežinia už ką gali patekti į išdavikų sąrašą). Vieną naktį jis su
savo šeima, tarnais ir ištikimais kariais pabėgo į Lietuvą. Čia jam bu
vo suteiktas prieglobstis, Pasvalio krašte jis gavo keletą kaimų (su bau
džiauninkais) pragyvenimui, o pats įsitaisė toliau nuo sienos su Rusija.
Pasižymėjo kaip lietuvių sąjungininkas kovose su Rusija. Duoklės rin
kimas iš Pasvalio krašto baudžiauninkų baigėsi tuo, kad šiame krašte
atsirado naujų, neįprastų lietuviškoms pavardžių (skaitykite Algimanto
Krinčiaus darbus, žr. šio strp. priedą). Atsirado miestelis Krinica (reiški
ąs šaltinį) – Krinicin – Krinčinas.
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Po kelių šimtmečių Lietuva susidūrė su atgijusia opričnina. Buvo
kitas įtarus ir žiaurus caras (Stalinas), kurį pataikūnai siūlė vadinti Ge
neralisimus. Bet tironui patiko, kai į jį kreipdavosi liaudiškai (tovarišč
Stalin). Jo užmačioms tarnavusi opričnina vadinosi jau kitaip: NKVD.
1566 m. Netoli Oršos mūšyje su maskvėnais rusų kunigaikštis Pa
leckis patenka į lietuvių nelaisvę.

1569 m. Liublino unija. Lenkija ir Lietuva apsijungia į vieną vals
tybę. Karas su Maskva per keletą dešimtmečių padarė tai, ko nesugebė
jo padaryti Lenkijos politikai per 150 metų. Lietuva buvo priversta uniją
sudaryti. Tai sudarė sąlygas lenkams skverbtis į Lietuvos gyvenimą. Po
kiek laiko lenkai atplėšė nuo Lietuvos Kijevo, Voluinės, Podolės sritis.
Praslinkus 150 m. nuo lietuvių krikšto, buvo aptikta, kad geri
krikščionys yra kunigaikščiai ir bajorai, o valstiečiai tebėra beveik pago
nys. Neina į bažnyčią tuoktis, nekrikštija vaikų, šventadieniais nelanko
pamaldų, neina išpažinties, nemoka ne tik poterių, bet ir žegnotis. Ves
tuvės vykdavo senoviniais papročiais remiantis, kur būdavo nuotakos
grobimas, kraičio vežimas, „sodo“ išpirkimas ir t. t. Taigi, valstiečiai
išlaikė kalbą ir papročius. Tokius pagoniškos kultūros reiškinius kaip
talkas, kaimo visuomenės dalyvavimą pagrindiniuose šeimos įvykiuose
– vestuvėse, vardynose, laidotuvėse – meniškai apipavidalintose apeigo
se, buvo sunku ištrinti iš žmonių sąmonės.
Padėčiai pagerinti į Lietuvą buvo pakviestas jėzuitų ordinas. Religi
jos klausimuose prasidėjo jėgos politika. Ordino ideologai skelbė, kad
bažnyčia neturi nieko piktesnio, kaip mokslą eretikų. Eretikus (kitų tikė
jimų) ir bedievius pagonis reikia karti, deginti ir visaip naikinti.
1570 m. Badas, o po to maras. Vilniuje mirė 20 000 žmonių.

1579 m. Lietuva išstumia rusų armiją iš Livonijos, atsiima Poloc
ką. Karas išsekino ir Rusiją. Buvo pasirašyta taikos sutartis. Rusija pa
sitraukė iš Livonijos, Lietuva susigrąžino karo metu Rusijos užimtas
žemes. Kiek šiuo laikotarpiu galėjo būti pabėgėlių iš Livonijos į Lietuvą,
kas bepasakys. Atrodo, kad persikėlė tik dalis bajorų.
1581 m. Vilniaus katalikų vyskupas išleido potvarkį, draudžiantį
spausdinti protestantiškas knygas ir jomis prekiauti, draudžiantį pro
testantų laidotuvių eisenas. Tuo buvo pademonstruota, kas ima kontro
liuoti kitų tikybų išpažinėjų veiklą. O jėzuitai propagavo atlaidus, rengė
teatralizuotas procesijas, diegė tikėjimą šventųjų apsireiškimais. Taip
XVII a. susiklostė Šiluvos bažnyčios Dievo motinos paveikslo kultas ir
Šilinių atlaidų Šiluvoje tradicija.
1589 m. Biržai gauna miesto teises. Nuo tol miestiečiai patys galė
jo spręsti teismo bylas, ketvirtadieniais ir sekmadieniais rengti turgus,
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o mugių metu (du kartus per metus) prekiauti be muitų ir mokesčių.
Pirkliai įpareigojami iš Vilniaus į Rygą vykti tik per Biržus. Miestiečiai
25 metams buvo atleisti nuo kai kurių mokesčių. Mieste iškyla tvirtovė.

1590 m. Viena iš Reformacijos krypčių – arijonai ir toliau stojo į
liaudies pusę. Jie skelbė, kad iš prigimties visi yra lygūs, negali būti vieni
prispaustais, kiti ponais. Kristus nepripažinęs valdžios, nieko nevertęs į
tikėjimą jėga ir tai draudęs savo pasekėjams. Įsiklausęs į tokius žodžius,
Martynas Švoba (Biržų krašte) Švobiškio valstiečius paskelbė laisvais.
1591 m. Maždaug šiuo laikotarpiu įkuriamas Papilio mieste
lis. Įkuriamas kitoje upės pusėje, nei dvaras, Šakinavos kaime.
1595 m. Papilio miestelyje pastatoma evangelikų reformatų baž
nyčia. Tai buvo steigiamo miestelio pagrindinis architektūrinis akcen
tas. Katalikų bažnyčia buvo pastatyta anksčiau Papilio dvare (1553 m.
jau minima).
Istorikai, bandydami atsakyti į klausimą, kodėl Radvilos taip rėmė
kitus tikėjimus, bet ne katalikybę, prieina išvados, kad tai buvo prie
monė atsispirti lietuvių lenkinimui, kuris vyko ne tik per ponų prie
paudą, bet ir per bažnyčią. Tai buvo toliaregiškas numatymas. Kuo tai
baigėsi Vilniaus kraštui, matome dabar. Kai korespondentas iš Vilniaus
(2008 m. pradžioje) atvažiuoja į Šalčininkų savivaldybę, jam liepiama
nešdintis, nes čia lenkų savivalda…
Seniau, po baudžiavos panaikinimo, kai Skrėbiškio dvarą valdė Ko
morovskiai, jie nepriimdavo tarnauti tų žmonių iš Gajūnų, kurie nemo
kėdavo lenkiškai. O einant tarnauti į Latviją, panašių reikalavimų ūki
ninkai nekeldavo. Kiek reikėdavo, bedirbdamas latviškai pramokdavai.

1595 m. Kristupas Radvila Perkūnas, Vilniaus vaivada ir Lie
tuvos didžiosios kunigaikštystės etmonas, Papilyje ir Salamiestyje
įsteigia mokyklas.
1596 m. Lietuvos Brastos mieste buvo sušauktas Lietuvos ir Lenkijos
stačiatikių vyskupų susirinkimas, kuriame keli vyskupai pasirašė susijungi
mo su katalikais raštą. Tas susijungimas vadinosi Brastos unija, o žmonės,
jos sąlygas priėmę, unitais. Tačiau ne visi stačiatikiai prisidėjo prie unijos.
Prasidėjo neapykanta tarp unitų ir stačiatikių. Rusija, teigdama, kad gina
stačiatikių teises, gavo progą kištis į Lietuvos vidaus reikalus.
1605 m. Lietuva sumuša švedų armiją prie Salaspilio, netoli Ry
gos. Tai buvo padaryta sunkiomis sąlygomis, kai lenkai visaip vilkino
pagalbą Lietuvos kariuomenei, o ir gamtos sąlygos 17-o šimtmečio pir
maisiais metais buvo nepalankios. Žiema užklupdavo šlapią žemę, pasė
ti rugiai arba nesudygdavo, arba supūdavo. Vasarojus nenuimtas žalias
supūdavo. Barkulobovo metraštis, rašytas šiaurės vakarų Baltarusijoje,
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mini, kad 1601 m. spalio pradžioje storai prisnigo, po sniegu atsidūrė
nupjautas ir nenupjautas vasarojus, pupos daržovės. Sniegas su šalčiu
dvi savaites laikėsi. Po to prasidėjo polaidis. Žmonės, susikūrę laužus
pasišildyti, pjovė ir dorojo javus. 1601–1602 m. žiemą buvo badas, va
sarą nederlius, iškrito gyvuliai. Prasidėjo maras, kuris siautėjo beveik
visoje Lietuvoje, Baltarusijoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje.
1606 m. Papilio dvaro kaimų sąraše užrašytas Gajūnų kaimas
su 15 kiemų.
1612 m. Papilio dvare gimė Jonušas Radvila.

1612 m. Gajūnų kaimas surašytas antrą kartą. 20 kiemų jame.

1618 m. Iš jėzuitų, besilankiusių kaimuose ataskaitos: „…kai ku
rie labai tamsūs kaimiečiai mūsų pastangomis atsisakė bjauraus įpročio
garbinti vieną akmenį, kurį jie laikė svirno, vaisingumo ir namų laimės
dievu“. Prietarai buvo įvairiai naikinami. Štai, pvz., ant klojimo ar svir
no stogo šelmens valstiečiai užkeldavo susidėvėjusį tekinį, kad aitvarai
grūdų neišnešiotų. Misijonierius liepė vietoj tekinio užkelti kryžių.
1621 m. Lauko etmonas Kristupas Radvila laiške skundžiasi kanc
leriui L. Sapiegai, kad bloga padėtis su pašauktine kariuomene. Naujos
raitelių ir pėstininkų kuopos iš pavietų nebeatvyksta. Šlėktos valstie
čius engia ir iš jų išluptais pinigais atsiperka nuo karo prievolės.

1622 m. Popiežius Grigalius XV paskelbė bulę, kur sakoma, kad
kiekvieną, tikėjimo išsižadėjusį ir su velniu sandėrį padariusį, per bur
tus vieną ar kelis žmones numarinusį, tuojau atiduoti į teismą ir bausti.
Valstiečiai ilgai laikėsi senųjų papročių. O pradėję tikėti į krikščionių
dievą, įtikėdavo ir į velnią, kaip į būtybę, turinčią paslaptingą galią, su
gebančią bet kuo pasiversti. Tikėjimas į dievo ir velnio daromus stebuk
lus privedė prie raganų persekiojimo. Net dabar, kai jau XXI amžius,
atrodo, kad nedaug tereikia kai kuriuos fanatikus paskatinti, ir jie pasi
šaus (pvz., jei gimė nesveikas vaikas, tai kuri ragana nėščiąją nužiūrė
jo?) raganas naikinti.
1625 m. Švedai įžengia į Lietuvą ir sugriauna Biržų pilį. Švedų kelias
į Biržus ėjo nuo Čedasų ir Neretų pusės, todėl siekė Papilį, Kubilius, Seme
niškius, Neciūnus, Ageniškį. Atrodo, kad Gajūnai liko mažiau paliesti.

1626 m. Į Prūsiją įsiveržė švedai, kurie kovojo su lenkais dėl Li
vonijos. Jie čia išbuvo iki 1635 metų ir labai nualino kraštą. Lietuva iš
Livonijos buvo išstumta.

1632 m. Kancleris A. S. Radvila savo dienoraštyje užrašė: „…algi
ninkai kareiviai blogesni už priešą; praeidami pro bajorų, dvasininkų ir
karaliaus dvarus, plėšė, pinigus atiminėjo, nepakeliamas maisto duokles
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ėmė ir krovė į savo vežimus. Lenkai ypač pasirodė Lietuvoje. Net vai
kus prievarta iš tėvų atimdavo. Prasta yra mūsų karalystės būklė; čia
pergalė prieš priešą ir triumfas, čia ašaros ir saviškių priespauda varg
dieniams valdiniams“.
1636 m. Iš Žemaičių vyskupo Jurgio Tiškevičiaus skelbimo kuni
gams. Tie, kurie nesugeba pamokslų parašyti, turi juos skaityti iš knygų ir
nekalbėti niekų. Draudžiama skelbti iš sakyklos, kas kam prapuolė. Drau
džiama klausyti moterų išpažinties saulei nepatekėjus ir jai nusileidus.
Įsakoma kunigams nelošti kortomis, nemedžioti, nelaikyti medžioklinių
šunų. Įsakoma žiūrėti, kad kaimiečiai nelaidotų numirėlių kaimo kapinai
tėse. Laidojantiems parapijos kapinėse su kunigu – 40 dienų atlaidų.
1652–1654 m. Badas, po to maras. Nuo XVII amž. vidurio iki
XVIII amž. vidurio – Lietuvos ūkio nuosmukio laikotarpis.

1654 m. Lietuvos kariuomenė sumuša sukilusių kazokų armiją. Ka
zokų vadas Chmielnickis pasiduoda Maskvos globai. Maskva gauna pro
gą pradėti karą su Lietuva-Lenkija. Karaliaus rūmuose nemėgstamas
Lietuvos etmonas Jonušas Radvila, paliktas be paramos, ižžygiavo prieš
Maskvą su itin menka kariuomene (jo žinioje buvo 11 200 karių, kai
tuo tarpu Maskva turėjo apie 200 000). Negalint rimčiau pasipriešinti,
rusams paėmus Smolenską, Mogiliovą, Vitebską, kelias į Vilnių buvo at
viras. Lietuvos-Lenkijos karalius pabėga į Prusiją. Lietuvos kariuomenė
nesugebėjo priešo sulaikyti. 1655 m. rusai užima Vilnių, Gardiną, Kau
ną. Vilnius buvo apiplėštas ir sudegintas. Vilnius degė 17 parų. Daug
žmonių buvo išžudyta. Pakelyje į Vilnių ištisi plotai liko be gyvybės žen
klo. Tūkstančiai gyventojų buvo išvaryti į nelaisvę. Tik dėl tos aplinky
bės, kad Maskvoje pasklido maras, rusai buvo priversti nutraukti karą.
1655 m. Naudodamiesi suirute, į Lietuvą įsiveržia švedai. Jų ar
mijos dalis, buvusi Livonijoje (apie 6500 raitelių ir 12 000 pėstininkų),
1655 m. liepos mėn. užima Daugpilį, o po to Biržus. Lietuvos didysis
etmonas Jonušas Radvila nutraukia ryšius su Lenkija ir Kėdainiuose
pasirašo unijos su Švedija dokumentą. Švedai pažadėjo paremti Lietuvą
kare su Maskva, o lietuviai – likti neutralūs švedų kare su Lenkija. Dėl
tolimesnių įvykių ši sutartis neįsigaliojo.
1656 m. Naujųjų Metų išvakarėse priešų apgultoje Tykocino pi
lyje (netoli Baltstogės) miršta Jonušas Radvila. Kai kurie rusų istorikai
(pvz., Lev Gunin) mano, kad jis buvo nunuodytas.
1657–1659 m. Vilniuje dėl bado ir maro mirė 50 proc. visų gyventojų.

1658 m. Arijonai ištremiami iš Lietuvos. Reikia manyti, ištremiami
daugiausia tik jų lyderiai ir bajorai, prisilaiką arijonų pažiūrų. Radvila
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Juodasis buvo už taikų visų tikėjimų sugyvenimą. Skatino tarpreliginius
disputus, ieškant tiesos. Bet nebuvo lemta išsipildyti tokiems norams. Ar,
pasislėpę už liuteronų ir reformatų, jie kažkiek laiko dar galėjo gyvuoti?
Dauguma pavardžių nelietuviškos. Primename, kad labiausiai arijonai
buvo paplitę lietuvių ir slavų bendrai užimtose žemėse. Buvo Moravijos
broliai, Lenkijos broliai, Lietuvos broliai. Į valstiečius pamokslauti jie
nėjo. Tai buvo daugiau išsilavinę, daugiau pasiekę, užimą aukštesnius
postus žmonės. Kiekvieną juos supančių religijų dogmą stengėsi savo
diskusijose aptarti, pvz., apie sielos nemirtingumą. Štai karaliaus Stepo
no Batoro karvedžio Kasparo Bekešo (1520–1579) pažiūros: „Visi turtai
ir garbė pelnomi darbu ir širdies pastangomis, o ne dievo suteikti. Ne
trokštu dangaus, pragaro nebijau, mielaširdystės neprašau. Nesijaudinu
dėl kūno, juo labiau dėl sielos, kuri, drąsiai turiu pripažinti, kartu su ma
nimi mirs“. Reikia manyti, tai buvo arijonų (šiuo atveju Lietuvos brolių)
rato mintys. Dalis šių pažiūrų buvo iškalti kaip tekstas ant Bekešo antka
pio ant vieno iš kalnų už Vilnios (Bekešo kalnas). Tai sukėlė valdančios
religijos vadovų pasipiktinimą.
Mozyriaus pavieto žemės teismo teisėjas Loveika buvo apkaltintas
ateizmu, tuo, kad netiki trejybe, Kristaus dieviškumu, mano, kad siela
esanti mirtinga ir nesą pomirtinio gyvenimo. Buvo pašauktas į teismą
atsakyti už tokias pažiūras. Nėra žinių, koks buvo tribunolo nuospren
dis, matyt skundikams nepavyko kaltinimo įrodyti. Vėliau vienas iš jė
zuitų, aprašydamas Loveikos gyvenimą ir pažiūras, akcentavo, iki kiek
nusirita kai kurie žmonės, kad netiki prisikėlimu iš mirusių. Pažymi,
kad Loveikos kapo ilgai nebuvo galima žemėmis užpilti, kadangi žemė
nenorėjusi palaikų priimti…
Galima būtų pateikti nemažai pavyzdžių, kiek išsilavinę ir pralen
kę kitų religijų atstovus buvo arijonai. Štai geometras ir kartografas
Naronskis-Naronovičius, kai atvyko į Biržus daryti žemėlapių, turėjo
karaliaus apsaugos raštą, nes atvyko tokiu laiku, kai arijonų veikla Lietu
voje buvo jau uždrausta ir jis rizikavo patekti į kalėjimą. Taigi, Lietuva
trėmė iš savo krašto gydytojus, poetus, karo inžinierius, geomet
rus. Arijonams nepavyko pasiekti, kad būtų laikomasi tolerancijos ki
tokioms pažiūroms, kad būtų galimos laisvos diskusijos įvairiais klausi
mais. Dalis šių religinių tremtinių pasiekė Amerikos žemyną. Arijonų
teiginiai buvo apsvarstyti kitoje aplinkoje, prigijo čia. Po kiek laiko (XX
amžiuje) Lietuvą pasiekė Jehovos liudytojai. Su tuo pačiu religiniu užtai
su kaip ir buvę čia (XVII a.) kažkada Lietuvos broliai.
1659 m. Pro Papilį traukia švedų ir Maskvos kariuomenės. Visiš
kai sudega pusė Papilio miestelio. Karų metu sugriauta reformatų baž
nyčia, sunaikinamas jos archyvas. Bažnyčia buvo atstatyta tik karams
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pasibaigus. Taip pat buvo sudeginti senieji Papilio dvaro rūmai. Ageniš
kio palivarko visus pastatus ir malūną iki pamatų sudegino Maskvos
kariuomenė. Ageniškio dvare buvusi liuteronų bažnytėlė taip pat buvo
sudeginta.
1660 m. Pagal taikos sutartį Livonija atitenka švedams, Prūsija – vo
kiečių valdžioje. Lietuvai Švedija grąžino tik Latgalą iki Aiviekstės upės
ir Lubano ežero. Lietuva ir toliau liko sąjungoje su Lenkija. Vos tik buvo
pasirašyta taikos sutartis su Švedija, Maskva atnaujino Lietuvos puolimą.
Kraštas atsidūrė labai sunkioje būklėje. Dėl užsitęsusio karo prasidėjo ba
das, o po jo ir maras. Vilniuje dėl bado ir maro mirė pusė visų gyventojų.
1663 m. Trečiąjį kartą šiame šimtmetyje surašyti Gajūnų kai
mo kiemai. Per 50 metų kiemų padidėjo nuo 6 iki 19. Nė vienos pavar
dės iš 1612 metų neliko.
Kaime atsirado valstybės pareigūnas – girininkas. Juo buvo Gas
par Jakubanis.

1667 m. Pasirašyta taikos sutartis su Maskva. Lietuva atidavė
Smolensko ir Černigovo vaivadijas, visas žemes į rytus nuo Dniepro,
Kijevą. Caras grąžino Polocką ir Vitebską, pasitraukė iš Vilniaus, pa
žadėjo atsisakyti Lietuvos didžiojo kunigaikščio titulo. Taip baigėsi 13
metų trukusi rusų okupacija.
1671 m. Ketvirtas šiame šimtmetyje Papilio dvaro kaimų ir
kiemų surašymas. Kiemų skaičius Gajūnuose padidėjo 1,5 karto per
8 metus.
1672 m. Karas pietinėse Lietuvos žemėse. Susidūrimai su kazokais
ir totoriais baigėsi karu su Turkija. Turkų puolimas buvo sustabdytas.
1673 m. Buvo uždrausta nekatalikams įgyti bajorystę. Papilio dva
ro žemėse iki tol bajorų sąraše (1671 m.) buvo 25 bajorai.

1676 m. Penktą kartą šiame šimtmetyje surašyti Gajūnų kai
mo kiemai. Nuo buvusio surašymo praėjo penkeri metai. Bet atsira
do naujų pavardžių. Mikolaj Tamulonis, Gaspar Misiunas (Milunas?),
Tomaš Laužoda, Stanislaw Šwatkanis, Jan Niawra. Kažkodėl sąraše ne
bėra girininko Jakubanio. Kur jis apsigyveno? Variakojuose randame
Maciej Jakubanis, bet neparašyta, kad tai girininkas. Iš tokio papildy
mo aiškėja, kam pasisekė išgyventi, kai po 30 metų Gajūnus užklupo
maras (Tamulėnai, Misiūnai, Variakojai, Niauros, Laužadai ir dar gal
vienas kitas). Taip pat aišku pasidaro, kad baudžiauninkas Tamošius
Laužoda įsiamžino, kai žmonės vieną naują kaimą, kuris 1676 m. dar
neminimas, pradėjo vadinti Laužadiškiu. Aplamai, šis sąrašas sunkiai
įskaitomas (išblukęs rašalas ar blogai perfotografuota). Šis Papilio dvarui
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priklausančių kiemų sąrašas nuo kitų skiriasi tuo, kad greta kiemo savi
ninko vardo ir pavardės surašyti sūnų vardai. Dukrų nei vienos vardo ne
radome. Net ir moterų – našlių kur ne kur. Vargu ar jų tiek mažai buvo.
Vyrai ir tuomet dažniau mirdavo. Gal buvo atėjusi kokia mada, pvz., kad
po tėvo mirties ūkį paveldi vyriausias sūnus, o ne motina.
1678 m. Buvo uždrausta atsisakyti katalikybės.

1689 m. Varšuvoje ant laužo buvo sudegintas bajoras Kazimieras
Lyščinskis (gyvenęs netoli Vilniaus, kažkur apie Jašiūnus), apkaltintas
kaip suabejojęs Dievo buvimu.
1695 m. Miršta paskutinė Biržų-Dubingių Radvilų giminės atsto
vė, Papilio mokyklos globėja Liudvika Karolina Radvilaitė.

1697 m. Po karų su Rusija ir Švedija Lietuvą užplūdo kolonistai
iš Lenkijos. Įteisinama lenkų kalba, kaip oficiali Lietuvos raštinių kal
ba. Nors truko pinigų būtiniausioms reikmėms ir kariuomenei, didikai
statė didžiules ir prabangias bažnyčias. Visų pirma Vilniuje. Rūmai
ir bažnyčios kontrastavo su karo, epidemijų ir bado nualintų žmonių
prieglobsčiais. Pinigus iš dvaro arimų didinimo, bravorų ir smuklių
steigimo, turgaus rinkliavų didinimo feodalai leisdavo ne ūkio intensy
vinimui, o prabangai. Prabangos dalykai buvo perkami užsienyje. Tai
stabdė prekinius-piniginius santykius šalies viduje.
1700 m. Prasideda Šiaurės karas. Dalyvauja Lietuva, Švedija, Rusija.

1701 m. Švedai paima Biržų pilį. Lietuvoje vyko nedideli mūšiai,
partizaninis karas prieš švedus, kaimai buvo plėšiami ir deginami. Biržų
pilis 3 kartus ėjo iš rankų į rankas, galop 1704 m. švedų buvo susprogdin
ta. Lietuvos feodalų visuomenė suskilo. Vieni kvietėsi į pagalbą rusus, kiti
– švedus. Per šį karą Švedijos ir Rusijos kariuomenės perėjo Lietuvą du
kartus. Abi feodalų pusės kariaujančių šalių (Rusijos ir Švedijos) remia
mos, stengėsi įsitvirtinti, plėšė iš valstiečių produktus, gyvulius, pinigus.
1702 m. Biržuose apsilankė Rusijos caras Petras I su 50 000 armi
ja. Vyko derybos.
1706–1708 m. Nederliaus metai.

1709 m. Neregėtai rūsti žiema visoje Europoje.
1709 m. Rusai nugali švedų kariuomenę prie Poltavos. Rusai pra
deda kištis į Lietuvos reikalus.
1710 m. Ryga pasiduoda Maskvos carui.

1710–1717 m. Didžiausias maras Lietuvoje. Radviliškio miestas iš
mirė. Ukmergėje iš 93 šeimų liko 16. Šiaurės Rytų Lietuvoje buvo panašiai.
Maras slinko ir į šiaurę. Vidzemėje išmirė 3/5 gyventojų. Prasidėjęs 1708
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metais, maras 1711 m. aprimo, bet galutinai baigėsi tik 1717 metais. Po
šių nelaimių visai sunyko Papilio miestelis. Bet raganų gaudymas po ma
ro nesiliovė. Jos buvo teisiamos, „įrodoma“ jų kaltė ir žudomos.

1717 m. Papilyje pastatoma laikina katalikų koplyčia, o 1764 m.
vietoje jos pastatoma bažnyčia ir vienuolynas.

1733–1763 m. Augusto III valdymo metai. Tai svetimųjų pasta
tytas karalius. Valdė apie 30 metų. Tai didžiausio vidaus pakrikimo
metai. Svetimų valstybių kariuomenės žygiuodavo per Lenkiją ir Lietu
vą, neprašydamos jokio leidimo. Bajorai nieko nedirbo, puotavo, engė
valstiečius ir pešėsi tarp savęs. Savęs lietuviais jau nevadino, tik lenkais
lietuvių kilmės. Lenkų įtaka tiek padidėjo, kad nuo 1737 metų Vilniuje
Šv. Jono bažnyčioje nustota pamokslus skaityti lietuviškai. Mokslas ir
švietimas sunyko. Valstiečių ūkiai smulkėjo (nes žemė buvo padalina
ma vaikams). Šeima turėjo išgyventi iš pusės ir net 1/8 valako.
1753 m. Biržų turgavietėje kunigas Rubovič peiliu nuduria kunigą
Močiulskį…
1763 m. Tarp Kirdonių ir Likėnų sumušamas kun. Wagenseil. Or
ganizatoriai – ponas Omieginskis (Omiecinskis?) ir bajoras Kirkila.

1764 m. Didikams besipešant, įsigali rusai. Nuo 1764 m. tikruoju
jungtinės Lietuvos-Lenkijos valstybės šeimininku buvo Rusijos atsto
vas kunigaikštis Repninas. Jis kėlė didikų tarpusavio vaidus, neleisda
mas jokių pakitimų, kurie galėtų pagerinti krašte tvarką.

1769 m. Dvarų instrukcijos. Valdinių klusnumui pasiekti visos prie
monės leistinos, išskyrus nužudymą. Dvaro ekonomas turėtų skirti ne
daugiau 30 smūgių vyrui ir ne daugiau 20 moteriai. Už ką plakti – dvari
ninko ir jo pareigūnų reikalas. Padidintos bausmės bažnyčios nelankan
tiems. Už nenuėjimą į bažnyčią šventadienį skiriama 10 rykščių, už ne
nuėjimą velykinės išpažinties – 50 smūgių; vaikščiojantys pas žynius ar
burtininkus turi būti prie bažnyčios išplakti nuo galvos iki kojų, o pats
burtininkas – sudegintas. Nesilaikančius pasninkų bausti vieša bažnyti
ne bausme, o jei priešinsis – išplakti rykšte arba rimbu. Dešimtininkai
turi žiūrėti, kad miestelin suėję valstiečiai neužsuktų į kito dvarininko
smuklę, ten negertų, nepirktų ten druskos.

1772 m. Rusija, Prūsija ir Austrija pirmą kartą pasidalija LietuvosLenkijos žemes. Prūsija pasiėmė Vakarų Prūsiją, Rusija – Lietuvos žemes
į rytus nuo Dauguvos ir Berezinos, o Austrija – Galiciją. Likusiose žemė
se buvo palikta senoji tvarka. Stanislovas Augustas suprato, kad perdaug
pasitikėjo Rusijos nuoširdumu. Prie karaliaus buvo sudaryta 36 žmonių
komisija, kuri turėjo tvarkyti visus valstybės reikalus. 1772–1792 metų
laikotarpis – tai nuostabus ūkio ir kultūros atgimimo laikotarpis.
368

1773 m. Popiežiaus įsakymu panaikintas jėzuitų ordinas, Lietuvo
je po to buvo įsteigta Švietimo komisija.

1775 m. Gajūnuose tik 10 kiemų, beveik 4 kartus mažiau, nei
prieš 100 metų.

1776 m. Lietuvos ir Lenkijos seimas uždraudė kankinti ir panaiki
no mirties bausmę už raganavimą. Tikėjimas raganavimu buvo apėmęs
Europą kelis šimtus metų kaip kokia psichinė liga. Baisia mirtimi žuvo
kelios dešimtys tūkstančių žmonių, daugiausia moterų.

1780 m. Seime buvo iškeltas pasiūlymas palengvinti valstiečių gy
venimą. Daugelyje Europos valstybių tuo laiku baudžiava jau buvo pa
naikinta. Lietuvos ir Lenkijos ponai apie tai ir girdėti nenorėjo. Rusijos
atstovas uždraudė apie tai net pasisakyti seime.
1782–1785 m. Papilyje pastatoma akmenų mūro evangelikų re
formatų bažnyčia.

1793 m. Prūsijos karalius, bijodamas, kad Rusija viena nepasinau
dotų kilusiais Lietuvoje – Lenkijoje vidaus nesutarimais, pasiūlė naują
pasidalijimą. Rusija pasigrobė Minsko, Voluinės ir Podolės žemes, o Prū
sija – Poznanę, Gdanską ir Torunę. Apkarpyta ir dar labiau susilpnėju
si Lietuvos-Lenkijos valstybė baigė savo gyvenimą. Rusijos pasiuntinys
sprendė visus reikalus.

1794 m. Tado Kosciuškos sukilimas. Sukilėliai žadėjo baudžiavą
sumažinti. Netrukus rusai buvo išvyti. Tačiau sutraukė dideles pajėgas,
numalšino sukilimą, užėmė Vilnių ir visą Lietuvą, užėmė Varšuvą. Ta
das Kosciuška priklauso prie žymiausių didvyrių pasaulio istorijoje.
Buvo paleistas iš Petrogrado kalėjimo tik todėl, kad turėjo Amerikos
kariuomenės generolo laipsnį.
1795 m. Rusija, Prūsija ir Austrija trečią ir paskutinį kartą pasida
lijo Lietuvos-Lenkijos žemes. Rusija pasiėmė Lietuvos dalį su Kaunu,
Vilniumi ir Gardinu iki Nemuno.

1803 m. Caras Aleksandras I išleidžia įsaką, pagal kurį dvarinin
kai galėjo savo noru valstiečius išleisti į laisvę už išpirką. Tuo pasinaudo
jo nedaugelis. Pvz., Ignacas Karpis iš Joniškėlio atleido be žemės visus
savo 7000 valstiečių.

1807 m. Napoleonas keičia santvarkas Europoje. Užnemunėje pa
naikinama baudžiava.
1810 m. Dominykas Radvila Biržus parduoda grafui Mykolui Tiš
kevičiui, kuris su miestelėnais ėmė elgtis kaip su baudžiauninkais.

1812 m. Napoleonas užima Lietuvą ir traukia Rusijos gilumon.
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Sudaroma laikinoji Lietuvos vyriausybė. Po Napoleono pralaimėjimo
rusai, jį besivydami, vėl užima visą Lietuvą.

1810–1830 m. Daug archyvų sunaikinta, mažai likę senųjų žmo
nių, kurie viską, ką išgirdę, dėdavosi į galvą. Štai devyniasdešimtmetė
Marija Gavėnaitė tvirtina, kad jai senelis pasakojo, jog tarp Ilgabradų
ir Garšvų stovėjusi medinė bažnytėlė (1 km nuo Kubilių autobusų sto
telės tiesiai į rytus iki Garšvelės upelio, ten kur upelis daro posūkį; ten
senovėje per upelį buvo brasta, per kurią žmonės iš Gajūnų, Sauginų
pasiekdavo Papilį). Kada tai buvo? Kokios pakraipos tikintieji ten mels
davosi? Dar Gavėnaitė prisimena senelio pasakojimą apie tai, kaip prie
vežimo pririštas kunigas buvo varomas į teismą (ar į egzekuciją teismu
vadinta), į Papilį. Kol jauna buvo, sako ir pavardę to kunigo žinojusi.
Bet laikas po truputį viską ištrina. Po kiek laiko bažnytėlė buvo sudegin
ta. Kada tai vyko? Po 1766 metų, kai Papilio bažnyčią buvo bandoma
sugriauti? Tikintieji buvo pasistatę kitą, laikiną?

1822 m. S. Daukantas parašė savo pirmą istorinį veikalą „Darbai
senųjų lietuvių ir žemaičių“. Tai buvo pirmas istorikas, rašęs Lietuvos
istoriją lietuviškai.
1831 m. Sukilimas prieš rusus. Emilija Pliaterytė.

1832 m. Uždarytas Vilniaus universitetas. Dvarų atiminėjimas iš su
kilimo dalyvių. O atimta buvo beveik 2000. Trėmimai į Sibirą. Rekrūtai.

1833 m. Pažaislio bažnyčia ir vienuolynas pritaikyti stačiatikių
kulto reikalams.

1838 m. Istorikas T. Narbutas rašė: „Lietuva būtų galėjusi tikėtis
amžinai gyvuosianti ir mes patys savo akimis tai būtume regėję, jeigu
nebūtų susijungusi su kitos genties tauta, kuri, amžinos anarchijos ir
puikybės apimta, pati žūdama, savo našta ir griuvimu prislėgė ir sujung
tas su ja tautas“.
1840 m. Gubernijų pavadinimuose nebeliko Lietuvos vardo.

1840 m. Nustojo galios Lietuvos Statutas, jį pakeitė Rusijos įstaty
mai ir teismai.

1840 m. Grafas Tiškevičius perka žemes, į kurias įeina ir Gajūnai.
Maždaug šiuo metu sudarytame kiemų sąraše yra 13 pavardžių. Iš už
rašytų Gajūnuose XVII amžiaus pabaigoje yra tik Tamulėno ir Misiūno
pavardės.
1853–1855 m. Krymo karas su turkais. Po jo Rusijos galybė su
svyravo.
1858–1864 m. Blaivybės sąjūdis Lietuvoje buvo sėkmingas. Pvz.,
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iždas buvo numatęs iš Kauno gubernijos 1859 metais gauti 948 000 rub
lių pajamų, o tegavo vos 53 000.
1861 m. Caras išleidžia manifestą, kuriuo visoje Rusijoje panaiki
nama baudžiava. Panaikinama sunkiomis sąlygomis, prislegiančiomis
valstiečius.

1863 m. Lietuva vėl sukyla prieš rusus. Sukilėlių būrių būta apie
47. Vienas iš sukilimo vadų buvo lenkų revoliucionierius, Rusijos Ge
neralinio štabo kapitonas Zigmantas Sierakauskas (Sierakowski). Jis su
2000 sukilėlių išžygiavo Biržų link. Prie Biržų girios įvyko 3 mūšiai su
caro kariuomene.
Mūšį su caro kariuomene prie Medeikių laimėjo Z. Sierakausko
rinktinė, susijungusi su B. Kolyškos būriu. Antrą mūšį ties Gudiškiu
vienkiemiu lietuviai pralaimėjo. Mūšio prie Anglių kalno (kitur rašo
ma, kad ties Šniurkiškių dvaru) metu (netoli Gajūnų) Sierakauskas
buvo sužeistas. Paslėptas ir gydomas Skrėbiškio dvare. Buvo išduotas
ir suimtas (kas išdavė?). Pakartas Vilniuje. Jo šeima buvo suimta ir iš
tremta į Samarą. Istorijos knygose rašoma, kad Gajūnų žmonės buvę
neutralūs sukilimo metu. Kažin ar visi. Gajūnų kaime rastas medalis
(Za usmirenije litovsko-polskago miateža 1863) yra liudininkas, kad kai
kurie kaimiečiai galėjo padėti gaudyti pasislėpusius po pralaimėjimo su
kilėlius. Vieni buvo kariami Skrėbiškio dvare, kiti vežami karti į Vilnių
(pagal senų žmonių pasakojimus).
1864 m. Visos Rusijos mokyklų reforma palietė ir Lietuvą. Mokyk
los tapo svarbia rusinimo priemone. Uždraudžiama lietuviška spauda
lotyniškomis raidėmis. Knygnešiai. Iš viso rusai konfiskavo ir sunaiki
no apie 200 000 lietuviškų leidinių. Visoje Europos istorijoje lietuviškos
spaudos draudimui ir su tuo susijusiai kovai dėl savos spaudos nėra
lygių pavyzdžių.
1883 m. Išeina laikraštis „Aušra“. Lietuvių tautinis sąjūdis stiprėja
ir plinta.

1887 m. Aušrininkas Jonas Šliūpas suformuluoja drąsią idėją:
„Lietuva nori būti politiškai nepriklausoma“.

1889 m. Pradėtas leisti mėnesinis literatūros, politikos ir mokslo
žurnalas „Varpas“.
1891 m. Leidžiamas, spausdinant Tilžėje, laikraštis valstiečiams
„Ūkininkas“.

1904 m. 40 metų trukęs lietuviškos spaudos draudimas buvo
panaikintas.
1905 m. Revoliucija Rusijoje. Laisvių Lietuvoje šiek tiek padaugėja.
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1911–1912 m. Biržų keturklasėje mokykloje Julius Janonis vado
vauja revoliuciniam socialdemokratiniam būreliui.

1914 m. I pasaulinio karo pradžia. Įsikuria du centrai nukentėju
siems nuo karo šelpti. Vienas Vilniuje (vadovas A. Smetona), kitas – Pe
terburge, o vėliau Voroneže. Šio centro vadovu buvo Valstybės dūmos
atstovas Martynas Yčas. Petrograde ir jo gubernijose buvo apie 150 000
pabėgėlių iš Lietuvos, Maskvoje apie 20 000, kiti buvo išsisklaidę po Ru
sijos vidurio ir pietų gubernijas.

1915 m. Vokietija užima visą Lietuvą. Prievarta buvo suformuoti
darbo batalionai miškams kirsti, durpėms kasti. Darbo sąlygos buvo ka
torgiškos. Okupantai reikalavo didelių duoklių. Prekiauti javais, mėsa,
pašaru buvo uždrausta.

1916 m. Kariniame vokiečių žemėlapyje nurodyta, kad Gajū
nuose yra 38 kiemai.
1917 m. Revoliucija Rusijoje.

1917 m. Vilniaus konferencija ir Lietuvos Tarybos išrinkimas.

1918 m. Lietuvos Taryba Vilniuje paskelbia Lietuvos nepri
klausomybę. Pačiu laiku, nes Lietuva jau buvo beišnykstanti.

1919 m. Vilnių užima bolševikai, bet jau tais pačiais metais buvo
iš Lietuvos išvyti.
1923 m. Pirmojo nepriklausomos Lietuvos gyventojų surašymo
duomenimis Gajūnų kaime buvo 42 kiemai. Nauja era kaimo gyvenime.
Priedas. XVIII a. rusiškos pavardės Krinčino parapijoje, gali
mai išlikusios per 150 metų lietuvių aplinkoje.

abrykowska marianna, agebalab theodori, alachnowa (olxa), alexi
mowa (aleksij), babinski laurentij (baba), baginski nicolai (bogatyj, bog),
baykowska anastasia (bajka), baiota nicolai, banasewicz basilis (bez no
sa), baniuczia eufrosinia (bania), baran petri, baranowa christina, bese
kirski lawrentij, bezabiunas georgius (bezzabotnyj, bezalabernyj), borc
zewski (boršč), bowlonis mathiae (bavitsia), budrykas anna (bodryj),
burnaka marianna, calikowski samuel (celnoj), chmielewski (chmelnoj),
choynowska eufrosinia, chrapanowiczowna (chrapetj), chwiedorovicz,
ciudas stanislau (čiudo), ciudlis mathias, czayka joachim (čaika), czay
ka romani, czerkiewicz arasim, czerlinski, czeszeyko joannes (česotka),
czewkis nicolai (ževatj?), czielas adami (celyj), czynga nicolai, czyrawins
ki nicolaus, cziudenia anna, čukis stanislav, dawinski georgij (davno),
deabinski georgij (dabitsia), drawnis georgij(derevo), drowinis jacobus
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(drova), dudlagalvis, dziewoulis georgij, fiedorowicz lawrentij, gaypowa
marianna, garbalowicz (gorbatyj), gasparakis laurentius(gospodarj), glup
cius mathiae (glupyj), golupas joannes (glupyj), gorski martinus (gora),
gudanis nicolaus (gud), gurgienia, gusiczia christina (gusj), gutyzlonis
nicolaus, harbaczonas (gorbastyj) casimirus, iwakas casimiri, iwanowa
zophia, iwczykaycze marianna, jalowecki georgij, janowska marianna,
jasiunas laurentius, jermakov joannes, jurkiewicz casimirus (jurkij), ju
tinas casimirus (jutitsia), jutrynovicz casimirus, kalibodaycia (?), karka
joannes (karka), klawas georgij, kozlowski (kozlionok), kralitonis joanis
(krastsia?), krapas georgius (ukrop), kryniczynski stephani (krinicin),
krysynkrynowa, krysiunas nicolai (krysa), kryszkis casimiri (kryša, kryš
ka), Krugly (kruglyj), krupicki joannes (krupnyj), kucas georgij (kutitj,
kučer), kukiewiczowa (kukovatj), kuryla adamus (kuritj), kusiukowa an
na (kusok, kuska), kutionis adam (kutitj), laygonas georgij (lajgatj), laij
stanislai, lapata stanislaus (lopata), lesukovič (les), lisowski nicolai (lisa),
listavskis nicolai (list, listatj), lopata stanislaus, machnaczewski, mach
naczonis (mochnatyj), makuškienas (makuška), maladucia (molodaja),
malynowski michael (malina), maliszawski (malyš), maluksztis andrea
(malyška), malulukas petrus, marmakas casimiri, maskal alexandri, mas
kolis georgij, mazuchno andrea, monczanonis, mucznikaiczia (mučitj),
nakipowiczowa (kipetj), naszcziunis anastasia (noša, nositj), nieluga,
niewiekas laurentijus (neviedomyj), niewiarekas ( ne veritj), nowodziels
ki, niukas (niuch), niurka laurentijus (nyriatj), oporski joannis (opora),
osipovič jacobi (osa, ospa), paczynski lawrentij (pod činom?), padkama
rowa, padkawskas georgijus (podkova), pisarski andreas (pisarj), plaska
andreas (plakatj), plukowa anna, pluszca andreas, plutnis nicolai (plut),
podlogis ambrosius (podlog), polakova agatha (poliak), poslonski lauren
tius (posylatj), prokopowicz ignatij (kopatj), pronski onuphrius, pukczu
nas petri(puchlyj), puszys stephani (pušina), putyn casimirus, radusza
(radužnyj), ramonka nicolaus, raza anastasia, samolun stanislai, selimo
vicz vilhelmi, seredienia (seredina), sybailo basilius (vyšibatj), skameralis
georgius, skarala stanislaus, slawinski stanislaus (slavnyj), slazis georgij
(sleza, slazitj), snausza alexander (noša, nositj), stefanonis (stiopa), strel
ciunas (streliatj), Suieta (sujeta), supalkienas joannes (s palkoi), surbie
lonek georgij, surowski michal (surovyj), szarowa agatha (šar, šaritj),
szepeczowski apanas, szkamorakas, szkurala stanislav (škura), szmayla
casimiri, szmayla nicolaus, szmauksza stanislai, szmaula, szmawksza
casimiri, szram andreas(s šramom), šarka laurentijus (soroka), taloczko
joannes (tolokatj), tykwilowicz (tykva), trakulis stanislau (traxtetj), treba
georgius (trebovatj), tripulonas lavrentij (trepatsia), turla nicolaus, tupic
ki georg (tupoj), tutynas casimirus, valulova christina (valitj), warnas pet
rus (voron), widrawicius joanes (vedro), wiliowa zophia (viliatj), winilo
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wonis georgij (vina, vinovatyj), wiszkayczia (vyše), zablaykas casimirus,
zablocki casimiri, zalagonis (zalog, založen), zialta georgius, zlaszka ge
orgij (zlostnyj), zlubonicia anastazija (zlobnyj), zukas stephani, zukienas
jacobi, zukovski andrea, žioltsa georgius (žioltyj), žogonis andreas ir kt.
Taigi, matome, kad rusų etninė injekcija į Lietuvą (1564) (o toks
buvo Andriejaus Kurbskio šeimos, tarnų ir kariaunos skubus atvykimas
į Lietuvą, politinio prieglobsčio gavimas) ilgam paliko savo pėdsakus.
Rusai gavo keletą kaimų su visais gyventojais (prasimaitinimui – duok
lės surinkimui) Pasvalio žemėje. Paversmio kaime įkūrė miestelį, pava
dino jį Krinicin (krinica – šaltinis). Perėjo į katalikų tikėjimą, Krinčine
pastatė bažnyčią katalikams. Skaitant XVIII a. Krinčino bažnyčios kny
gas (Algimanto Krinčiaus perskaitytas ir išspausdintas), matome, kad
po 150 metų jungtuvės vyksta, mažai atsižvelgiant į tai, kokios etninėms
grupėms jaunieji priklauso (šį teiginį dar reikėtų kruopščiau patikrinti,
– ar tikrai mažai?). Rusai išlaikė senuosius vardus (Andrejus, Georgij,
Laurentijus, Anastazija ir kt.), jų rusiškos kilmės pavardėms nesunku
rasti giminingus žodžius. Papilio dvare tokio kiekio rusiškų pavardžių
nematome. Kodėl pabėgėliams buvo paskirtos šios vietovės? Ar buvo
koks ryšys (bent kalbinis) su anksčiau čia atėjusiomis gentimis (skait.
paskutinį knygos strp. „Kodėl ...?).
O štai rusiškos pavardės (ir galima jų pirminė prasmė), užregist
ruotos Pasvalio bažnyčioje, XVIII a. pradžioje, krikštijant vaikus (Pasva
lio krikšto metrikai, 1697 – 1703, internetas). Dėl kvalifikacijos stokos
rusiškos nuo lenkiškų, taip pat nuo lietuviškų nepilnai atskirtos. Atsi
prašau, kad vardažodžius pradedu mažosiomis raidėmis.
Abrasaycia (obruč), astroszaytis (ostrov), bedenas (beda), bendze
nas (?), beszycia (besitsia), bilinski (bylina), blakowski (blocha), bohusz
(božeskij), bradirskis (broda, boroda), buniulunas (buinyj?), chyničanka
(kitajanka?), czakas (čachnutj), cieciarena (carevna), ciolkoviczova (celj,
tiolka), cupulenas (cypatj), czaievski (čaj), czesnonis (čestnyj), čarkievič
(čara), čerkasova (čerkes), čuvaicia (čuvak), dymnas (dym), dobrolinski
(dobro), downowiczovna (davno), drobas (drobnyj), dubicki (dub, dubi
ca), duczmanowna (dušman?), dunčikovna (duma?), duškonis (duša),
geza (?), gabuzenia (obuza?), grodinski (grod, grad), grubienas (grubyj),
gruzis (gruz), gudėnas (gud), gudzborski (?), gusiūnėlis (gusj), gusius
(gusj), hlebovska (chleb), hretowna (kretatj), jablanski (jablonia), kačkov
skis (skat, kot), kaluis (cholui), karas (karasj?), katlorūnas (kotiol), kaziu
lonis (koza), kazlanis (koza), kazokaitis (kazak), kychlicka (kislyj), kisic
kova (kisa?), kitraycia (chitryj), klebetricia (klebetatj), kliuzonis (kliau
za), klosowska (glos), kolbrachtova (barachtatsia okolo?), kolbrychtova
(brychatsia?), koltunovna (koltun), konopkovna (konopa), konoplanka
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(konoplia), kosynska (kosa), košaicia (kot, kaša?), kravčucia (krastsia),
krysėnas (krysa), krukaicia (kriuk), kučborski (?), kudybas (chudoi), kud
lienas (kudlastyj), kudziukienas (žerebionok?), kukorenas (kukarekatj,
kucharj), kuratis (kura, kuritj), ladynski (laditj), laktarova (laktatj), les
nikayczia (lesnik), leszczewska (?), lizas (lizatj), loszymovič (losj?), ludi
konis (liudi), lupcziunas (lupitj), mačulėnas (moča?), malulova (malyj),
malušaicia (malyj), marazayczia (moroz), masiedovič (miasojied?), moh
necka (moch), monastyrski ( monastyrj), motaicia (motatj), mozuchno
(?), muchovski (mucha), muravski (muravei), načanis (načatj), nayme
nas (na imia), nakwasova (kvas), niepokočik (katatj, nepokatajemyj), nie
wiadomski (nevedomyj), noszynski (noša), novikaicia (novyj), novokov
ska (kovatj), palunas (palitj), parukas (par), pavkicia (pauk), pekunonis
(pekatsia), plakavskas (plakatj), pokukiewicz (kukovatj), poraniewski
(ranitj), portkovska (portnoi), posilas (posylatj), poslonski (poslatj), pu
daski (pud), punia (mesto dlia suchogo sena), rakicki (rak), rychlacka
(rychlyj), rozumowna (razum, rozum), ruckucia (russkaja), rukayczonis
(ruka), ruszkielis (russkij), sabanska (sobaka), skamarakaicia (pesniar
ka osbogo stilia), skipowiczova (skit?), skrohobadzyški (?), skukaicia
(skuka), skvarnienas (skvernyj), sliosarzovna (slesarj), sokolski (sokol),
sprutkas (sprytnyj?), stadalnikas (stado), stakucki (stekatj), stapanonas
(stopa, Stiopa?), straszewič (strašnyj), sukorus (sucharj), sukovič (suka),
swolski (svalitj), szaluczko (šalitj), szamszczina (?), szumski (šumetj),
szutaytis (šutitj), szuturlis (?), šaravski (šaritj), šlamis (šlam, chlam),
tabokiunas (tabak), taworciūnas (tovarišč, tovar), tekuczaicia (tečj, ste
katj), tyminski (tmin), tyszko (tyše?), torczylo (torčatj), totorzentis (ziatj
– tatar), troška (kroška?), ubagienowa (ubogij), ulavič (ulovitj), ulinski
(ulei), uzudurėnas (durnoi), vyborovič (vybratj), waluczia (valitj), were
lonia (veritj), weruga (veritj), wiercziunas (vertetsia), wlasnovicz (vlast
nyj), woyneczowicz (voina), woloszkewiczowa (volos), zagrakonis (?),
zalabonis (lobzatj?), zaparonski (vyporotj, zapor), zdanovicz (zdanije),
zeza (?), zubkovski (zub), žalabiene (žaloba), žattovič (žatva), žuk (žuk).
Kaip matyti iš sąrašo, šios pavardės dažniausiai atspindėjo būdo
bruožus. Kita išvada: atsiradusios pavardės išlieka keletą šimtmečių. In
ternete peržiūrėjau 1200 šio laikotarpio krikštynų Pasvalyje įrašų. Juose
apie 5000 pavardžių. Rusiškų radau apie 160-180. Krinčino bažnyčios
XVIII a. įrašuose 170 puslapių Algimanto Krinčiaus išleistoje knygutė
je yra apie 900 pavardžių, kitoje (1716-1730 m. krikštas) – apie 320. Iš
abiejų knygų apie 220 rusiškos kilmės. Taigi, Krinčino parapijoje rusiš
kų pavardžių buvo apie 4 kartus tankiau. Jeigu pavyktų pasitelkti kitus
duomenis, gal pavyktų įvertinti, kiek rusiška diaspora išliko gyvybinga
Pasvalio žemėje, lyginant su lietuviais (ar juos pralenkė).
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Vigilija Macienė, Jonas Albertas Naktinis

KODĖL ŠALIA LATVYGALOS LIETUVIAI VARTOJA
LATGALIŲ KALBAI ARTIMUS ŽODŽIUS?
Ar tikrai taip yra? Palyginkime.
Latviai
Neciūnai
Latgaliai
– Gajūnai
Kakts
Nutūpe musela
Kokts
man un kaktõs
Tēvs
Tėvas
Tāvs
Ozols
Ąžuols
Ūzuls
Nākt
Ateit
Atīt
Labdien
Laba diena
Loba dīna
Vakars
Vakars
Vokors
Gabals
Gabals
Gobols
Kreisa roka Kaire runka
Kairuo rūka
Vārpa
Varpa
Vuorpa
Pagrabs
Pagrabas
Pogrobs
Mans
Mans
Muns
Meita
Merga
Mārga
Klejot
Klajoti
Volkuotis; kleivuot
Saaukstēties Persišaldyt
Puorsaļt
Deguts
Deguts
Daguts
Darbs
Darb(u)s
Dorbs
Rati
Ratai
Roti
Gans
Tas, kas gano,
Gons
piemuo
Ganoma pieva
Ledus
Ledas
Lads
Medus
Medus
Mads
Mazs
Maž(u)s
Mozs
Adata
Adata
Odota
Pūce
Pelėda
Palāda
Vanagi
Vanagai
Vonogi
Savs
Savs
Sovs
Balts
Baltus
Bolts
Saka
Sako
Soka
Kaps
Kapas
Kops

Šalia
Latvygalos
Nutupa musala
mon unt kóktos
Tav(u)s
Ūžuolus
Atait
Lobu dienu
Vokor(u)s
Gobol(u)s
Kaira runka
Vorpa
Pogrob(u)s
Mono
Marga
Volkiotis
Paršolt
Dagutus
Dorb(u)s
Rotai
Tas, kas gono,
pemo
Gonomu pievu
Ladus
Madus
Možus
Odota
Palada
Vonagai
Sov(u)s
Bolt(u)s
Soko
Kopus
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Kakls
Kalns
Perkons
Nams
Badīgs
Bads
Pakulas
Garšīgī
Gals

Kakl(u)s
Kalns
Perkūns
Namas
Išbadėjįs, alkans
Mūsų žmonys
senei bemate
badu
Pakulos
Gardžei, skanei
Gal(u)s

Koklys
Kolns
Pārkiuņs
Noms
Olkons
Bods
Pokolys
Gordai
Gols

Koklus
Kolnus
Parkūn(u)s
Nomus
Olkanus
Mūsų žmonas
sanai bamota
bodu
Pokulos
Gordžei
Golus (pabaiga)

Turbūt nekilo abejonių, kad šalia Latvygalos, ne tik šalia, bet ir pa
čioje Latvygaloje lietuviai kalba tarme, kurioje pilna žodžių iš latgalių,
bet ne iš latvių. Naronskis savo žemėlapyje (XVII a. vidurys) Latvygalą
žymi kaip „Lotwegole“. Tai lietuviai taip vadino. Jeigu prisilaikyti senųjų
žodžių, tai, pagal vartotą čia tarmę, vietovę reikėjo vadinti „Latygola“.
Riba tarp valsčių buvo taip pat riba tarp tarmių. Kur yra ta Latvygala ir
kur ėjo riba tarp valsčių?
Valsčių (Ageniškio ir Papilio) riba kažkodėl buvo maždaug ten,
kur buvo tarmių riba. Tarmių riba parodyta linija su rodykle. Valsčių

Ageniškio – Papilio valsčių ir tarmių ribų XX a. pradžioje schema.
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riba (laužyta linija) daugiausia ėjo Jie
vynės upeliu, kuris tuo metu daug kur
tekėjo per (tik vasarą išdžiūstančias)
balas. Latviai mėgdžiojo lietuvius ir ra
šė savo žemėlapiuose „Latvigala“. Nuo
Latvygalos arčiausias atstumas iki sie
nos su Latvija tik 3 km. Terminas „La
tygola“, kuris atitiko šiame Papilio vals
čiaus pakraštyje vartotą tarmę, artimą
latgalių kalbai, buvo pavartotas Pirmo
pasaulinio karo laikų vokiečių žemėla
pyje, kuris buvo išspausdintas lenkišku
tekstu. Tuo metu abiejuose kaimuose Pirmo pasaulinio karo laikų vo
(Gajūnuose ir Latvygaloje) buvo po tiek kiečių žemėlapis
pat kiemų (maždaug po 40).

Naronskio žemėlapio (XVII a. vidurys) dalis. Kraštai (Kroszty – kieno pa
kraštys čia buvo?) ir Latvygala (Lotwegole) išskirti linija, nes šios žemės ne
priklausė Papilio dvarui. Pagal kokius požymius ši žemė buvo išskirta iš
visos ir kunigaikščio Radvilos (Rudojo?) padovanota Skrobovičiui? Ar Skro
bovičius buvo kilęs iš Latgalos (ten radome pavardes Skraba, Skrabis, Skre
belovna, Skrebovna, Skryban, Skrobe, kaimus Skraby, Skrebi, Skrobi)?
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Imant plačiau, iš pradžioje pateikto palyginimo matome, kad lat
galių kalba (taip dabar vadinama jų tarmė [2]) ir kupiškėnų tarmė ar
timos. Gal tas kalbų artumas atsirado, kontaktuojant gentims toli nuo
čia, pietuose? Tik vieni atėjo į dabartines savo žemes anksčiau, kiti vė
liau? Z. Zinkevičius savo monografijoje mini J. Ochmanskį, kuris XV a.
dokumentuose Obolcų-Oršos apylinkėse rado pavadinimus Latygol ir
Koniec Litevski [4, p. 37].
Ar turi kokį ryšį su šiuo faktu netoli Papilio esąs kaimas Neciūnai
(nācējs – ėjėjas, ateinantis; nāciens – atėjimas; nīcināt – išnaikinti, nie
cināt – niekinti)? Kaip tų laikų priminimas liko vietovardžiai: du Latve
lių kaimai (vienas šalia Medeikių, kitas tarp Pandėlio ir Žiobiškio) ir ne
toli Gajūnų Latvygala bei Kraštai. Dar Cirulių vienkiemis tarp Kraštų
ir Latvygalos. Bet šis vienkiemis galėjo atsirasti daug vėliau, kai grafas
Griuntalis (Grünthal), atėjęs iš Latvijos ir pirkęs čia Kraštų dvarą, su
savimi atsiviliojo tarnus – latvius. Senų žmonių pasakojimuose Papilys
ir Latvygala – tai mušeikų kraštas… Neciūnai, Semeniškiai, Žardiniai,
Gajūnai buvo daug ramesni. Ar minimas skirtumas tik atsitiktinumas?
Galvojant apie tai, kaip galėjo būti, nereikia pamiršti ir trečio gali
mo varianto. Lietuvių gyventa dabartinės Latgalos dalyje [4, p. 220]. Tą
ir mes pastebėjome. Ne tik lietuviai ir latgaliai, bet ir kitų genčių atsto
vai. Kai pradėjome domėtis vardažodžių įvairove (žr. priedą), vis labiau
aiškėjo, kad keleto genčių žmonės kažkada įsikūrė tiek Latgaloje, tiek
kupiškėnų tarmės regione. Kas juos vienijo? Turbūt noras ramiai gyven
ti. Pietuose, iš kur jie atėjo, neramumų ir užpuolimų būta daug. Kalba,
buvusi panaši, vieniems latvėjant kitiems lietuvėjant, pradėjo skirtis.
Sauginai anksčiau, negu kiti kaimai, buvo atplėšti nuo Ageniškio
valsčiaus. Netrukus didelė dalis gyventojų jau kalbėjo taip, kaip Papilio
valsčiuje. Tuomet panevėžiškių ir kupiškėnų tarmių riba ėjo Neciūnų,
Liepsalių, Gajūnų kaimais. Žinojo kun. Sabaliauskas – Žalia Rūta, kur
vesti savo svečius suomius, tautosakos mylėtojus. Į Gajūnus, kur gra
žiai kalbėjo ir dar gražiau dainavo…
Senieji Latvygalos gyventojai, paklausti, iš kur galėjo atsirasti toks
kaimo pavadinimas, sakė man: „Keliavo latvis, ir čia buvo jo gyvenimo
galas…“ – „Kelionės galas?“ – bandžiau patikslinti. – „Ne, gyvenimo ga
las“, – atsakė man. Kodėl taip sako žmogus, nieko nežinąs apie genčių
keliavimus prieš 1500 metų? Kodėl mini gyvenimo galą? Latgaliai bu
vo išvyti iš čia? Kas nenorėjo išeiti, tie buvo nužudyti? O gal čia mirė
žymus genties vyras, didikas? Ar galėjo po tiek metų žmonių pasakoji
muose užsilikti tikrų įvykių pėdsakai? Gal tai tik aštrialiežuvio sukurtas
kalambūras? Ar nemaišomi pasakojimai apie įvykius iš skirtingų laiko
tarpių? Seni žmonės iš kitų kaimų mini laikotarpį, kai baudžiauninkai
buvo verčiami pereiti iš vienos tikybos į kitą. Kaip susitarę jie kalba apie
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Latvygalą (o ne apie kitus kaimus), kur būta užsispyrusių. Šie (ištisomis
šeimomis?) buvo nužudyti (išpjauti, kaip sako senieji). Bet šie įvykiai vy
ko XVII–XVIII a., o ne tais senaisiais laikais, kai pro čia galėjo keliauti
latgaliai.
Reikia manyti, kad žmonių atmintyje vis tik užsiliko tikrų įvykių,
tragedijų, ištikusių šią vietovę, atspindys.
Pavadinimas Latvygala parodo, kad latgalių genties žmonių kaž

Baltų gentys X amžiuje (Vikipedija).
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kada čia atėjo tiek, kad jie įtakojo apylinkės kalbą, jos tarmę. Ne vieni
latgaliai keitė gyvenamą vietą, kaip manė K. Būga [7]. Kartu su jais ėjo
kitų genčių žmonės.
Latgaliai, kaip parodo rusų tyrinėtojai (Koryakov Ju. B.), tuo metu
jau buvo dabartinėje savo vietoje. Raidėmis A ir P parodėme apytikriai,
kur atsirado Ageniškio ir Papilio valsčiai. Tai tuštuma tarp dviejų teritorijų
(sėlių ir žiemgalių su sėliais). Archeologų duomenys taip pat rodo, kad
šios tuštumos, kur laikinai mažai buvo žmonių, tikrai buvo [9]. Kas į čia
subėgo? Vardažodžių apžvalga parodė, kad tai buvo keleto genčių atsto
vai (žr. priedą), tos pačios gentys pildė rytų Latgalą.
Nepamirškime, kad į šią tuštoką teritoriją taip pat bėgo kalavijuo
čių naikinami kuršiai ir žiemgaliai. Dar į čia skverbėsi lietuviai. Proce
sas vyko ilgai. Todėl atrodo, kad teisi A. Simniškytė, sakydama, kad

Baltų gentys XII–XIII a. Vikipedija. Tuštumų neliko.
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ko gero sėliai nespėjo pilnai susiformuoti kaip gentis [1]. Bet latgaliai
spėjo paveikti jų kalbą. Kitaip pasakius, kupiškėnų tarmė yra čia susida
riusio genčių junginio (panašaus į tokį Rytų Latgaloje) senosios kalbos
pėdsakus turinti tarmė.
Kiek žmonių turi ateiti į kitų tarpą, kad įsitvirtintų atėjusių žodžių
darybos ypatumai? Štai, pvz., nusakydami žmogų ir jo gyvenamą vietą
latgaliai sakydavo: Kolna Vilum, Mieža Asticy [11], o čia, šalia Latvyga
los, irgi panašiai, pvz.: Kolno Martynus, – tai tas Martynas, kuris gyvena
ant kalno, ant kalvos. Jūs neapsirikote, jei pagalvojote, kad čia paminėti
Miško Astikai. Astikai, iš kurių kilo kunigaikščiai Radvilos, gyveno apie
Kernavę [12]. Pagal tai, kiek gausu Astikų latgalių žemėje, galima many
ti, kad kernaviškių Astikų protėviai gyveno Latgaloje. XVIII a. Rēzeknes
– Lubānas dekanate radome: Kasimieres Astyc (1758), Dortha Astykov
na, Indryk Astyk, Henricum Astyk (1761), Jur Astyk (1745), Kuzma
Arztyk (1765), Martinum Aystikis (būtent Aystikis), Mora Astykovna,
Audula Astyč, Borbula Astyč (1786), Dortia Astyčova (1785), Jacubs
Astyč (1786), Jons Astyč, Jozep Astyč, Macka Astyč, Madala Astyčova,
Marusia Astyčova, Mora Astyč, Michael Astyč, Muč Astyč, Odums As
tyč (1785), Adam Astyč, Jerzy Astyč, Meykul Astyčs (1836) ir t. t. Iš kur
atėjo tie Astikai, kurie įsitvirtino Moškėnų piliakalnyje (Rokiškio raj.),
jei ne iš Latgalos? [13].

Palyginus su sėliais, latgaliai mėgo (nes buvo priversti) įsitvirtinti. XII a.
pabaigos Latvijos žemėlapis. Parodytos pilys. Todėl mūsų neturėtų stebinti,
kad Moškėnų piliakalnyje įsitvirtino Astikai. Įspūdingas tas Astiko kalnas
[13].
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Mortos vardo (prisiminkite Lietuvos karalienę Mortą, karaliaus
Mindaugo žmoną [10]) neaptikome. Užtat XVIII a. pabaigoje labai po
puliarus vardas Latgaloje buvo Mora. Mora Astykovna, Mora Atrayte,
Mora Biečer, Mora Bolans, Mora Bryngul, Mora Bubyl, Mora Čakulo
va, Mora Dunda, Mora Jonia, Mora Klišanova, Mora Kotkovska, Mora
Kozlovska, Mora Krasikovna, Mora Kukulinia, Mora Skrebelovna, Mo
ra Skrebovna, Mora Sprudzaunikovna, Mora Strodova, Mora Šlakati
nia, Mora Šoškovna (liet. – Šeškaitė), Mora Valašova, Mora Viškieryn,
Mora Trupova, Mora Viluma, Mora Zakarinia… Ar tai karalienės Mor
tos prisiminimas? Ar latgalių Mora lietuviams Morta? Jei kas čia įžiūri
tik Morę, pasakysime, kad radome ir Kanapinį…
Latgaliai mėgo vietoves pavadinti žodžiais, besibaigiančiais – gala,
– gola. XVIII a. pabaigoje bažnyčios knygose [11] rašoma: Balgole, Ber
zygali, Brežgoly, Brozgoly, Dyvsgal, Dukstigals, Dukstygul, Dzenegola,
Dziermigola, Dzivžagola, Jukštygola, Keklagola, Laukugole, Nicgale, Re
klagola, Rozgole, Ruzgali, Sakstygola, Samogola, Sylagaylis (Sylagolis?),
Skangali, Sunogola, Zenigola, pavardės Laygol, Lecigol, Lačgol. Pas mus
šalia Latvygalos dar buvo Laibogalos vienkiemis. Kiek toliau į vakarus
Laukugala ir Šilagala.

XVI a. vidurys pagal J. Ochmanskį [Historia Litwy, Wroclaw, 1967]. Čia
nematome Ageniškio ir Gajūnų, nei Papilio, nei Latvygalos. Ageniškio ir
Papilio valsčių vėliau užimta teritorija parodyta keturkampiu. Kas ir kada
atėjo į šias tuštokas vietas?
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Įdomiausia buvo pamatyti užrašytus tokius kaimus: Lyduvniki, Ley
dumniki, Lidavniki, Lidevniki, Litavniki, Litevniki (Aizludzas ir Šaipuslu
dzas dekanatuose). Pro lenkinimo tinklą matyti, kad, gal ir ne visi išvardin
tieji, čia yra užsilikę lietuvių kaimai. Ar jų tiek buvo, ar tik apytikriai buvo
užrašoma, todėl skirtingų įrašų atsirado daugiau? Prisišlieję prie latgalių,
krivičių spaudžiami? Ar tai jų gyventojai kartu su latgaliais kažkada patrau
kė į Lietuvą? XVIII a. pabaigos šių kaimų gyventojų pavardės rodo, kas
belikę iš šių lietuvių: Jan Bagdrov, Catharina Layzanova, Jozefus Layzan,
Magdalena Gregorevna, Eva Locmeleva, Stanislous Litovnik, Andreas Li
tavnik, Katarina Ciekšova, Jonik Bundalek, Symon Pieliš, Leon Zocharak.
Kituose kaimuose: Licvinova, Litovnik, Jan Litviak, Adam Lutvič, Lytavoi
dena, Maryanna Litvianova. XVIII a. pabaigoje Latgalos rytų bažnytinėse
knygose pilna pavardžių, kurios mums pasirodė artimesnės lietuviams, nei
kitoms gentims (Balarag, Baliun, Baltys, Boč, Daržiniova, Didlovna, Dyr
vens, Eytvid, Gavin, Girnakol, Graudan, Grazulovna, Gritionek, Kanapinis,
Kannokene, Kovlaitis, Kravklova, Kunygova, Kurčak, Maknia, Lukštynik,
Lurbiovna, Medinis, Miškin, Neukša, Pabal, Pempelovna, Pyksniova, Pima
nionek, Pupola, Skumbin, Surbiela, Tyniuns, Veypla, Vondan, Žygunova
ir t. t.). XX a. pradžioje kaimelyje Litovsku cima (Istros vlsč.) užrašyti vals
tiečiai Melnikov Piters ir Dmitričenkova Borbola save laiko rusais… Kur
dingo lietuviai? Išėjo kitur, ar išnyko dėl ligų ir žemo gimstamumo?
Bendras bruožas Rusijos šiaurei (į rytus nuo Latgalos) buvo okanje
– raidės o pamėgimas nekirčiuotuose skiemenyse (samà – somà). Ku
piškėnai gi mėgsta garsą o ir ten, kur yra kirtis (móno, kólva, kólvartus,
gõbonu, kõminus ir t. t.).
Įvykių raida skirtingai veikė į dabartinės vakarų šiaurės Rusijos
platybėse gyvenusius baltus. Svarbiausias įvykis matyt buvo prievarti
nis krikštas, kai buvo masiškai naikinamos dievo Peruno šventyklos ir
paties dievo statulos. Vieni baltai su tuo susitaikė, kiti masiškai žudėsi
(remiamės laida per radiją Svoboda, masinių savižudybių reiškinys lai
doje buvo vadinamas gajna), treti galėjo patraukti į vakarus, kur dar
buvo garbinamas tas pats dievas (Perkūnas). Kokias pasekmes sukėlė
Ivano Rūsčiojo žygis į savo valstybės miestą Novgorodą, kai ten buvo
išžudyta pusė miesto gyventojų? Pretekstas: per daug pataikauja Lietu
vai… O didysis rusų puolimas 1655 m. nuo Smolensko Vilniaus krypti
mi? Kur bėgo tie, kas suspėjo pabėgti? O laikotarpis, kai buvome įjungti
į tą pačią imperiją? Kiek atbėgo? Į rytus nebėgo, į ten varė surakintus
arba vežė gyvuliniuose vagonuose. Vėlus pabėgimas iš imperijos buvo
XXI a., kai į Londoną pabėgo kažkiek protėvių genų turįs Aleksandras
Litvinenka. Bet imperijos tarnai pasivijo, pritykojo ir nunuodijo…
Savižudybių didesnis dažnis lietuviams, atrodo, ne dabarties sukel
tas reiškinys, o genetiškai persiduodąs iš protėvių. Be minėto reiškinio
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gajna kitur – Livonijos kronikose – minima masinė vieno Lietuvos kai
mo 50 moterų savižudybė. Supratusios, kad jų vyrai iš žygio jau nebe
grįš, jos nusižudė, kad susijungtų su jais aname pasaulyje [6, p. 39]…
Moterų skaičius ko gero padidintas, bet įvykiu abejoti nereikėtų. Kitoje
šios knygos vietoje pasakojama: „…Lettonai (lietuviai – red.), išsislapstę
miškuose dėl prasidėjusios žiemos ir sunkumų persikelti per Dauguvą,
negrįžo į savo žemę, vieni nuskendo, kiti miške pasikorė…“ [6, p. 127].
Latgaliai traukėsi į dabartinę savo teritoriją, o tuštumas Šiaurės Ry
tų Lietuvoje užpildė žmonės (latgaliai, lietuviai, buvę šalia jų, suslavėję
baltai), turėję kai kurių kalbinių pomėgių, davusių vėliau kupiškėnų tar
mę. Tiek latgalių tiek kupiškėnų bendri folkloro bruožai – diatoninės
dermės, dažniausiai apeiginės arba lyrinės dainos. Dainos melodingos,
dažniausiai dvibalsės [14]. Skiriasi tuo, kad latgaliai neturi sutartinių
žanro, ką turi kupiškėnai. Dauguma dainų panašios: vedantysis balsas
pradeda, o po to įsijungia ir kiti dainininkai. Labai panašus ir pritarimas
liaudies dainoms (kanklėmis, lumzdeliu). Latvių tipo sėliškosios kanklės
tapačios Rytų Aukštaitijos kanklėms (Biržai, Kupiškis, Rokiškis). Latga
lių liaudies muzikoje [14] išgirdome kitų tautų mėgiamas intonacijas
(paklausykite, pvz., Diezin, diezin – Nr. 10 ar Kur ža tu beji – Nr. 23).
Skapiškio apylinkėse yra pavardė Vogulis. Latvių žodyne tai skamba
vagulis (vaga+gulēt), tas, kas guli vagoje – vabalas. Bet latgaliai taria voga.
Taigi, Skapiškyje girdėti jų tarimo įtaka šiai pavardei. O kokia tikimybė, kad
už 150 km nuo Rezeknės (Skapiškyje) atsitiktinai atsiras pavardė Kandzer
ka, kokią radome užrašytą XVIII a. pabaigoje latgalių krašte (Kandzorka)?
Be abejo, suprantate, kad labai maža, jei nebūtų buvę kažkokio tai ryšio su
tuo kraštu. Pasitraukiant iš gyvenimo seniesiems, kupiškėnų tarme kalban
tiems, greit nebeliks žmonių, žinančių, kokį namų apyvokos daiktą senoliai
vadindavo panašiai (kandzeris – tai nedidelis skardinis indas). Pavardė Bai
ka užrašyta latgalių ir Skapiškio žemėse, Baikauskų atsirado Suvainiškio ir
Sriubiškio apylinkėse. Tokių keistų pavardžių ne vienetai. Pilna jų buvusio
je Lietuvos sėlių žemėje. Kokie ryšiai senovėje buvo tarp lietuvių ir latgalių,
jei kunigaikštis Mindaugas išsirinko žmoną iš latgalių žemės, o Jersikos
valdovas Visvaldis – iš Lietuvos? Kiek jie buvo pastovūs?
Straipsnyje apie jungtuves pateikėme keletą pavardžių žmonių, at
ėjusių iš slavų kraštų. Tai, pvz., Jozef Markevič, gimęs Vitebske 1787 m.
Kas jį pakvietė į Papilio parapiją 1801 metais? Ar iš senolių išgirdo šil
tus atsiliepimus apie tolimus gentainius? Jankovski, gimęs apie 1780 m.
Slabadų kaime, Dolsko parapijoje, Minsko gubernijoje, atėjo į Paro
vėjos dvarą. Urbanovič, gimęs Jelno parapijoje, Lydos paviete, XIX a.
pradžioje pasirodė Ageniškio dvare (Ageniškio valsčiuje Gajūnų kaime
jau XVII a. viduryje buvo savas Urbanis). Šie persikėlimai, matyt, buvo
susiję su tuo faktu, kad buvome įjungti į tą pačią imperiją, persikelti
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tapo lengviau. Iš Plachtano (Papilyje perkrikštyto Kvetkovskiu, atėjusio
iš Berezinos parapijos, Minsko gubernijos) ir Čiudaraitės (iš Valkiškių)
užsakų dalyvių ir liudininkų (1828 m. Papilyje) dauguma panašių pa
vardžių yra ir latgalių krašte (Čudaran, Cvetkov, Kvetkovski, Čyževski,
Juchnevič, Lukaševič). Kas už tokio didelio skaičiaus sutapimų slypi?
Besistebint vienose kapinėse pavarde Gaurilka, prie mūsų priėjo
jo giminaitė ir paaiškino, kad, pagal prosenelių pasakojimus, seniau pa
vardė buvo Gavrilka ir atėjo jis į Lietuvą kunigaikščių Radvilų valdymo
laikais iš Baltarusijos. Latgaloje radome pavardes Havrila, Havrilčak. O
vardažodžiui Radziwilla (taip Radvilos užsirašydavo) Latgaloje radome
giminingų vardažodžių – Radzon, Radzonka, Radzivon. Radvila – tai At
rastasis? Atsiradęs?
Panagrinėjome, kiek sutampa, kiek panašūs vietovardžiai ir
pavardės:
Latviškoji
Sėlijos dalis,
Latgaliai
Kas, kiek ir su kuo palyginta XVIII a. pab., Aizkrauklės Pastabos
raj.,
3700
XX a., 464
Alizavos apylinkės, XX a., 202 117 (58%)
28 (13 %)
K
Antašava, XX a., 261
136 (52%)
Čedasai, XX a., 162
84 (52%)
44 (9%)
K
Geidžiūnai, XX a., 98
65 (66%)
Joniškėlis, XX a., 296
129 (44%)
Juodupė, XX a., 278
161 (58%)
Kavarskas, XX a., 162
82 (50%)
Krinčino parapija, XIX a. pr.
388 (42%)
[17], 920.
Kupreliškis, XX a.,175
108 (62 %)
33 (18%)
K
Kvetkai, XX a., 182
110 (60%)
26 (14%)
K
Onuškis, XX a., 133
85 (64%)
Pabiržė, XX a., 376
194 (52%)
Paįstrys, XX a., 215
122 (55%)
Palėvėnė, XX a., 294
169 (58%)
K
Pandėlys, XX a., 408
232 (57%)
56 (14%)
K
Panemunėlis, XX a., 278
154 (55%)
Panemunis, XX a., 191
110 (58%)
K
Papilio dvaras, XVII a. [19], 862 481(56%)
157(18%)
K
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Papilio katalikų parapija,
XIX a. II pusė [15], 473
Papilys–Skrebiškiai, XX a., 191
Pušalotas, XX a., 524
Raguva, XX a., 202
Saločiai, XX a., 449
Skapiškis, XX a., 301
Subačius, XX a., 201
Traupis, XX a., 370
Upytė, XX a., 426
Vabalninkas, XX a., 334
Vaškai, XX a., 279
Vilnius, XVII a., 1920 [22]
Žiobiškis, XX a., 213

277 (58%)
131 (69%)
223 (43%)
111 (55%)
178 (40%)
187 (62%)
119 (59 %)
174 (47%)
198 (46%)
204 (61%)
102 (37%)
615 (33%)
120 (56%)

89 (19%)

K
K

47 (15%)
42 (11%)
40 (9%)

K
K

Kairiajame stulpelyje ir pirmoje eilutėje parodyta, iš kokios vie
tovės, kurio laikotarpio ir kiek skirtingų pavardžių (tame tarpe vieto
vardžių) palyginimui imta. Lentelės centre duotas labai panašiai skam
bančių (giminingų) vardažodžių skaičius. K – kupiškėnų tarmės zonai
priklausančios apylinkės.

Giminingų rytinės Latgalos kraštui
vardažodžių dažnis (proc.) kupiškėnų tarmės (K) regione ir aplink jį.
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Iš viso aptikome per 500 panašių (į Latgalos) pavardžių ir vieto
vardžių. Tai daug. Kupiškėnų tarmės apylinkėse maždaug pusė visų pa
vardžių turi analogiškų vardažodžių latgalių krašte. Toks atėjusių (ar
pasilikusių) skaičius, galėjo paveikti vietinių kalbą. Kai palyginome 200
XVII a. pradžios Raguvos dvaro pavardžių (iš knygos Lietuvos valsčiai,
RAGUVA, 2001) su Papilio dvaro XVII a. 860 pavardžių, radome tik 22
proc. sutampančių. Sutapimų procentai, kaip matyti iš lentelės, nepri
klauso nuo atstumo tarp vietovės ir Latgalos, nepriklauso nuo laikotar
pio (Papilio apylinkių atvejis). Procentais skaičiuojant (nuo paimto iš
Latvijos pavardžių skaičiaus), latviškoji Sėlijos dalis darė didesnę įtaką
lietuviškajai, nei latgaliai, bet latgalių buvo daug daugiau… Patyrę kalbi
ninkai šiuos procentus gautų kitokius, bet neabejojame, kad skirtumą
(palyginus su tolimomis teritorijomis) gautų. Didelis sutapimų skaičius
ir pavardžių bei vietovardžių įvairovė (žr. lentelę) sukelia mintį, kad iki
linijos (jei ne toliau) Vaškai – Joniškėlis – Pušalotas – Paįstrys – Ragu
va atėjo daugelio genčių atstovai, tame tarpe suslavėję baltai. Ši linija
beveik sutampa su linija (pagal Lėvenį), pagal kurią Mindaugas dova
nojo žemes kalavijuočių ordinui [20, p. 85]. Kodėl dovanojo? Kad nela
bai savi lietuviams rodėsi? Kad per mažai karingi? Ar čia tik politikos
vingiai? Tokį pat tautų katilą radome XVIII a. pab. rytinėje Latgaloje.
Kaščukas iš Pandėlio apylinkių – argi ne iš tos pat genties kaip Kosčus
ka Latgaloje? Kolyška (Pandėlys) ir kaimas Koliški Latgaloje – argi ne
artimi? Ceraski, o po šimtmečio Čereška Papilio parapijoje ir Cieraske
vičovna Latgaloje? Pavardės Mališka, Ščuka užrašytos vienodai Kupre
liškyje, Alizavoje ir Latgaloje. Kaimas Horbačovie Latgaloje ir Garba
čiauskas Panemunėlyje. Šių vardažodžių giminingumas mums taip pat
nekelia abejonių (prisiminkite vardažodį „gorbač“). Kai 1701 m. į Biržus
atvyko Lenkijos-Lietuvos karalius Augustas II, kartu su juo buvo LDK
pakancleris Stanislovas Ščiuka [23]. Tikriausiai jis buvo kilęs iš baltaru
sių, nes lenkai lydeką vadina „ščupak“. Dieveniškėse tuteišiai šią žuvį va
dina „lydz“. 1494 m. LDK vyriausias raštvedis buvo Fiodor Grigorovič,
1520 m. – Jonas Gornostajus. Iš kurių jie genčių?
Kaupas, Kliauga Kupreliškyje ir Kaupuks, Klygul Latgaloje. Kiukis
Pandėlyje ir Kyuknis Latgaloje. Čia jie visi jau iš kitos genties, bet jos
atstovai yra ir vienur ir kitur. Genčių įvairovė turtino tų apylinkių gene
tikos fondą.
Kaip matome iš lentelės, šis genčių mišinys palietė ir Vilnių. Todėl
neturėtų stebinti tas faktas, kad LDK vienu laikotarpiu valstybės raštai
buvo rašomi senąja slavų kalba. Kai ką žinome apie apie pagonių žynius
– krivius. Bet dar paslaptingomis lieka senosios gentys: Polocko-Smo
lensko krivičiai ir Pskovo krivičiai, prisišliejusios prie Rytų Latgalos.
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Kupiškėnai skiriasi ne tik savo kalba, bet ir mitybos ypatumais. [24]

Kaip keliavo Komorovskiai? Atvyko iš Lenkijos du, vienas puolė
valdyti lietuvius, kitas – latgalius? Ar tas kelias prasidėjo iš kitur ir vyko
kitaip? Mums suprantama pavardė Litavnik, bet kokie buvę įvykiai slypi
už pavardės Litavoidena? Lietuvė, linkusi vaidytis? Kas per pavardė Did
lonovg? Kupiškėnų tarmei simpatizuojąs žmogus pasakytų: čia viskas
aišku, – „didalas nogos“… Kokiai genčiai priklausė tokia pavardė? Susla
vėjusiems baltams? Ir dar. Jei piemenį latviai vadino gans, latgaliai gons,
rusai, baltarusiai ir lenkai – pastuch, tai kokiai genčiai priklausė žodžiai
(pavardės) Pimaniak, Pimanionek, Pimanovna (suomių paimen tyrinėto
jų pripažįstamas skoliniu iš lietuvių)? Jei latviai ir latgaliai siurbėlę vadi
no dēle, o slavų gentys pijavka, tai kokiai genčiai priklausė latgalių krašte
užrašyta pavardė Surbiela? Kažkoks tautų katilas buvo ta rytinė Latgala.
Įsiliejo tos pavardės į Latgalos ir lietuviškąją Sėlos žemę kaip muselės į
gintaro lašus ir išliko ilgam, primindamos mūsų protėvių klajones.
Išvados
1. Kažkodėl Ageniškio ir Papilio valsčių riba buvo taip pat ir tar
mių riba.
2. Latgalių kalba ir kupiškėnų tarmė turi daug bendrumų.
3. Radome, kad kupiškėnų tarmės regione ir aplink jį yra daug gi
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miningų rytinių latgalių kraštui vardažodžių.
4. Darome prielaidą, kad kupiškėnų tarmei įtaką padarė kažkada
čia, mažai gyventojų turėjusioje teritorijoje, susidaręs genčių junginys,
panašus į susidariusį Rytų Latgaloje. Šis genčių junginys apėmė didesnę
teritoriją, negu ta, kurioje įsišaknijo kupiškėnų tarmė.
5. XVIII a. pabaigos latgalių krašte bažnyčių knygose radome įrody
mų, kad šalia latgalių ir tarp jų (daugiau rytinėje dalyje) gyventa lietuvių.
6. Biržų kunigaikščių Radvilų protėvių Astikų giminės ištakos ga
lėjo būti Rytų Latgaloje.

SUMMARY
It is proposed that similarity of latgalian language and kupiskeni
dialect is determined by the same tribes, who came and dwelt many
centuries ago on these regions. Similar words of dialects and similar
names are added.
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Priedas

Pavardžių ir vietovių panašumo latgalių kalbos ir kupiškėnų
tarmės regionuose pavyzdžiai.

Aizuška (žr. aizjāt) – Ajutis, Aižinas; Akminis, Akmeniši – Akme
niai; Alachna – Alekna, Aleknos; Aleksiejevna – Aleksiejus; Alesianek,
Aloysiejeva – Alasevičius, Alešiūnas; Andran – Andrenis, Andrulanis;
Andzan – Andzienas, Undzėnas, Andžius; Ančovna – Anciūnas; An
dryvanov – Andriūnas; Anoška – Onuškis; Antaniši – Antanašė; Appal
– Apalys; Apša – Apšega; Arcichovska – Arciška (Papilio dv., XVII a.);
Astyč, Astyks – Astikis; Apvin – Apvinys; Audziukevič – Audickas;
Aukstikol – Aukštikalnis, Aukštakalniai; Auzan – Auželis, Avižienis;
Aževič – Azevičius;
Baginski – Baginskas; Bajul – Bajelis; Balboravna – Balbierius;
Balcevič – Balčiūnas; Baliun – Baleliūnas; Balnis, Balniova – Balnys,
Balnevičius, Balnius; Balova – Bala, Balaišis; Baltra, Baltran – Baltrė
nas, Baltrūnas; Baltrykova – Baltrikonis; Baluvič – Balūnas; Banis – Ba
nys, Banionis, Baniukštis; Baran – Baranauskas; Barkan – Barkauskas;
Bartul – Bartulis, Barčėnai; Bebra – Bebravičius; Beinorovič – Beina
ravičius; Bernovna, Bernotovičova – Bernatanis, Bernotas; Bycany,
Bydzany – Biconas, Byčiai, Bička; Bielaski, Bielis – Beleckas; Bierniš
ki – Berniuniškiai; Bykavišova – (?)Biškauskas; Bilin, Bilinska – Bilins
kas, Biliūnas; Binčova – Binkevičius, Binkys; Blaževič – Blažys; Bokian
– (?)Bakanas; Bokšis – Bakšys; Bogdonovič – Bagdoniškis; Bokšany
– Bakšėnai; Bolens, Bolonova – Bolovas; Breydak, Brydak – (?)Brade
siai; Bremer – Breimeris; Bryč – Bručas; Brynova – (?)Brinkis; Briunia
– Bruneris; Bryzgova, Bryziški – Bryzgiai; Bryzianova – (?) Brazinskas;
Brokon, Broksni – Brokniai; Brozgoly – Bruzguliai; Bubyl – Bubanis,
Bubienis; Buckova – Buckus; Buč, Buča – Bučys; Budriševska – Budrei
ka; Budzanova – Budančius; Budzun – Budzinskij; Buginska – Būga;
Buykovska – Buikis; Bujviški – Buivėnai; Bukatyn – Bukantas; Bukova
– Bukas, Bukiena; Bukielans – Bukielis; Bukonovna – Bukonys; Bul,
Bulinia – Bulevičius, Bulovas; Buld – Bulderis; Bunys – Bunys, (?) Bun
kys; Burak – Burokas; Burba – Burba; Butanovna – Butėnas; Butkievič
– Butkevičius; Butkuny – Butkūnai; Butova – Butavičius; Buts – Butei
kis; Buza – Buzas, Buzėnas; Buzinova – Bužinskas;
Ciaune – Kiaunys; Ceican – Čeičys; Ceipan, Cepoš – Čepas;
Chrystofovič – Kšyštopovič (Papilio dvaras, XVII a.); Cieraskevičovna
– Ceraski (kunigas Papilyje XIX a. pr.), Čereškiena; Cybul – Cibulskis;
Cvetkov, Kvietkovski – Kvetkas, Kvatkai; Cviklinski – Cvikliai;
Čača – Čečys, Čeičys; Čačovna, Čajcan – Čėčinas; Čaplinski – Čap
linskas, Čeplinskas; Čarniovski, Černionek, Černiovskije – Černiauskas;
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Čarka – Čerka; Čepličonka – Čepelis; Čepulevna – Čepulis, Čiapuliena;
Čereyska – (?)Čeriauka; Černionka, Čornyi – Černius; Čikovna – Čikas;
Čyrkovski – (?) Čirūnaitis; Čiurzyški – Čiurys; Čyvča – Čivas, Čivinskas;
Čyževski – Čižauskas, Čižakas; Čudaran – Čiudaras;
Dačinska – Dačinskas; Dag, Dagovna – Dagienė; Dančy – Dačiū
nai; Daugulova – Daugėliena; Dauglov – Daugėlavičius, Daugelė; Dauks
ta – Daukša; Dauksty – (?)Daukai; Davidovič – Dovidonis, Dovydėnas;
Dyčova – Dičius; Didlovna – Didžiuliena; Diekterova – Degsniai, Degu
čiai, Deksnys; Dievnik – Devenis; Dylevska – Diliai, Diliškiai; Dyrvens
– Dirvenskas; Dongi, Doniki – (?)Dugnas; Dovnarovič – Daunoravi
čius; Drevnik – Drevinskas; Drylany – Drulėnai; Drukčizki – Dručka,
Dručkus; Dubyn – Dubnikas; Dubovski – Dubauskas; Dudan – Dūda,
Dudonis; Dunc – Dūnas; Dunda, Dundziuk – Dundulis; Dupens, Du
pyns – (?) Diponas, (?)Dypė; Dulkievič – Dulksnis; Dzarvan – Gervė;
Dzenis – Genys; Dzierkal – Dzerkelis; Dzichelevič – Dzikavičius;
Eidukievič – Aidukas, Eidukonis; Elksni – Alksniai;
Filipovcy – Filipavičius;
Gabran, Gabry, Gabreny – Gabrėnas; Gabanova – Gabniena; Gači
kuvna – Gačionis, Gačionys; Gadziški – Gadiškis, Gagiškis, Gediškiai;
Gayduns – Gaidys, Gaidamauskas, Geidonis; Gaylevič, Gaylič – Gailiu
šis; Gailun – Gailiūnas; Gal, Galiniova – Galiauskas, Galickas, Galinis;
Galvans – Galvanauskas; Garbar – Garbauskas; Garyn – (?)Garnys, Gar
nelis; Garšanovna – (?)Garška; Garzvany, Geršvany – Garšvos; Gaščan –
(?)Gasiūnas, Gaška; Gaveyka, Gavin, Gavonovna – Gavėnas (Gavanus),
Gavanoičia; Gigieli – (?) Gaigaliai; Gielazionek – Gelažnykas; Gilovič,
Gilovna – Gylis; Gilun – Gilys; Giniel – (?)Gindvilis, (?)Giniotis, (?)Gin
dulis; Girucki – (?)Girijotas; Gočova – Gaučiena; Grabiešova – Graibie
na, Graibys; Gračkovski – Gratkauskas; Grazul – Gražys; Grečanovna
– Grikieniena; Gregorevna – Grigas; Greiš – (?)Graičius; Grelis, Grelov
na – Grilauskas; Grybus – Grybauskas; Gryčak – Gricius, Griciūnai; Gri
šionok – Griškėnas; Gryškievič – Griškevičius; Gritionek – Gritė, Grytė;
Gryzan – Grizevičius; Gryžanova, Griženkova – Grežeckas; Grubišins
kova – Grubinskas; Grundinova – Grunda; Gučovna – Gučiūnai; Gudga
liovski – Gudgalis; Gudz – Gudas; Grydziak – Gricevičius; Grundinova
– Grundiena; Gubul – Gobulus; Gudenok, Gudon – Gudonis; Gudinki,
Gudzieški – Gudiškiai; Gudz – Gudas; Gurikova, Rakova Gura – Gūra;
Gurski – Gurskis; Gusčova, Gucevič – Gusevičius;
Harasiak – Karosas; Havrilčak – Gaurilčikas; Horbačovie – Gar
bačiauskas;
Igaven, Igovniova – Igaunis; Ilgeč – Ilgučiai; Ilgolovskie – Ilgalau
kiai; Inčuk – Inčiūra, Intukas, Inevičius, (?)Iciūnai; Indričanova – Indri
ševičius, Indryk, Indryks – Indreika, Indrelė, Indriūnas; Indronovna
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– (?)Indrulis; Ivalt – Jievaltas; Ivanova – Ivanavičius;
Jačan – Jančys; Jakim – Jachimavičius, Jakimavičius; Jakton – (?)Jakš
tonis; Jakulakova – Jakuliena; Jakuban – Jakubonis, Jokūbėnas; Jakubia
kova – Jakubka, Jokubka; Janašavičova – Januševičiana, Jonušis; Jan
čevski – Jančys; Janikova – Janauskas, Jankauskas; Janiovna – Janiulis,
Janiūnas; Jankan – Jankūnas, Janikūnas; Jankievič – Jankevičius; Janon
– Janonis; Januciak – Janulis; Janušak – Januška, Janušis, Janušauskas,
Januškevičius; Jaryn – Jareckas; Jasiulki – (?) Jasiūnas; Jaska – Jackus, Ja
saitis, Jaseckas, Jasikevičius, Jasinskas; Jaskuniena – Jackūniena; Jaškan
– (?)Jokšys; Jašovna – Jašinas; Jecan – Jėčius, Jočys; Jaudzem – Jaudze
mas; Jokimiakova – Jokimas; Jonievič – (?)Jonelis; Jotcikova – Jucikienė;
Jozesinski – Jozonis; Jozini – Juozėnas; Juchnevič – Juknevičius; Judziak,
Juzis – Juzonis; Juguls – Jugulis, Jugulys; Jukiovna – Jukonis; Jukomo
vič – Jukomonis; Juknany – Jukna; Jurany – Jurėniškiai; Jurans – Jurė
nas, Juronas; Jurčy, Jurkevič – Jurkevičius, Jurkštas, Jurkštai; Jurgulovna
– Jurgaitis; Jurkonova – Jurkėnas; Jusčakova, Juškievič – Juškėnas, Juške
vičius; Jusievič – Jusevičius; Juss – Jucis; Juškanova – Juška; Jutinski, Ju
tonski – (?)Jutka, (?)Jutkonys; Juzis – Juozėnas, Juozevičius, Juzulėnas;
Kabuka – Kabutavičius; Kayra, Kairyšova – Kairys, Kairevičius;
Kajdery, Kaudar – Kadarai, Kaderas; Kaulačie – Kaulakys; Kaldovn –
Kaldys; Kalina – (?)Kalaunė; Kalinovski – Kalinauskas; Kalniova – Kal
naitis, Kalnutis; Kalnačie – Kalniečiai, Kalnočiai; Kalpuns – (?)Koplū
nas; Kalvis, Kalvan – Kalviai, Kavoliškis; Kaminska – Kaminskas; Kan
conovna – Kancevičius; Kandziorka – Kandzerka; Kantanova – Kanta
ravičius; Kapačevski – Kapičiauskas; Karalačonek – Karalius, Karaliū
nas; Karašova – Karaša; Karelovna – (?) Karla; Karp – Karpis; Karpinis,
Karpinska – Karpavičius, Karpevičius; Katan – Katuoka, (?)Kastanaus
kas; Kauls – Kaulakis; Kaupuks – Kaupas, Kaupelis; Kavalova, Kavalak
– Kavaliauskas, Kavoliūnas; Kavecki – Kaveckas; Kavnata, Counaten
sis – Kaunietis; Kaupini – Kaupelis; Kazačonek – Kazokas; Kezč, Ke
zer – Kežys; Kiburs – Kibas, Kiburys; Kieynanovna – Kenešis; Kieyša
– Kišis; Kierstyn – (?)Kirstukas; Kievrel – Kerelis, Kereliai; Kilis – Ki
lius; Kirilovna – (?)Kirlys; Kozy, Kozlan – Kazliškis; Kievsielova, Kisiel
– Kiselis, Kisielius; Kilikunia – (?)Kilka; Kypina – Kipanis; Kirilova – Ki
reilis; Kyuknis – Kiukis, Kikonys; Kivlanova – Kilinskas; Kizinski – Kiz
nys; Klanka – (?)Klemka, (?)Klinga; Klanovska – Klanauskas; Klepier
– Klepeckas, (?)Klypa; Klevinski – (?)Klevelis; Kliednik – (?)Klezitinis;
Klikova – Klikevičius; Klybon – Klybas; Klimčonek – Klimka; Klišano
va – Klišys; Klodorovna – Klodra; Klonišovna – Kloniūnas; Klusi – Klu
sis; Klimaičovna – Klimavičiana, Klimas; Kloviak – Klova; Koča, Kučy
– Kučiauskas; Kodors – Kadaras; Kodz – Kuodys; Kokienis – Kokielis;
Koklač – Koklenis; Kokšak – Kakšys, Kokšys; Koliš – Kolas; Koliški
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– Kolyška (Pandėlys); Komorovski – Kamarauskas; Kondran – Kondra
tas; Kondraška – Kondraška; Kontanova – (?)Konstantinavičius; Kopča
– (?)Kops; Kopuscinova – Kopūstas, Kopustinskas; Korklana, Korkle
niki – Karklelis, Pakarklis; Korsak – Korsakas; Kosčuska – Kaščiukas
(Pandėlys); Kotkovski – Katelė; Kovalova – Koval; Kovališy, Kovališki
– Kavoliškis; Kovlovski – Kaulinskas, Kovlaitis; Kozakievič – Kozakas;
Kozicunova – Kazučenka; Kozlan – Kazlas; Kozlovski – Kazlauskas;
Krasovski – Krasauskas; Kraučun – Kriaučiūnas; Kravals – Kravliza
nis (17 a.); Krykšan – Kriškanas, Krikštulis; Kryšan, Kryšyn, Kryšun
– Krisiūnas; Krištufan – Krištaponis; Kryvans, Kryvovi – Kreiveniai;
Kryviak, Kryvicki – Krivel, Krivickas; Kropovič – Kruopis, Krupelis,
Kraponas; Kruki – Krukis; Krut – Kručas, Kručius; Krumeniova – Krū
minis; Kubecki – Kubickas; Kublicki, Kublieski, Kublic – Kublickas;
Kublinova – Kubilius, Kubiliūnas; Kucini – Kuciūnai; Kučinski – Ku
činskas; Kučnis, Kučony – Kunčiai; Kuduki – Kudukis; Kugns – Kugie
nis, Kuginys; Kujalovski, Kujany – Kūjelis; Kukajis – Kukenis; Kukie
lova – Kukelka, Kukielka; Kuklič – Kuklanis; Kukoran – Kukarėnas,
Kukorius; Kulčak – (?)Kulala; Kulezova, Kulviš, Kulšovna – Kuliešius;
Kukulniki – Kukulas; Kulik, Kulikovna – Kuliukas, Kulickas, Kulikaus
kas, Kulišauskas; Kulben – Kulbis; Kumpinš – Kumpis, Kumpauskas;
Kunčiš – Kunčius, Kuncevičius; Kundziul – Kundys, Kundelis; Kup
can, Kupkinova – Kupinskas; Kupiš – Kupas; Kupran, Kuprinski, Kup
riši – Kupreišis, Kupriai; Kuraņhka – Kurašonis, (?)Kurkenis; Kurčak
– Kurcin, Kurtinanis; Kurylonek – Kurela, Kurila, Kurlinskas, Kurulis;
Kuris – Kuraitis; Kuryšova – Kurošynski (17 a.); Kuteli – Kuteliai, Ku
telka; Kuzinikova – Kuzinevičius; Chviaderovna, Kviadarovna, Kvido
rovič, Kviederovna – Kvedaras, Kvadaraučius;
Ladan – (?)Ladyga; Ladusiova – (?)Ladžis; Laisun, Laizan – Lai
sonas; Lakary – Lekerauskas; Laks, Laksa – Lakštutis; Lapi, Lapiekova
– Lapėniena; Lapoškova – Lapašinskas; Lapinska – Lapinskas, Lapins
kiana; Lapoškova – (?)Lapšinskas; Lasevič – Lasys; Laševičova – La
šiena, Lašai; Laukugole – Laukugala; Lauski – Liauškė, Laučiškis; Lav
cevič – Lauciūnai, Laucė, Laucius; Lel – Liolys; Lepičanka – Lepečia
nis; Lesnievičova – Lesinskas, Lesionis; Leščynski – Leščinskas; Lešk,
Leški, Leškon – Liauška; Levan – Levonas; Levaškevič – Levaškevičius;
Lyčak – Likas; Lievinova – Levinskiena; Likova – Likanis; Likš – Likša,
Likšys; Linko, Linkova – Linkananis; Linkovska – Linkevičius, Lingė
nai; Lipski – Lipinskas, Lipskis, Lipkevičius; Lipusola – Liepsaliai; Li
savski – Lisauskas; Litynski – (?)Litkevičius; Lyuzinik – (?)Liūga, (?)Lū
ža; Lobarovna – (?)Liubartiena; Lomanova – Lomanas; Lozdan, Lozdy
– Lazdynas, Lazdenis; Lučka – Lučka; Luniova – (?)Lundžva; Lotans,
Lotyš – Latvėnas; Lovmelovna – Laumeliena; Lož – Ložkielis; Lucini
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– (?)Lukonys; Lučan – Liučanis; Luka – Lukas; Lukaševič – Lukoševi
čius; Lukis – Lukavičius; Lukšan, Luksy – Lukša, Lukštai; Lukoš – Lu
košius; Lukšončona – Lukošiūnas; Lumany – Luoma; Lupan, Lupikova
– Lupeikis;
Maciejov, Maciušak – Macevičius, Macijauskas, Macis, Macys;
Mackievič – Mackevičius; Maculevič – Maciulevičius, Mačiulis; Mačan,
Mačanis – Mačanis, Mačėnas; Mačuks – Mačiekus; Makaran – Makars
kas; Makovšova – (?)Makutėnas; Malinovski – Malinauskas; Mališka
– Mališka, Mališauskas; Malmanikova – (?)Manikas; Marciniak – Mar
cinauskas, Marciūnas; Marcinkievič – Marcinkevičius; Marčak – Mar
ciukas; Marčonek – Marcinkus; Marčovna – Marčiūnas, Marčiuška; Ma
recka – Mareckas, Markutis; Margevičova – Margevičienė; Martukovna
– Martenka, Martinkus; Martynan – Martynaitis, Martinonis, Martyno
nys; Martušovna – Martušonis; Martužovna – (?)Maržinskas; Maruvič
– Maručanis; Maslans – (?)Masilionis; Maslovskij – Maslauskas; Masto
vo – Mastavičius, Mastenis; Maška – Mašauskas; Matysan – Mastenis;
Matysaš – Matišius; Matulinia – Matulioniana; Matuli, Matuls – Matu
lis, Matukas, Matulka; Matusevičova – Matuzevičiana; Maulin – Mau
lis; Mazule – Mažylis; Miediešy, Meidikniova – Medikis, Madeikis, Me
deikis; Meykovna – (?)Mekiena; Meyla – Meilutis, Meilus; Mekšovna
– Mekšėnas; Mellicka – Meliūnas; Melnia, Melniova – Melnikas; Mels
– Mėlynis; Merdzinik – (?)Meržinskas; Miedin, Miednia – Mėdžius; Mi
chajlav, Michajlova – Mikaila, Mikalajūnas; Mičuls – Mičiūnas; Mieki
nova – Mikėniana; Myeluškova – Melaikis; Miezeyšy – Miežia, Miežins
kas, Miežis; Mykan – Mikėnas; Mikiciankova – Mikšionis; Miklaševič
– Miklaševič; Mikons – Mikonis; Michaliak – Mikalėnas, Mikalevičius;
Michalonski – Mikolajūnas; Mykielanova – Mikelėnas; Mikilova – (?)Mi
kalauskas; Mikons – Mikonis; Mikuliak – Mikulionis; Mykulan – Mikola
jūnas, Mikoliūnas, Mikulėnas; Miežalinsky, Meželaizany – (?)Meižonas;
Milanovski, Milha – (?)Milaknis; Milašius; Mylian, Myliniki – Mylėnas,
Miliūnai; Miloniocia – Miluševičius; Mironovič – Mironas; Misin, Mi
sany – Misiūnas; Mišan – (?)Mišeikis; Miškin – Miškinis; Mitrovič
– Mitras, Mitrelis; Mitulovna – Mitalauskas; Myzan – Mižalis; Mozul,
Miška – (?)Mišūnas; Mazylevski – Mažylis; Mocim – (?)Mocka; Močov
na – Močiekai, (?)Mockus; Moncevič – (?)Monkevičius; Morcevičova
– Morciūnas; Morkovič – Morkevičius; Morkovinova – Morkūniškis,
Morkūnas; Mortul – Morul (17 a.); Mortuzan – (?)Motūza; Mosalska –
Mosul (17 a.); Motokovna – (?)Motkevičius; Mukan – Mukulis; Muldun
– (?)Maldūnas; Muravski – Muralis, Murauskas, Muranis; Murcinovna
– Murinas; Muska, Muška – (?)Musnickas;
Načarek – Nakčeris; Nagievičovna – Nagelė; Nagla, Nagul – Nag
lis; Nakcionek, Nokciunovie – Nokcin, Naktinis; Nakuša – (?)Nakas,
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Nakunis; Naniovna – Nanys; Narovski – Nareckas; Naudis – Naudžiū
nas; Navareykscu – (?)Navarskas; Navelis – Naulis, Navalinskas; Nale
vayko – Nalivaika; Naniovna – Nanys; Narbut – Narbutas; Narovski,
Norovoki – (?)Narutis, (?)Navarskas; Navelis – Navulis; Navicki – Na
vickas; Navik – Naujokas, Navikas; Nemons – Nemanis, Nemanius;
Nieciniany, Nieciniova – Neciūnai, Ničiūnai, Nociūnai; Nieviadomsky
– Nevedomskis; Nieviorovsky – Neviera, Nevieriai, Neverdauskas; Ni
niš – Neniškis; Noveks – Naujikas; Novičak – Navičas; Novik – Novi
kanis; Nuvik – Nuvanis;
Obolnikova – Obolevičius; Obuks – Obonys; Oginyki – Uoge
niškis, Uoginiai; Orlovska – Orla, Orlanas; Orzatuška – (?)Oržekaus
kas; Ostrovie – Astravai;
Pakierova – Pakerys; Pakolka – Pakalys; Pakovičova, Pokaviš – Pa
kaušis; Paleč – Paleckas; Palinova – Palioniena, Palivonas; Palmanov
– Palmonas; Panaša – (?)Panavas; Pandel – Pandėlys; Papušinova – Pa
pšys, Papučka, Papušis; Parcanova – (?)Parnavas; Parsian – Parstas;
Pašarovska – (?)Pašakarnis; Paškievič – Paškanis, Paškauskas; Pataška
– Pateckas; Patopiovna – Patapovas, Patūpa; Pauš – Paukis; Pavlučak
– (?)Pauliukas; Pavnievna – Paven (17 a.); Pazia – Pazniokas; Pekel –
Pekeliūnas; Pekšanovna – Pekšys; Peleč – Pelačko; Pelņ – (?)Pelanis; Pe
raly – (?)Perekšlis; Pielčy – Peldžius; Pieliš – Pelyšiai; Pielyčia – Piela;
Piesiecki – Peseckas; Piki – Pikūnas; Pilopova – Pilypiena, Pilipėnas,
Piliponis; Pipenova, Pipini – Pipynė, Pipinis; Pyper – Pipikas; Pivova
renkov – Pivorius; Plataiči, Plečeva – (?)Plėta; Plepki, Pleplova, Pleps
– Plepas; Plupier – (?) Plerpa; Pluvišk – (?)Pliuškis; Popielovna – Papi
liai, Papilys; Poškevičova, Poškova – Paškauskas, Poška, Paškevičius;
Poviš – Pova; Povolan – Pavilonis; Pracan – (?)Prascienis; Prakopionek
– Prakapas, Prakopas; Prydan, Prydia – Pridotka; Prymacans – Prima
nis; Pronckovna – Pranckūnas, Prunskus; Puchač, Pukst, Pučkovski –
Pučkys; Pudziova – Puodžiūniana; Pukač, Pukan – Pukanas, Pukickas;
Pulniki – Pulnikas; Pulova – Puluikis; Punculy, Punča – Punkiškiai; Pu
piniova – Pupelis, Pupienis, Puponys; Puravinova – (?)Puronas; Puriški
– Pariškiai; Pustiks – Puteikis; Putks – Putka; Putral – Putrinskas, Put
rimas; Pruse, Prusiak – Prūsagalė; Pulniki – Pulnikas; Pulucova – Pului
kis; Punderovna – Punderas; Puriški – Puriuškis, Pariškiai; Purkanov
na – Purkėnas; Puša – Puožas; Putks – Puteikis, Putka; Putna – Putna;
Putral, Putry, Putryši – Putris, Putriūnas; Puza – Puzelis, Puzinas;
Radova, Radziskina – Radišiai; Radzon – Radzevičius; Ragielova –
Rageliai; Rayčoš – Raišys; Raikova – Raikėnai; Raki, Rakova – Rakickas;
Rakovič – Rakašius, Rakaušis; Rakovska – Rakauskas; Ramonova – Ra
monaitis; Rasma – Rasimavičius; Ratniki – Rotkinis; Rauš (lat. – raupjš)
– Raupys; Reki – Rėkučiai; Rekiel – Rekevičius; Repš – Repšys; Rybački,
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Ribokovna – Ribokas; Rimel – Rimonis, Ramelis; Rymka – (?)Remei
ka; Rimšy – Rimšiai; Ryucka – Riuka, Riukas; Ryuža, Riužany – Ruželė;
Robikova – Robliai; Rogovski – Ragauskas; Roki, Rokš – (?) Rokiškis;
Romanovska – Ramanauskas; Rovdan – Raudanis, Raudun (Papilio dv.,
XVII a.); Rovitensis – Rovėja; Rubinova – Rubinskas; Rubuls – Rubliaus
kas; Rudak – Rudokas; Rudeki – Rudikai; Rudienis – Rudinis, Rudelis;
Rudisi, Rudova – Rudys; Rukovska – (?)Rukas, Rūkėnas; Rukšnis – Ruk
šėnas; Rulia – Rulinskas; Rumakov – Rumė; Rusiecki – Ruseckas; Rušev
ska – Rušėnas; Ruzgali – Ruzgai; Ruzovna – Ruželė;
Sadovski – Sadauskas, Sadukas; Samakova – Samas, Samuolis; Sar
kaņ – Šarkanas; Saručak – Saračinskas; Saulikan – Saulis; Siamionova
– Simonavičius; Sidery – Sidaravičius; Siemianov – Semėnas; Siemoš
kanovna – Semaška, Simaška; Syla – Silickis; Sylagaylan – Šilagalis; Sili
nis – Šilinis, Šiliūnas; Symaniak – Symaniai; Symanovičovna – Simona
vičius, Siminavičius; Sinkievič – Sinkevičius; Sipčak, Sipun – Sipeliai,
Šipelis; Skab – Skaburskis; Skrabis, Skrebova – Skreba, Skrebiškiai;
Skryniova – Skrynis; Skukis – Skukauskas; Skuratovna – (?)Skuturas;
Slanite – Slanys; Skadini, Skadinovna – Skodiniai; Skandels – (?)Skinde
lis; Skemoroch – Skamarakas; Skrodalova – Skrodis, Skruodys; Skudra
– Skudrickas; Skukis – Skukauskas; Skumbin – Skumbinas; Skutona
– (?)Skuturna; Slanite – Slanis, Slėnis; Slavite – Slavinčiškis; Slizan
– Slizapas, Sližauskas, Sližys; Smalčiški – Smaliečiai; Smeyl – Smailys;
Smelukolns – Smėlinka; Smile – Šmyla; Smilgin – Smilgiai; Smysiov
– (?)Smičius; Smolovna – Smalys, Smolskis; Smučaniova – Smukas;
Snarciak, Snarski – Snarskis; Snyekul – (?)Snitka; Sobolevski – Saba
liauskas; Sokcin – Sokonys; Sokolovski – Sakalas, Sakalauskas; Sos
novski – Sasnauskas; Sovan – Sova; Spieč, Spiečovna – Spaičys, Spie
čys, Spietinys; Spredzan – (?)Spiridonas; Spudzinek – Spundzevičius;
Stakul – Stakulis; Stakun – Stakionis, Stakonis, Stakėnas, Stonkus;
Stalevski – Stalauskas, Staliūnas; Stanik – Stanikas, Stančikas, Stanis,
Stanys, Stonys; Stanka – Stanikanis; Stankevič – Stankevičius, Stankū
nas; Starkulonek – Starkonys, Starkus; Stasčon – Staskonis; Stasičak
– Stasevičius, Stasiškis, Stašys; Stasiuk – Stasiūnas, Stasikėlis, Stasiukė
lis; Stefanovič, Stepančikova – Steponiai; Steyniak – Stenionys; Stiklis
– Stikleris; Stipiniova – Stipiniavietė; Styuka – Stukas, Stuoka; Stirnie
na – Stirniškiai; Stolun – (?)Stolokanis; Stonievič – Stonis; Storostevna
– Storasta; Strals – Strolė, Strolia; Strycka – Strikas, Striška; Strymki
– Strumskys; Stroc – Stročiai, Strošiai; Struykovna – Striukas; Strupov
ski – (?)Striupas; Struykovna – Struikys; Strutinski – Strutinskas; Stru
žy – Striužai; Susak – Susnys; Sveydanovna – Svideniai, (?)Suvaizdis;
Svilova – Sviliai; Svilps – Švilpa; Svirska – Svirskis;
Šaikins – Šaikūnas; Šaita – Šatas; Šakalovna – Šakaliena, Šakalevi
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čius, Šakalys; Šakur – Šakarnis; Šalkovskij – Šalkauskas; Šaran – Šerėnas;
Šarkova – Šarkauskas, Šarkevičius, Šarkiūnas; Šašks – Šeškas, Šeškaus
kas; Šaunis – Šavenis; Šavč – Šaučiūnas; Ščuka – Ščiukas; Šemokovna
– Šimukonis; Ševel – Šavelis; Šidlovski – Šidlauskas; Šlaket – Šlekys, Šle
konis; Šlap – Šlapelis; Šmatko – (?)Smatavičius; Šmaukšta – Šmaukšta,
Šmaukštys; Šmel, Šmul – (?)Šmyla; Šoblinia – Šoblickas; Šukiš – Šukys;
Šulaikova – Šula, Šulys; Šuliakova – Šulskis; Šved – Švedas;
Tališevska – (?)Talačka, Talys; Tamas – Tamėnas; Tarasan, Tara
sovna – Tarasevičius; Taraskova – Taraškevičius; Taškanovna – Taš
kevičius; Tervia, Tervis – Tervydis; Timuks – Timukas; Tymulans, Tu
mulans – Tamulanas; Tyniuns – Tininis, (?)Tuinis, (?)Tuinas; Typkovič
– Tipikas; Tomin – (?)Tomkus; Traciaškova, Treciekova – Trečiokiena;
Tranova – Trainys; Trankan – Trinkanis, Trinkūnas; Trasukievič – Tra
sikis; Treikul – (?)Treigys; Tryučinski – Tručinskas; Troška, Truks
– Trukšnys; Tubiovna – Tubeliena; Tučan, Tučun – Tučius; Tulis, Tulu
jun – Tuleikis, Tulaika; Tulučkova – Talačka; Tumanis, Tumanova – Tu
mėnas, Tumonis; Turkovski – Turkas, Turkevičius; Turlay – (?)Tūra;
Udrynikova – Udrėnas; Uleklis – Ulevičius; Ulian – Ulijonis; Ur
ban – Urbonas; Urlanovski – (?)Urinavičius; Usajevy, Usois – Usevi
čius; Ušacki – Ušackas, Ušeckas; Uznan – (?) Uzinis;
Vabaly – Vabolis, Vabala; Vaiciulevič, Vaiciulevie – Vaičiulėnas;
Vaidzlovna – Vaidlėnai; Vainis – Vainauskas, Vaineikiai; Val, Valaš – Va
la, (?)Valašimas; Valyač – Valeckas, Valiukas; Valkenova, Valkiry, Val
kovska, Valkojudzie, Valkoiecki – Valkiūnas; Valnikova – Valniulanis;
Valovna – Valavičius, Valionis, Valiulis, Valūnas; Vancanovna – Vance
vičius, Vansevičius; Varanovna, Varonov – Varaniškiai, Vareika; Varyg
– (?)Varakojis, pagal [21]; Vasilevska, Vasiliak – Vasiliauskas; Vasilova
– Vasilis, Vasiliūnas; Vazacka – Vazaliena, Vaznys; Veyder – Viederis;
Veykštortova – Veikšis; Veitan – Vėta; Verdin – Verdyna; Vidzy – Vi
duolis; Vieciniany – (?)Vičinas; Vielička – Velička, Velikonis; Viešbiecki
– Vižbickas; Vievers – Vieversys; Viezul – Viezanis; Vigeda – (?)Viežgai;
Viguls – Vigelis; Vykiova – Vikas, Vikonis; Vikisova – (?)Viksva; Vilčiu
kovna – Vilčinskas, Vilkevičius; Viliany – Vilys; Vilikanova – Vileika, Vi
leišis; Vilnianka – Vileniškis, (?)Vilenčikas; Vilim, Vilims – Vilimas; Vil
kin – Vilkas; Vilkovski – Vilkoliai; Vilumy – Vilumas; Viman – Vymanis;
Vysocka – Visockas; Vistela – Vištelis; Vyškanova – Viškūnas; Vogolys
– Vogulis; Voiciuls – Voičiulonis; Voynis – Vainiškiai; Volk – Volkus; Vo
nog – Vonogas; Vojavadinia – Vaivadyna; Vornaič, Vorni – Varnas, Var
nys, Varnauskas; Vorza – Varza, Varža; Vozacki, Vožova – (?)Važmužis;
Zabarovski – Zabarauskas; Zadejki – Žadeikiai; Zakars – Zakrys,
Zakarauskas, Zakarevičius; Zaleski – Zaleskas; Zalka – Žalkauskas; Za
linia, Zalons – Žaliauskas; Zambar – Zumbrickas; Zandovska – Zan
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doris; Zardyki – Žardiniai, Žardeliai; Zaremba – Zaremba; Zavadska
– Zavadskas, Zavadžius; Zenkievič – Zenkevičius (žr. zeņķis); Zdanka
– Zdanevičius, Zdažinskas; Zeimal, Ziemuls – (?)Žeimys; Zemelov
na – Zemlickas, Žemeliauskas; Zybina – Žibas; Zyk – Zykanis; Zim
ka – Zimka, Zimkevičius; Zyran, Zirčin – Zirnajai, Zironis; Zyuzonek
– Zizonys; Zyzulova – Zizas; Zizilevičius; Zmuydz – Žemaitis; Zorgba
– Zurba; Zucin – Žusinus; Zukulis – Žigulis; Zuly – Zulonas; Zunda
– Zundziūnas; Zuryla – Zuranis, Žiurlys; Zvidra – Žviedris;
Žabianka – Žaba, Žiobiena; Žadecki – Žadeikianis, Žadeika; Žala
– Žalys; Žegin – (?)Žekys, (?) Žegliūnas; Žykars – Zikaras; Žyla – Žila
nis; Žylinski – Žilinskas; Žogorova – Žagarinis; Žuk – Žukauskas; Žuryk
– Žiūra, Žurauskas; Žvyr – Žvirėnas; Žvirblova – Žvirbliena (ir kt.).

G O L U S (Pabaiga).
Autori pateicas par palīdzību Neretas novada Pilskalnes pagasta
bibliotēkas vadītajai Rasmai Bajinskai, Pilskalnes pagasta sekretārei
Birutai Grīslītei, Neretas novada iedzīvotājam Aināram Bajinskim un
Lietuvas pilsonei Arnitai Bertulei /Germaniškis/.
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Apie autorių
Gimė 1938 metais, svy
ruojant belapio berželio šake
lėms. Kadangi Jonų giminėje
buvo jau kelios kartos, tai tė
vai pridėjo dar vieną vardą
– Albertas. Nieko čia bendro
su kalvijuočių ordinu. Tik at
sitiktinis vardų sutapimas.
Mama buvo pirmoji mokyto
ja, nes mėgo daug pasakoti
apie nutikimus aplinkiniams,
apie gyvenimą.
Iš prigimties buvo linkęs
į paklusnumą, todėl gyveno,
ne tiek stengdamasis nugalėti,
kiek prisitaikyti, gaudydamas
atsitiktinumus. Mokytis pradė
jo tuo laikotarpiu, kai mokinių
drausmė klasėje buvo, jei ne
pavyzdinė, tai bent gera. Ėjo
į mokyklas, kurios buvo Kraš
tuose, Kubiliuose, Papilyje.
Atsitiktinumas: tuo metu Pa
pilyje buvo geras matematikos
mokytojas Vytautas Einoris (toks pasakymas nereiškia, kad kiti mokyto
jai buvo niekam verti), kuris, kraudamas tiek, kad vos galėjai pavežti, pa
dėjo startui į būsimą specialybę. Paskutinėje Papilio vidurinės mokyklos
klasėje padarė atsitiktinę elgesio klaidą, kuri buvo įvertinta kaip politinis
veiksmas, dairymasis į Vakarus. Mat suplėšė ir išmetė į šiukšlių dėžę jau
užpildytą anketą su prašymu priimti į komjaunimą, tai padarė tuo laiku,
kai prasidėjo įvykiai Vengrijoje (1956 m.). Iš kai kurių mokytojų-karjeris
tų pykčio suprato, kad gali liūdnai baigtis. Pabėgo į Biržus. Taip išven
gė charakteristikoje žodžių „politiškai nesubrendęs“. Todėl galėjo toliau
mokytis. Pasirinko fiziką. Atsitiktinumas: dirbant Kauno Politechnikume
dėstytoju, Kauno klinikose 1964 m. atsirado aparatas, elektronų para
magnetinio rezonanso spektrometras, kuriuo buvo galima tirti gyvojo ir
negyvojo pasaulio objektų silpną magnetizmą. Koks save gerbiąs fizikas
nepanorės išbandyti savo sugebėjimų? Atėjęs pateko į labai draugišką ko
lektyvą, kokių reta, suburtą prof. Jurgio Danio (kilusio iš Obelių krašto).
Medikai, chemikai, matematikai, fizikai, biochemikai mokėsi vieni iš kitų,
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stengdamiesi suprasti gyvybės, ligų atsiradimo paslaptis. Atsitiktinumas:
kasdieniniame savo darbe pagalbininke gavo patyrusią medicinos seserį
(dirbančią nuo 1944 m.) E. Jurgutienę, prof. A. Jurgučio žmoną. Produk
cija – straipsniai moksliniuose žurnaluose. Po straipsnių serijos 1969 m.
apginama kandidatinė disertacija iš biofizikos srities, autoriui šiandien
pripažįstamas gamtos mokslų daktaro laipsnis. Gimtinei, kuri priklausė
Kraštų tarybiniam ūkiui, Jono Alberto straipsnių neprireikė, bet štai vie
ną straipsnį, atspausdintą Maskvos žurnale Biofizika, prašė atsiųsti net
12 įvairių įstaigų iš užsienio. Ar sužinojo tai, kas juos domino, pvz., Ame
rikos Karo Veteranų ligoninė, prašiusi to straipsnio? Liko neaišku, nes
tarybų valdžia buvo sukūrusi geležinę uždangą, skirtą slopinti bendradar
biavimą su užsieniečiais.
Planavo Jonas Albertas po miesto gyvenimo, sulaukus pensinio
amžiaus, apsigyventi gimtinėje, pasidomėti Čedasų bei Nemunėlio
atodangos dolomitų magnetizmu. Į gimtinę grįžo 2001 m., bet laukė
siurprizas: buvusioje darbovietėje veikianti aparatūra buvo nurašy
ta (paklauskite tarybinės epochos žinovų, ką reiškia žodis „nurašyti“;
pvz., nurašyti gerus traktorius, juos išsidalinti, o kaltę suversti prof. V.
Landsbergiui). Ką dabar veikti? Prisiminė buvusius žygius. Jono bendra
žygiai dviračiais keliaudavo po Moldaviją, plaustais – Sibiro upėmis. Jo
nas, būdamas sėslesnis, baikštesnis, toliau lietuviškų salų Baltarusijoje
nėra buvęs. Bet ir tai paliko didelį įspūdį (pvz., žvakelių uždegimas Vė
linių naktį ant apleistų lietuviškų kapinių). Matyt neatsitiktinai dabar
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pensininko žvilgsnis apsistojo ties vietovardžiais ir vardažodžiais, atėju
siais iš praeities. Kodėl tokius pasirinko mūsų protėviai? Koks buvo jų
gyvenimas? Apie tai knygoje. Apie savo gyvenimo nutikimus pasakos
kalbinti šio krašto žmonės. Jeigu skaitytojams pasirodys, kad kai kurie
faktai labiau akcentuojami, nei kiti, tuo nereikėtų labai stebėtis: kiekvie
nas mes turėjome gyvenimo mokytojus, vieni labiau mus įtikindavo,
nei kiti, todėl kiekvieno skirtingas gyvenimo supratimas. Jonas Alber
tas du kartus stovėjo ant mirties slenksčio. Pojūčiai, patirti išsijungiant
organizmui, atsiliepė filosofijai. Gal būt paklausite, o kuri filosofija (pa
žiūrų sistema) teisingesnė? Jonas jums atsakytų: ta, kuria remiantis gali
ilgiau džiaugtis šiuo pasauliu, nežalodamas, neįskaudindamas kitų, nes
kito pasaulio mums nebus.
Visais klausimais galite kreiptis į autorių el. paštu jonakt@one.lt
arba tel. 8 618 654 61.
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